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B. Avrupa Ekonomik Topluluğunu  

Kuran Antlaşma 
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I - ANTLAŞMA METNİ 



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

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

95 

 

MAJESTELERİ BELÇİKA KRALI, FEDERAL ALMANYA 
CUMHURBAŞKANI, FRANSA CUMHURBAŞKANI, İTALYA 
CUMHURBAŞKANI, ALTES RUAYAL LÜKSEMBURG BÜYÜK DÜŞESİ, 
MAJESTELERİ HOLLANDA KRALİÇESİ,  

Avrupa halklarõ arasõnda gittikçe daha sõkõ bir birliğin temellerini atmaya 
KARARLI OLARAK, 

Avrupa'yõ bölen engelleri ortadan kaldõrarak ortak bir girişim ile ülkelerinin 
ekonomik ve sosyal gelişmesini sağlamaya KARARLI OLARAK, 

Halklarõnõn yaşam ve çalõşma koşullarõnõ sürekli iyileştirmenin, çabalarõnõn 
temel amacõ olduğunu TEYİT EDEREK,  

Büyümede istikrarõ, ticarette dengeyi ve rekabette dürüstlüğü sağlamak 
amacõyla mevcut engellerin ortadan kaldõrõlmasõ için elbirliği ile harekete 
geçmenin gerektiğini KABUL EDEREK, 

Değişik bölgeler arasõndaki gelişme farklõlõklarõnõ azaltarak ve daha az 
gelişmiş bölgelerin kalkõnmalarõndaki gecikmeyi gidererek, ekonomilerinin 
birliğini güçlendirmeye ve uyumlu bir şekilde gelişmesini sağlamaya İSTEKLİ 
OLARAK, 

Ortak bir ticaret politikasõ vasõtasõyla uluslararasõ ticaretteki kõsõtlamalarõn 
aşamalõ olarak kaldõrõlmasõna katkõda bulunmak ARZUSUYLA,  

Avrupa ile denizaşõrõ ülkelerin dayanõşmasõnõ vurgulamak ve Birleşmiş 
Milletler Antlaşmasõnõn ilkeleri doğrultusunda bu ülkelerin refah düzeylerinin 
yükselmesini sağlamak NİYETİYLE,  
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Böylece kaynaklarõnõ bira raya getirerek barõş ve özgürlüğün korunup 
güçlendirilmesine kararlõ olarak ve aynõ ideali paylaşan diğer Avrupa halklarõnõ 
çabalarõna katõlmaya ÇAĞIRARAK, 

Bir Avrupa Ekonomik Topluluğu kurmaya karar vermişler ve bu amaçla, 

MAJESTELERİ BELÇİKA KRALI: 

Dõşişleri Bakanõ Bay Paul-Henri SPAAK'õ, 

Ekonomik İşler Bakanlõğõ Genel Sekreteri ve Hükümetlerarasõ Konferans 
nezdinde Belçika Heyeti Başkanõ Baron J.Ch.SNOY ET D'OPPUERS'i,  

FEDERAL ALMANYA CUMHURBAŞKANI: 

Federal Şansölye Dr.Konrad ADENAUER'õ, 

Dõşişleri Bakanlõğõ Müsteşarõ Prof.Dr.Walter HALLSTEIN'õ, 

FRANSA CUMHURBAŞKANI: 

Dõşişleri Bakanõ Bay Christian PINEAU'yu, 

Dõşişleri Bakanlõğõ Müsteşarõ Bay Maurice FAURE'u, 

İTALYA CUMHURBAŞKANI: 

Bakanlar Kurulu Başkanõ Bay Antonio SEGNİ'yi, 

Dõşişleri Bakanõ Prof.Gaetano MARTINO'yu, 

ALTES RUAYAL LÜKSEMBURG BÜYÜK DÜŞESİ: 

Hükümet Başkanõ ve Dõşişleri Bakanõ Bay Joseph BECH'i, 

Hükümetlerarasõ Konferans nezdinde Lüksemburg Heyeti Başkanõ 
Büyükelçi Bay Lambert SCHAUS'u, 
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MAJESTELERİ HOLLANDA KRALİÇESİ: 

Dõşişleri Bakanõ Bay Joseph LUNS'u, 

Hükümetlerarasõ Konferans nezdinde Hollanda Heyeti Başkanõ Bay 
J.LINTHORST HOMAN'õ, 

tam yetkili temsilcileri olarak atamõşlardõr. 

Yukarõdaki temsilciler, yerinde ve usulüne uygun bulunan yetki belgelerinin 
teatisinden sonra aşağõdaki hükümler üzerinde anlaşmõşlardõr.  
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KISIM BİR 

İLKELER 
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Madde 1 

İşbu Antlaşma ile YÜKSEK AKİT TARAFLAR, aralarõnda bir AVRUPA 
EKONOMİK TOPLULUĞU kurarlar. 

Madde 2 

Topluluğun görevi,ortak bir pazarõn kurulmasõ ve Üye Devletlerin 
ekonomik politikalarõnõn giderek yaklaştõrõlmasõ yoluyla Topluluğun bütününde 
ekonomik faaliyetlerin uyumlu bir şekilde geliştirilmesini, sürekli ve dengeli bir 
büyümeyi, daha fazla istikrarõ, yaşam standardõnõn hõzla yükselmesini ve 
Topluluğun bir araya getirdiği Devletler arasõnda daha sõkõ ilişkilerin kurulmasõnõ 
sağlamaktõr. 

Madde 3 

Madde 2'de belirtilen amaçlara ulaşmak üzere işbu Antlaşmada öngörülen 
şartlara ve takvime uygun olarak Topluluğun göstereceği faaliyetler: 

(a) Üye Devletler arasõnda gümrük vergileri ile mallarõn ithal ve 
ihracõndaki miktar kõsõtlamalarõ ve eş etkili diğer tüm tedbirlerin 
ortadan kaldõrõlmasõnõ, 

(b) üçüncü ülkelere karşõ ortak bir gümrük tarifesinin ve ortak bir ticaret 
politikasõnõn oluşturulmasõnõ,  

(c) Üye Devletler arasõnda kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbest 
dolaşõmõna ilişkin engellerin ortadan kaldõrõlmasõnõ, 

(d) tarõm alanõnda ortak bir politikanõn oluşturulmasõnõ, 

(e) taşõmacõlõk alanõnda ortak bir politikanõn oluşturulmasõnõ, 
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(f) ortak pazar içinde rekabetin bozulmamasõnõ sağlayacak bir sistemin 
kurulmasõnõ, 

(g) Üye Devletlerin ekonomik politikalarõnõn koordinasyonuna ve 
ödemeler dengesindeki bozukluklarõn giderilmesine imkan verecek 
usullerin uygulanmasõnõ, 

(h) Üye Devletler ulusal mevzuatõnõn, ortak pazarõn işleyişinin gerektirdiği 
ölçüde birbirine yaklaştõrõlmasõnõ, 

(i) işçilerin istihdam imkanlarõnõ iyileştirmek ve yaşam standartlarõnõn 
yükseltilmesine katkõda bulunmak amacõyla bir Avrupa Sosyal 
Fonunun kurulmasõnõ, 

(j) topluluğun ekonomik büyümesini yeni kaynaklar yaratarak 
kolaylaştõrmaya yönelik bir Avrupa Yatõrõm Bankasõnõn kurulmasõnõ, 

(k) ticareti artõrmak ve ekonomik ve sosyal kalkõnma çabasõnõ birlikte 
sürdürmek amacõyla denizaşõrõ ülke ve topraklar ile bir ortaklõk 
kurulmasõnõ, 

kapsar. 

Madde 4 
1. Topluluğa verilen görevler; 

 

bir AVRUPA PARLAMENTOSU, 
bir KONSEY, 
bir KOMİSYON, 
bir ADALET DİVANI. 

aracõlõğõyla yerine getirilir. 

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

2. Danõşma görevleri ifa eden bir Ekonomik ve Sosyal Komite, Konseye 
ve Komisyona yardõmcõ olur. 

3. Hesaplarõn denetimi işbu Antlaşma ile kendisine verilen yetki sõnõrlarõ 
içinde faaliyet gösteren bir Sayõştay tarafõndan yapõlõr.*  

                                                                                 

* 3.paragraf, Bazõ Mali Hükümleri Değiştiren Antlaşmanõn 11.Maddesiyle eklenmiştir.  
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Madde 5 

Üye Devletler, işbu Antlaşmadan kaynaklanan veya Topluluk kurumlarõnõn 
kararlarõndan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere gerekli 
bütün genel veya özel tedbirleri alõrlar ve Topluluğun görevini yerine getirmesini 
kolaylaştõrõrlar. 

Üye Devletler, işbu Antlaşmanõn hedeflerinin gerçekleştirilmesini tehlikeye 
sokabilecek her türlü tedbirden kaçõnõrlar. 

Madde 6 

1. Üye Devletler Topluluk kurumlarõ ile yakõn işbirliği içinde işbu Antlaşmanõn 
hedeflerine ulaşmak için gerektiği ölçüde kendi ekonomik politikalarõnõ 
koordine ederler. 

2. Topluluk kurumlarõ Üye Devletlerin iç ve dõş mali istikrarõnõ tehlikeye 
düşürmemeye özen gösterirler.  

Madde 7 

İşbu Antlaşmanõn kapsamõna giren bütün konularda, Antlaşmada öngörülen 
özel hükümler saklõ kalmak kaydõyla uyrukluk esasõna dayalõ her türlü ayõrõmcõ 
uygulama yasaktõr. 

Konsey, Komisyonun önerisi üzerine, Avrupa Parlamentosu ile işbirliği 
yaparak nitelikli çoğunlukla bu tür ayõrõmcõ uygulamalarõ yasaklayan kurallar 
koyabilir.*  

Madde 8 

1. Ortak Pazar, on iki yõllõk bir geçiş dönemi sürecinde aşamalõ olarak kurulur. 

                                                                                 

* 2.paragraf Tek Avrupa Senedinin 6.Maddesi ile değiştirilmiştir.  
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Bu geçiş dönemi her biri dört yõllõk olmak üzere üç aşamaya ayrõlõr. Bu 
aşamalarõn süresi aşağõda belirtilen şartlara uygun olarak değiştirilebilir. 
 

2. Her aşamada birlikte girişilecek ve yürütülecek faaliyetler bir bütün olarak 
gösterilmiştir. 

3. Birinci aşamadan ikinci aşamaya geçiş, işbu Antlaşmada birinci aşama için 
özel olarak belirlenen başlõca hedeflere gerçekten ulaşõldõğõnõn ve işbu 
Antlaşmada öngörülen istisnalar ve usuller saklõ kalmak kaydõyla 
yükümlülüklerin yerine getirildiğinin tespit edilmesi şartõna bağlõdõr. 

Bu durum, dördüncü yõlõn sonunda, Komisyonun raporu üzerine Konsey 
tarafõndan oybirliğiyle karar alõnarak tespit edilir. Ancak bir Üye Devlet, kendi 
yükümlülüklerini yerine getirmediğini ileri sürerek oybirliğinin oluşmasõnõ 
engelleyemez. Oybirliğinin sağlanamamasõ halinde, birinci aşama bir yõl uzatõlõr. 

Beşinci yõlõn sonunda Konsey, aynõ şartlar uyarõnca durumu yeniden tespit 
eder. Oybirliğinin sağlanamamasõ halinde birinci aşama kendiliğinden bir yõl 
daha uzatõlõr. 

Altõncõ yõlõn sonunda, Komisyonun raporu üzerine Konsey nitelikli 
çoğunlukla karar alarak durumu tespit eder. 

4. Son oylamayõ izleyen bir ay içinde, azõnlõkta kalan her Üye Devlet veya 
gereken çoğunluk sağlanamamõşsa herhangi bir Üye Devlet, kararõ tüm Üye 
Devletleri ve Topluluk kurumlarõnõ bağlayacak olan bir Hakem Kurulu 
atamasõnõ Konseyden isteme hakkõna sahiptir. Bu Hakem Kurulu, 
Komisyonun önerisi üzerine oybirliğiyle Konsey tarafõndan atanan üç üyeden 
oluşur. 

 

Konseyin başvuruyu izleyen bir   ay  içinde  bu atamayõ 
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yapmamasõ halinde, Hakem Kurulunun üyeleri bir aylõk yeni bir süre içerisinde 
Adalet Divanõ tarafõndan atanõr. 

Hakem Kurulu, Başkanõnõ kendisi seçer. 

Hakem Kurulu, kararõnõ, 3. paragrafõn son bendinde belirlenen Konseyin 
oylama tarihini izleyen altõ aylõk süre içinde açõklar.  

5. İkinci ve üçüncü aşamalar, ancak Komisyonun önerisi üzerine oybirliğiyle 
alõnan Konsey kararõ ile uzatõlabilir ya da kõsaltõlabilir. 

6. Yukarõdaki paragraflarda yer alan hükümlerin uygulanmasõ sonucunda geçiş 
döneminin toplam süresi, işbu Antlaşmanõn yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 
on beş yõldan daha fazla olamaz. 

7. İşbu Antlaşmada yer alan istisnai ve aykõrõ hükümler saklõ kalmak kaydõyla, 
geçiş döneminin sona erme tarihi, öngörülen tüm kurallarõn yürürlüğe girmesi 
ve ortak pazarõn kurulmasõnõn gerekli kõldõğõ tüm düzenlemelerin yapõlmasõ 
için son tarihi oluşturur.  

Madde 8a* 

Topluluk, işbu Antlaşmanõn diğer hükümleri saklõ kalmak kaydõyla ve bu 
Madde ile 8b, 8c, 28, 57(2), 59, 70(1), 84, 99, 100a ve 100b Madde hükümlerine 
uygun olarak iç pazarõn 31 Aralõk 1992 tarihinde sona erecek süre içerisinde 
aşamalõ olarak kurulmasõna yönelik tedbirleri alõr.  

 İç pazar, içinde mallarõn, kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbest 
dolaşõmõnõn işbu Antlaşma hükümlerine uygun olarak sağlandõğõ, iç sõnõrlarõn 
bulunmadõğõ bir alanõ kapsar. 

                                                                                 

* Bu madde Tek Avrupa Senedinin 13.Maddesi ile eklenmiştir. 
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Madde 8b* 

Komisyon, 31 Aralõk 1988 ve 31 Aralõk 1990 tarihleri öncesinde Konseye, 
iç pazarõ 8a Maddesinde belirtilen süre içinde gerçekleştirmeye yönelik 
çalõşmalarda kaydedilen ilerlemeler hakkõnda rapor verir. 

Konsey, Komisyonun önerisi üzerine nitelikli çoğunlukla karar alarak ilgili 
sektörlerin tümünde dengeli bir ilerleme sağlamak üzere gerekli yönlendirici 
ilkeleri ve koşullarõ belirler. 

Madde 8c** 

Komisyon, 8a Maddesinde belirtilen hedeflere ulaşõlmasõna yönelik 
önerilerini hazõrlarken, gelişme açõsõndan farklõlõk gösteren bazõ ekonomilerin iç 
pazarõn kuruluş dönemi süresince göstermek zorunda kalacaklarõ çabalarõn 
ölçüsünü göz önünde bulundurarak, uygun düzenlemelere gidilmesini önerebilir. 

Bu düzenlemelerin sapma yaratmasõ halinde, bu hükümlerin geçici nitelikte 
olmasõ ve ortak pazarõn işleyişini mümkün olduğu kadar az etkilemesi gerekir. 

                                                                                 

* Tek Avrupa Senedi'nin 14.Maddesi ile eklenmiştir. 
** Tek Avrupa Senedi'nin 15.Maddesi ile eklenmiştir. 
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KISIM İKİ 

TOPLULUĞUN TEMELLERİ 
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BAŞLIK I 

Mallarõn serbest dolaşõmõ 
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Madde 9 

1. Topluluk, mal ticaretinin tümünü kapsayan ve Üye Devletler arasõnda ithalat 
ve ihracattaki gümrük vergileri ile eş etkili bütün yükümlerin 
yasaklanmasõna ve üçüncü ülkelerle ilişkilerde ortak bir gümrük tarifesinin 
kabulüne dayanan bir gümrük birliği temeli üzerine kurulmuştur. 

2. Bu Başlõğõn 1. Bölümünün 1. Kesimi ile 2. Bölümünün hükümleri, Üye 
Devletler kaynaklõ ürünlerle, Üye Devletlerde serbest dolaşõma hak 
kazanmõş üçüncü ülkeler çõkõşlõ ürünlere uygulanõr. 

Madde 10 

1. Üçüncü ülkeler çõkõşlõ olup da bir Üye Devlete girişlerinde ithalat işlemleri 
yerine getirilmiş ve tahsil edilmesi gereken gümrük vergileri ile eş etkili 
yükümleri ödenmiş, bu vergi ve resimlerin tümünün veya bir bölümünün 
iadesinden yararlanmamõş olan ürünler bu Üye Devlette serbest dolaşõma 
hak kazanmõş sayõlõr. 

2. Komisyon, işbu Antlaşmanõn yürürlüğe girişini izleyen birinci yõlõn 
bitiminden önce, ticarete ilişkin formalitelerin mümkün olduğu ölçüde 
azaltõlmasõ gereğini dikkate alarak, 9. Maddenin 2. paragrafõnõn uygulanmasõ 
amacõyla benimsenecek idari işbirliği yöntemlerini belirler. 

İşbu Antlaşmanõn yürürlüğe girişini izleyen birinci yõlõn bitiminden önce 
Komisyon, Üye Devletler arasõndaki ticari ilişkilerde, diğer bir Üye Devlet 
kaynaklõ olup da imalatõnda, ihracatçõ Üye Devlette kendilerine uygulanmakta    
olan    gümrük 
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vergileri    ile    eş etkili yükümlere tabi tutulmamõş ya da bu vergilerin 
tamamõnõn veya bir bölümünün iadesinden yararlanõlmõş ürünlerin kullanõldõğõ 
mallara uygulanacak hükümleri belirler. 

 

Komisyon, bu hükümleri belirlerken, Topluluk içerisinde gümrük 
vergilerinin kaldõrõlmasõna ve ortak gümrük tarifesinin aşamalõ olarak 
uygulanmasõna ilişkin kurallarõ dikkate alõr. 

 

Madde 11 

Üye Devletler, işbu Antlaşma uyarõnca gümrük vergileri konusunda 
üstlendikleri tüm yükümlülüklerin belirlenen süreler içinde hükümetlerce yerine 
getirilebilmesi için gerekli bütün tedbirleri alõrlar. 

BÖLÜM 1 

GÜMRÜK BİRLİĞİ 

Kesim 1 

Üye Devletler arasõnda gümrük vergilerinin kaldõrõlmasõ 

Madde 12 

Üye Devletler, aralarõndaki ithalat ve ihracata yeni gümrük vergileri veya eş 
etkili yükümler koymaktan ve karşõlõklõ ticari ilişkilerinde halen uygulamakta 
olduklarõ vergileri yükseltmekten kaçõnõrlar. 
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Madde 13 

1. Üye Devletler, aralarõnda yürürlükte olan ithalata yönelik gümrük vergilerini 
14 ve 15. Maddelere uygun olarak geçiş dönemi içinde aşamalõ olarak 
kaldõrõrlar. 

2. Üye Devletler, aralarõnda yürürlükte olan ithalata yönelik gümrük vergilerine 
eş etkili yükümleri de geçiş dönemi içinde aşamalõ olarak kaldõrõrlar. 
Komisyon bu vergilerin kaldõrõlma takvimini direktiflerle belirler. 
Komisyon, bu meyanda, 14. Maddenin 2 ve 3. paragraflarõnda yer alan 
kurallarõ ve 14. Maddenin 2. paragrafõna uygun olarak Konseyce çõkarõlan 
direktifleri esas alõr. 

Madde 14 

1. Her ürün için, birbirini izleyecek indirimlerin yapõlacağõ temel vergi 1 Ocak 
1957 tarihinde uygulanmakta olan vergidir. 

2. İndirimlerin takvimi aşağõdaki şekilde belirlenmiştir: 
 

(a) birinci aşamada ilk indirim işbu Antlaşmanõn yürürlüğe girmesinden 
bir yõl sonra; ikinci indirim ilk indirimden on sekiz ay sonra; üçüncü 
indirim ise, işbu Antlaşmanõn yürürlüğe girişini izleyen dördüncü yõlõn 
sonunda yapõlõr; 

(b) ikinci aşamada, bu aşamanõn başlangõcõndan on sekiz ay sonra bir 
indirim; bu indirimden on sekiz ay sonra ikinci bir indirim; bundan bir 
yõl sonra da üçüncü bir indirim yapõlõr; 

(c) geriye kalan indirimler üçüncü aşamada yapõlõr. Konsey bu 
indirimlerin takvimini, Komisyonun önerisi üzerine nitelikli 
çoğunlukla karar alarak direktiflerle belirler. 

 

3. Üye Devletler ilk indirim yapõlõrken, kendi aralarõnda her ürün için, temel 
vergiden % 10 indirilmiş bir vergiyi yürürlüğe koyarlar.  
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Daha sonraki her indirimde her Üye Devlet, her ürünün vergisini temel 
verginin en az % 5'I oranõnda indirmek kaydõyla, 4. Paragrafta tanõmlanan toplam 
gümrük gelirlerini % 10 oranõnda azaltacak şekilde bütün vergilerinde indirim 
yapmak zorundadõr. 

Bununla birlikte, indirim tarihinde kendilerine % 30'dan daha yüksek 
gümrük vergisi uygulanmasõna devam edilen ürünlerin vergisinin, her defasõnda 
temel verginin en az % 10'u oranõnda indirilmesi gerekir. 

4. Her Üye Devletin 3. Paragrafta belirtilen gümrük gelirleri toplamõ, 1956 
yõlõnda diğer Üye Devletlerden yapõlan ithalat bedelleri ile temel vergiler 
çarpõlarak hesaplanõr.  

5. Yukarõdaki paragraflarõn uygulanmasõndan doğacak özel sorunlar, 
Komisyonun önerisi üzerine nitelikli çoğunlukla karar alan Konseyin 
direktifleriyle çözüme bağlanõr. 

6. Üye Devletler, vergilerin indirimi ile ilgili yukarõdaki kurallarõn uygulanmasõ 
konusunda Komisyona rapor verirler. Üye Devletler her ürüne uygulanan 
vergilerdeki indirimin: 

− Birinci aşama sonunda, temel verginin en az % 25'ine, 

− İkinci aşama sonunda, temel verginin en az % 50'sine, 

ulaşmasõ için gayret gösterirler. 

Komisyon, 13. Maddede belirtilen hedefler ile bu paragrafta öngörülen 
yüzdelere ulaşõlamamasõ tehlikesinin mevcut olduğunu tespit ederse, Üye 
Devletlere gerekli bütün tavsiyelerde bulunur. 

7. Konsey, Komisyonun önerisi üzerine ve Avrupa Parlamentosuna danõştõktan 
sonra oybirliği ile bu Madde hükümlerinde değişiklikler yapabilir.  
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Madde 15 

1. Her Üye Devlet, 14. Madde hükümlerinden bağõmsõz olarak diğer Üye 
Devletlerden ithal edilen ürünlere uygulanan vergilerin tahsilini geçiş 
döneminde kõsmen veya tamamen askõya alabilir. Diğer Üye Devletleri ve 
Komisyonu bu durumdan haberdar eder. 

2. Üye Devletler, genel ekonomik durumlarõ ve ilgili sektörün durumu 
elverdiği takdirde diğer Üye Devletlere karşõ uygulanan gümrük vergilerini, 
14. Maddede öngörüldüğünden daha hõzlõ bir şekilde indirmeye hazõr 
olduklarõnõ bildirirler. 

Komisyon, ilgili Üye Devletlere bu amaç doğrultusunda tavsiyelerde 
bulunur. 

Madde 16 

Üye Devletler, aralarõndaki ihracat gümrük vergileri ile eş etkili yükümleri 
en geç birinci aşamanõn sonunda kaldõrõrlar. 

Madde 17 

1. 9. Maddeden 15. Maddenin 1. paragrafõna kadar olan hükümler, mali 
nitelikli gümrük vergilerine de uygulanõr. Bununla birlikte bu vergiler, 14. 
Maddenin 3. ve 4. paragraflarõnda öngörülen toplam gümrük gelirleri ile 
vergilerin tümündeki indirimin hesabõnda dikkate alõnmaz.  

İndirim takviminin her kademesinde bu vergiler, temel verginin en az % 
10'u oranõnda indirilir. Üye Devletler, bu vergileri 14. Maddede 
öngörüldüğünden daha hõzlõ bir şekilde indirebilirler. 

2. Üye Devletler, işbu Antlaşmanõn yürürlüğe girişini izleyen ilk yõlõn 
bitiminden önce mali nitelikli gümrük vergileri hakkõnda Komisyona bilgi 
verirler.  
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3. Üye Devletlerin bu vergiler yerine, 95. Madde hükümlerine uygun olarak 
bir iç vergi koyma hakkõ saklõdõr. 

4. Komisyon, mali nitelikli herhangi bir gümrük vergisi ikamesinin bir Üye 
Devlette ciddi güçlüklere yol açacağõnõ tespit etmesi halinde, o Devlete, 
işbu Antlaşmanõn yürürlüğe girişinden itibaren en geç altõ yõl içinde 
kaldõrõlmasõ koşuluyla bu vergiyi yürürlükte bõrakma izni verir. Bu iznin, 
işbu Antlaşmanõn yürürlüğe girişinden itibaren bir yõl içinde istenmesi 
gerekir. 

Kesim 2 

Ortak gümrük tarifesinin oluşturulmasõ 

Madde 18 

Üye Devletler, kendi aralarõnda gümrük vergilerini kurulan gümrük birliği 
sonucu ortaya çõkan genel seviyenin altõna indirmeye yönelik karşõlõklõlõk ve 
ortak çõkarlar esasõna dayalõ anlaşmalar yaparak, uluslararasõ ticaretin 
gelişmesine ve ticari engellerin azaltõlmasõna katkõda bulunmaya hazõr 
olduklarõnõ bildirirler.  

Madde 19 

1. Ortak gümrük tarifesi vergileri, aşağõda öngörülen şartlar ve sõnõrlar 
dahilinde, Topluluğun kapsadõğõ dört gümrük bölgesinde uygulanan 
vergilerin aritmetik ortalamasõ düzeyinde oluşur. 

2. Bu ortalamanõn hesaplanmasõnda temel alõnan vergiler, Üye Devletler 
tarafõndan 1 Ocak 1957 tarihinde uygulanan vergilerdir. 
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Bununla birlikte, İtalyan Gümrük Tarifesi için % 10 oranõnda geçici indirim 
yapõlmadan önceki vergi dikkate alõnõr. Ayrõca, İtalyan Gümrük Tarifesinin bir 
ahdi vergi öngördüğü durumlarda bu vergi yukarõdaki esaslara göre belirlenen 
vergiyi % 10'dan fazla aşmamak kaydõyla onun yerine geçer. Ahdi verginin, 
yukarõdaki esaslara göre belirlenen vergiyi % 10'dan fazla aşmasõ halinde, bu 
vergi % 10 oranõnda artõrõlarak aritmetik ortalamanõn hesaplanmasõnda esas 
alõnõr.  

A Listesindeki tarife pozisyonlarõyla ilgili olarak, bu listede yer alan 
vergiler aritmetik ortalamanõn hesaplanmasõnda, uygulanan vergilerin yerine 
geçer. 

3. Ortak gümrük tarifesindeki vergiler: 

(a) B Listesinde gösterilen tarife pozisyonlarõndaki ürünler için % 3'ü; 

(b) C Listesinde gösterilen tarife pozisyonlarõndaki ürünler için % 10'u; 

(c) D Listesinde gösterilen tarife pozisyonlarõndaki ürünler için % 15'i; 

(d) E Listesinde gösterilen tarife pozisyonlarõndaki ürünler için % 25'i 
geçemez; Benelux ülkeleri Gümrük Tarifesinin bu ürünler için % 3'ü 
aşmayan bir vergi içermesi halinde bu vergi, aritmetik ortalamanõn 
hesaplanmasõnda % 12'ye yükseltilir.  

 

4. F Listesinde, bu listede yer alan ürünlere uygulanacak vergiler 
gösterilmiştir. 

5. Bu Maddede ve 20. Maddede belirtilen tarife pozisyonlarõ listeleri, işbu 
Antlaşmanõn I Nolu Ekinde yer almõştõr. 
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Madde 20 

G Listesindeki ürünlere uygulanacak vergiler, Üye Devletler arasõnda 
müzakereler yoluyla belirlenir. Her Üye Devlet, 1956 yõlõnda üçüncü ülkelerden 
yaptõğõ ithalatõn toplam değerinin %2'sini aşmayacak miktarda ürünü bu listeye 
ilave edebilir. 

Komisyon, bu müzakerelerin işbu Antlaşmanõn yürürlüğe girişini izleyen 
ikinci yõlõn bitiminden önce başlatõlmasõ ve birinci aşamanõn bitiminden önce 
sonuçlandõrõlmasõ için gerekli tüm girişimlerde bulunur. 

Bu süreler içinde bazõ ürünler için anlaşmaya varõlamamasõ halinde Konsey, 
Komisyonun önerisi üzerine, ikinci aşamanõn sonuna kadar oybirliğiyle, daha 
sonra ise nitelikli çoğunlukla karar alarak, ortak gümrük tarifesinin vergilerini 
belirler. 

Madde 21 

1. 19 ve 20. Maddelerin uygulanmasõnda ortaya çõkabilecek teknik güçlükler, 
işbu Antlaşmanõn yürürlüğe girişini izleyen iki yõl içinde,Komisyonun önerisi 
üzerine nitelikli çoğunlukla karar alan Konseyin direktifleri ile çözümlenir. 

2. Birinci aşamanõn bitiminden önce veya en geç vergiler tespit edilirken 
Konsey, Komisyonun önerisi üzerine, özellikle ortak gümrük tarifesinin 
uygulandõğõ çeşitli mallarõn işlenme derecesini dikkate alarak, 19 ve 20. 
Maddelerde belirtilen kurallarõn uygulanmasõ sonucunda ortak gümrük 
tarifesinin iç tutarlõlõğõ için gerekli olan ayarlamalar hakkõnda nitelikli 
çoğunlukla karar verir. 

Madde 22 

Komisyon, işbu Antlaşmanõn yürürlüğe girişini izleyen iki yõl içinde 17. 
Maddenin  2.  paragrafõnda  belirtilen  mali  nitelikli 
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gümrük resim ve harçlarõnõn 19. Maddenin 1. paragrafõnda öngörülen aritmetik 
ortalamanõn hesaplanmasõnda hangi ölçüde dikkate alõnmasõ gerektiğini belirler. 
Komisyon, bu vergilerin muhtemel koruyucu özelliğini de dikkate alõr. 

Bu tespiti izleyen altõ ay içinde, her Üye Devlet 20. Maddede belirtilen 
usulün, bu Maddede öngörülen sõnõrlamalara bağlõ kalmaksõzõn ilgili ürüne 
uygulanmasõnõ talep edebilir. Ancak bu durumda bu Maddede öngörülen yüzde 
limiti o Devlete uygulanmaz. 

Madde 23 

1. Ortak gümrük tarifesinin aşamalõ olarak yürürlüğe konulmasõ amacõyla Üye 
Devletler, üçüncü ülkelere karşõ uyguladõklarõ tarifelerini aşağõda gösterilen 
şekilde değiştirirler: 

(a) Ocak 1957 tarihinde fiilen uygulanmakta olan gümrük vergilerinin 
ortak gümrük tarifesi vergilerinden her iki yönde % 15'ten fazla bir 
farklõlõk göstermeyen tarife pozisyonlarõ için bu Antlaşmanõn 
yürürlüğe girişini izleyen dördüncü yõlõn sonundan itibaren ortak 
gümrük tarifesi uygulanõr. 

(b) Diğer durumlarda her Üye Devlet, aynõ tarihten itibaren, 1 Ocak 1957 
tarihinde fiilen uygulanan vergi ile ortak gümrük tarifesi vergisi 
arasõndaki farkõ % 30 oranõnda indiren bir vergi uygular. 

(c) İkinci aşamanõn sonunda bu fark yeniden %30 oranõnda indirilir. 

(d) Birinci aşamanõn sonunda henüz ortak gümrük tarifesi vergileri belli 
olmayan tarife pozisyonlarõ için her Üye Devlet Konseyin 20. 
Maddeye uygun olarak aldõğõ kararõ izleyen altõ ay içinde, bu kurallarõn 
uygulanmasõndan ortaya çõkacak vergileri uygulamaya koyar. 

2. 17. Maddenin 4. Paragrafõnda öngörülen iznin verildiği Üye Devlet, bu iznin 
geçerliliği süresince yukarõdaki hükümleri ilgili tarife pozisyonlarõna 
uygulamaktan muaf tutulur. Bu izin sona erdiğinde, ilgili Üye Devlet, birinci  
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paragraftaki kurallarõn uygulanmasõndan ortaya çõkacak vergiyi uygulamaya 
koyar. 

3. Ortak gümrük tarifesinin tamamõ, en geç geçiş döneminin sonunda yürürlüğe 
girer. 

Madde 24 

Ortak gümrük tarifesine uymak için, Üye Devletler gümrük vergilerini 23. 
Maddede öngörülen takvimden daha hõzlõ bir şekilde değiştirme serbestisine 
sahiptirler. 

Madde 25 

1. Komisyonun, B, C ve D Listelerinde yer alan bazõ ürünlerin Üye 
Devletlerdeki üretiminin, bir Üye Devletin talebini karşõlamada yetersiz 
kaldõğõnõ ve bu ürünün tedarikinin geleneksel olarak büyük ölçüde üçüncü 
ülkelerden yapõlan ithalata bağlõ olduğunu tespit etmesi halinde, 
Konsey,Komisyonun önerisi üzerine nitelikli çoğunlukla karar alarak,ilgili 
Üye Devlete vergisi indirilmiş veya tamamen kaldõrõlmõş gümrük kotalarõ 
tanõr. 

Bu kotalar, faaliyetlerin diğer Üye Devletlere kayma riskini doğurabilecek 
sõnõrlarõ aşamaz.  

2. E listesindeki ürünler ile vergi oranlarõ 20. Maddenin 3. Paragrafõnda 
öngörülen usule uygun olarak tespit edilmiş olan G listesindeki ürünler 
için Komisyon, herhangi bir Üye Devlette bunlarõn tedarik kaynaklarõnõn 
değişmesi veya Topluluk içinde yetersizliğinin imalat sanayileri üzerinde 
zararlõ etkiler doğurabilecek nitelikte olmasõ halinde, ilgili Üye Devletin 
talebi üzerine, vergisi indirilmiş veya tamamen kaldõrõlmõş gümrük 
kotalarõ tanõr. 

Bu kotalar, faaliyetlerin diğer Üye Devletlere kayma riskini doğurabilecek 
sõnõrlarõ aşamaz.  
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3. Komisyon, herhangi bir Üye Devlete, ilgili piyasada ciddi karõşõklõklar 
doğurmamasõ şartõyla işbu Antlaşmanõn II Nolu Ekinde sayõlan ürünlere 
uygulanan vergilerin tahsilini tamamen veya kõsmen askõya alma izni 
verebilir veya vergisi indirilmiş veya tamamen kaldõrõlmõş gümrük kotalarõ 
tanõyabilir. 

4. Komisyon, bu Madde gereğince tanõnan gümrük kotalarõnõ belirli 
aralõklarla gözden geçirir. 

Madde 26 

Komisyon, özel güçlüklerle karşõlaşan bir Üye Devlete, tarifesindeki belirli 
pozisyonlarla ilgili olarak, 23. Madde gereğince yapõlmasõ gereken vergi indirimi 
veya artõrõmõnõ erteleme izni verebilir. 

Ancak bu izin, belirli bir süre için ve istatistik rakamlarõnõn sağlanabildiği 
en son yõl içinde söz konusu Devletin üçüncü Devletlerden yaptõğõ toplam ithalat 
değerinin en fazla % 5'i tutarõndaki tarife pozisyonlarõ için verilebilir. 

Madde 27 

Üye Devletler, birinci aşamanõn bitiminden önce, gerektiği ölçüde, gümrük 
alanõndaki kendi yasa, tüzük ve idari düzenlemelerinin yaklaştõrõlmasõna yönelik 
tedbirleri alõr. Komisyon, Üye Devletlere bu amaç doğrultusunda her türlü 
tavsiyede bulunur. 

Madde 28 

Ortak gümrük tarifesinde yapõlacak tüm otonom değişiklik veya askõya 
almalar, Komisyonun önerisi üzerine Konsey tarafõndan nitelikli çoğunlukla 
karara bağlanõr.*  

                                                                                 
* Bu Madde, Tek Avrupa Senedinin 16.Maddesinin 1.paragrafõ ile değiştirilmiştir. 
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Madde 29 

Komisyon bu kesimde kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinde: 

(a) Üye Devletler ve üçüncü ülkeler arasõnda ticari ilişkileri geliştirme 
gereğini;  

(b) Teşebbüslerin rekabet gücünün artmasõnõ sağladõğõ ölçüde Topluluk 
içinde rekabet koşullarõnõn gelişmesini; 

(c) Üye Devletler arasõnda mamul mallarla ilgili rekabet koşullarõnõn 
bozulmamasõna özen göstererek, Topluluğun hammadde ve yarõ 
mamul maddelere olan ihtiyacõnõ;  

(d) Üye Devletlerin ekonomilerinde ciddi bozulmalarõ önleme ve Topluluk 
içinde üretimin rasyonel gelişmesini ve tüketimin artmasõnõ,  

sağlama gereğini esas alõr. 

BÖLÜM 2 

ÜYE DEVLETLER ARASINDA MİKTAR 
KISITLAMALARININ KALDIRILMASI 

Madde 30 

İthalata ilişkin miktar kõsõtlamalarõ ile eş etkili tüm tedbirler, aşağõdaki 
hükümler saklõ kalmak kaydõyla, Üye Devletler arasõnda yasaktõr.  
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Madde 31 

Üye Devletler aralarõnda yeni miktar kõsõtlamalarõ koymaktan ve eş etkili 
tedbirler almaktan kaçõnõrlar. 

Bununla birlikte, bu yükümlülük sadece Avrupa Ekonomik İşbirliği 
Teşkilatõ Konseyinin 14 Ocak 1955 tarihinde aldõğõ kararlarõn uygulanmasõyla 
ulaşõlan liberasyon düzeyinde uygulanõr. Üye Devletler, işbu Antlaşmanõn 
yürürlüğe girişini izleyen altõ ay içinde, bu kararlara uygun olarak libere edilen 
ürün listelerini Komisyona bildirirler. Bu listeler Üye Devletler arasõnda 
birleştirilir.  

Madde 32 

Üye Devletler karşõlõklõ ticari ilişkilerinde, işbu Antlaşmanõn yürürlüğe 
girdiği tarihte mevcut olan kotalar ile eş etkili tedbirleri daha kõsõtlayõcõ hale 
getirmekten kaçõnõrlar. 

Bu kotalar en geç geçiş döneminin sonuna kadar kaldõrõlõr. Kotalar, bu 
dönem içinde, aşağõdaki hükümler uyarõnca aşamalõ olarak kaldõrõlõr.  

Madde 33 

1. Üye Devletlerin her biri, işbu Antlaşmanõn yürürlüğe girişinden bir yõl 
sonra, diğer Üye Devletlerle olan ikili kotalarõnõ, ayõrõm gözetmeksizin, 
bütün Üye Devletlere açõk global kotalar haline dönüştürür. 

Aynõ tarihte, Üye Devletler, bu şekilde oluşturulmuş global kotalarõn 
tümünü bir yõl önceki toplam değerinin en az % 20'si kadar artõrõrlar. Ancak her 
ürün için belirlenen global kota en az % 10 oranõnda artõrõlõr.  
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Kotalar her yõl bir önceki yõla göre aynõ kurallara uyularak aynõ oranlarda 
artõrõlõr. 

Dördüncü artõrõm, işbu Antlaşmanõn yürürlüğe girişini izleyen dördüncü 
yõlõn sonunda; beşinci de ikinci aşamanõn başlamasõndan bir yõl sonra yapõlõr. 

1. Libere edilmemiş bir ürüne ilişkin global kotanõn, ilgili Devletin ulusal 
üretiminin % 3'ün altõnda olmasõ halinde, işbu Antlaşmanõn yürürlüğe 
girişinden en geç bir yõl sonra o ulusal üretimin en az % 3'üne eşit bir kota 
belirlenir. Bu kota ikinci yõlõn bitiminde % 4'e; üçüncü yõlõn bitiminde % 5'e 
yükseltilir. Bundan sonra ilgili Üye Devlet kotayõ, her yõl en az % 15 oranõnda 
artõrõr.  

Bu tür bir ulusal üretimin bulunmamasõ halinde Komisyon karar alarak 
uygun bir kota belirler. 

2. Onuncu yõlõn sonunda her kota ulusal üretimin en az % 20'sine ulaşmõş olmak 
zorundadõr. 

3. Bir ürünün ithalatõnõn, birbirini izleyen iki yõl süresince açõlmõş kota 
düzeyinin altõnda kaldõğõnõn Komisyonun bir kararõyla tespit edilmesi halinde, 
bu global kota, global kotalarõn toplam değerinin hesaplanmasõnda dikkate 
alõnmaz. Bu durumda Üye Devlet ilgili ürüne ilişkin kotayõ kaldõrõr. 

4. İlgili ürünün ulusal üretiminin % 20'sini aşan kotalar için Konsey, 
Komisyonun önerisi üzerine nitelikli çoğunlukla alõnacak bir kararla 1. 
Paragrafta belirtilen % 10'luk asgari oranõ indirebilir. Ancak bu değişiklik, 
global kotalarõn toplam değerinin her yõl % 20 artõrõlmasõ yükümlülüğünü 
ortadan kaldõrmaz. 

5. Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilatõ Konseyinin 14 Ocak 1955 tarihli 
kararlarõnõn uygulanmasõ sonucunda ulaşõlan liberasyon düzeyi bakõmõndan 
kendi yükümlülüklerinden daha fazlasõnõ yerine 
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getirmiş Üye Devletler, 1. Paragrafta öngörülen yõllõk % 20'lik toplam artõşõn 
hesaplanmasõnda kendiliklerinden libere ettikleri ithalat tutarõnõ dikkate 
alabilirler. Bu hesaplamanõn Komisyon tarafõndan önceden onaylanmasõ gerekir. 

6. Komisyon, kotalarla eş etkili olup işbu Antlaşmanõn yürürlüğe girdiği tarihte 
uygulanmakta olan tedbirlerin Üye Devletler arasõnda kaldõrõlmasõ ile ilgili 
usul ve takvimi çõkartacağõ direktiflerle belirler. 

7. Komisyonun, bu Maddenin ve özellikle yüzde oranlarõ ile ilgili hükümlerinin 
uygulanmasõyla 32. Maddenin 2. paragrafõnda öngörülen kotalarõn aşamalõ 
olarak kaldõrõlmasõnõn sağlanamadõğõnõ tespit etmesi halinde, Konsey, 
Komisyonun önerisi üzerine birinci aşama süresince oybirliğiyle, daha sonra 
ise nitelikli çoğunlukla karar alarak bu Maddede belirtilen usulde değişiklik 
yapabilir ve özellikle belirlenen yüzde oranlarõnõ artõrabilir. 

Madde 34 

1. Üye Devletler arasõnda ihracata ilişkin miktar kõsõtlamalarõ ile eş etkili tüm 
tedbirler yasaktõr. 

2. Üye Devletler işbu Antlaşmanõn yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan ihracata 
ilişkin tüm miktar kõsõtlamalarõ ile eş etkili tedbirleri, en geç birinci aşamanõn 
sonuna kadar kaldõrõrlar. 

Madde 35 

Üye Devletler, genel ekonomik durumlarõ ve ilgili sektörün durumu 
elverdiği takdirde, diğer Üye Devletlerle ithalat ve ihracatlarõna ilişkin miktar 
kõsõtlamalarõnõ, önceki Maddelerde öngörüldüğünden daha hõzlõ bir şekilde 
kaldõrmaya hazõr 
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olduklarõnõ bildirirler. 

Komisyon, ilgili Üye Devletlere bu amaç doğrultusunda tavsiyelerde 
bulunur. 

Madde 36 

30 ila 34. Madde hükümleri, genel ahlak, kamu düzeni veya kamu 
güvenliği; insan ve hayvanlarõn hayatõ ve sağlõğõnõn ve bitkilerin korunmasõ; 
sanatsal, tarihi veya arkeolojik değere sahip ulusal varlõklarõn korunmasõ; veya 
sõnai ve ticari mülkiyetin korunmasõ sebebiyle ithalat, ihracat ya da transit yasağõ 
veya bunlara ilişkin kõsõtlama konmasõna engel oluşturmaz. Ancak, bu yasaklama 
ve kõsõtlamalar, Üye Devletler arasõndaki ticarette keyfi bir ayõrõm veya örtülü bir 
kõsõtlama aracõ olamaz. 

Madde 37 

1. Üye Devletler ticari nitelikli Devlet tekellerini, geçiş dönemi sona erdiğinde 
Üye Devletler uyruklarõ arasõnda ürünlerin temini ve pazarlamasõna ilişkin 
koşullarda ayõrõmcõlõğõn ortadan kaldõrõlmasõnõ sağlayacak biçimde, aşamalõ 
olarak düzenler. 

İşbu Madde hükümleri, bir Üye Devletin, dolaylõ ya da dolaysõz biçimde 
hukuken ya da fiilen, Üye Devletler arasõndaki ithalat ya da ihracatõ 
denetlemek, yönlendirmek veya önemli ölçüde etkilemek için yararlandõğõ 
bütün kuruluşlarõna uygulanõr. Bu hükümler, bir Devletin, yönetimini 
başkalarõna bõraktõğõ tekellere de uygulanõr. 

2. Üye Devletler 1. paragrafta belirtilen ilkelere aykõrõ olan ya da Üye Devletler 
arasõnda gümrük vergilerinin ve miktar kõsõtlamalarõnõn kaldõrõlmasõyla ilgili 
Maddelerin kapsamõnõ 
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kõsõtlayan yeni tedbirler almaktan kaçõnõrlar. 

3. 1. paragrafta sözü edilen önlemlerin süresiyle, aynõ mallara uygulanmak 
üzere 30 ila 34. Maddelerde öngörülen miktar kõsõtlamalarõnõn 
kaldõrõlmasõna ilişkin süreler arasõnda uyum sağlanõr. 

Bir ürünün sadece bir ya da birkaç Üye Devlette ticari nitelik arz eden bir 
Devlet tekeline konu olmasõ durumunda, Komisyon, diğer Üye Devletlerin 1. 
paragrafta sözü edilen uyarlanma sağlanõncaya kadar, koşullarõnõ ve 
ayrõntõlarõnõ kendilerinin tespit edecekleri koruyucu önlemler almalarõna izin 
verebilir. 

4. Tarõm ürünlerinin piyasaya sürülmesini veya değerlendirilmesini 
kolaylaştõrõcõ hükümlerden yararlanan ticari tekel bulunmasõ halinde, bu 
Maddenin uygulanmasõnda, muhtemel uyarlamalarõ ve gerekli 
uzmanlaşmanõn süresini de göz önüne alarak, ilgili üreticilerin istihdam ve 
yaşam düzeyini güvence altõna alacak şekilde eşdeğer önlemler alõnmasõ 
gerekir. 

5. Diğer taraftan Devletlerin yükümlülükleri, ancak mevcut uluslararasõ 
anlaşmalara uygun olduklarõ ölçüde bağlayõcõdõr.  

6. Komisyon, birinci aşamadan itibaren işbu Maddede öngörülen uyarlamanõn 
hangi süre ve yöntemlerle gerçekleştirileceğine ilişkin tavsiyelerde bulunur. 
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BAŞLIK II 

Tarõm 
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Madde 38 

1. Ortak pazar, tarõm ve tarõm ürünleri ticaretini de kapsar. "Tarõm 
Ürünlerinden toprak mahsulleri,hayvancõlõk ve balõkçõlõk ürünleri ve bu 
ürünlerle doğrudan ilişkisi olan ilk işleme safhasõ sonucunda elde edilen 
ürünler anlaşõlõr. 

2. 39 ila 46. Maddelerde aksine hüküm bulunmadõkça ortak pazarõn kuruluşuna 
ilişkin kurallar tarõm ürünlerine de uygulanõr. 

3. 39 ila 46. Maddelerdeki hükümlere tabi ürünler, işbu Antlaşmanõn II nolu 
Ekinde listeler halinde gösterilmiştir. Bununla birlikte, işbu Antlaşmanõn 
yürürlüğe girişinden sonraki iki yõl içinde Konsey, Komisyonun önerisi 
üzerine nitelikli çoğunlukla hangi ürünlerin bu listeye ekleneceğine karar 
verir. 

4. Tarõm ürünleri için ortak pazarõn işleyişi ve gelişimi, Üye Devletler arasõnda 
bir ortak tarõm politikasõnõn oluşturulmasõ ile birlikte yürütülmelidir. 

Madde 39 

1. Ortak tarõm politikasõnõn amaçlarõ: 
 

(a) teknik ilerlemeyi geliştirerek, tarõmsal üretimi rasyonel biçimde 
artõrarak ve üretim faktörlerini, özellikle işgücünü en iyi biçimde 
kullanarak tarõmda verimliliği yükseltmek; 
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(b) böylece, özellikle tarõmla uğraşanlarõn kişisel gelirini artõrarak 
çiftçilerin iyi bir yaşam düzeyine kavuşmasõnõ sağlamak; 

(c) piyasalara istikrar kazandõrmak ; 

(d) bu ürünlerin arzõnõ güvence altõna almak; 

(e) ürünlerin tüketiciye uygun fiyatlarla ulaşmasõnõ sağlamaktõr. 
 

2. Ortak tarõm politikasõyla, bu politikanõn gerektirdiği özel yöntemlerin 
oluşturulmasõnda: 
 

(a) tarõmsal faaliyetin tarõmõn sosyal yapõsõndan ve değişik tarõm bölgeleri 
arasõndaki doğal ve yapõsal farklõlõklardan kaynaklanan özel niteliği; 

(b) gerekli düzeltmelerin aşamalõ olarak gerçekleştirilmesinin gerekliliği; 

(c) Üye Devletlerde tarõmõn, bir bütün olarak ekonomiyle sõkõ sõkõya 
bağlantõlõ bir sektör oluşturmasõ gerçeği  

 

gibi hususlar dikkate alõnõr. 

Madde 40 

1. Üye Devletler geçiş dönemi süresince ortak tarõm politikasõnõ aşamalõ olarak 
geliştirir ve en geç bu sürenin sonunda yürürlüğe sokarlar. 

2. 39. Maddede öngörülen hedefleri gerçekleştirebilmek için, bir tarõm pazarlarõ 
ortak organizasyonu oluşturulur. 

Bu organizasyon, ilgili ürüne bağlõ olarak, aşağõdaki biçimlerden birini alõr: 

(a) rekabete ilişkin ortak kurallar;  
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(b) çeşitli ulusal pazar organizasyonlarõ arasõnda zorunlu koordinasyon;  

(c) bir Avrupa pazar organizasyonu.  
 

3. 2. paragrafta belirtilen biçimlerden birine göre gerçekleştirilen ortak 
organizasyon, 39. Maddede belirtilen hedeflere ulaşmak için, özellikle 
fiyatlarõn düzenlenmesi, çeşitli ürünlerin üretimi ve pazarlanmasõnda Devlet 
desteğinin sağlanmasõ, bu ürünlerin depolanma ve devir sistemleri, ithalat 
veya ihracatõn ortak mekanizmalarla istikrara kavuşturulmasõ gibi hususlarla 
ilgili tedbirler başta olmak üzere, gerekli bütün tedbirleri kapsayabilir. 

Bu ortak organizasyon, 39. Maddede öngörülen hedeflerin dõşõna çõkamaz 
ve Topluluk bünyesindeki üreticiler veya tüketiciler arasõnda herhangi bir 
ayõrõmcõlõk yaratamaz. 

Herhangi bir ortak fiyat politikasõ,ortak ölçütlere ve tek tip hesaplama 
yöntemlerine dayandõrõlõr. 

4. 2. paragrafta belirtilen ortak organizasyona hedeflerine ulaşma imkanõ 
vermek için, bir ya da daha çok sayõda tarõmsal yönlendirme ve garanti fonu 
kurulabilir. 

Madde 41 

39. Maddede öngörülen hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için ortak tarõm 
politikasõ çerçevesinde özellikle:  

(a) mesleki eğitim, araştõrma ve tarõmsal bilginin yaygõnlaştõrõlmasõ 
alanlarõnda girişilen çabalar arasõnda ortaklaşa finanse edilecek proje 
ve kuruluşlarõ da kapsayacak şekilde, etkili bir koordinasyon 
sağlanmasõ; 

(b) bazõ ürünlerin tüketimini artõrmaya yönelik ortak önlemler alõnmasõ 

gibi tedbirler hükme bağlanabilir.  
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Madde 42 

Rekabet kurallarõna ilişkin Bölümde yer alan hükümler, ancak 43. 
Maddenin 2. ve 3. paragraflarõ çerçevesinde ve yine burada öngörülen usule 
uygun olarak 39. Maddede sözü edilen hedefler de göz önünde bulundurularak, 
Konsey tarafõndan belirlendiği ölçüde tarõm ürünlerinin üretimine ve ticaretine 
uygulanõr. 

Konsey özellikle: 

(a) yapõsal ya da doğal şartlar sebebiyle gelişememiş işletmelerin 
korunmasõ için, 

(b) ekonomik kalkõnma programlarõ çerçevesinde, 

yardõm yapõlmasõna izin verebilir.  

Madde 43 

1. Ortak tarõm politikasõnõn ana hatlarõnõ belirlemek amacõyla Komisyon, işbu 
Antlaşma yürürlüğe girer girmez, Üye Devletleri, özellikle kaynaklarõnõn ve 
ihtiyaçlarõnõn bir bilançosunu çõkartarak tarõm politikalarõ arasõnda 
karşõlaştõrma yapabilmeleri için toplantõya çağõrõr. 

2. 1.paragrafta öngörülen konferansõn çalõşmalarõnõ göz önünde bulundurarak, 
Komisyon, Ekonomik ve Sosyal Komiteye danõştõktan sonra ve işbu 
Antlaşmanõn yürürlüğe girişini izleyen iki yõl içinde 40. Maddenin 2. 
paragrafõnda öngörülen ortak organizasyon şekillerinden birinin ulusal 
organizasyonlarõn yerine konmasõ dahil olmak üzere, ortak tarõm politikasõnõn 
oluşturulmasõ ve uygulanmasõ ve bu Başlõkta sözü edilen özel tedbirlerin 
uygulamaya konmasõyla ilgili önerilerde bulunur. 

Bu öneriler, bu Başlõkta sözü edilen tarõmsal sorunlarõn birbirleriyle olan 
bağlantõlarõnõ dikkate alõr. 

Konsey, Komisyonun önerisi üzerine ve Parlamentoya da danõştõktan sonra, 
ilk iki aşama boyunca oybirliğiyle, daha sonra 
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nitelikli çoğunlukla karar alarak, yapabileceği tavsiyeler saklõ kalmak kaydõyla, 
tüzükler çõkarõr, direktifler yayõnlar veya kararlar alõr.  

3. Eğer, 40. Maddenin 2. Paragrafõnda öngörülen ortak organizasyon: 
 

(a) bu tedbire karşõ çõkan ve söz konusu ürün için bir ulusal organizasyona 
sahip bulunan Üye Devletlere, ilgili üreticilerin yaşam standardõ ve 
istihdamlarõ konusunda gerekli uzmanlaşmalarõn ve mümkün olan 
uyarlamalarõn zamanlamasõnõ da göz önünde bulunduran garantiler 
sağlõyorsa;  

(b) topluluk içi ticari ilişkilerde ulusal pazarlardakilere eşit koruma 
sağlõyorsa 

Konsey bu organizasyonu yukarõdaki 2. Paragraf hükümleri uyarõnca ve 
nitelikli çoğunlukla karar alarak ulusal pazar organizasyonlarõ yerine koyabilir. 

 

4. Bazõ işlenmiş ürünler için henüz bir ortak piyasa organizasyonu mevcut 
değilken söz konusu ürünlerin hammaddeleri için bir ortak organizasyon 
kurulursa, üçüncü ülkelere ihraç edilmek üzere işlenmiş ürünler için 
kullanõlacak hammaddeler Topluluk dõşõndan ithal edilebilir. 

Madde 44 

1. Geçiş dönemi içinde, Üye Devletler arasõnda gümrük vergilerinin ve 
miktar kõsõtlamalarõnõn aşamalõ olarak kaldõrõlmasõnõn 39. Maddede 
belirlenen hedeflere ulaşõlmasõnõ tehlikeye düşürecek fiyatlar oluşmasõna 
sebep olmasõ halinde, her Üye Devlet bazõ ürünlere 45. Maddenin 2. 
paragrafõnda öngörülen ticaret hacminin genişletilmesini engellemeyecek 
nispette,ayõrõmcõlõk yaratmayacak ve kotalarõn yerine geçecek şekilde bir 
asgari fiyat sistemi uygulamak hakkõna sahiptir. Bu asgari fiyatlarõn 
altõnda yapõlmak istenen ithalat:  
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− ya geçici olarak askõya alõnabilir veya azaltõlabilir, 

− ya da, söz konusu ürün için tespit edilen asgari fiyatõn üstünde bir fiyatla 
yapõlmasõ koşuluna bağlanabilir. 

İkinci durumda tespit edilen asgari fiyata gümrük vergileri dahil edilmez. 

2. Asgari fiyatlar, işbu Antlaşmanõn yürürlüğe girdiği sõrada Üye Devletler 
arasõndaki mevcut ticarette bir gerileme yaratmamalõ ve bu ticaretin 
aşamalõ olarak genişlemesine engel olmamalõdõr. Asgari fiyatlar, Üye 
Devletler arasõnda doğal bir tercihin gelişmesine engel teşkil edecek 
şekilde uygulanmamalõdõr. 

3. İşbu Antlaşma yürürlüğe girer girmez Konsey, Komisyonun önerisi 
üzerine, asgari fiyat sisteminin kurulmasõ ve bu fiyatlarõn tespiti için 
objektif ölçütleri belirler. 

Bu ölçütlerde özellikle, asgari fiyatõ uygulayan Üye Devletteki ulusal 
ortalama maliyet fiyatlarõ, bu ortalama maliyet fiyatlarõ karşõsõnda muhtelif 
işletmelerin durumu ve ortak pazar bünyesinde gerekli uyarlama ve 
uzmanlaşmalar ile tarõmsal faaliyetlerin aşamalõ olarak geliştirilmesi gereği 
dikkate alõnõr. 

Komisyon ayrõca, teknik ilerlemeyi sağlamak ve bunu süratlendirmek ve 
ortak pazar içerisinde fiyatlarõ tedricen birbirine yaklaştõrmak amacõyla bu 
ölçütlerin yeniden gözden geçirilmesi için bir usul önerir. 

Bu ölçütler ve bunlarõn yeniden gözden geçirilmesine ilişkin usul, işbu 
Antlaşmanõn yürürlüğe girişini izleyen üç yõl içinde Konsey tarafõndan 
oybirliğiyle kararlaştõrõlõr. 

4. Üye Devletler, Konseyin kararõ yürürlüğe girinceye kadar, Komisyon ile 
diğer Üye Devletlere, görüşlerini bildirebilmeleri 
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için önceden haber vermek koşuluyla, asgari fiyatlarõ belirleyebilir. 

Konsey karar verir vermez, Üye Devletler yukarõda belirtilen ölçütleri esas 
alarak, asgari fiyatlarõ tespit eder. 

Konsey, Üye Devletlerin yukarõda belirtilen ölçütlere uymayan kararlarõnõ, 
Komisyonun önerisi üzerine nitelikli çoğunlukla karar alarak düzeltebilir. 

5. 3. aşamanõn başlangõcõnda bazõ ürünler için sözü edilen objektif ölçütlerin 
belirlenmesi mümkün olmamõşsa Konsey, Komisyonun önerisi üzerine 
nitelikli çoğunlukla karar alarak bu ürünlere uygulanan asgari fiyatlarda 
değişiklikler yapabilir. 

6. Geçiş dönemi sonunda halen yürürlükte olan asgari fiyatlarõn bir dökümü 
hazõrlanõr. Konsey, Komisyonun önerisi üzerine ve 148. Maddenin 2. 
paragrafõnõn 1. bendinde öngörülen oy ağõrlõğõna göre 9 oy çoğunluğuyla, 
ortak tarõm politikasõ çerçevesinde uygulanacak fiyat rejimini belirler. 

Madde 45 

1. 40. Maddenin 2. paragrafõnda öngörülen ortak organizasyon şekillerinden 
biri ulusal pazar organizasyonlarõnõn yerine geçinceye kadar, belirli Üye 
Devletlerde haklarõnda: 

− ulusal üreticilerin ürünlerini pazarlamalarõna ilişkin düzenlemeler ve 

− ithalat zorunluluğu bulunan, 

ürünlerin ticareti, ihracatçõ ve ithalatçõ Üye Devletler arasõnda uzun vadeli 
anlaşma veya sözleşmeler yapõlarak geliştirilir.  
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Bu anlaşma veya sözleşmelerin, bu hükümlerin Topluluk içindeki muhtelif 
üreticilere uygulanmasõnda her tür ayõrõmcõlõğõ aşamalõ olarak ortadan kaldõrmaya 
yönelik olmasõ gerekir. 

Bu tür anlaşma veya sözleşmeler birinci aşamada karşõlõklõlõk ilkesi dikkate 
alõnarak yapõlõr. 

2. Ürün miktarlarõnõn tespitinde bu anlaşma veya sözleşmeler, işbu 
Antlaşmanõn yürürlüğe girişinden önceki 3 yõl boyunca Üye Devletler 
arasõndaki söz konusu ürünlerle ilgili ortalama ticaret hacmi esas alõnõr ve 
geleneksel ticaret usulleri göz önünde tutularak mevcut ihtiyaçlar 
ölçüsünde bu ticaret modellerinin genişletilmesi temeline dayanõr. 

Fiyatlar konusunda ise, bu anlaşma veya sözleşmeler üreticilerin ürünlerini, 
üzerinde anlaşmaya varõlmõş miktarlarda, alõcõ ülkenin iç pazarõnda ulusal 
üreticilere ödenen fiyatlara aşamalõ olarak yakõnlaştõrõlan fiyatlarla piyasaya 
sürülmelerini sağlar. 

Bu yakõnlaştõrma mümkün olduğu kadar düzenli bir şekilde sürer ve en geç 
geçiş döneminin sonunda tamamlanõr. 

Fiyatlar, yukarõdaki iki bendin uygulanmasõ amacõyla Komisyonca 
çõkarõlacak direktifler çerçevesinde, ilgili taraflar arasõnda müzakere edilerek 
tespit edilir. 

Birinci aşamanõn uzatõlmasõ halinde, anlaşma veya sözleşmelerin 
uygulanmasõna işbu Antlaşmanõn yürürlüğe girişini izleyen dördüncü yõlõn 
sonunda yürürlükte olan şartlarda devam edilir. Miktarlarõn yükseltilmesi ve 
fiyatlarõn yakõnlaştõrõlmasõ yükümlülükleri ikinci aşamaya geçilinceye kadar 
askõya alõnõr. 

Üye Devletler, bu anlaşmalar veya sözleşmelerin yapõlmasõ ve 
uygulanmasõnõ sağlamak amacõyla, özellikle ithalat politikasõ 
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konusundaki mevzuatõn kendilerine tanõdõğõ tüm imkanlarõ kullanõrlar.  

3. Üçüncü ülke ürünlerine karşõ rekabet halinde bulunmalarõ durumunda Üye 
Devletlerce Topluluk dõşõndaki ülkelere ihraç edilmeye yönelik ürünlerin 
imalatõnda hammaddeye ihtiyaç duyulduğu ölçüde, bu anlaşma veya 
sözleşmeler, üçüncü ülkelerden bu amaçla gerçekleştirilecek hammadde 
ithalatõna engel olamaz. Bununla birlikte Konsey, söz konusu anlaşma veya 
sözleşmelere dayanarak, bu amaçla ithal edilen maddelere ödenen fiyatla aynõ 
maddeler için dünya piyasasõndaki geçerli fiyat arasõndaki farkõ telafi etmek 
için gerekli ödemelerde bulunmaya oybirliği ile karar verirse, bu hüküm 
uygulanmaz. 

Madde 46 

Bir Üye Devletteki herhangi bir ürünün, diğer bir Üye Devletteki benzer bir 
ürünle rekabet durumunu etkileyen bir ulusal pazar organizasyonuna ya da eş 
değerde sonuç doğuracak herhangi bir iç mevzuata tabi olmasõ durumunda, Üye 
Devletler tarafõndan bu tür organizasyon ya da mevzuatõn bulunduğu Üye 
Devletten ithal edilen bu ürüne o Devletçe ihracat sõrasõnda telafi edici bir vergi 
uygulanmamõş ise, o malõn girişi sõrasõnda telafi edici bir vergi uygulanõr. 

Komisyon bu vergilerin miktarõnõ, dengenin yeniden kurulmasõna imkan 
verecek düzeyde tespit eder; Komisyon ayrõca, şartlarõnõ ve ayrõntõlarõnõ 
kendisinin belirleyeceği diğer tedbirlere de başvurulmasõna izin verebilir. 

Madde 47 

Bu Başlõk hükümlerinin uygulanmasõnda, Ekonomik ve Sosyal Komitenin 
yerine getireceği görevlere ilişkin olarak tarõm biriminin görevi, 197 ve 198. 
Maddelere uygun olarak, Komitenin müzakerelerinin hazõrlanmasõnda 
Komisyonun emrine hazõr durumda bulunmaktõr.  
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BAŞLIK III 

Kişilerin, Hizmetlerin Ve Sermayenin Serbest Dolaşõmõ 
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BÖLÜM 1 

İŞÇİLER 

Madde 48 

1. İşçilerin Topluluk içindeki serbest dolaşõmõ en geç geçiş döneminin 
sonunda sağlanmõş olur. 

2. Bu serbest dolaşõm, Üye Devletler işçileri arasõnda istihdam, ücret ve 
diğer çalõşma koşullarõ konusunda, uyrukluk esasõna dayalõ her tür 
ayõrõmcõlõğõn kaldõrõlmasõnõ gerektirir. 

3. Serbest dolaşõm, kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlõğõ 
sebebiyle haklõ görülebilecek sõnõrlamalar saklõ kalmak kaydõyla: 

 

(a) fiilen yapõlmõş iş tekliflerini kabul etme; 

(b) bu amaçla Üye Devletlerin topraklarõ içinde serbestçe dolaşma; 

(c) Üye Devletlerin birinde o devlet uyruklarõnõn istihdamõnõ düzenleyen 
yasa, tüzük ve idari düzenlemelere uygun olarak herhangi bir iş 
yapmak amacõyla oturma; 

(d) bir Üye Devlette bir işte çalõştõktan sonra, Komisyonca hazõrlanacak 
uygulama yönetmelikleri vasõtasõyla belirlenecek düzenlemelere 
uyarak o Üye Devlet topraklarõnda bulunma, 

hakkõnõ içerir.  
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4. Bu Madde hükümleri kamu hizmetlerindeki istihdama uygulanmaz. 

Madde 49 

Konsey, işbu Antlaşma yürürlüğe girer girmez Komisyonun önerisi üzerine, 
Avrupa Parlamentosu ile işbirliği yaparak, Ekonomik ve Sosyal Komiteye de 
danõştõktan sonra nitelikli çoğunlukla yukarõdaki Maddede tanõmlandõğõ şekilde 
işçilerin serbest dolaşõmõnõ aşamalõ olarak gerçekleştirmek için direktif veya 
tüzükler vasõtasõyla özellikle:*  

(a) ulusal istihdam idareleri arasõnda sõkõ bir işbirliği sağlayarak; 

(b) ister Üye Devletler arasõnda daha önce akdedilen Antlaşmalardan, ister 
ulusal mevzuattan kaynaklansõn, kalmalarõ işçilerin dolaşõmlarõnõn 
serbestleştirilmesine engel teşkil edebilecek idari uygulama ve 
usullerle işe alõnma sürelerini sistemli ve aşamalõ bir biçimde ortadan 
kaldõrarak; 

(c) serbestçe iş seçme konusunda diğer Üye Devlet işçilerine ilgili devlet 
işçilerine konulandan farklõ şartlar getiren, Üye Devletler arasõnda 
daha önce yapõlan Antlaşmalarõn veya iç mevzuatõn öngördüğü tüm 
süre ve diğer kõsõtlamalarõ sistemli ve aşamalõ bir şekilde ortadan 
kaldõrarak; 

(d) muhtelif bölge ve sanayi dallarõnda istihdam düzeyi ve yaşam 
standardõnõ ciddi tehlikelerden uzak tutacak şartlarda iş teklifleri ile iş 
taleplerini karşõlaştõrmaya ve aralarõndaki dengeyi sağlamayõ 
kolaylaştõrmaya yönelik uygun mekanizmalarõ kurarak, 

gerekli tedbirleri alõr. 

                                                                                 

* Birinci cümle Tek Avrupa Senedinin 6(3) Maddesiyle değiştirilmiştir. 
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Madde 50  

Üye Devletler, ortak bir program çerçevesinde genç işçilerin değişimini 
teşvik ederler. 

Madde 51 

Konsey, Komisyonun önerisi üzerine, oybirliği ile karar alarak, işçilerin 
serbest dolaşõmõnõ sağlamak amacõyla sosyal güvenlik alanõnda gerekli tedbirleri 
alõr. Bu amaçla göçmen işçilere ve bakmakla yükümlü olduklarõ kişilere: 

(a) sosyal yardõma hak kazanõlmasõ, bu hakkõn korunmasõ ve bu yardõm 
miktarõnõn hesaplanmasõ için çeşitli ülkelerin mevzuatõndaki bütün 
sürelerin birleştirilmesine, 

(b) Üye Devletlerin topraklarõnda yerleşik kişilere ödemelerde 
bulunulmasõna 

imkan verecek düzenlemeler yapar. 

BÖLÜM 2 

YERLEŞME VE TEŞEBBÜS KURMA HAKKI 

Madde 52 

Bir Üye Devlet uyruklarõnõn bir başka Üye Devlet topraklarõnda yerleşme 
özgürlüğüne getirilen kõsõtlamalar geçiş dönemi boyunca aşağõdaki hükümler 
çerçevesinde aşamalõ olarak kaldõrõlõr. Bu, bir Üye Devlet topraklarõna yerleşmiş 
diğer bir Üye Devlet uyruklarõnõn kuracaklarõ acenteler, şubeler veya bağlõ 
kuruluşlara uygulanan kõsõtlamalarõ da kapsar.  
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Bu yerleşme özgürlüğü, sermayeye ilişkin bölümün hükümleri 
çerçevesinde, yerleşilen ülke mevzuatõnõn kendi vatandaşlarõ için belirlediği 
şartlarda serbest çalõşmayõ sağlamayõ ve bunlarõ icra etmeyi, teşebbüsler ve 
özellikle de 58. Maddenin 2. paragrafõna göre şirketler ya da firmalar kurma ve 
faaliyetlerini sürdürme hakkõnõ kapsar. 

Madde 53 

İşbu Antlaşmada öngörülen hükümler saklõ kalmak kaydõyla, Üye Devletler 
kendi topraklarõnda diğer Üye Devletler uyruklarõnõn yerleşme hakkõna yeni 
kõsõtlamalar getiremezler. 

Madde 54 

1. Birinci aşamanõn bitiminden önce Konsey, Komisyon'un önerisi üzerine ve 
Ekonomik ve Sosyal Komite ile Avrupa Parlamentosuna da danõştõktan sonra 
oybirliği ile karar alarak, Topluluk içinde yerleşme özgürlüğü üzerinde 
mevcut bulunan kõsõtlamalarõn kaldõrõlmasõ için bir genel program hazõrlar. 
Komisyon önerisini birinci aşamanõn ilk iki yõlõ içerisinde Konseye sunar. 

Bu programda her bir faaliyet türü için yerleşme ve kuruluş serbestisinin 
sağlanmasõna ilişkin genel koşullar ve özellikle bunun hangi aşamalarla 
gerçekleştirileceği saptanõr. 

2. Bu genel programõ uygulamaya koymak amacõyla, ya da böyle bir programõn 
olmamasõ halinde, belirli bir faaliyete bağlõ olarak yerleşme özgürlüğünü 
gerçekleştirmede bir ilerleme sağlamak için Konsey, Komisyonun önerisi 
üzerine, Avrupa Parlamentosu ile işbirliği içinde ve Ekonomik ve Sosyal 
Komiteye danõştõktan sonra, birinci aşamanõn sonuna kadar oybirliğiyle, daha 
sonra nitelikli çoğunlukla karar alarak direktifler yayõnlar.*  

                                                                                 

* 2.paragraf Tek Avrupa Senedinin 6.Maddesinin 4.paragrafõyla değiştirilmiştir. 
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3. Konsey ve Komisyon yukarõdaki hükümler uyarõnca kendilerine verilen 
görevleri, özellikle; 

 

(a) Kural olarak, yerleşme özgürlüğünün, üretim ve ticaretin 
geliştirilmesine özellikle yararlõ katkõlar sağlayacak faaliyetlere 
öncelik tanõyarak; 

(b) topluluk içinde çeşitli faaliyetlerin özel durumlarõ hakkõnda bilgi 
edinmek amacõyla, Üye Devletlerin yetkili mercileri arasõnda yakõn 
işbirliği sağlayarak; 

(c) Üye Devletler arasõnda daha önceden yapõlan anlaşmalar veya iç 
mevzuattan kaynaklanan ve yürürlükte kalmalarõ yerleşme 
özgürlüğüne engel teşkil etmesi muhtemel idari uygulama ve usulleri 
kaldõrarak; 

(d) Üye Devletlerden birinin bir başka Üye Devlet toprağõnda çalõşan 
işçilerinin, o ülkede bağõmsõz çalõşmak isterlerse söz- konusu devlete 
bu faaliyete başlamaya niyetlendikleri sõrada girecek olduklarõ 
takdirde, uymak durumunda bulunacaklarõ koşullarõ taşõmak kaydõyla o 
devlet topraklarõnda kalabilmelerini sağlayarak;  

(e) bir Üye Devlet uyruğuna, 39. Maddenin 2. paragrafõnda belirtilen 
ilkelere ters düşmemesi koşuluyla, diğer bir Üye Devlet topraklarõnda 
arazi ve bina edinme ve kullanma imkanõ vererek; 

(f) ele alõnan her faaliyet dalõnda, gerek bir Üye Devlet topraklarõnda 
acente, şube ve bağlõ kuruluşlar kurulmasõ, gerek ana kuruluş 
personelinin bu acente, şube ve bağlõ kuruluşlarõn denetim ve yönetim 
organlarõna girme şartlarõ bakõmõndan yerleşme özgürlüğü üzerindeki 
kõsõtlamalarõ aşamalõ olarak kaldõrarak; 
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(g) ortaklarõn olduğu kadar üçüncü kişilerin de çõkarlarõnõ korumak 
amacõyla Üye Devletlerde 58. Maddenin 2. paragrafõ uyarõnca 
şirketlerden istenen teminatlarõ, gereken ölçüde ve bunlarõ Topluluk 
çapõnda eşdeğer kõlacak biçimde koordine ederek; 

(h) yerleşme şartlarõnõn Üye Devletlerce sağlanan yardõmlarla 
bozulmamasõnõ güvence altõna alarak yerine getirirler. 

Madde 55 

Bu bölüm hükümleri belirli bir Üye Devlet söz konusu olduğu ölçüde, 
kamu gücünün nadiren de olsa kullanõlmasõ ile ilgili faaliyetlere uygulanmaz.  

Konsey, Komisyonun önerisi üzerine nitelikli çoğunlukla karar alarak, bazõ 
faaliyetleri işbu Bölüm hükümlerinin dõşõnda tutar. 

Madde 56 

1. İşbu Bölüm hükümleri ve bu hükümler gereğince alõnan önlemler, yabancõ 
uyruklulara kamu düzeni, kamu güvenliği ve halk sağlõğõ nedenleriyle özel 
muamele yapõlmasõnõ öngören yasa, tüzük ve idari düzenlemelerle getirilmiş 
hükümlerin uygulanmasõna engel olmaz.  

2. Geçiş döneminin bitiminden önce, Konsey, Komisyon'un önerisi üzerine ve 
Avrupa Parlamentosunun görüşünü aldõktan sonra, oybirliğiyle karar alarak, 
yukarõda sözü edilen yasa, tüzük ya da düzenleme hükümlerinin 
koordinasyonu için direktifler çõkarõr. Bununla birlikte, Konsey ikinci 
aşamanõn bitiminden sonra Komisyonun önerisi üzerine ve 
AvrupaParlamentosuyla işbirliği halinde her Üye Devlette tüzük ya da idari 
düzenleme konusu olan hükümlerin koordinasyonu için nitelikli çoğunlukla 
direktifler çõkarõr.*  

                                                                                 

* 2.paragrafõn 2.cümlesi Tek Avrupa Senedinin 6.Maddesinin 5.paragrafõ ile değiştirilmiştir. 
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Madde 57 

1. Bağõmsõz çalõşmayõ kolaylaştõrmak amacõyla Konsey, Komisyonun önerisi 
üzerine ve Avrupa Parlamentosu ile işbirliği yaparak, birinci aşama süresince 
oy birliğiyle ve daha sonra nitelikli çoğunlukla karar alarak diplomalarõn, 
sertifikalarõn ve diğer resmi belgelerin karşõlõklõ tanõnmasõna yönelik 
direktifler yayõnlar.*  

2. Aynõ amaçla Konsey, geçiş döneminin bitiminden önce, Komisyonun önerisi 
üzerine ve Avrupa Parlamentosuna danõştõktan sonra, üye Devletlerde 
yürürlükte bulunan serbest meslek edinme ve bu mesleklerin icrasõ ile ilgili 
olarak yasa, tüzük ya da idaridüzenleme hükümleriarasõnda koordinasyonu 
sağlamak için direktifler çõkarõr. Gerçek kişilerin eğitim ve işe girme 
şartlarõyla ilgili mesleki yasal düzenleme rejimi ilkelerini içeren direktiflerde 
en az bir Üye Devlet uygulamada değişiklik yaparsa, bu direktifler için 
oybirliği gerekir.** Diğer hallerde Konsey, Avrupa Parlamentosu ile işbirliği 
içinde nitelikli çoğunlukla karar alõr.***  

3. Tõp ve tõpla ilgili branşlar ile eczacõlõk mesleğinde kõsõtlamalarõn aşamalõ 
olarak kaldõrõlmasõ, bu mesleklerin çeşitli Üye Devletlerdeki icra koşullarõ 
arasõnda koordinasyon sağlanarak gerçekleştirilir.  

Madde 58 

Bir Üye Devlet mevzuatõna göre kurulmuş ve kayõtlõ merkezleri, idare 
merkezleri veya başlõca iş merkezi Topluluk içinde bulunan şirket veya firmalar, 
işbu Bölüm hükümlerinin uygulanmasõnda Üye Devlet uyruğu gerçek kişiler gibi 
muamele görürler. 

                                                                                 

* 1.paragraf Tek Avrupa Senedinin 6.Maddesinin 6.paragrafý ile değiştirilmiştir. 
** 2.paragrafõn 2.cümlesi Tek Avrupa Senedinin 16.Maddesinin 2.paragrafõ ile değiştirilmiştir. 
*** 2.paragrafõn 3.cümlesi Tek Avrupa Senedinin 6.Maddesinin 7.paragrafõ ile değiştirilmiştir.  
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"Şirketler ya da firmalar" tabirinden kooperatifler dahil olmak üzere medeni 
kanun ya da ticaret kanunu uyarõnca kurulmuş şirketler ya da firmalar ile kâr 
amacõ gütmeyenler hariç olmak üzere kamu hukuku ya da özel hukuk 
hükümlerine tabi diğer tüzel kişiler anlaşõlõr. 

BÖLÜM 3 

HİZMETLER 

Madde 59 

Topluluk içinde hizmet edimi serbestisine uygulanan kõsõtlamalar, 
hizmetlerden yararlanan kişinin bulunduğu Devletten başka bir Topluluk 
Devletinde yerleşmiş Üye Devlet uyruklarõ için, aşağõdaki hükümler çerçevesinde 
geçiş dönemi içinde aşamalõ olarak kaldõrõlõr. 

Konsey, bir üçüncü ülke uyruğu olup Topluluk içinde yerleşmiş olan hizmet 
sunucularõnõ da,Komisyonun önerisi üzerine nitelikli çoğunlukla karar alarak, bu 
Bölüm hükümlerinden yararlandõrabilir.* 

Madde 60 

İşbu Antlaşmada normal olarak bir ücret karşõlõğõ yapõlan ve mallarõn, 
sermayenin ve kişilerin serbest dolaşõmõna ilişkin hükümlerin kapsamõna 
girmeyen işler "hizmet" olarak değerlendirilir. 

Hizmetler, özellikle: 

(a) sõnai nitelikteki faaliyetleri; 

(b) ticari nitelikteki faaliyetleri; 

(c) zanaat faaliyetlerini; 

(d) serbest meslek faaliyetlerini; 

içerir.  

                                                                                 

* 2.paragraf Tek Avrupa Senedinin 16.Maddesinin 3.paragrafõ ile değiştirilmiştir.  
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Hizmet sunan kişi, yerleşme hakkõna ilişkin Bölüm hükümleri saklõ kalmak 
kaydõyla, hizmetin verildiği ülkede, o ülkenin kendi uyruklarõna uyguladõklarõyla 
aynõ şartlarda geçici olarak faaliyetini sürdürebilir. 

Madde 61 

1. Taşõmacõlõk alanõnda hizmet edimi serbestisi, taşõmacõlõğa ilişkin Başlõktaki 
hükümlere tabidir.  

2. Sermaye hareketlerine bağlõ banka ve sigorta hizmetlerinin serbestleştirilmesi, 
sermaye dolaşõmõnõn aşamalõ olarak serbestleştirilmesi ile uyum içinde 
gerçekleştirilir. 

Madde 62 

Bu Antlaşmada aksi öngörülmedikçe, Üye Devletler işbu Antlaşmanõn 
yürürlüğe girdiği tarihte fiilen gerçekleşmiş bulunan hizmet edimi serbestisine 
yeni kõsõtlama getirmez. 

Madde 63 

1. Konsey, birinci aşamanõn bitiminden önce, Komisyonun önerisi üzerine ve 
Ekonomik ve Sosyal Komite ile Avrupa Parlamentosuna da danõştõktan sonra, 
Topluluk içinde hizmet sunma serbestisine uygulanmakta olan kõsõtlamalarõn 
kaldõrõlmasõ için oybirliğiyle genel bir program hazõrlar. Komisyon bu 
önerisini birinci aşamanõn ilk iki yõlõ içinde Konseye sunar. 

Bu program her hizmet türü için serbestleştirmenin genel koşullarõnõ ve 
aşamalarõnõ tespit eder. 

2. Bu genel programõ uygulamak ya da böyle bir programõn yokluğu durumunda   
belirli   bir    hizmetin   serbestleştirilmesindeki 
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aşamayõ gerçekleştirmek amacõyla Konsey, Komisyonun önerisi üzerine ve 
Ekonomik ve Sosyal Komite ile Avrupa Parlamentosuna danõştõktan sonra, 
birinci aşamanõn sonuna kadar oybirliğiyle, daha sonra nitelikli çoğunlukla 
karar alarak direktifler çõkarõr. 

3. 1 ve 2. paragraflarda belirtilen öneriler ve kararlar kural olarak, üretim 
maliyetlerini doğrudan etkileyecek ya da serbestleştirilmesi mal ticaretini 
geliştirmeye katkõda bulunacak hizmetlere öncelik tanõr. 

Madde 64 

Üye Devletler, genel ekonomik durumlarõ ve ilgili ekonomik sektördeki 
durumun imkan vermesi halinde, hizmetleri 63. Maddenin 2. paragrafõndaki 
hükümler uyarõnca çõkarõlan direktiflerin gerektirdiği ölçüyü aşacak biçimde 
serbestleştirmeye hazõr olduklarõnõ bildirirler. 

Komisyon ilgili Üye Devletlere bu amaç doğrultusunda tavsiyelerde 
bulunur. 

Madde 65 

Hizmetlerin serbestçe yerine getirilmesindeki kõsõtlamalar kaldõrõlmadõkça, 
Üye Devletlerin her biri bu kõsõtlamalarõ, uyrukluk veya ikamet edilen yer farkõ 
gözetilmeksizin, 59. Maddenin birinci paragrafõnda sözü edilen tüm hizmet sunan 
kişilere uygular.  

Madde 66 

55 ila 58. Maddeler hükümleri bu bölümün kapsamõna giren konulara 
uygulanõr.  
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BÖLÜM 4 

SERMAYE 

Madde 67 

1. Üye Devletler, geçiş dönemi içinde, ortak pazarõn iyi işlemesi için gerekli 
olduğu ölçüde, Üye Devletlerde yerleşik kişilere ait sermaye dolaşõmõna 
uygulanan tüm kõsõtlamalarõ ve taraflarõn uyrukluğu veya ikametgahõ veya 
sermayenin yatõrõldõğõ yerle ilgili ayõrõmcõlõğõ aşamalõ olarak kaldõrõrlar. 

2. Sermayenin Üye Devletler arasõnda dolaşõmõna ilişkin cari ödemelere 
uygulanan bütün kõsõtlamalar en geç birinci aşamanõn sonunda kaldõrõlõr. 

Madde 68 

1. Üye Devletler, bu Bölümde öngörülen konularda, işbu Antlaşmanõn yürürlüğe 
girişinden sonra da hâlâ gerekli olduklarõ ölçüde, kambiyo izinleri verirken 
mümkün olduğu ölçüde serbest davranõrlar. 

2. Bir Üye Devlet,sermaye piyasasõna ve kredi sistemine ilişkin kendi iç 
mevzuatõnõ işbu Bölüm hükümlerine uygun olarak serbestleştirilmiş sermaye 
hareketlerine uygulamasõ halinde bunu ayõrõm gözetmeden yapar. 

3. Bir Üye Devleti veya bölgesel ya da yerel idarelerini doğrudan veya dolaylõ 
şekilde finanse etmeye yönelik ödünçler,diğer üye Devletlerde ancak ilgili 
devletlerin bu konuda anlaşmaya varmasõ halinde piyasaya sürülebilir veya bir 
yatõrõmda kullanõlabilirler. Bu hüküm, Avrupa Yatõrõm Bankasõnõn Statüsü ile 
ilgili Protokolün 22.Maddesinin uygulanmasõna bir engel teşkil etmez. 



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

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

146 

Madde 69 

Konsey, 105. Maddede öngörülen Para Komitesine aynõ amaç 
doğrultusunda danõşacak olan Komisyonun önerisi üzerine, ilk iki aşamada 
oybirliği ile daha sonra nitelikli çoğunlukla karar alarak 67. Madde hükümlerinin 
aşamalõ olarak uygulamaya konulmasõ için gerekli direktifleri çõkarõr. 

Madde 70 

1. Komisyon, Konseye Üye Devletler ile üçüncü ülkeler arasõndaki sermaye 
dolaşõmõna ilişkin Üye Devletler kambiyo politikalarõnõn aşamalõ olarak 
koordinasyonuna yönelik tedbirler önerir. Bu amaçla Konsey, nitelikli 
çoğunlukla direktifler yayõnlar. Konsey, serbestleştirmeyi mümkün olan en 
üst seviyeye çõkarmak için çaba sarf eder. Sermaye hareketlerinin 
serbestleştirilmesinde geri adõm oluşturabilecek tedbirler için oybirliği 
gerekir.*  

2. Birinci paragrafa uygun olarak alõnan tedbirlerin Üye Devletlerin kambiyo 
mevzuatõ arasõndaki farklõlõklarõn ortadan kaldõrõlmasõna imkan vermemesi, 
ve bu farklõlõklarõn bir Üye Devlette ikamet eden kişileri, Üye Devletlerden 
birinin üçüncü ülkeler arasõndaki sermaye hareketlerine uyguladõğõ 
kurullardan kaçõnmak amacõyla 67. Maddede öngörülen Topluluktaki daha 
serbest transfer kolaylõklarõndan yararlanmaya sevketmesi ihtimali bulunmasõ 
durumunda, bu Devlet, diğer Üye Devletlere ve Komisyona danõştõktan sonra 
bu güçlükleri ortadan kaldõrmak için gereken tedbirleri alabilir. 

Eğer Konsey, bu önlemlerin, sermayenin Topluluk içindeki serbest 
dolaşõmõnõ, doğacak güçlüklerin aşõlmasõ amacõnõn gerektirdiğinden daha fazla 
kõsõtladõğõnõ saptarsa, Komisyonun önerisi üzerine nitelikli çoğunlukla, ilgili 
Devletin bu tedbirleri kaldõrmasõ ve değiştirmesi için karar alabilir. 

                                                                                 

* 1.paragraf, ilk cümle hariç olmak üzere, Tek Avrupa Senedinin 16.Maddesinin 4.paragrafõ ile 
değiştirilmiştir. 
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Madde 71 

Üye Devletler, Topluluk içinde sermaye hareketlerini ve bu hareketlere 
ilişkin cari ödemeleri etkileyen yeni hiçbir kambiyo kõsõtlamasõ koymamaya ve 
mevcut mevzuatõ daha kõsõtlayõcõ hale getirmemeye çaba sarf ederler. 

Üye Devletler ekonomik durumlarõ, özellikle ödemeler dengelerinin 
durumlarõ elverdiği ölçüde, yukarõdaki Maddelerde öngörülen sermaye 
hareketlerinin serbestleştirilme sõnõrõnõ aşmaya hazõr olduklarõnõ bildirirler. 

Komisyon, Para Komitesine danõştõktan sonra Üye Devletlere bu konuda 
tavsiyelerde bulunabilir. 

Madde 72 

Üye Devletler, üçüncü ülkelere giden veya o ülkelerden gelen sermaye 
hareketleri hakkõndaki bilgileri sürekli olarak Komisyona aktarõrlar. Komisyon 
bu konuda uygun bulduğu görüşleri Üye Devletlere iletebilir. 

Madde 73 

1. Sermaye dolaşõmõnõn Üye Devletlerden birinin sermaye piyasasõnõn 
işleyişinde bozulmalar yaratmasõ halinde, Komisyon, Para Komitesine 
danõştõktan sonra, bu Devlete sermaye hareketleri alanõnda şartlarõ ve 
ayrõntõlarõ Komisyonca belirlenecek koruma tedbirleri alma yetkisi verir. 

Konsey,nitelikli çoğunlukla karar alarak bu yetkiyi geri alabilir ya da bu 
şartlarõ ve usulleri değiştirebilir. 

2. Bununla birlikte, güç durumda olan bir Üye Devlet, gerektiğinde gizlilikleri 
ya da ivedilikleri nedeniyle, yukarõda 
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sözü edilen tedbirleri bizzat alabilir. Komisyon ve diğer Üye Devletler, bu tür 
tedbirlerden en geç yürürlüğe girdikleri tarihte haberdar edilirler. Bu 
durumda, Komisyon, Para Komitesine danõştõktan sonra ilgili Devletin bu 
tedbirleri değiştirmesine veya kaldõrmasõna karar verebilir. 
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BAŞLIK IV 

Taşõmacõlõk 
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Madde 74 

İşbu Antlaşmanõn bu Başlõk altõnda düzenlenen konularla ilgili amaçlarõ 
Üye Devletler tarafõndan ortak bir taşõmacõlõk politikasõ çerçevesinde 
gerçekleştirilmeye çalõşõlõr. 

Madde 75 

1. Konsey, Taşõmacõlõğõn belirli özelliklerini göz önünde tutarak ve 74. 
Maddenin uygulanmasõ amacõyla, Komisyonun önerisi üzerine ve Ekonomik 
ve Sosyal Komite ile Avrupa Parlamentosunun da görüşünü aldõktan sonra, 
ikinci aşamanõn sonuna kadar oybirliğiyle, daha sonra nitelikli çoğunlukla 
karar alarak: 

 

(a) bir Üye Devletin topraklarõndan çõkan ya da o devlete giren veya bir ya 
da daha çok Üye Devletin toprağõnõ kateden uluslararasõ taşõmacõlõğa 
uygulanacak ortak kurallarõ; 

(b) bir üye Devlette, o Devlet sõnõrlarõ içinde yerleşik olmayan 
taşõmacõlarõn taşõmacõlõk hizmetlerinde bulunma koşullarõnõ; 

(c) gerekli bütün diğer hükümleri, 

belirler. 

2. 1. paragrafõn (a) ve (b) bentlerinde belirtilen düzenlemeler geçiş döneminde 
hükme bağlanõr.  

3. Konsey, uygulanmalarõ bazõ bölgelerde hayat standardõnõ, istihdam ve taşõma 
donatõmõnõn işletilmesini tehlikeli biçimde etkileyebilecek nitelikteki 
taşõmacõlõk rejimi ilkelerine ilişkin hükümleri, 1. paragrafta öngörülen usule 
uymaksõzõn ve ortak pazarõn kurulmasõndan kaynaklanan ekonomik 
kalkõnmaya ayak uydurma gereğini de göz önünde tutarak, oybirliğiyle tespit 
eder.  
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Madde 76 

75. Maddenin 1. paragrafõnda öngörülen hükümler belirleninceye kadar, 
Konseyden oybirliğiyle onay alõnmadõkça, hiçbir Üye Devlet, işbu Antlaşma 
yürürlüğe girdiği zaman bu konuyu düzenleyen muhtelif hükümleri, kendi ulusal 
taşõmacõlarõna kõyasla, diğer Üye Devletler taşõmacõlarõna karşõ doğrudan ya da 
dolaylõ olarak, daha az elverişli hale getiremez. 

Madde 77 

Taşõmacõlõğõn koordinasyonu için duyulan ihtiyaçlara cevap veren, ya da 
kamu hizmeti kavramõ içinde yer alan bazõ yükümlülükleri karşõlamaya yarayan 
yardõmlar işbu Antlaşmaya uygundur. 

Madde 78 

İşbu Antlaşma çerçevesinde taşõmacõlõk bedelleri ve koşullarõ konusunda 
alõnacak her önlem, taşõmacõlarõn ekonomik durumlarõnõ dikkate almak 
zorundadõr. 

Madde 79 

1. Topluluk içindeki taşõmalarda, bir taşõmacõya, aynõ mallarõ aynõ güzergâhlarda 
taşõmak için, malõn çõkõş ya da varõş ülkesine bağlõ olarak farklõ taşõma 
ücretleri ve farklõ koşullar uygulanmasõ şeklinde ortaya çõkan ayõrõmcõlõk en 
geç ikinci aşamanõn bitiminden önce kaldõrõlõr. 

2. 1.paragraf, Konseyin 75.Maddenin 1.paragrafõna uygun olarak diğer 
önlemleri almasõnõ engellemez. 

3. Konsey, işbu Antlaşmanõn yürürlüğe girişini izleyen iki yõl içinde 
Komisyonun önerisi üzerine ve Ekonomik ve Sosyal Komitenin 
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de görüşünü aldõktan sonra nitelikli çoğunlukla karar alarak 1. paragraftaki 
hükümlerin uygulanmasõ için gerekli yasal düzenlemeyi yapar.  

Konsey özellikle, Topluluk kurumlarõnõn 1. paragrafta belirtilen hükme 
uymalarõna ve ilgililerin bu hükümden tam olarak yararlanmalarõnõ sağlamalarõna 
imkan vermek için gerekli tedbirleri alabilir. 

4. Komisyon resen ya da bir Üye Devletin başvurusu üzerine 1. paragrafta sözü 
edilen ayõrõmcõlõk durumlarõnõ inceler ve ilgili Üye Devletin görüşünü 
aldõktan sonra 3. paragraf hükümlerine uygun olarak belirlenen yasal 
düzenleme çerçevesinde gerekli kararlarõ alõr. 

Madde 80 

1. Komisyon tarafõndan izin verilmiş bir uygulama olmadõkça bir Üye Devletçe, 
Topluluk içinde yapõlan taşõmacõlõğa, belirli bir ya da daha çok teşebbüs ya da 
sanayie çõkar sağlamaya yönelik her türlü destek veya koruma içeren bedel ve 
şartlarõn uygulanmasõ ikinci aşamanõn başõndan itibaren yasaklanmõştõr. 

2. Komisyon resen veya bir Üye Devletin başvurusu üzerine 1. paragrafta 
belirtilen taşõma bedel ve şartlarõnõ inceler; bu incelemeyi yaparken özellikle 
bir yandan uygun bir bölgesel ekonomi politikasõnõn gereklerini, az gelişmiş 
bölgelerin ihtiyaçlarõnõ; ayrõca politik durumlardan ciddi şekilde etkilenmiş 
bölgelerin sorunlarõnõ, diğer yandan da bu bedel ve şartlarõn taşõma biçimleri 
arasõndaki rekabete etkilerini dikkate alõr. 

Komisyon ilgili her Üye Devletin görüşünü aldõktan sonra gerekli kararlarõ 
alõr. 

3. 1. paragrafta belirtilen yasaklama rekabet tarifelerine uygulanmaz.  
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Madde 81 

Sõnõr geçişi sõrasõnda bir taşõmacõ tarafõndan, taşõma bedellerine ek olarak 
tahsil edilen resim ya da harçlar bu geçişin fiilen sebep olduğu masraflara oranla 
makul bir düzeyi aşamaz.  

Üye Devletler bu masraflarõ aşamalõ olarak azaltmaya çaba harcarlar. 

Komisyon, işbu Maddenin uygulanmasõ için Üye Devletlere tavsiyelerde 
bulunabilir. 

Madde 82 

İşbu Başlõk hükümleri, Almanya'nõn bölünmesinin Federal Almanya 
Cumhuriyetinin bazõ bölgelerinin ekonomik durumunda sebep olduğu ekonomik 
kayõplarõn telafisi için gerekli olmalarõ şartõyla, bu Cumhuriyette alõnan tedbirlere 
engel teşkil etmez. 

Madde 83 

Komisyon nezdinde, Üye Devletler Hükümetlerince seçilmiş uzmanlardan 
oluşan bir Danõşma Komitesi kurulur. Komisyon, gerekli gördüğü hallerde, 
Ekonomik ve Sosyal Komitenin taşõmacõlõk biriminin yetkileri saklõ kalmak 
kaydõyla, bu Danõşma Komitesinin görüşünü alõr. 

Madde 84 

1. İşbu Başlõk hükümleri demiryolu, karayolu ve ülke içi su yollarõyla yapõlan 
taşõmacõlõğa uygulanõr.  
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2. Konsey nitelikli çoğunlukla, deniz ve hava taşõmacõlõğõ için uygun tedbirlerin 
alõnõp alõnmayacağõ ve gerektiğinde bu tedbirlerin hangi ölçü ve usule göre 
alõnacağõ konusunda karar verebilir.* 

75. Maddenin 1 ve 3. paragraflarõndaki usul hükümleri uygulanõr.** 

                                                                                 

* 2.paragrafõn birinci bendi Tek Avrupa Senedinin 16.Maddesinin 5.paragrafõ ile 
değiştirilmiştir. 
** 2.paragrafõn ikinci bendi Tek Avrupa Senedinin 16.Maddesinin 6.paragrafõ ile 
değiştirilmiştir.  
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KISIM ÜÇ 

TOPLULUĞUN POLİTİKASI 
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BAŞLIK I  

Ortak Kurallar 
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BÖLÜM 1 

REKABETE İLİŞKİN KURALLAR 

Kesim 1 

Teşebbüslere uygulanan kurallar 

Madde 85 

1. Üye Devletler arasõndaki ticareti etkileyebilecek ve ortak pazar içindeki 
rekabetin engellenmesi, kõsõtlanmasõ veya bozulmasõnõ amaç edinen veya bu 
sonucu doğuran ve özellikle: 

 

(a) alõş veya satõş fiyatlarõnõ veya diğer ticaret koşullarõnõ doğrudan ya da 
dolaylõ olarak belirleyen; 

(b) üretimi, pazarlarõ, teknik gelişimi veya yatõrõmõ kõsõtlayan veya kontrol 
eden;  

(c) pazar veya tedarik kaynaklarõnõ paylaştõran; 

(d) diğer ticari taraflar ile yapõlan eşdeğer işlemlere farklõ koşullar 
uygulayan ve böylelikle de onlarõ rekabet açõsõndan zararlõ duruma 
sokan; 

(e) sözleşmelerin akdini, nitelikleri gereği veya ticari teamüle göre bu tür 
sözleşmelerin konusuyla hiç bir bağlantõsõ olmayan ek 
yükümlülüklerin diğer taraflarca kabulü şartõna bağlayan, 

teşebbüsler arasõndaki tüm anlaşmalar, teşebbüs birliklerinin kararlarõ ve 
birlikte davranõşlar ortak pazarla bağdaşmadõklarõ için yasaktõr. 

2. İşbu Madde ile yasaklanan anlaşmalar ve kararlar hükümsüzdür. 
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3. Bununla birlikte, tüketicilere sağlanan çõkardan adalete uygun bir pay 
sağlamanõn yanõ sõra, mallarõn üretimi veya dağõtõmõnõn geliştirilmesine veya 
teknik ve ekonomik ilerlemenin hõzlandõrõlmasõna katkõda bulunan; ve 

 

(a) ilgili teşebbüslere, bu amaçlara ulaşmak için gereksiz kõsõtlamalar 
getirmeyen, 

(b) bu tür teşebbüslere söz konusu ürünlerin önemli bir kõsmõ için rekabeti 
ortadan kaldõrma olanağõ vermeyen, 

- teşebbüsler arasõndaki herhangi bir anlaşma veya anlaşmalar 
dizisi, 

- teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin herhangi bir kararõ veya 
kararlar dizisi, 

- müştereken kararlaştõrõlmõş her tür uygulama veya uygulamalar 
dizisi, 

ile ilgili olarak 1. paragraf hükümlerinin uygulanmamasõ kararlaştõrõlabilir. 

Madde 86 

Bir veya daha çok teşebbüsün ortak pazarda veya önemli bir bölümündeki 
hakim durumu kötüye kullanmasõ, Üye Devletler arasõndaki ticareti etkilemesi 
ölçüsünde, ortak pazarla bağdaşmaz ve yasaktõr. 

Böyle bir kötüye kullanma, özellikle:  

(a) doğrudan veya dolaylõ olarak haksõz alõş veya satõş fiyatlarõ veya başka 
adalete aykõrõ ticari şartlar koşulmasõ; 

(b) üretimin, pazarlarõn veya teknik gelişmenin tüketicilerin zararõna 
olacak şekilde sõnõrlandõrõlmasõ; 

(c) ticari ilişkinin diğer taraflarõ ile yapõlan eş değerdeki işlemlere farklõ 
koşullar uygulanmasõnõ ve böylelikle de onlarõn rekabet açõsõndan 
dezavantajlõ duruma sokulmasõ;  
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(d) sözleşmelerin akdinin, nitelikleri gereği veya ticari teamüle göre bu tür 
sözleşmelerin konusuyla hiç bir bağlantõsõ olmayan ek 
yükümlülüklerin taraflarca kabulü şartõna bağlanmasõnõ kapsayabilir. 

Madde 87 

1. İşbu Antlaşmanõn yürürlüğe girmesini izleyen üç yõl içinde Konsey, 
Komisyonun önerisi üzerine ve Avrupa Parlamentosunun görüşünü aldõktan 
sonra 85 ve 86. Maddelerde belirtilen ilkelerin uygulanmasõ için gerekli tüzük 
veya direktifleri oybirliğiyle kabul eder. 

Bu tür hükümler yukarõda belirtilen süre içinde kararlaştõrõlmamõşsa 
Konsey, Komisyonun önerisi üzerine ve Avrupa Parlamentosunun da görüşünü 
aldõktan sonra nitelikli çoğunluk ile bu hükümleri belirler. 

2. 1. paragrafta değinilen tüzük veya direktiflerin amacõ, özellikle: 
 

(a) para cezalarõ ve gecikme faizi koyma yoluyla 85. Maddenin 1. 
paragrafõ ve 86. Maddede belirlenen yasaklara uyulmasõnõ temin 
etmek; 

(b) bir taraftan etkin denetim yapõlmasõnõ diğer taraftan yönetimi mümkün 
olan ölçüde basitleştirmeye duyulan ihtiyacõ göz önünde bulundurarak 
85. Maddenin 3. paragrafõnõn uygulanmasõna ilişkin ayrõntõlarõ 
belirlemek; 

(c) gerektiğinde 85 ve 86. Madde hükümlerinin kapsamõnõ ekonominin 
çeşitli dallarõna göre tanõmlamak; 

(d) işbu paragrafta belirlenen hükümlerin uygulanmasõnda Komisyon ve 
Adalet Divanõ'nõn görevlerini tanõmlamak; 

(e) işbu Kesimde yer alan veya bu Maddenin uygulanmasõ sonucu kabul 
edilen hükümler ile ulusal mevzuat arasõndaki ilişkiyi belirlemektir.  
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Madde 88 

87. Maddeye uygun olarak kabul edilen hükümler yürürlüğe girinceye 
kadar, Üye Devletlerin yetkili makamlarõ anlaşmalar, kararlar ve teşebbüslerin 
birlikte davranõşlarõnõn kabul edilebilirliği ve ortak pazardaki hakim durumun 
kötüye kullanõlmasõ konusunda kendi hukuklarõna ve 3. paragraf hükmü özellikle 
dikkate alõnmak suretiyle 85. Madde ile 86. Madde hükümlerine göre karar 
verirler. 

Madde 89 

1. 88. Madde saklõ kalmak kaydõyla Komisyon, görevine başlar başlamaz 85 ve 
86. Maddelerde belirlenen ilkelerin uygulanmasõnõ sağlar. Komisyon, bir Üye 
Devletin başvurusu üzerine veya resen ve Üye Devletlerde kendisine yardõmcõ 
olabilecek yetkili makamlar ile işbirliği yaparak, bu ilkelerin ihlali ile ilgili 
iddialarõ soruşturur. Komisyon, herhangi bir ihlalin söz konusu olduğunu 
tespit ederse buna son vermek amacõyla uygun tedbirler önerir. 

2. İhlalin sona erdirilmemesi durumunda Komisyon, bu tür ihlali gerekçeli bir 
karar ile tespit eder. Komisyon, kararõnõ yayõmlayabilir ve durumun 
düzeltilmesi amacõyla koşul ve ayrõntõlarõnõ kendisinin saptayacağõ gerekli 
tedbirleri almalarõ için Üye Devletleri yetkili kõlabilir.  

Madde 90 

1. Kamu teşebbüsleri ve Üye Devletlerin özel veya münhasõr haklar tanõdõğõ 
teşebbüslerle ilgili olarak Üye Devletler, işbu Antlaşmada yer alan, özellikle 
7. ve 85 ila 90. Maddelerde öngörülen kurallara aykõrõ hiçbir tedbir alamaz ve 
mevcut olanlarõ da devam ettiremez.  

2. Genel ekonomik çõkarlara ilişkin hizmetleri yürütmekle görevli veya mali 
nitelikli tekel özelliğine sahip teşebbüsler, bu tür kurallar kendilerine verilmiş 
olan belirli görevlerin 
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ifasõnõ hukuken veya fiilen engellemedikçe, işbu Antlaşmada yer alan 
kurallara, özellikle rekabet ile ilgili kurallara tabidir. Ticaretin gelişimi 
Topluluğun çõkarlarõna aykõrõ olabilecek ölçüde etkilenmemelidir. 

3. Komisyon, işbu Madde hükümlerinin uygulanmasõnõ gözetir ve gerektiğinde 
uygun direktif veya kararlarõ Üye Devletlere yöneltir. 

Kesim 2 

Damping  

Madde 91 

1. Geçiş döneminde Komisyon, bir Üye Devlet veya ilgili başka bir tarafõn 
başvurusu üzerine ortak pazar içinde damping uygulanmakta olduğunu 
saptarsa, bu uygulamalara yol açan kişi ya da kişilere bu duruma son 
vermelerini sağlamak amacõyla tavsiyelerde bulunur. 

Damping uygulamalarõna devam edilmesi durumunda Komisyon, 
koşullarõnõ ve ayrõntõlarõnõ kendisinin saptayacağõ koruyucu tedbirleri almasõ için 
zarar gören Üye Devlete yetki verir. 

2. İşbu Antlaşmanõn yürürlüğe girmesiyle, bir Üye Devlet menşeli veya o devlet 
içinde serbest dolaşõm halinde olup ve başka bir Üye Devlete ihraç edilmiş 
olan ürünler, yeniden ithal edilmeleri durumunda, hiçbir gümrük resmine, 
miktar kõsõtlamasõna veya eş etkili tedbire tabi tutulmaksõzõn söz konusu ilk 
Devlet sõnõrlarõ içine kabul edilir. Komisyon işbu paragrafõn uygulanmasõ için 
uygun kurallarõ belirler.  
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Kesim 3 

Devletler tarafõndan yapõlan yardõmlar 

Madde 92 

1. İşbu Antlaşmada aksine hüküm bulunmadõkça, bir Üye Devlet tarafõndan 
veya Devlet kaynaklarõ vasõtasõyla herhangi bir şekilde yapõlan ve belirli 
teşebbüsleri veya belirli mallarõn üretimini kayõrarak rekabeti bozan veya 
bozmakla tehdit eden, her türlü yardõm, Üye Devletler arasõndaki ticareti 
etkilediği ölçüde, ortak pazarla bağdaşmaz.  

2. Aşağõdaki yardõm türleri ortak pazarla bağdaşõr:  
 

(a) ilgili ürünlerin menşeine bağlõ bir ayõrõm gözetmeksizin verilmesi 
koşuluyla bireysel tüketicilere yapõlan sosyal nitelikli yardõmlar; 

(b) doğal afetler veya olağanüstü olaylarõn neden olduğu zararõ karşõlamak 
için yapõlan yardõmlar; 

(c) Federal Almanya Cumhuriyeti'nin Almanya'nõn bölünmesinden 
etkilenen belirli bölgelerinin ekonomisine, bölünmenin yarattõğõ 
ekonomik zararõn giderilmesi için gerekli olduğu ölçüde yapõlan 
yardõmlar. 

3. Aşağõdaki yardõm türleri ortak pazarla bağdaşõr sayõlabilir: 
 

(a) yaşam standardõnõn anormal ölçüde düşük olduğu veya ciddi bir eksik 
istihdamõn hüküm sürdüğü bölgelerin ekonomik gelişimini 
desteklemeye yönelik yardõmlar; 

(b) Avrupa'nõn ortak çõkarõna olacak önemli bir projenin 
gerçekleştirilmesinin teşvik edilmesi veya bir Üye Devlet 
ekonomisinde ortaya çõkan ciddi bir bozulmanõn giderilmesi için 
yapõlan yardõmlar;  
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(c) ticaret koşullarõnõ ortak çõkarlara zarar verecek ölçüde olumsuz yönde 
etkilemeyen ve belirli ekonomik bölgeler veya belirli ekonomik 
faaliyetlerin gelişimini kolaylaştõrmak için yapõlan yardõmlar; ancak, 1 
Ocak 1957 tarihi itibariyle gemi yapõmõna verilen yardõmlar, sadece 
gümrük korumasõnõn yokluğunun telafi edilmesi amacõyla 
kullanõlmalarõ ölçüsünde, işbu Antlaşmanõn üçüncü ülkelere yönelik 
ortak ticaret politikasõ ile ilgili hükümleri saklõ kalmak kaydõyla, 
gümrük vergilerinin kaldõrõlmasõnda uygulanan koşullara tabi olarak 
tedricen azaltõlõr; 

(d) Komisyonun önerisi üzerine Konseyin nitelikli çoğunlukla alacağõ 
kararla belirlenebilecek diğer yardõm türleri. 

Madde 93 

1. Komisyon, Üye Devletlerle işbirliği içinde bu Devletlerde mevcut olan tüm 
yardõm sistemlerini sürekli olarak inceler. Komisyon, Üye Devletlere, ortak 
pazarõn sürekli gelişimi veya işleyişi için gereken uygun tedbirleri önerir. 

2. Eğer Komisyon, ilgili taraflara kendi görüşlerini bildirmeleri için uyarõda 
bulunduktan sonra, bir Devlet veya Devlet kaynaklarõ vasõtasõyla sağlanan 
yardõmõn 92. Maddeye göre ortak pazarla bağdaşmadõğõnõ veya bu tür 
yardõmõn kötüye kullanõldõğõnõ tespit ederse, ilgili Devletin Komisyon 
tarafõndan saptanacak süre içinde böyle bir yardõmõ kaldõrmasõna veya 
değiştirmesine karar verir. 

Söz konusu Devletin öngörülen süre içinde bu karara uymamasõ halinde 
Komisyon veya ilgili herhangi bir Devlet, 169 ve 170. Madde hükümlerine 
uymaksõzõn doğrudan Adalet Divanõnda dava açabilir. 

Bir Üye Devletin başvurusu üzerine Konsey, istisnai durumlar gerektirdiği 
takdirde, bu Devletin verdiği veya vereceği 
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yardõmõn, 92. Madde hükümlerine veya 94. Maddede belirtilen tüzüklere 
uymaksõzõn, ortak pazarla bağdaştõğõna oybirliği ile karar verebilir. Söz 
konusu yardõm ile ilgili olarak Komisyonun, bu paragrafõn birinci bendinde 
belirtilen süreci başlatmasõ halinde, ilgili Devletin Konseye yapacağõ 
başvurunun, Konsey tutumunu belirtinceye kadar söz konusu süreci 
durdurucu etkisi vardõr. 

Ancak, eğer Konsey söz konusu başvurunun yapõlmasõnõ izleyen üç ay 
içinde tutumunu belirtmezse, Komisyon bu konuda kendisi karar verir. 

3. Komisyon, görüşlerini bildirebilmesi için, yardõmõn yapõlmasõ veya 
değiştirilmesi ile ilgili tasarõlardan zamanõnda haberdar edilir. Eğer Komisyon 
bu tür bir tasarõnõn 92. Maddeye göre ortak pazarla bağdaşmadõğõnõ 
düşünürse, 2. paragrafta belirtilen süreci gecikmeksizin başlatõr. İlgili Üye 
Devlet, bu süreç nihai bir kararla sonuçlanmadan tasarlanan tedbirleri 
yürürlüğe koyamaz. 

Madde 94 

Konsey, Komisyonun önerisi üzerine nitelikli çoğunlukla karar alarak, 92 
ve 93. Maddelerin uygulanmasõ amacõyla gerekli bütün düzenlemeleri yapabilir 
ve özellikle 93. Maddenin 3. paragrafõnõn uygulanmasõna ilişkin şartlarõ ve bu 
süreçten muaf olan yardõm türlerini tespit edebilir. 

BÖLÜM 2 

VERGİ HÜKÜMLERİ 

Madde 95 

Hiçbir Üye Devlet diğer Üye Devletlerin ürünlerine, kendi 
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benzer ürünlerine doğrudan veya dolaylõ olarak uyguladõğõndan daha yüksek 
herhangi bir iç vergiyi doğrudan veya dolaylõ olarak koyamaz.  

Ayrõca hiçbir Üye Devlet diğer Üye Devletlerin ürünlerine, diğer ürünlere 
dolaylõ koruma sağlayacak nitelikte herhangi bir iç vergi uygulayamaz. 

Üye Devletler, en geç ikinci aşamanõn başõnda, işbu Antlaşma yürürlüğe 
girdiği sõrada mevcut ve yukarõdaki kurallara aykõrõ olan hükümleri kaldõrõr veya 
düzeltirler.  

Madde 96 

Ürünler herhangi bir Üye Devlet ülkesine ihraç edildiğinde doğrudan ya da 
dolaylõ olarak içeride tabi tutulduklarõ vergilerden daha yüksek bir iç vergi 
iadesinden yararlanamazlar. 

Madde 97 

Yaygõn muamele vergisi tipinde muamele vergisi uygulayan Üye Devletler, 
ithal edilen ürünlere uyguladõklarõ iç vergilendirme veya ihraç edilen ürünler için 
izin verilen iadeler söz konusu olduğunda, 95 ve 96. Maddelerde belirtilen 
ilkelerin ihlal edilmemesi koşuluyla, her bir ürün veya ürün grubu için ortalama 
vergi oranlarõ saptayabilirler. 

Bir Üye Devletin saptadõğõ ortalama vergi oranlarõnõn bu ilkelere uymadõğõ 
durumlarda, Komisyon, ilgili Devlete konuya ilişkin gerekli direktif veya 
kararlarõ gönderir. 

Madde 98 

Muamele vergileri, özel tüketim vergileri ve diğer dolaylõ vergi türleri 
dõşõndaki yükümler konusunda,  tasarlanan tedbirler, 
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Komisyonun önerisi üzerine Konsey tarafõndan sõnõrlõ bir süre için nitelikli 
çoğunluk ile daha önceden onaylanmõş olmadõkça, diğer Üye Devletlere yapõlan 
ihracat ile ilgili indirim veya vergi iadesi sağlanamaz ve Üye Devletlerden 
yapõlacak ithalata ilişkin telafi edici vergiler konamaz. 

Madde 99* 

Konsey, Komisyonun önerisi üzerine ve Avrupa Parlamentosunun görüşünü 
aldõktan sonra oybirliğiyle, muamele vergileri, özel tüketim vergileri ve diğer tür 
dolaylõ vergilere ilişkin mevzuatõn uyumlaştõrõlmasõna yönelik hükümleri,bu 
uyumlaştõrmanõn 8a. Maddesinde öngörülen sürede iç pazarõn kurulmasõnõ ve 
işleyişini sağlamasõ için gerekli olduğu ölçüde kabul eder. 

BÖLÜM 3 

MEVZUATIN YAKINLAŞTIRILMASI 

Madde 100 

Komisyonun önerisi üzerine Konsey, oybirliğiyle, Üye Devletlerin, ortak 
pazarõn kuruluş ve işleyişini doğrudan etkileyebilecek yasa, tüzük veya idari 
düzenlemelerin yakõnlaştõrõlmasõna yönelik direktifler çõkarõr.  

                                                                                 

* Bu Madde Tek Avrupa Senedinin 17.Maddesi ile değiştirilmiştir. 
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Bir veya daha fazla Üye Devlette, uygulanmalarõ mevzuat değişikliği 
gerektirebilecek direktifler söz konusu olduğunda, Avrupa Parlamentosu ve 
Ekonomik ve Sosyal Komitenin görüşü alõnõr. 

Madde 100a* 

1. 100. Maddeye uymaksõzõn ve işbu Antlaşmanõn aksine hükümleri saklõ 
kalmak kaydõyla, Madde 8a da belirlenen hedeflere ulaşõlmasõ için aşağõdaki 
hükümler uygulanõr. Konsey, Komisyonun önerisi üzerine, Avrupa 
Parlamentosu ile işbirliği içinde ve Ekonomik ve Sosyal Komitenin görüşünü 
aldõktan sonra nitelikli çoğunluk ile Üye Devletlerin iç pazarõn kurulmasõnõ ve 
işlemesini amaç edinmiş yasa, tüzük veya idari düzenlemelerin 
yakõnlaştõrõlmasõna ilişkin tedbirleri tespit eder. 

2. 1. paragraf, vergilere ilişkin hükümlere, kişilerin serbest dolaşõmõ ve bağõmlõ 
çalõşanlarõn hak ve çõkarlarõyla ilgili hükümlere uygulanmaz. 

3. Komisyon, 1. paragrafta öngörülen sağlõk, güvenlik, çevre ve tüketicinin 
korunmasõna ilişkin önerilerinde yüksek bir koruma düzeyini esas alõr.  

4. Eğer, bir uyum tedbirinin Konseyce nitelikli çoğunlukla kabulünü takiben bir 
Üye Devlet, 36. Maddede yer alan temel zorunluluklar nedeniyle, veya çevre 
korunmasõ ile ya da çalõşma ortamõ ile ilgili olarak ulusal hükümleri 
uygulamayõ gerekli görürse bu hükümleri Komisyona bildirir. 

                                                                                 

* Bu Madde Tek Avrupa Senedinin 18.Maddesi ile eklenmiştir. 
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Komisyon, ilgili hükümlerin Üye Devletler arasõndaki ticarette keyfi bir 
ayõrõmcõlõk aracõ veya örtülü bir kõsõtlama olmadõklarõnõ araştõrdõktan sonra 
bunlarõ teyit eder. 

Komisyon veya herhangi bir Üye Devlet, başka bir Üye Devletin işbu 
Maddede belirtilen yetkileri usulsüz kullandõğõnõ düşünürse 169 ve 170. 
Maddelerde yer alan usule uymaksõzõn konuyu doğrudan doğruya Adalet 
Divanõna götürebilir. 

5. Yukarõda değinilen uyum tedbirleri, uygun durumlarda, 36. Maddede yer 
alan,ekonomik olmayan bir veya daha fazla nedenle Topluluğun denetim 
sürecine tabi geçici tedbirler almalarõ için Üye Devletlere yetki veren 
koruyucu bir hükmü de içerir. 

Madde 100 b* 

1. 1992 yõlõ içinde, Komisyon, her Üye Devlet ile birlikte 100a Maddesinin 
kapsamõna giren ve bu maddeye uygun olarak uyumlaştõrõlmasõ yapõlmamõş 
ulusal nitelikli yasa, tüzük ve idari düzenlemelerin bir envanterini çõkarõr. 

Konsey, Madde 100a'nõn hükümlerine uygun olarak, bir Üye Devlette 
yürürlükte olan hükümlerin diğer bir Üye Devlette uygulananlarla eş değer 
sayõlmasõna karar verebilir. 

2. Madde 100a(4)'ün hükümleri kõyas yoluyla uygulanõr. 

                                                                                 

* Bu Madde Tek Avrupa Senedinin 19.Maddesi ile eklenmiştir. 
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3. Komisyon, birinci paragrafõn 1. bendinde sözü edilen envanteri hazõrlar ve 
uygun önerileri Konseyin 1992 yõlõ sonuna kadar karar vermesi için 
zamanõnda gönderir. 

Madde 101 

Komisyon, Üye Devletlerin yasa, tüzük ve idari düzenlemeleri arasõndaki 
bir farklõlõğõn ortak pazar içindeki rekabet koşullarõnõ bozduğunu ve giderilmesi 
gereken bir sapmaya sebep olduğunu tespit ederse, ilgili Üye Devletler ile 
istişarede bulunur. 

Eğer böyle bir istişare söz konusu bozukluğu giderecek bir anlaşma ile 
sonuçlanmazsa Konsey, Komisyonun önerisi üzerine ilk aşamada oybirliğiyle ve 
ondan sonra nitelikli çoğunluk ile gerekli direktifleri çõkarõr. Komisyon ve 
Konsey, işbu Antlaşmada belirlenen diğer uygun tedbirleri alabilirler. 

Madde 102 

1. Yasa, tüzük veya idari düzenlemelerin kabul edilmesi veya değiştirilmesinin 
101. Madde çerçevesinde bir sapmaya neden olabileceği endişesi söz konusu 
olduğu takdirde, sözü edilen hükümleri uygulamak isteyen Üye Devlet, 
Komisyonun görüşünü alõr. Komisyon, Üye Devletlerin görüşünü aldõktan 
sonra ilgili Devletlere söz konusu sapmadan kaçõnmak için uygun tedbirleri 
tavsiye eder. 

2. Eğer iç hükümlerini belirlemek veya bu hükümlerde değişiklik yapmak 
isteyen bir Devlet Komisyonun kendisine yaptõğõ tavsiyeye uymazsa, diğer 
Üye Devletlerden 101. Maddeye göre, böyle bir 
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sapmanõn giderilmesi amacõyla kendi düzenlemelerinde değişiklik 
yapmalarõ istenemez. Eğer Komisyonun tavsiyesine uymayan Üye Devlet 
sadece kendi zararõna bir sapmaya neden olursa 101. Madde hükümleri 
uygulanmaz. 
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BAŞLIK II 

Ekonomi Politikasõ 
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BÖLÜM 1* 
EKONOMİ VE PARA POLİTİKASI ALANINDA İŞBİRLİĞİ 

(EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK) 

Madde 102a 

1. Topluluğun daha sonraki gelişmesi için gerekli ekonomi ve para 
politikalarõnõn birbirine yakõnlaşmasõnõ temin etmek amacõyla Üye Devletler, 
104. Maddenin hedefleri doğrultusunda işbirliği yaparlar. Böyle yaparken, bu 
alanda mevcut yetkilere riayet ederek Avrupa Para Sistemi (APS) 
çerçevesinde yapõlan işbirliği ve ECU'nün geliştirilmesi sayesinde kazanõlan 
tecrübeleri dikkate alõrlar. 

2. Ekonomi ve para politikasõ alanlarõnda daha sonraki gelişmelerin kurumsal 
değişiklikler gerektirmesi ölçüsünde, 236. Madde hükümleri uygulanõr. 
Parasal alanda kurumsal değişikliklerin söz-konusu olmasõ halinde, Para 
Komitesi ile Merkez Bankalarõ Guvernörler Komitesinin de görüşü alõnõr. 

BÖLÜM 2** 

KONJONKTÜR POLİTİKASI 

Madde 103  

1. Üye Devletler kendi konjonktür politikalarõnõ bir ortak 
 

                                                                                 
* Bu Bölüm Tek Avrupa Senedinin 20.Maddesi ile işbu Antlaşmanõn 3.Kõsõm II.Başlõğõna 
eklenmiştir. 
** Bu Bölüm Tek Avrupa Senedinin 20.Maddesinin 2.paragrafõna göre yeniden 
numaralandõrõlmõştõr. 
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çõkar meselesi olarak görürler. Üye Devletler mevcut koşullara göre 
alõnacak tedbirler konusunda birbirlerine ve Komisyona danõşõrlar. 

 

2. İşbu Antlaşmada öngörülen diğer usuller saklõ kalmak kaydõyla Konsey, 
Komisyonun önerisi üzerine duruma uygun tedbirleri oybirliğiyle 
kararlaştõrabilir. 

3. Komisyonun önerisi üzerine Konsey, gerektiğinde 2.paragrafta kararlaştõrõlan 
tedbirleri yürürlüğe koymak için gereken direktifleri nitelikli çoğunlukla karar 
alarak çõkarõr.  

4. Belirli ürünlerin temininde güçlüklerle karşõlaşõlmasõ halinde de bu Maddede 
öngörülen usuller uygulanõr. 

BÖLÜM 3* 

ÖDEMELER DENGESİ 

Madde 104 

Her Üye Devlet, yüksek istihdam ve istikrarlõ bir fiyat düzeyinin 
gerçekleştirilmesini sağlamanõn yanõ sõra, kendi genel ödemeler dengesinde 
dengeyi sağlamak ve kendi parasõna olan güveni korumak için gerek duyulan 
ekonomik politikalarõ uygular.  

                                                                                 
* Bu Bölüm Tek Avrupa Senedinin 20.Maddesinin 2.paragrafõna göre yeniden 
numaralandõrõlmõştõr. 
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Madde 105 

1. 104. Maddede belirtilen hedeflere ulaşõlmasõnõ kolaylaştõrmak amacõyla Üye 
Devletler ekonomi politikalarõnõ koordine ederler. Üye Devletler bu amaçla, 
kendi yönetimlerinin yetkili daireleri ve Merkez Bankalarõ arasõnda işbirliği 
sağlarlar. 

Komisyon, bu işbirliğinin nasõl sağlanacağõ konusunda Konseye 
tavsiyelerde bulunur. 

2. Üye Devletlerin para politikalarõ arasõnda ortak pazarõn işlerliği için gerektiği 
ölçüde koordinasyonu sağlamak amacõyla danõşman statüsünde bir Para 
Komitesi kurulur. Komitenin görevleri: 

 

- Üye Devletler ve Topluluğun parasal ve mali durumunu ve Üye 
Devletlerin genel ödemeler sistemini izlemek ve bu konuda Konsey ve Komiteye 
düzenli olarak rapor sunmak;  

- bu kurumlara sunulmak üzere Konsey veya Komisyonun talebi üzerine 
veya resen görüşlerini bildirmektir. 

Üye Devletler ve Komisyon Para Komitesine ikişer üye atarlar. 

Madde 106 

1. Her Üye Devlet, mallarõn, hizmetlerin, sermayenin ve kişilerin Üye Devletler 
arasõnda dolaşõmõnõn işbu Antlaşmaya uygun olarak serbestleştirilmesi 
ölçüsünde, mallarõn, hizmetlerin, veya sermayenin dolaşõmõ ile ilgili ödemeler 
ile sermaye ve kazanç transferlerinin alacaklõ veya lehdarõn ikamet ettiği Üye 
Devletin parasõyla yapõlmasõna izin vermeyi taahhüt eder.  

Üye Devletler, genel ekonomik durumlarõ ve özellikle ödemeler 
dengesindeki durumlarõnõn elverdiği ölçüde, ödemelerini 
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yukarõdaki paragrafta belirtilenden daha fazla serbestleştirmeye hazõr olduklarõnõ 
bildirirler. 

2. Mal, hizmet ve sermaye dolaşõmõnõn yalnõzca kendileriyle ilgili kõsõtlamalarla 
sõnõrlandõrõlmasõ halinde, bunlara ilişkin ödemelerdeki kõsõtlamalarõn 
kaldõrõlmasõ için, gerekli değişiklikler yapõlmak suretiyle miktar 
kõsõtlamalarõnõn kaldõrõlmasõ, hizmetlerin serbestleştirilmesi ve sermayenin 
serbest dolaşõmõyla ilgili bölümlerin hükümleri uygulanõr. 

3. Üye Devletler kendi aralarõnda, işbu Antlaşmanõn 3 Nolu Ekinde listesi 
verilmiş olan görünmeyen işlemler ile ilgili transferlere yeni kõsõtlamalar 
getirmemeyi taahhüt ederler. 

1 ve 2. paragraflardaki hükümler veya sermayenin serbest dolaşõmõna ilişkin 
Bölüm hükümleri ile düzenlenmedikçe, mevcut kõsõtlamalarõn aşamalõ olarak 
kaldõrõlmasõ 63 ila 65. Madde hükümlerine göre gerçekleştirilir. 

4. Gerektiğinde Üye Devletler, bu Maddede değinilen ödeme ve transferlerin 
gerçekleşmesine imkan verecek tedbirler konusunda birbirlerine danõşõrlar; bu 
tür tedbirler bu Bölümde yer alan hedeflere ulaşõlmasõna engel olamaz. 

Madde 107 

1. Her Üye Devlet, döviz kurlarõ ile ilgili politikasõnõ bir ortak çõkar sorunu 
olarak ele alõr. 

2. Bir Üye Devlet kendi döviz kurlarõnda 104. Maddede yer alan hedeflere 
uygun olmayan ve rekabet koşullarõnõ ciddi şekilde bozan bir değişiklik 
yaparsa Komisyon, Para Komitesinin görüşünü aldõktan sonra bu 
değişikliğin etkilerini gidermek amacõyla, kesin olarak sõnõrlõ bir süre için, 
koşullarõnõ ve ayrõntõlarõnõ kendisinin saptayacağõ tedbirler almalarõ için 
diğer Üye Devletlere izin verebilir.  
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Madde 108 

1. Bir Üye Devlet için ödemeler dengesinde, genel dengesizlikten ya da elindeki 
döviz cinsinden kaynaklanan ve özellikle de ortak pazarõn işleyişine veya 
ortak ticaret politikasõnõn aşamalõ olarak gerçekleştirilmesine zarar vermesi 
muhtemel güçlüklerin veya bu konuda ciddi bir tehlikenin söz konusu olmasõ 
halinde, Komisyon, ivedilikle, bu devletin durumunu ve 104. Madde 
hükümlerine uygun olarak ve kendi elindeki bütün imkanlarõ kullanarak aldõğõ 
veya alabileceği tedbirleri inceler. Komisyon, ilgili devlet tarafõndan kabul 
edilmesini tavsiye edeceği tedbirleri bildirir. 

Bir Üye Devlet tarafõndan alõnan tedbir ve Komisyonun önerdiği tedbirler 
mevcut veya ileride karşõlaşõlmasõ muhtemel tehditkar güçlüklerin üstesinden 
gelmek için yeterli görülmezse Komisyon, Para Komitesinin görüşünü aldõktan 
sonra, karşõlõklõ yardõm verilmesini ve bunun için uygun yöntemleri Konseye 
tavsiye eder. 

Komisyon mevcut durum ve gelişmeler hakkõnda Konseye düzenli olarak 
bilgi verir. 

2. Konsey böyle bir karşõlõklõ yardõm için nitelikli çoğunlukla karar verir; 
karşõlõklõ yardõmõn koşullarõnõ ve ayrõntõlarõnõ belirleyen direktifleri kabul eder 
veya kararlarõ alõr. Bu karşõlõklõ yardõm özellikle: 

 

(a) Üye Devletlerin başvurabilecekleri diğer uluslararasõ kuruluşlar 
nezdinde uyumlu bir yaklaşõmda bulunmasõ; 

(b) güç durumda olan Devletin üçüncü ülkelere karşõ miktar 
kõsõtlamalarõnõ sürdürmesi veya yeniden kõsõtlama koymasõ halinde 
ticaretin saptõrõlmasõndan kaçõnmak için gerekli tedbirlerin alõnmasõ; 

(c) onaylarõ alõnmak kaydõyla diğer Üye Devletler tarafõndan sõnõrlõ 
krediler verilmesi şeklinde olabilir.  



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

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

177 

Geçiş dönemi sõrasõnda karşõlõklõ yardõm, bu tür tedbirleri alacak 
Devletlerin de onayõyla, güçlük içindeki Devletten yapõlan ithalat artõşõnõ 
kolaylaştõrmak amacõyla kotalarõn genişletilmesi veya gümrük vergilerinde 
yapõlacak özel indirimler şeklinde de olabilir. 

3. Komisyonun tavsiye ettiği karşõlõklõ yardõm Konsey tarafõndan sağlanmazsa 
veya sağlanan karşõlõklõ yardõm ve alõnan tedbirler yetersiz kalõrsa, Komisyon, 
güçlük içindeki Devletin koruma tedbirleri almasõna izin verir; bu tedbirlerin 
şartlarõ ve ayrõntõlarõ Komisyon tarafõndan tespit edilir. 

Konsey, nitelikli çoğunlukla karar alarak bu izni iptal edebilir ve bu şart ve 
ayrõntõlarda değişiklik yapabilir. 

Madde 109 

1. Ödemeler dengesinde ani bir bunalõmõn ortaya çõkmasõ ve Madde 108(2) 
çerçevesinde uygun bir kararõn derhal alõnmamasõ halinde ilgili Üye Devlet 
ihtiyaten gerekli tedbirleri alõr. Bu tür tedbirler, ortak pazarõn işleyişinde 
mümkün olan en az düzeyde bozulmaya yol açmalõ ve meydana gelen ani 
güçlükleri gidermek için tam olarak gerekli olandan daha geniş kapsamlõ 
olmamalõdõr. 

2. Komisyon ve diğer Üye Devletlerin, bu koruma tedbirlerinden en geç 
yürürlüğe girdiklerinde haberdar edilmeleri gerekir. Komisyon Konseye 
108.Madde uyarõnca karşõlõklõ yardõmyapõlmasõnõ tavsiye edebilir. 

3. Konsey, Komisyonun görüşünü bildirmesinden ve Para Komitesine de 
danõştõktan sonra nitelikli çoğunlukla ilgili Devletin yukarõda sözü edilen 
koruma tedbirlerini değiştirmesine, askõya almasõna veya kaldõrmasõna karar 
verebilir. 
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BÖLÜM 4* 

TİCARET POLİTİKASI 

Madde 110 

Üye Devletler kendi aralarõnda bir gümrük birliği kurmak suretiyle ortak 
çõkarlar çerçevesinde dünya ticaretinin uyumlu bir şekilde gelişmesine, 
uluslararasõ ticarete uygulanan kõsõtlamalarõn aşamalõ olarak kaldõrõlmasõna ve 
gümrük engellerinin azaltõlmasõna katkõda bulunmayõ amaçlarlar.  

Ortak ticaret politikasõnda, Üye Devletler arasõndaki gümrük vergilerinin 
kaldõrõlmasõnõn bu Devletlerde bulunan teşebbüslerin rekabet güçlerinin artõşõ 
üzerindeki lehte etkisi dikkate alõnõr. 

Madde 111 

Geçiş döneminde, 115 ve 116. Madde hükümleri saklõ kalmak kaydõyla, 
aşağõdaki hükümler uygulanõr: 

1. Üye Devletler, üçüncü ülkelerle olan ticari ilişkilerini geçiş dönemi sonuna 
kadar dõş ticaret alanõnda ortak bir politikanõn uygulanmasõ için gerekli 
koşullarõ bir araya getirecek biçimde uyumlu olarak yürütürler. 

Komisyon, geçiş döneminde izlenecek ortak tutuma ilişkin prosedür ve 
ticaret politikalarõnda birliğin sağlanmasõ konusunda Konseye öneriler sunar. 

                                                                                 
* Bu Bölüm Tek Avrupa Senedinin 20.Maddesinin 2.paragrafõna göre yeniden numaralandõrõlmõştõr.  
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2. Komisyon ortak gümrük tarifesi ile ilgili olarak üçüncü ülkelerle yapõlacak 
tarife müzakereleri konusunda Konseye tavsiyelerde bulunur. 

Konsey, bu tür müzakereleri başlatmasõ için Komisyona yetki verir. 

Komisyon, bu müzakereleri kendisine yardõmcõ olmak üzere Konsey 
tarafõndan atanmõş özel bir Komiteyle istişare içinde ve Konseyin kendisine 
gönderebileceği direktifler çerçevesinde yürütür. 

3. Konsey, işbu Madde ile kendisine verilen yetkileri kullanõrken ilk iki aşama 
boyunca oybirliğiyle ve daha sonra nitelikli çoğunlukla karar verir. 

4. Üye Devletler, ortak gümrük tarifesinin gecikmeden yürürlüğe girmesini 
temin etmek amacõyla, özellikle üçüncü ülkelerle aralarõnda yürürlükte olan 
tarife anlaşmalarõnõn düzenlenmesi için gereken tüm tedbirleri Komisyona 
danõşarak alõrlar. 

5. Üye Devletler, üçüncü ülkelerle veya üçüncü ülke gruplarõyla ilgili liberasyon 
listeleri üzerinde kendi aralarõndaki tekdüzeliğin mümkün olan en üst 
düzeyde teminini hedef alõrlar. Bu amaçla Komisyon, Üye Devletlere gerekli 
tavsiyelerde bulunur. 

Eğer Üye Devletler üçüncü ülkelerle ilgili miktar kõsõtlamalarõnõ kaldõrõr 
veya azaltõrlarsa, bu konuda önceden Komisyona bilgi verirler ve aynõ muameleyi 
diğer Üye Devletlere de uygularlar. 

Madde 112 

1. Üye Devletler diğer uluslararasõ kuruluşlar çerçevesinde üstlendikleri 
yükümlülükler saklõ kalmak kaydõyla, üçüncü ülkelere yönelik ihracata 
yardõm sağladõklarõ sistemlerini geçiş dönemi sona ermeden önce, Topluluğun 
teşebbüsleri arasõndaki rekabetin bozulmasõndan kaçõnmak için gerekli 
ölçüde, aşamalõ olarak uyumlu hale getirirler. 
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Konsey, Komisyonun önerisi üzerine,bu amaç doğrultusunda gerekli 
direktifleri ikinci aşamanõn sonuna kadar oybirliğiyle, daha sonra nitelikli 
çoğunlukla çõkarõr. 

2. Yukarõdaki hükümler, muamele vergileri, özel tüketim vergileri ve diğer 
dolaylõ vergiler de dahil olmak üzere, bir Üye Devlete ait bir malõn üçüncü bir 
ülkeye ihracõ dolayõsõyla iade edilen gümrük vergilerinin veya eş etkili 
yükümlerin veya diğer dolaylõ vergilerin iadelerinde uygulanmaz; bu durumda 
verilen iadelerin ihraç edilen mallarõn doğrudan ya da dolaylõ olarak üzerine 
konulan yüküm toplamõnõ aşmamasõ gerekir. 

Madde 113 

1. Geçiş dönemi sona erdikten sonra ortak ticaret politikasõ özellikle tarife 
oranlarõnda değişiklik yapõlmasõ, tarife ve ticaret anlaşmalarõnõn imzalanmasõ, 
liberasyon tedbirlerinde yeknesaklõğõn sağlanmasõ, ihracat politikasõ ve 
damping veya sübvansiyon uygulanmasõ ve ticareti koruma tedbirleri alõnmasõ 
gibi konularda ortak ilkeler üzerine kurulur. 

2. Komisyon, ortak ticaret politikasõnõn uygulanmasõ konusunda Konseye 
öneriler sunar. 

3. Üçüncü ülkelerle yapõlacak anlaşmalarõn müzakere edilmesi gerektiğinde 
Komisyon, gerekli müzakereleri başlatmasõ için kendisine izin verecek olan 
Konseye tavsiyelerde bulunur. 

Komisyon bu müzakereleri, görevin yerine getirilmesinde Komisyona 
yardõmcõ olmak üzere Konsey tarafõndan atanan özel bir Komite ile istişare içinde 
ve Konseyin kendisine yöneltebileceği direktifler çerçevesinde yürütür. 

4. Konsey, işbu Maddede kendisine verilen yetkileri kullanõrken nitelikli 
çoğunluk ile karar verir. 
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Madde 114 

Konsey, ilk iki aşamada oybirliğiyle, daha sonra nitelikli çoğunlukla karar 
alarak, 111(2). Maddeyle ve 113. Maddede sözü edilen anlaşmalarõ Topluluk 
adõna akdeder. 

Madde 115 

Ticarette meydana gelen bozulmalarõn herhangi bir Üye Devlet tarafõndan 
işbu Antlaşmaya uygun olarak alõnan ticaret politikasõna ilişkin tedbirlerin 
uygulanmasõnõ engellemesini önlemek amacõyla veya bu tür tedbirler arasõndaki 
farklõlõklarõn bir veya daha fazla Üye Devlette ekonomik güçlüklere neden olmasõ 
halinde Komisyon, diğer Üye Devletler arasõnda gerekli işbirliğinin kurulmasõ 
için yöntemler önerir. Bu önerinin yapõlmamasõ halinde Komisyon, şartlarõnõ ve 
ayrõntõlarõnõ kendisinin saptayacağõ gerekli koruyucu tedbirleri almalarõ için Üye 
Devletlere izin verir. 

Geçiş döneminde acil durumlar söz konusu olduğunda, Üye Devletler 
gerekli tedbirleri bizzat alabilirler ve bu tedbirleri diğer Üye Devletlere ve 
onlarõn bu tür tedbirleri değiştirmelerine veya kaldõrmalarõna karar verebilecek 
olan Komisyona bildirirler. 

Bu tür tedbirlerin seçiminde, ortak pazarõn işleyişine en az zarar veren ve 
ortak gümrük tarifesinin uygulanmasõnõn olabildiğince hõzlandõrõlmasõ gereğini 
de dikkate alan tedbirlere öncelik tanõnõr. 

Madde 116 

Üye Devletler, geçiş döneminin sona ermesinden itibaren ortak pazar için 
özel öneme sahip bütün sorunlar hakkõnda ekonomik nitelikli uluslararasõ 
kuruluşlar çerçevesinde yalnõzca 
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ortaklaşa hareket ederler. Bu amaçla Komisyon, nitelikli çoğunluk ile karar 
verecek olan Konseye böyle ortak bir tutumun kapsamõ ve uygulamaya konmasõ 
ile ilgili öneriler sunar. 

Üye Devletler, geçiş döneminde ortak hareketlerini düzenlemek ve 
mümkün olduğu ölçüde tek bir tavõr belirlemek amacõyla aralarõnda danõşmalarda 
bulunurlar. 
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BAŞLIK III 

Sosyal Politika 
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BÖLÜM 1 

SOSYAL HÜKÜMLER 

Madde 117 

Üye Devletler işçilerin, eşit şekilde gelişmelerine imkan vererek hayat ve 
çalõşma şartlarõnõn iyileştirilmesini teşvik etmenin gerekliliği konusunda görüş 
birliği içindedirler. 

Üye Devletler, böyle bir gelişmenin sadece sosyal sistemlerin uyumunu 
teşvik edecek olan ortak pazarõn işleyişi sonucunda değil fakat aynõ zamanda işbu 
Antlaşmada yer alan usuller ve yasa, tüzük veya idari düzenlemelerde belirlenen 
hükümlerin yakõnlaştõrõlmasõ sonucunda da ortaya çõkacağõ kanõsõndadõrlar. 

Madde 118 

İşbu Antlaşmanõn diğer hükümleri saklõ kalmak kaydõyla ve genel 
hedeflerine uygun olarak Komisyonun görevleri, Üye Devletler arasõnda sosyal 
alanda, özellikle; 

− istihdam; 

− iş hukuku ve çalõşma koşullarõ;  

− temel ve ileri düzeyde mesleki eğitim; 

− sosyal güvenlik; 

− iş kazalarõ ve meslek hastalõklarõna karşõ koruma; 

− iş sağlõğõ; 

− sendika kurma ve işveren ile işçiler arasõnda toplu sözleşme yapma hakkõ 

ile ilgili konularda yakõn işbirliği sağlamaktõr.  



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

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

185 

Bu amaçla Komisyon, ulusal düzeyde ortaya çõkan sorunlar ile uluslararasõ 
kuruluşlarõ ilgilendiren sorunlar hakkõnda incelemeler yaparak, görüşler 
bildirerek ve istişare toplantõlarõ düzenleyerek Üye Devletlerle yakõn ilişkiler 
kurar. 

Komisyon, işbu Maddede öngörülen görüşleri bildirmeden önce Ekonomik 
ve Sosyal Komiteye danõşõr. 

Madde 118a* 

1. Üye Devletler, özellikle işçi sağlõğõ ve güvenliği bakõmõndan çalõşma 
ortamõnda yapõlacak iyileştirmelerin teşvikine önem verir ve sağlanan 
iyileştirmelerin korunmasõnõn yanõ sõra bu alandaki koşullarõn 
uyumlaştõrõlmasõnõ kendilerine hedef edinirler. 

2. 1 nolu paragrafta belirlenen amacõn gerçekleştirilmesine yardõmcõ olmak 
amacõyla Konsey, Komisyonun önerisi üzerine nitelikliçoğunlukla karar 
alarak, Avrupa Parlamentosuyla işbirliği içinde ve Ekonomik ve Sosyal 
Komitenin görüşünü aldõktan sonra direktifler vasõtasõyla, Üye Devletlerin her 
birinde mevcut bulunan koşullarõ ve teknik kurallarõ dikkate alarak aşamalõ 
olarak gerçekleştirilmek üzere asgari gerekleri kabul eder. 

Bu direktiflerde küçük veya orta büyüklükteki teşebbüslerin kurulmasõ ve 
gelişimini engellemesi muhtemel idari, mali veya hukuki kõsõtlamalar koymaktan 
kaçõnõlõr.  

3. İşbu Maddeye uygun olarak kabul edilen hükümler,herhangi bir Üye 
Devletin, işbu Antlaşmayla uyum içinde, çalõşma koşullarõnõn korunmasõna 
yönelik daha sõkõ tedbirler almasõna veya mevcut tedbirleri sürdürmesine 
engel olamaz. 

                                                                                 
* Bu Madde Tek Avrupa Senedinin 21.Maddesi ile eklenmiştir. 
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Madde 118b* 

Komisyon, Avrupa düzeyinde taraflarõn da istemesi halinde yönetim ile 
emek arasõnda anlaşmaya dayalõ ilişkiler kurulmasõnõ sağlayabilecek bir diyalog 
kurmak için çaba gösterir. 

Madde 119 

Her Üye Devlet ilk aşama boyunca, aynõ iş için kadõn ve erkek işçilere eşit 
ücret ödenmesi ilkesinin uygulanmasõnõ temin eder ve daha sonra bu uygulamayõ 
sürdürür. 

İşbu Maddenin amaçlarõ doğrultusunda "ücret", işçinin yaptõğõ iş 
karşõlõğõnda doğrudan doğruya veya dolaylõ olarak ve ister nakdi ister ayni olsun 
işvereninden aldõğõ temel veya asgari ücret ya da maaş ve herhangi bir başka 
bedel anlamõna gelir. 

Cinsiyet farkõ gözetmeksizin eşit ücret ödenmesi: 

(a) parça başõna göre ücreti ödenen aynõ iş için yapõlacak ödemelerde aynõ 
ölçü biriminin esas alõnmasõ, 

(b) zaman esasõna göre çalõşmada aynõ iş için yapõlan ödemenin aynõ 
olmasõ hususlarõnõ içerir. 

Madde 120 

Üye Devletler, ücretli izin sistemleri arasõnda mevcut olan eşitliğin 
sürdürülmesine özen gösterirler. 

Madde 121 

Konsey, Ekonomik ve Sosyal Komitenin görüşünü aldõktan sonra ve 
oybirliği ile karar alarak özellikle 48 ila 51. Maddelerde 
 

                                                                                 
* Tek Avrupa Senedi'nin 22.Maddesi ile eklenen Madde. 
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değinilen göçmen işçilerin sosyal güvenliği ile ilgili ortak tedbirlerin 
uygulanmasõ konusunda Komisyonu görevlendirir. 

Madde 122 

Komisyon, Avrupa Parlamentosuna sunacağõ yõllõk raporunda Topluluk 
içindeki sosyal gelişmeler için özel bir bölüm ayõrõr.  

Parlamento, Komisyonu sosyal koşullarla ilgili özel sorunlar hakkõnda 
raporlar hazõrlamaya davet edebilir. 

BÖLÜM 2 

AVRUPA SOSYAL FONU 

Madde 123 

Ortak pazar içinde işçiler için istihdam imkanlarõnõ iyileştirmek ve bu 
suretle yaşam standardõnõn yükselmesine katkõda bulunmak amacõyla, aşağõda 
belirlenen hükümlere göre bir Avrupa Sosyal Fonu kurulur. Bu fonun görevi, 
Topluluk içinde istihdamõ kolaylaştõrmak ve işçilerin coğrafi ve mesleki 
hareketliliğini artõrmaktõr.  

Madde 124 

Fon Komisyonca yönetilir. 

Komisyona bu görevin yerine getirilmesinde, bir Komisyon üyesinin 
başkanlõk ettiği ve Hükümetler, sendikalar ve işveren kuruluşlarõnõn 
temsilcilerinden oluşan bir Komite yardõmcõ olur.  
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Madde 125 

1. Bir Üye Devletin başvurusu üzerine Fon, 127. Maddede öngörülen kurallar 
çerçevesinde, işbu Antlaşmanõn yürürlüğe girmesinden itibaren;  

 

(a) - yeniden mesleki eğitim, 

- yeniden yerleşme tazminatlarõ, 

 vasõtasõyla işçilere verimli olabilecekleri yeni işler sağlanmasõ, 

(b) bir teşebbüsün farklõ bir üretime yönelmesi sonucunda işi bütünüyle 
veya kõsmen azalan veya geçici olarak işten çõkarõlan işçilere, yeniden 
tam olarak istihdam edilinceye kadar, eski ücret düzeylerini 
koruyabilmeleri için yardõm sağlanmasõ amacõyla o Üye Devlet veya 
kamu hukukuna tabi bir kuruluş tarafõndan tahakkuk ettirilen 
masraflarõn % 50'sini karşõlar. 

 

2. Yeniden mesleki eğitim masraflarõ için Fon'un yardõm sağlamasõ, işsiz 
kalanlara yeni bir meslek dõşõnda iş bulunamamõş olmasõ ve yeniden 
eğitildikleri meslekte en az altõ aydõr üretken bir şekilde çalõşõyor bulunmalarõ 
şartõna bağlõdõr. 

Yeniden yerleşme yardõmlarõnõn verilmesi, işsiz kalan işçilerin, Topluluk 
içinde ikametgâhlarõnõ değiştirmeye mecbur bõrakõlmalarõ ve yeni 
ikametgâhlarõnda en az altõ aydõr üretken bir şekilde çalõşõyor olmalarõ şartõna 
bağlõdõr. 

Bir teşebbüsün faaliyet türünün değiştirilmesi halinde işçilere yapõlacak 
yardõmlarõn verilmesi: 

a) söz konusu işçilerin en az altõ aydõr bu teşebbüste yeniden tam olarak 
istihdam edilmiş olmalarõ,  
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b) ilgili hükümetin, söz konusu değişiklik ve onun finansmanõ ile ilgili olarak 
söz konusu teşebbüs tarafõndan hazõrlanmõş bir tasarõyõ daha önceden 
takdim etmiş olmasõ, ve 

c) Komisyonun bu değişiklik tasarõsõna ön onay vermiş olmasõ şartõna 
bağlõdõr. 

Madde 126 

Konsey, geçiş dönemi sona erdiğinde, Komisyonun görüşünü aldõktan ve 
Ekonomik ve Sosyal Komite ile Avrupa Parlamentosuna da danõştõktan sonra; 

(a) nitelikli çoğunluk ile 125. Maddede sözü edilen yardõmõn artõk 
tamamen veya kõsmen kesilmesine karar verebilir; veya  

(b) 123. Maddede belirlenen amaçlar çerçevesinde Fona verilebilecek 
yeni görevleri oybirliğiyle saptayabilir. 

Madde 127 

Konsey, Komisyonun önerisi üzerine nitelikli çoğunlukla ve Ekonomik ve 
Sosyal Komite ile Avrupa Parlamentosunun da görüşünü aldõktan sonra, 124 ila 
126. Maddelerin uygulanmasõ için gerekli hükümleri belirler; özellikle 125. 
Maddeye göre Fon tarafõndan verilecek yardõmõn koşullarõnõ ve işçileri Madde 
125 (1) (b)'de öngörülen yardõmdan yararlanacak teşebbüslerin sõnõflarõnõ 
ayrõntõlarõyla saptar. 

Madde 128 

Konsey, Komisyonun önerisi üzerine ve Ekonomik ve Sosyal Komitenin 
görüşünü aldõktan sonra, hem ulusal ekonomilerin hem de ortak pazarõn uyumlu 
kalkõnmasõna katkõda bulunabilecek ortak bir mesleki eğitim politikasõnõn 
uygulanmasõna ilişkin genel ilkeleri belirler.  
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BAŞLIK IV 

Avrupa Yatõrõm Bankasõ 
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Madde 129 

Tüzel kişiliğe sahip bir Avrupa Yatõrõm Bankasõ kurulmuştur. 

Avrupa Yatõrõm Bankasõnõn ortaklarõ Üye Devletlerdir. 

Avrupa Yatõrõm Bankasõnõn Statüsü, işbu Antlaşmaya ekli bir Protokol ile 
belirlenmiştir. 

Madde 130 

Avrupa Yatõrõm Bankasõnõn görevi, sermaye piyasasõna başvurarak ve kendi 
öz kaynaklarõnõ kullanarak, ortak pazarõn, Topluluğun genel yararlarõ 
doğrultusunda dengeli ve istikrarlõ bir biçimde gelişmesine katkõda bulunmaktõr. 
Bu amaçla Banka, kâr amacõ gütmeksizin ekonominin bütün sektörlerindeki; 

(a) az gelişmiş bölgelerin kalkõnmasõna yönelik projelerin; 

(b) ortak pazarõn aşamalõ olarak kurulmasõnõn gerektirdiği 
teşebbüslerin modernleştirilmesi veya faaliyet türlerinin 
değiştirilmesi ya da yeni iş alanlarõnõn yaratõlmasõnõ amaçlayan ve 
büyüklükleri ve nitelikleri gereği Üye Devletlerin her birinde 
mevcut bulunan çeşitli finansman imkanlarõyla tamamen finanse 
edilemeyen projelerin; 

(c) birden çok Üye Devletin ortak yararõna olan ve Üye Devletlerin her 
birinde mevcut bulunan çeşitli finansman imkanlarõyla finanse 
edemeyecekleri büyüklük veya nitelikteki projelerin finansmanõnõ 
kredi ve teminatlar vererek kolaylaştõrõr.  
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BAŞLIK V* 

Ekonomik ve Sosyal Kaynaşma 

                                                                                 
* 130a, 130b, 130c, 130d ve 130e Maddelerini kapsayan V.Başlõk Tek Avrupa Senedinin 23.Maddesi ile 
işbu Antlaşmanõn Üçüncü Kõsmõna ilave edilmiştir.  
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Madde 130a* 

Topluluk, bir bütün olarak uyumlu gelişmesini ilerletmek amacõyla 
ekonomik ve sosyal kaynaşmanõn güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerini 
geliştirir ve devam ettirir. 

Topluluk, özellikle çeşitli bölgeleri arasõndaki eşitsizlikleri ve en az 
kayõrõlan bölgelerdeki geri kalmõşlõğõ gidermeyi amaçlar. 

Madde 130b* 

Üye Devletler kendi ekonomi politikalarõnõ yürütür ve ayrõca Madde 
130a'da belirlenen hedeflere ulaşmak amacõyla bu politikalarõ koordine ederler. 
Ortak politikalarõn ve iç pazarõn gerçekleştirilmesinde 130a ve 130c 
Maddelerinde sözü edilen amaçlar göz önünde bulundurulur ve bu amaçlarõn 
gerçekleştirilmesine yardõmcõ olunur. Topluluk, bu amaçlara ulaşõlmasõnõ, yapõsal 
Fonlar (Avrupa Tarõmsal Yönlendirme ve Garanti Fonu, "Yönlendirme" Bölümü, 
Avrupa Sosyal Fonu, Avrupa Bölgesel Kalkõnma Fonu), Avrupa Yatõrõm Bankasõ 
ve diğer mevcut mali araçlar vasõtasõyla aldõğõ kararlar ile destekler. 

Madde 130c* 

Avrupa Bölgesel Kalkõnma Fonu, geri kalmõş bölgelerin gelişmesi ve 
yapõsal bakõmdan düzenlenmesine ve gerileyen sõnai bölgelerdeki üretimin 
değiştirilmesine katõlõm yoluyla, Topluluk içindeki temel bölgesel 
dengesizliklerin giderilmesine yardõmcõ olma amacõna yöneliktir. 

                                                                                 
* 192. sayfadaki dipnota bakõnõz. 
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Madde 130d* 

Tek Avrupa Senedi yürürlüğe girdiğinde Komisyon, Konseye amacõ, 
mevcut yapõsal fonlarõn (Avrupa Tarõmsal Yönlendirme ve Garanti Fonu, 
Yönlendirme Bölümü, Avrupa Sosyal Fonu, Avrupa Bölgesel Kalkõnma Fonu) 
yapõlarõ ve işleyişleri ile ilgili kurallarõnda, 130a ve 130c Maddelerinde yer alan 
hükümlerin yerine getirilmesine katkõda bulunmak amacõyla görevlerini 
belirlemek ve akõlcõ bir çerçeveye oturtmak, etkinliklerini artõrmak ve mevcut 
mali araçlarõ da kullanarak kendi faaliyetlerini kendi aralarõnda koordine etmek 
için gerekecek değişiklikleri yapmak olan kapsamlõ bir öneri sunar. Konsey, bu 
öneri hakkõndaki kararõnõ Avrupa Parlamentosu ve Ekonomik ve Sosyal 
Komitenin görüşünü aldõktan sonra bir yõllõk bir süre içinde oybirliğiyle verir. 

Madde 130e* 

Madde 130d'de değinilen kararõn kabulünden sonra, Avrupa Bölgesel 
Kalkõnma Fonuna ilişkin uygulama kararlarõ, Komisyonun önerisi üzerine ve 
Avrupa Parlamentosuyla işbirliği halinde nitelikli çoğunlukla karar alan Konsey 
tarafõndan alõnõr. 

Avrupa Tarõmsal Yönlendirme ve Garanti Fonu, Yönlendirme Bölümü ve 
Avrupa Sosyal Fonu ile ilgili olarak 43, 126 ve 127. Maddeler ayrõ ayrõ 
uygulamada kalõr.  

                                                                                 
* 192. sayfadaki dipnota bakõnõz. 
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BAŞLIK VI* 

Araştõrma ve teknolojik gelişme 

                                                                                 
* 130f, 130g, 130h, 130ý, 130k, 130l, 130m, 130n, 130o, 130p ve 130q Maddelerini kapsayan Başlõk VI, 
Tek Avrupa Senedinin 24.Maddesi ile işbu Antlaşmanõn Üçüncü Kõsmõna ilave edilmiştir.  
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Madde 130 f*  

1. Topluluğun amacõ,Avrupa sanayiinin bilimsel ve teknolojik temellerini 
kuvvetlendirmek ve bu sanayinin uluslararasõ rekabet gücünün gelişmesini 
desteklemektir. 

2. Bu amaçla, küçük ve orta büyüklükteki teşebbüsler de dahil olmak üzere 
bütün teşebbüslerin, araştõrma merkezlerinin ve üniversitelerin araştõrma ve 
teknolojik gelişme çabalarõnõ teşvik eder; Topluluk özellikle ulusal kamu 
ihaleleri açmak, ortak normlarõ belirlemek ve işbirliğindeki hukuki ve mali 
engellerini kaldõrmak suretiyle teşebbüslerin Topluluğun iç pazar 
potansiyelinden tam olarak yararlanmalarõna imkan vermeyi amaçlayarak 
birbirleriyle olan işbirliği çabalarõnõ destekler.  

3. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde, özellikle araştõrma ve teknolojik gelişme 
alanõnda girişilen ortak çaba ve iç pazarõn kurulmasõ ile özellikle rekabet ve 
ticaret alanõnda ortak politikalarõn yürürlüğe konulmasõ arasõndaki ilişki göz 
önünde bulundurulur. 

 

Madde 130 g*  

Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için Topluluk, Üye Devletlerde girişilen 
faaliyetleri tamamlamak amacõyla aşağõdaki faaliyetlerde bulunur: 

(a) teşebbüsler, araştõrma merkezleri ve üniversiteler ile işbirliğini 
artõrarak araştõrma, teknolojik gelişme ve tanõtõm programlarõnõ 
uygulamaya koymak; 

                                                                                 
* 195. sayfadaki dipnota bakõnõz. 
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(b) Topluluğun, araştõrma, teknolojik gelişme ve tanõtõm alanlarõnda, 
üçüncü ülkeler ve uluslararasõ kuruluşlarla işbirliğini artõrmak; 

(c) Topluluğun araştõrma, teknolojik gelişme ve tanõtõm konusundaki 
faaliyetlerinin sonuçlarõnõ yaymak ve değerlendirmek; 

(d) Topluluktaki araştõrmacõlarõn eğitimini ve dolaşõmõnõ teşvik etmek. 

Madde 130 h*  

Üye Devletler, ulusal düzeyde yürütülen politikalarõ ve programlarõ 
Komisyonla irtibat halinde aralarõnda koordine ederler. Komisyon, Üye 
Devletlerle yakõn temas içinde, bu koordinasyonu teşvik etmek için yararlõ bütün 
girişimlerde bulunur. 

Madde 130 i*  

1. Topluluk, faaliyetlerinin tamamõnõ içeren birden çok yõla yaygõn bir çerçeve 
programõ kabul eder. Bu çerçeve program bilimsel ve teknik amaçlarõ tespit 
eder, bu amaçlarõn önceliklerini tanõmlar, öngörülen faaliyetlerin ana hatlarõnõ 
belirtir, programõn bütününe Topluluğun mali katõlõmõ için gerekli görülen 
miktar ve uygulama usulleri ve öngörülen değişik faaliyetler arasõnda bu 
miktarõn dağõlõmõnõ saptar. 

2. Mevcut durumlarda meydana gelecek değişikliklere göre çerçeve programda 
uyarlamalar veya ilaveler yapõlabilir. 

                                                                                 
* 195. sayfadaki dipnota bakõnõz. 
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Madde 130 k*  

Çerçeve programõn uygulamaya konmasõ, faaliyetlerin her birinin içinde 
geliştirilmiş özel programlar yoluyla yapõlõr. Her özel program, kendi 
uygulanmasõyla ilgili ayrõntõlõ kurallarõ tanõmlar, süresini tespit eder ve gerekli 
görülen araçlarõ temin eder.  

Konsey, özel programlar sonucunda elde edilen bilgilerin yayõlmasõna 
ilişkin usul ve esaslarõ belirler. 

Madde 130 l*  

Birden çok yõla yaygõn programõn uygulamaya konulmasõnda, Topluluğun 
muhtemel katõlõmõ saklõ kalmak kaydõyla, finansmanõnõ yalnõzca bazõ Üye 
Devletlerin sağladõğõ tamamlayõcõ programlarõn da yapõlmasõna karar verebilir. 

Konsey, özellikle bilgilerin yayõlmasõ ve diğer Üye Devletlerin katõlõmõ 
konusunda ek programlara uygulanacak kurallarõ tespit eder.  

Madde 130 m*  

Birden çok yõla yaygõn çerçeve programõn uygulamaya konulmasõnda, 
Topluluk, ilgili Üye Devletlerle uyum içinde, bu programlarõn uygulanmasõ için 
meydana getirilmiş kurumlara katõlõm da dahil olmak üzere çeşitli Üye 
Devletlerce başlanmõş araştõrma ve geliştirme programlarõna katõlõmõ öngörebilir. 

                                                                                 
* 195. sayfadaki dipnota bakõnõz. 
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Madde 130 n*  

Topluluk, birden çok yõla yaygõn çerçeve programõn uygulamaya 
konulmasõnda, Topluluk içinde araştõrma, teknolojik gelişme ve tanõtõm 
konularõnda üçüncü ülkeler veya uluslararasõ kuruluşlarla işbirliği öngörebilir. 

Bu işbirliğinin uygulanma usulleri, 228.Madde uyarõnca Topluluk ile ilgili 
üçüncü taraflar arasõnda müzakere edilerek akdedilecek uluslararasõ anlaşmalarõ 
gerektirebilir. 

 

Madde 130 o*  

Topluluk kendi araştõrma, teknolojik gelişme ve tanõtõm programlarõnõn iyi 
uygulanmasõ için gerekli olacak ortak teşebbüsler veya başka herhangi bir kurum 
kurabilir. 

Madde 130 p*  

1. Topluluğun muhtemel katõlõmõ dahil olmak üzere, her programõn 
finansmanõna ilişkin ayrõntõlar programõn kabulü sõrasõnda tespit edilir. 

2. Topluluğun yõllõk katkõ miktarõ, Topluluğun diğer muhtemel finansman 
yöntemleri saklõ kalmak kaydõyla, bütçe süreci içinde tespit edilir. Özel 
programlarõn tahmini maliyet tutarõ, çerçeve programõn öngördüğü finansman 
miktarõnõ aşmamalõdõr. 

                                                                                 
* 195. sayfadaki dipnota bakõnõz. 
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Madde 130 q*  

1. Komisyonun önerisi üzerine ve Avrupa Parlamentosu ile Ekonomik ve Sosyal 
Komitenin de görüşünü aldõktan sonra, Konsey, 130 õ ve 130o Maddelerinde 
öngörülen hükümleri oybirliğiyle tespit eder. 

2. Konsey, Komisyonun önerisi üzerine, Ekonomik ve Sosyal Komitenin de 
görüşünü aldõktan sonra ve Avrupa Parlamentosu ile işbirliği içinde 130 k, 
130 l, 130 m, 130 n Maddelerinde ve 130 p Maddesinin 1. paragrafõnda 
öngörülen hükümleri nitelikli çoğunlukla tespit eder. Ek programlarõn kabulü 
ayrõca ilgili Üye Devletlerin onayõnõ da gerektirir. 

                                                                                 
* 195. sayfadaki dipnoata bakõnõz. 
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3. BAŞLIK VII* 

Çevre 

                                                                                 
* 130r, 130s ve 130t Maddelerini kapsayan Başlõk VII, Tek Avrupa Senedinin 25.Maddesi ile işbu 
Antlaşmanõn Üçüncü kõsmõna eklenmiştir. 
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Madde 130 r*  

1. Topluluğun çevre konusundaki uğraşõ amacõ: 

 

(i) çevrenin özelliklerini korumak, aynen muhafaza etmek ve 
iyileştirmek; 

(ii) insan sağlõğõnõn korunmasõna katkõda bulunmak; 

(iii) doğal kaynaklarõn dikkatli ve akõlcõ bir biçimde kullanõlmasõnõ 
temin etmektir.  

2. Topluluğun çevreyle ilgili çabalarõ, koruyucu tedbirlerin alõnmasõ, çevreye 
verilen zararlarõn öncelikle kaynağõnda giderilmesi ve kirletenin ödemesi 
ilkeleri üzerine kuruludur. Çevre korunmasõ konusundaki gerekler 
Topluluğun diğer politikalarõnõn bir parçasõnõ oluşturur. 

3. Topluluk, çevre konusundaki eylem programõnõ hazõrlarken:  

(i) elde bulunan bilimsel ve teknik verileri; 

(ii) Topluluğun değişik bölgelerindeki çevre şartlarõnõ; 

(iii) girişimde bulunmak ya da bulunmamaktan doğabilecek fayda ve 
maliyetleri;  

(iv) Topluluğun bir bütün olarak ekonomik ve sosyal kalkõnmasõnõ ve 
bölgelerinin dengeli kalkõnmalarõnõ,  

göz önünde bulundurur. 

4. Topluluk, 1. paragrafta öngörülen amaçla, tek tek Üye Devletler düzeyinden 
daha iyi gerçekleştirilebildiği ölçüde, çevre ile ilgili konularda Topluluk 
düzeyinde hareket eder. Üye 
 

                                                                                 
* 201. sayfadaki dipnota bakõnõz. 
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Devletler, Topluluğa özgü nitelikleri olan belirli tedbirler saklõ kalmak 
kaydõyla, diğer tedbirlerin finansmanõnõ ve uygulanmasõnõ sağlarlar.  

5. Topluluk ve Üye Devletler, kendi yetkileri çerçevesinde, üçüncü ülkeler ve 
yetkili uluslararasõ kuruluşlarla işbirliği yaparlar. Topluluk içindeki 
işbirliğinin ayrõntõlarõ, 228. Madde uyarõnca Topluluk ve ilgili üçüncü taraflar 
arasõnda görüşülüp sonuca bağlanacak anlaşmalarõ gerektirebilir. 

Yukarõdaki paragraf, Üye Devletlerin uluslararasõ kuruluşlarla 
görüşmelerde bulunma ve uluslararasõ anlaşmalar yapma yetkisini engellemez.  

Madde 130 s*  

Konsey, Komisyonun önerisi üzerine ve Avrupa Parlamentosu ile 
Ekonomik ve Sosyal Komitenin de görüşünü aldõktan sonra, Topluluk tarafõndan 
girişilecek faaliyetleri oybirliğiyle kararlaştõrõr. 

Konsey, önceki fõkrada öngörülen şartlar çerçevesinde nitelikli çoğunlukla 
karar alõnmasõ gereken konularõ belirler. 

Madde 130 t*  

130. Madde gereğince ortaklaşa tespit edilen koruma tedbirleri, her Üye 
Devletin işbu Antlaşma ile bağdaşan daha sõkõ koruma tedbirleri almasõnõ ve 
sürdürmesini engellemez.  

                                                                                 
* 201. sayfadaki dipnota bakõnõz. 
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KISIM DÖRT 

DENİZAŞIRI ÜLKE VE TOPRAKLARIN ORTAKLIĞI 



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

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

205 

Madde 131 

Üye Devletler, Belçika, Fransa, İtalya, Hollanda, Danimarka* ve Birleşik 
Krallõkla özel ilişkileri olan Avrupa dõşõ ülke ve topraklarõn Toplulukla ortaklõk 
kurmalarõnõ kabul ederler**. Bu ülke ve topraklarõn (bundan böyle "ülke ve 
topraklar") listesi bu Antlaşmanõn 4 numaralõ ekinde verilmiştir. 

Ortaklõğõn amacõ, ülke ve topraklarõn ekonomik ve sosyal kalkõnmasõnõ 
desteklemek ve bu ülkeler ile bir bütün olarak Topluluk arasõnda daha sõkõ 
ekonomik ilişkiler kurmaktõr.  

İşbu Antlaşmanõn başlangõç bölümünde yer alan ilkelere uygun olarak 
ortaklõk, öncelikle bu ülke ve topraklarda yaşayan insanlarõn arzuladõklarõ 
ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelere yardõmcõ olmak amacõyla çõkarlarõnõ ve 
refah düzeylerini artõrma amacõna hizmet eder. 

Madde 132 

Ortaklõk aşağõdaki amaçlarõ güder :  

1. Üye Devletler, işbu Antlaşmaya uygun olarak kendi aralarõnda birbirlerine 
tanõdõklarõ ticaret rejimini diğer ülke ve topraklarla olan ticaretlerine de 
uygular.  

2. Her ülke ve toprak, Üye Devletlerle ve diğer ülke ve topraklarla olan ticari 
ilişkilerinde, özel ilişkisinin olduğu Avrupa Devletine uyguladõğõ rejimi 
uygular. 

                                                                                 
* "Danimarka" terimi Grönland Antlaþmasý'nýn 2.Maddesi ile eklenmiştir. 
** İlk cümle, "Danimarka" deyimi hariç olmak üzere, Konsey Kararõnõn 13.Maddesiyle değişik 
DK/ÝRL/BK Katõlma Senedinin 24. Maddesinin 1.paragrafõyla değiştirilmiştir.  
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3. Üye Devletler, bu ülke ve topraklarõn aşamalõ kalkõnmalarõ için gerekli 
yatõrõmlara katkõda bulunur.  

4. Üye Devletlerin, ülke ve topraklardan birinin uyruğu bulunan tüm gerçek ve 
tüzel kişileri, Topluluk tarafõndan finanse edilen yatõrõmlar için açõlan 
ihalelere eşit koşullarda katõlabilir.  

5. Üye Devletler ile ülke ve topraklar arasõndaki ilişkilerde şirket veya 
firmalarõn ve uyruklarõn yerleşme hakkõ, 136. Maddede öngörülen özel 
hükümler saklõ kalmak kaydõyla ve ayõrõm gözetilmeksizin, yerleşme hakkõna 
ilişkin Bölümde yer alan hüküm ve usullere uygun olarak düzenlenir. 

Madde 133 

1. Ülkeve topraklar çõkõşlõ mallarõn Üye Devletlerce ithali üzerinden alõnan 
gümrük vergileri, işbu Antlaşma hükümleri uyarõnca Üye Devletler arasõnda 
gümrük vergilerinin aşamalõ olarak tamamen kaldõrõlmasõ ile uyumlu olarak 
kaldõrõlõr. 

2. Her ülke veya toprağa Üye Devletlerden veya diğer ülke ve Topraklardan 
yapõlan ithalattan alõnan gümrük vergileri, 12, 13, 14,15 ve 17. Madde 
hükümlerine uygun şekilde aşamalõ olarak kaldõrõlõr. 

3. Bununla birlikte ülke ve topraklar, kalkõnma ve sanayileşme ihtiyaçlarõnõ 
karşõlayacak veya bütçeleri için gelir yaratacak gümrük vergileri koyabilirler. 

Yukarõdaki bentte sözü edilen vergiler, yine de, her bir ülke ve toprağõn 
özel ilişkiler içinde olduğu Üye Devletten ithal edilen ürünler üzerine konulan 
vergilerin düzeyine aşamalõ olarak getirilir. İşbu Antlaşmada öngörülen indirim 
takvimi ve 
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oranlarõ, ilgili ülke veya toprakla özel ilişkileri olan Üye Devletin bir ürünü 
üzerine konulan vergi ile Toplululuk çõkõşlõ aynõ ürünün ithalatçõ ülke veya 
toprağa girişi esnasõnda alõnan vergi arasõndaki fark için uygulanõr.  

4. Paragraf, bağlõ olduklarõ özel uluslararasõ yükümlülükler sebebiyle zaten işbu 
Antlaşmanõn yürürlüğe girişinde ayõrõm gözetmeyen bir gümrük tarifesi 
uygulayan ülke ve Topraklara uygulanmaz. 

5. Ülke ve topraklarõn ithal ettikleri mallara gümrük vergisi konulmasõ veya bu 
mallara konulan gümrük vergilerinde yapõlacak herhangi bir değişiklik, 
muhtelif Üye Devletlerden yapõlacak ithalatlar arasõnda hukuken veya fiilen, 
dolaylõ veya dolaysõz ayõrõmcõlõğa neden olmamalõdõr. 

Madde 134 

133. Maddenin 1. paragraf hükümleri uygulandõğõnda, üçüncü bir ülkeden 
başka bir ülke veya toprağa ihraç edilen mallara uygulanan vergi düzeyleri eğer 
ticareti herhangi bir Üye Devletin aleyhine saptõrma eğilimi gösterirse, bu Üye 
Devlet Komisyondan diğer Üye Devletlere bu duruma çare bulmak için gerekli 
önlemleri teklif etmesini isteyebilir. 

Madde 135 

Halk sağlõğõ, kamu güvenliği ve kamu düzeniyle ilgili hükümler saklõ 
kalmak kaydõyla,ülke ve topraklar işçilerinin Üye Devletlerde, Üye Devletler 
işçilerinin bu ülke ve topraklarda serbest dolaşõmlarõ, Üye Devletlerin daha sonra 
oybirliği ile yapacaklarõ anlaşmalar ile belirlenir.  
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Madde 136 

İşbu Antlaşmanõn yürürlüğe girişinden itibaren ilk beş yõllõk bir dönem için 
işbu Antlaşmaya ekli bir uygulama sözleşmesi, ülke ve topraklarla Topluluk 
arasõndaki ortaklõğõn ayrõntõlarõnõ ve usulünü belirler. 

Yukarõdaki paragrafta sözü edilen Sözleşmenin sona ermesinden önce 
Konsey, oybirliği ile, işbu Antlaşmada belirtilen ilkelere ve edinilen tecrübelere 
dayanarak yeni bir dönem için öngörülecek hükümleri belirler. 

Madde 136 a* 

İşbu Antlaşmaya ek, Grönland ile ilgili özel düzenlemelere ilişkin 
Protokolde yer alan Grönland ile ilgili özel hükümler saklõ kalmak kaydõyla, 131 
ila 136. Madde hükümleri Grönland için uygulanõr. 

                                                                                 
* Bu Madde Grönland Antlaşmasõnõn 3.Maddesi ile eklenmiştir. 
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KISIM BEŞ 

TOPLULUĞUN KURUMLARI 
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BAŞLIK I 

Kurumlara İlişkin Hükümler 



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

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

211 

BÖLÜM 1 

KURUMLAR 

Kesim 1 

Avrupa Parlamentosu  

Madde 137 

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

Madde 138 

(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 Katõma Senedinin 10.Maddesi ile belirlenen temsilcilerin sayõsõ.  
** Bu konuda Avrupa Parlamentosu Temsilcilerinin Seçimine ilişkin Senedin 7(1) ve (2). 
Maddesine bakõnõz. 
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Madde 139 

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

Avrupa Parlamentosu, Üyelerinin çoğunluğunun, Konseyin veya 
Komisyonun talebi üzerine olağanüstü toplanabilir. 

Madde 140 

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

Komisyon üyeleri, bütün oturumlara katõlabilir ve talep ederlerse, 
Komisyon adõna söz alabilirler. 

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

Konsey,iç tüzüğünde belirlenen kurallar uyarõnca Avrupa Parlamentosu 
tarafõndan dinlenir. 

Madde 141 

İşbu Antlaşmada aksine hüküm bulunmadõkça, Avrupa Parlamentosu, 
kullanõlan oylarõn mutlak çoğunluğu ile karar alõr.  

Toplanma yeter sayõsõ iç tüzükle belirlenir. 

                                                                                 

* Birinci paragraf Birleşme Antlaþmasõnõn 27 (1).Maddesi ile değiştirilmiştir.  
** Bu maddenin ikinci cümlesi için Avrupa Parlamentosu Temsilcilerinin Seçimine İlişkin 
Senedin 10 (3). Maddesine bakõnõz. 
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Madde 142 

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

Avrupa Parlamentosunun görüşmeleri kendi iç tüzüğünde öngörülen şartlar 
uyarõnca yayõnlanõr. 

  

Madde 143 

Avrupa Parlamentosu Komisyon tarafõndan kendisine sunulan yõllõk genel 
raporu açõk birleşimde görüşür. 

  

Madde 144 

Komisyonun 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 Parlamentosunu üye tam sayõsõnõn 
çoğunluğu ve kullanõlan oylarõn üçte ikisiyle kabul edilirse, Komisyon üyeleri 
toplu olarak istifa ederler. Üyeler 158. Maddeye göre yerlerine atama yapõlõncaya 
kadar günlük işleri yürütmeye devam ederler. 
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Kesim 2 

Konsey  

Madde 145 

İşbu Antlaşmada belirlenen hedeflere ulaşõlmasõnõ sağlamak için Konsey, 
bu Antlaşmanõn hükümlerine uygun olarak: 

− Üye Devletlerin genel ekonomik politikalarõnõn koordinasyonunu sağlar; 

− karar alma yetkisine sahiptir;  

− koyduğu kurallarõn uygulanmasõ için kararlarõnda Komisyona yetki verir. 
Konsey, bu yetkinin kullanõmõnõ bazõ kurallara tabi tutabilir. Konsey, bazõ özel 
durumlarda ise yürütme yetkisini doğrudan kullanma hakkõnõ saklõ tutabilir. 
Yukarõda sözü edilen usuller, Komisyonun önerisi üzerine ve Avrupa 
Parlamentosunun da görüşünü aldõktan sonra, Konsey tarafõndan oybirliğiyle 
önceden belirlenecek ilke ve kurallara uygun olmalõdõr.*  

Madde 146 

(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 Devletler sõrasõna göre yerine getirilir: 

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

                                                                                 
* Üçüncü satõrbaşõ Tek Avrupa Senedinin 10.Maddesi ile eklenmiştir.  
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− müteakip altõ yõllõk dönem için: Danimarka, Belçika, Yunanistan, 
Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, İrlanda, Hollanda, Lüksemburg, Birleşik 
Krallõk, Portekiz.]* 

 Madde 147 

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

[Bkz: Birleşme Antlaşmasõnõn aşağõdaki 3. Maddesi : 

Konsey, Başkan tarafõndan resen çağrõldõğõnda veya üyelerden biri ya da 
Komisyonun talebi üzerine toplanõr.]  

Madde 148 

1. İşbu Antlaşmada aksine hüküm bulunmadõkça, Konsey üye tam sayõsõnõn 
çoğunluğu ile karar alõr. 

2. Konseyin nitelikli çoğunluk gerektiren kararlarõ için, üyelerin 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 

 

                                                                                 
* İkinci paragraf İSP/PORT Katõlma Senedinin 11.Maddesi ile değiştirilmiştir. 
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Konsey kararlarõnõn alõnabilmesi için:  

− işbu Antlaşmaya göre, Komisyonun önerisi üzerine alõnmalarõ gerekenler 
için lehte en az elli dört, 

− diğerleri için en az sekiz üye tarafõndan lehte elli dört oy kullanõlmalõdõr. 
* 

3. Hazõr bulunan veya temsil edilen üyelerin çekimser kalmalarõ, Konseyin 
oybirliği gerektiren kararlar almasõnõ engellemez. 

Madde 149** 

1. İşbu Antlaşma uyarõnca Konseyin bir kararõ Komisyonun önerisi üzerine 
alõnmakta ise Konsey, bu öneriyi değiştirecek kararõ ancak oybirliği ile 
alabilir. 

2. Konseyin bir kararõ, işbu Antlaşma uyarõnca Avrupa Parlamentosu ile işbirliği 
yapõlarak alõnmakta ise aşağõdaki usul uygulanõr: 

(a) Konsey, 1. paragrafta belirtilen koşullar altõnda, Komisyonun 
önerisi üzerine ve Avrupa Parlamentosunun da görüşünü aldõktan 
sonra, nitelikli çoğunlukla ortak bir görüş belirler. 

(b) Konseyin ortak görüşü, Avrupa Parlamentosuna iletilir. Konsey ve 
Komisyon, Avrupa Parlamentosuna, Konseyin ortak görüşünün 
dayandõğõ gerekçeler ile Komisyonun görüşünü ayrõntõlõ olarak 
bildirirler.  

  Bu bildirimi izleyen üç ay içinde Avrupa Parlamentosu ortak görüşü kabul 
ederse veya bu süre içinde konuya ilişkin herhangi 
 

                                                                                 
* İkinci paragraf İSP/PORT Katõlma Senedinin 14.Maddesi ile değiştirilmiştir. 
** Bu Madde Tek Avrupa Senedinin 7.Maddesi ile değiştirilmiştir. 
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bir karar almazsa Konsey, ortak görüş doğrultusundaki kararõ kesin olarak kabul 
eder. 

(c) Avrupa Parlamentosu, (b)bendinde bahsedilen üç ay içinde, üye 
tam sayõsõnõn mutlak çoğunluğu ile Konseyin ortak görüşünde 
değişiklikler önerebilir. Avrupa Parlamentosu, keza, aynõ 
çoğunlukla, Konseyin ortak görüşünü reddedebilir. Görüşmelerin 
sonucu Konsey ve Komisyona gönderilir. 

  Avrupa Parlamentosu, Konseyin ortak görüşünü reddederse, Konsey 
ikinci incelemede ancak oybirliği ile karar alabilir. 

(d) Komisyon, bir aylõk süre içinde, Avrupa Parlamentosu tarafõndan 
önerilen değişiklikleri de göz önüne alarak, Konseyin ortak 
görüşünün kabulünde esas alõnan öneriyi gözden geçirir. 

  Komisyon, gözden geçirdiği kendi önerisi ile birlikte, Avrupa 
Parlamentosu tarafõndan önerilen ve kendisinin dikkate almadõğõ değişiklikleri 
Konseye iletir ve onlarla ilgili görüşünü de bildirir. Konsey, bu değişiklikleri 
oybirliğiyle kabul edebilir. 

(e) Konsey, Komisyon tarafõndan gözden geçirilen öneriyi nitelikli 
çoğunlukla kabul eder. 

  Konsey, Komisyon tarafõndan gözden geçirilen öneriyi ancak oybirliği ile 
değiştirebilir. 

(f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen durumlarda, Konseyin üç aylõk 
bir süre içinde karar almasõ gerekir. Bu süre içinde harhangi bir 
karar almazsa, Komisyonun önerisi kabul edilmemiş sayõlõr. 

(g) (b) ve (f) bentlerinde belirtilen süreler, Konsey ve Avrupa 
Parlamentosunun ortak kararõyla, en fazla bir ay uzatõlabilir.  
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3. Konsey karar almadõğõ sürece, Komisyon 1 ve 2. paragraflarda bahsedilen 
usuller sõrasõnda önerisinde değişiklik yapabilir. 

 Madde 150 

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

 Madde 151 

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

[Bkz: Birleşme Antlaşmasõnõn aşağõdaki 5 ve 4. Maddeleri:  

Madde 5: 

Konsey kendi iç tüzüğünü yapar.  

Madde 4: 

Üye Devletlerin Daimi Temsilcilerinden oluşan bir komite, Konseyin 
çalõşmalarõnõ hazõrlamak ve Konseyin kendisine verdiği görevleri yerine 
getirmekle yükümlüdür.] 

Madde 152 

Konsey, Komisyondan ortak hedeflere ulaşõlabilmesi için yararlõ gördüğü 
bütün incelemeleri yapmasõnõ ve uygun göreceği her türlü öneriyi kendisine 
sunmasõnõ talep edebilir. 

Madde 153 

Konsey, Komisyonun görüşünü aldõktan sonra, işbu Antlaşmada öngörülen 
komitelerin statüsünü belirler.  
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Madde 154 

(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.] 

Kesim 3 

Komisyon  

Madde 155 

Komisyon, ortak pazarõn tam olarak işleyişini ve gelişmesini sağlamak 
amacõyla: 

− işbu Antlaşmanõn hükümleri ile bu Antlaşma gereğince kurumlar 
tarafõndan belirlenen tedbirlerin uygulanmasõnõ sağlar; 

− işbu Antlaşmada açõkça öngörülmesi veya Komisyonun gerekli görmesi 
halinde, işbu Antlaşmada belirtilen konularla ilgili tavsiyelerde bulunur veya 
görüşler bildirir; 

− işbu Antlaşmada öngörülen şartlarda, karar alma yetkisine sahip olduğu 
gibi, Konsey ve Avrupa Parlamentosunca tedbirlerin şekillendirilmesine de 
katkõda bulunur; 

− Konsey tarafõndan belirlenen kurallarõn uygulanmasõ için, Konseyin 
kendisine verdiği yetkileri kullanõr.  
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Madde 156 

(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 157 

(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 
 

                                                                                 
* Birinci paragrafõn ilk bendi ISP/PORT Katõlma Senedinin 15.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    

222 

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 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 duyarlõ 
davranmayõ resmen taahhüt ederler. Bu yükümlülüklerin ihlali halinde, Konsey 
veya Komisyonun müracaatõ üzerine, Adalet Divanõ, duruma göre ilgili üyenin 
13. Madde* uyarõnca resen görevden ayrõlmõş sayõlmasõna veya emeklilik 
hakkõndan ya da onun yerine geçen diğer sosyal haklardan mahrum bõrakõlmasõna 
karar verebilir.] 

Madde 158 

(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 4 yõldõr. Bu süre yenilenebilir.] 

Madde 159 

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

[Bkz: Birleşme Antlaşmasõnõn aşağõdaki 12. misyon 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. 

                                                                                 
* Birleşme Antlaşmasõnõn 13.Maddesi. Bkz: Aşağõdaki 160.Madde  
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13. Maddede* belirtilen hükümler uyarõnca, resen görevden ayrõlmõş 
sayõlma durumlarõ dõşõnda, Komisyon üyeleri yerlerine yeni atama yapõlõncaya 
kadar görevlerine devam ederler.] 

Madde 160 

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

[Bkz: Birleşme Antlaşmasõnõn aşağõdaki 13. Maddesi: 

Komisyonun herhangi bir üyesinin görevini yerine getirmesi için gerekli 
şartlarõ artõk taşõmamasõ ya da ciddi bir hata yapmasõ halinde, Adalet Divanõ, 
Konsey veya Komisyonun başvurusu üzerine o üyeyi resen görevden ayrõlmõş 
sayabilir.] 

Madde 161 

(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 üyeleri arasõndan iki yõllõk bir süre için 
atanõrlar. Görev süreleri yenilenebilir.** 

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

Komisyonun tamamen yenilenmesi durumu hariç, atamalar, Komisyonun 
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.] 

                                                                                 
* Birleşme Antlaşmasõnõn 13.Maddesi. Bkz: Aşağõdaki 160.Madde 
** Birinci paragraf, İSP/PORT Katõlma Senedinin 16.Maddesi ile değiştirilmiştir. 
*** İkinci paragraf anõlan Senedin 16.Maddesi ile eklenmiştir. 
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Madde 162  

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

[Bkz: Birleşme Antlaşmasõnõn aşağõdaki 15 ve 16. Maddeleri: 

Madde 15: 

Konsey ve Komisyon karşõlõklõ görüş alõşverişinde bulunurlar ve işbirliği 
yöntemlerini ortak bir kararla düzenlerler.  

Madde 16: 

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 163 

(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.* 

Bir Komisyon toplantõsõ ancak iç tüzüğünde belirlenen  üye sayõsõ mevcut 
ise geçerlidir.] 

 

                                                                                 
* Birleşme Antlaşmasõnõn 10.Maddesi. Bkz: Yukarõdaki 157.Madde 
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Kesim 4 

Adalet Divanõ  

Madde 164 

Adalet Divanõ, işbu Antlaşmanõn yorum ve uygulanmasõnda hukuka riayeti 
sağlar.  

Madde 165 

Adalet Divanõ on üç yargõçtan oluşur.* 

Adalet Divanõ, 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 iç tüzüğünün Adalet Divanõ 
dairelerine yetki vermediği durumlarda, 177. Madde uyarõnca, kendisine 
gönderilen ön karar gerektiren sorunlarõ karara bağlamak üzere genel kurul 
halinde toplanõr.** 

Adalet Divanõnõn talebi üzerine Konsey, oybirliğiyle yargõçlarõn sayõsõnõ 
artõrabilir ve bu Maddenin ikinci ve üçüncü paragraflarõ ile 167. Maddenin ikinci 
paragrafõnda gerekli uyarlamalarõ yapabilir. 

                                                                                 
* Birinci paragraf ISP/PORT Katõlma Senedinin 17.Maddesi ile değiştirilmiştir. 
** Üçüncü paragraf Konseyin 26 Kasõm 1974 tarihli kararõnõn 1.Maddesi ile değiştirilmiştir (28 Kasõm 
1974 tarih ve L 318 sayõlõ Avrupa Topluluklarõ Resmi Gazetesi) 
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Madde 166 

Adalet Divanõnda altõ savcõ bulunur.* 

Savcõ, 164. Madde ile Adalet Divanõna verilen görevin ifasõna yardõmcõ 
olmak için, bu mahkemeye açõlan davalara ilişkin gerekçeli mütalaâlarõnõ tam bir 
tarafsõzlõk ve bağõmsõzlõkla açõk celsede sunmakla görevlidir. 

Adalet Divanõnõn talebi üzerine, Konsey oybirliğiyle savcõlarõn sayõsõnõ 
artõrabilir ve 167. Maddenin üçüncü paragrafõnda gerekli uyarlamalarõ yapabilir. 

 

Madde 167 

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.** 

                                                                                 

* Birinci paragraf, İSP/PORT Katõlma Senedinin 18.Maddesi ile değiştirilmiştir. 
** İkinci ve üçüncü paragraflar İSP/PORT Katõlma Senedinin 19.Maddesi ile değiştirilmiştir.  
** İkinci ve üçüncü paragraflar İSP/PORT Katõlma Senedinin 19.Maddesi ile değiştirilmiştir.  
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Emekliye ayrõlan yargõç ve savcõlar yeniden atanabilirler. 

Yargõçlar, kendi aralarõndan üç yõllõk bir süre için Adalet Divanõ Başkanõnõ 
seçerler. Başkan yeniden seçilebilir. 

 

Madde 168 

Adalet Divanõ, kendi Başkatibini atar ve statüsünü belirler. 

 

Madde 168 a* 

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 ve 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 177. Maddeye göre 
sunulan ön karar gerektiren sorunlara bakmaya yetkili değildir. 

2. Konsey, 1. paragrafta belirlenen usule uygun 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 ilişkin 
Protokol hükümleri, bu mahkemeye de uygulanõr.  

 

                                                                                 

* Bu Madde, Tek Avrupa Senedinin 11.Maddesi ile eklenmiştir. 
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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 iç tüzüğünü yapar. 
Bu iç tüzüğün Konsey tarafõndan oybirliğiyle onaylanmasõ gerekir. 

Madde 169 

Komisyon, Üye Devletlerden birinin işbu Antlaşma gereğince üzerine 
düşen yükümlülüklerden birini yerine getirmediği kanõsõna varõrsa bu Devlete 
kendi görüşlerini sunma imkanõ tanõdõktan sonra, bu konuda gerekçeli görüşünü 
bildirir. 

İlgili Devlet, Komisyonun belirlediği süre içinde bu görüşe uygun hareket 
etmezse Komisyon, Adalet Divanõna başvurabilir. 

Madde 170 

Bir Üye Devlet, diğer bir Üye Devletin işbu Antlaşma gereğince üzerine 
düşen yükümlülüklerinden birini yerine getirmediği kanõsõna varõrsa, Adalet 
Divanõna başvurabilir. 

Bir Üye Devlet, işbu Antlaşma gereğince üzerine düşen bir yükümlülüğü 
ihlal ettiği iddiasõyla diğer bir Üye Devlet aleyhine dava açmadan önce 
Komisyona başvurmak zorundadõr. 

Komisyon, ilgili Devletlere iddia ve savunmalarõnõ yazõlõ ve sözlü olarak 
karşõlõklõ sunma imkanõ verdikten sonra kendi gerekçeli görüşünü bildirir. 

Komisyon, başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde görüşünü bildirmezse, 
bu eksiklik Adalet Divanõna dava açõlmasõnõ engellemez.  
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Madde 171 

Adalet Divanõ, bir Üye Devletin işbu Antlaşma gereğince üzerine düşen 
yükümlülüklerden birini yerine getirmediğini kabul ederse, anõlan Devlet Adalet 
Divanõ kararõnõn uygulanmasõ için gereken tedbirleri almak zorundadõr.  

 

Madde 172 

İşbu Antlaşmanõn hükümlerine uygun olarak Konsey tarafõndan yapõlan 
tüzüklerle, Adalet Divanõna bu tüzüklerin öngördüğü cezalar konusunda sõnõrsõz 
yargõ yetkisi verilebilir. 

 

Madde 173 

Adalet Divanõ, Konsey ve Komisyonun, tavsiye ve görüşler dõşõndaki 
kararlarõnõn hukuka uygunluğunu denetler. Bu amaçla bir Üye Devlet Konsey 
veya Komisyon tarafõndan yetkisizlik, temel şekil kurallarõnõn ihlali, işbu 
Antlaşmanõn veya onun uygulanmasõyla ilgili herhangi bir hukuk kuralõnõn ihlali 
veya yetkinin kötüye kullanõlmasõ iddiasõyla açõlan davalar hakkõnda karar 
vermeye yetkilidir.  

Her gerçek veya tüzel kişi, muhatabõ olduğu kararlara ve diğer bir kişiye 
yönelik olarak çõkarõlmõş bir tüzük veya bir karar bile olsa, doğrudan ve kişisel 
olarak kendisini ilgilendiren kararlara karşõ, aynõ koşullar altõnda, dava açabilir. 

Bu Maddede belirtilen davalarõn, duruma göre, kararõn yayõnlanmasõnõ, 
davacõya tebliğini veya tebliğ edilememesi halinde davacõnõn kararõ öğrendiği 
günü izleyen iki ay içinde açõlmasõ gerekir.  
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Madde 174 

Dava haklõ görülürse, Adalet Divanõ dava konusu yapõlan işlemin iptaline 
karar verir. 

Bununla birlikte, tüzüklere ilişkin olarak Adalet Divanõ, gerekli görürse, 
iptal edilen tüzüğün etkilerinden hangilerinin kesinleşmiş sayõlacağõnõ belirtir. 

 

Madde 175 

İşbu Antlaşmanõn ihlali halinde Konsey veya Komisyonun karar vermekten 
çekinmesi durumunda, Üye Devletler ve Topluluğun diğer kurumlarõ bu ihlali 
tespit ettirmek için Adalet Divanõna başvurabilirler. 

Bu başvuru ancak, söz konusu kurumun önceden karar vermeye davet 
edilmiş olmasõ şartõyla kabul edilebilir. İlgili kurum bu daveti izleyen iki ay 
içinde karar vermezse, müteakip iki ay içinde başvuru yapõlabilir. 

Her gerçek veya tüzel kişi, Topluluğun kurumlarõndan birini, tavsiye veya 
görüş dõşõnda, herhangi bir işlemi kendisine bildirmemiş olmasõndan dolayõ, 
önceki paragraflarda belirtilen şartlar uyarõnca Adalet Divanõna şikayet edebilir. 

 

Madde 176 

İşlemi iptal edilen veya işleminin işbu Antlaşmaya aykõrõ olduğu kabul 
edilen kurum, Adalet Divanõ kararõnõn uygulanmasõ için gerekli tedbirleri 
almakla yükümlüdür. 

Bu yükümlülük 215. Maddenin ikinci paragrafõnõn uygulanmasõndan 
doğabilecek herhangi bir yükümlülüğü ortadan kaldõrmaz.  
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Madde 177 

Adalet Divanõ: 

(a) işbu Antlaşmanõn yorumu konusunda; 

(b) Topluluk kurumlarõnõn işlemlerinin geçerliliği ve yorumu konusunda; 

(c) Konsey kararõyla oluşturulan kurumlarõn statülerinde öngörülmesi 
şartõyla, bu statülerin yorumu konusunda karar verme yetkisine 
sahiptir. 

Böyle bir sorun bir Üye Devlet mahkemesi önünde ileri sürüldüğünde bu 
mahkeme kendi kararõnõ vermek için konuya ilişkin bir ön karara gerek duyarsa, 
Adalet Divanõndan bu konuda karar vermesini talep edebilir. 

Böyle bir sorun, iç hukuka göre kararlarõna karşõ kanun yolu kapalõ bulunan 
ulusal bir mahkemede bakõlmakta olan bir davada ileri sürülürse, bu mahkeme 
Adalet Divanõna başvurmakla yükümlüdür. 

 

Madde 178 

Adalet Divanõ, 215. Maddenin ikinci paragrafõnda belirtilen zararlarõn 
tazmini ile ilgili davalara bakma yetkisine sahiptir. 

 

Madde 179 

Adalet Divanõ, statülerinde belirlenen veya kendilerine uygulanan Personel 
Rejiminin sõnõrlarõ ve şartlarõ dahilinde Toplulukla memurlarõ arasõndaki her tür 
ihtilafa bakmaya yetkilidir.  
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Madde 180 

Adalet Divanõ aşağõda belirlenen sõnõrlar içinde: 

(a) Üye Devletlerin Avrupa Yatõrõm Bankasõ Statüsünden kaynaklanan 
yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ortaya çõkan uyuşmazlõklarda 
yargõ yetkisine sahiptir. Banka Yönetim Kurulu, bu konuda, 169. 
Madde ile Komisyona verilen yetkilere sahiptir; 

(b) Banka Guvernörler Kurulu kararlarõna ilişkin uyuşmazlõklarda yargõ 
yetkisine sahiptir. Her Üye Devlet, Komisyon veya Banka Yönetim 
Kurulu, 173. Madde belirlenen şartlar dahilinde bu konuda dava 
açabilir. 

(c) Banka Yönetim Kurulu kararlarõna ilişkin uyuşmazlõklarda yargõ 
yetkisine sahiptir. Bu kararlara karşõ, 173. Maddede belirlenen 
şartlarda, sadece Üye Devletler veya Komisyonca ve yalnõz Yatõrõm 
Bankasõ Statüsünün 21. Maddesinin (2), (5), (6) ve (7).paragraflarõnda 
öngörülen usule aykõrõlõk iddiasõyla dava açõlabilir. 

Madde 181 

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

 

Madde 182 

Adalet Divanõ, bir tahkim sözleşmesi gereğince önüne getirilmesi halinde, 
işbu Antlaşmanõn konusuyla bağlantõlõ olarak, Üye Devletler arasõnda doğan 
herhangi bir uyuşmazlõğõ karara bağlamaya yetkilidir.  
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Madde 183 

İşbu Antlaşma ile Adalet Divanõna verilen yetkiler saklõ kalmak kaydõyla, 
Topluluğun taraf olduğu uyuşmazlõklar, bu nedenle, ulusal mahkemelerin yargõ 
yetkisi dõşõnda bõrakõlamaz. 

Madde 184 

173. Maddenin üçüncü paragrafõnda öngörülen sürenin bitimine bağlõ 
olmaksõzõn, Konsey veya Komisyonun bir tüzüğünden kaynaklanan bir 
uyuşmazlõk dolayõsõyla taraflardan her biri, Adalet Divanõ önünde bu tüzüğün 
geçersizliğini ileri sürmek için, 173. Maddenin birinci paragrafõnda öngörülen 
gerekçelerden yararlanabilir. 

Madde 185 

Adalet Divanõna açõlan davalarõn yürütmeyi durdurucu etkisi yoktur. 
Bununla birlikte, Adalet Divanõ, şartlarõn bunu gerektirdiği kanõsõna varõrsa, dava 
konusu yapõlan işlem için yürütmeyi durdurma kararõ alabilir. 

  

Madde 186 

Adalet Divanõ, önüne getirilen davalarda, gerekli ihtiyati tedbirlerin 
alõnmasõna karar verebilir. 

Madde 187 

Adalet Divanõ kararlarõ 192. Maddede belirlenen şartlar dahilinde icra 
kabiliyetine sahiptir. 
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Madde 188  

Adalet Divanõ Statüsü ayrõ bir Protokol ile belirlenir. 

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

Adalet Divanõ kendi iç tüzüğünü yapar. Bu iç tüzüğün Konseyce 
oybirliğiyle onaylanmasõ gerekir. 

BÖLÜM 2 

ÇEŞİTLİ KURUMLARA  

İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER 

 

Madde 189 

Konsey veya Komisyon, görevlerini yerine getirmek için işbu Antlaşmanõn 
hükümlerine uygun olarak tüzükler yapar, direktifler çõkarõr, kararlar alõr, tavsiye 
veya görüşler bildirir. 

Tüzükler genel geçerliliğe sahiptir. Bütünüyle bağlayõcõdõr ve bütün Üye 
Devletlerde doğrudan uygulanõr. 

Direktifler, sonuçlarõ itibarõyla her muhatap Üye Devleti bağlar ancak şekil 
ve yöntem seçimini ulusal makamlara bõrakõr. 

                                                                                 

* İkinci paragraf, Tek Avrupa Senedinin 12.Maddesi ile eklenmiştir. 
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Kararlar, muhataplarõ için bütünüyle bağlayõcõdõr. 

Tavsiye ve görüşler bağlayõcõ değildir. 

Madde 190 

Konsey ve Komisyonun tüzük, direktif ve kararlarõ gerekçeli olup, işbu 
Antlaşmaya göre alõnmasõ zorunlu öneri veya görüşler bunlarda belirtilir. 

Madde 191 

Tüzükler Topluluğun Resmi Gazetesinde yayõnlanõr. Belirtilen tarihte veya 
tarih belirtilmemişse yayõnlanmalarõnõ izleyen yirminci günde yürürlüğe girerler. 

Direktifler ve kararlar, muhataplarõna tebliğ edilirler ve tebliğ ile geçerlilik 
kazanõrlar. 

Madde 192 

 

Konsey veya Komisyonun, Devletler dõşõnda kişilere parasal yükümlülük 
getiren kararlarõ icra kabiliyetine sahiptir.  

Cebri icra, bu yola başvurulan Devlette yürürlükte olan Hukuk 
Muhakemeleri Usulüne göre yapõlõr. Kesinleşme şerhi, ilamõn doğruluğunun 
kontrolünden başka bir inceleme yapõlmaksõzõn, her Üye Devlet hükümetinin bu 
amaçla tayin edip Komisyona ve Adalet Divanõna bildireceği ulusal makam 
tarafõndan karara eklenir.  
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İlgili, kendi talebi üzerine, bu işlemler tamamlandõktan sonra, ulusal 
mevzuata göre yetkili makama doğrudan başvurarak cebri icra takibine geçebilir. 

Cebri icra takibi, ancak Adalet Divanõ kararõyla durdurulabilir. Bununla 
birlikte, icra tedbirlerinin hukuka uygunluğunun denetimi ilgili ülke 
mahkemelerinin yetkisindedir. 

BÖLÜM 3  

EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE 

Madde 193 

İstişare nitelikli bir Ekonomik ve Sosyal Komite kurulur. 

Bu Komite, özellikle üretici, çiftçi, nakliyeci, işçi, tüccar, zanaatkar, serbest 
meslek sahipleri ve kamu yararõna çalõşan kurumlar ile çeşitli ekonomik ve sosyal 
kesimlerin temsilcileri ve kamu yararõnõ temsil eden kimselerden oluşur. 

Madde 194 

Komite üyelerinin sayõsõ aşağõdaki gibidir: 

 
Belçika 12  
Danimarka 9  
Almanya 24  
Yunanistan 12  
İspanya 21  
Fransa 24  
İrlanda 9  
İtalya  24  
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Lüksemburg 6  
Hollanda 12  
Portekiz   12  
Birleşik Krallõk  24 * 

Komite üyeleri, Konsey tarafõndan oybirliğiyle dört yõllõk bir süre için 
atanõrlar. Görev süreleri yenilenebilir. 

Komite üyeleri kendi adlarõna hareket etmek üzere atanõrlar ve hiçbir 
makamõn emrine giremezler.  

Madde 195 

1? Komite üyelerinin atanmasõ amacõyla, her Üye Devlet, kendi uyruklarõna 
tahsis edilen temsilci sayõsõnõn iki katõ kadar aday içeren bir listeyi Konseye 
gönderir. 

  Komitenin teşekkülünde, çeşitli ekonomik ve sosyal kesimlerin uygun 
bir şekilde temsil edilmesinin sağlanmasõ gereği dikkate alõnõr. 

2? Konsey, Komisyona danõşõr. Topluluğun faaliyetleri ile ilgili çeşitli 
ekonomik ve sosyal sektörleri temsil eden Avrupa kuruluşlarõnõn görüşlerini 
alabilir. 

Madde 196 

Komite, başkanõnõ ve başkanlõk divanõnõ kendi üyeleri arasõndan iki yõllõk 
bir süre için seçer. 

Komite, kendi içtüzüğünü yapar ve Konseye sunar. Konsey bu iç tüzüğü 
oybirliğiyle onaylar. 

Komite, Konsey ve Komisyonun talebi üzerine başkan tarafõndan toplantõya 
çağrõlõr. 

                                                                                 
* Birinci paragraf İSP/PORT Katõlma Senedinin 21.Maddesi ile değiştirilmiştir. 
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Madde 197 

Komite, işbu Antlaşmanõn kapsadõğõ başlõca alanlara göre, ihtisas gruplarõnõ 
içerir. 

Bu gruplar arasõnda, tarõm ve taşõmacõlõğa ilişkin Başlõklardaki özel 
hükümlere tabi bir tarõm ve bir taşõmacõlõk grubu bulunur. 

İhtisas gruplarõ faaliyetlerini, Komitenin genel yetkileri çerçevesinde 
yürütür. Komiteden bağõmsõz olarak ihtisas gruplarõna danõşõlamaz. 

Komite bünyesinde ayrõca Komiteye sunulmak üzere belirli alanlarda veya 
sorunlar üzerinde, görüş taslaklarõ hazõrlamakla görevli alt komiteler de 
kurulabilir. 

İhtisas gruplarõ ile alt-komitelerin oluşum şekli ve görev alanõ iç tüzükte 
belirlenir. 

Madde 198 

İşbu Antlaşmada öngörülen durumlarda, Konsey veya Komisyonun 
Komiteye danõşmasõ zorunludur. Bu kurumlar, uygun gördükleri her durumda 
Komiteye danõşabilirler. 

Konsey veya Komisyon gerekli görürse, Komiteye görüşünü bildirmesi için 
bir süre tanõr; bu süre, başkana bu amaçla tebligatõn yapõldõğõ tarihten başlamak 
üzere on günden az olamaz. Tanõnan sürenin bitimine kadar görüşün 
bildirilmemesi müteakip faaliyetleri engellemez. 

Komitenin ve ihtisas grubunun görüşleri ve görüşmelerle ilgili tutanak 
Komisyona ve Konseye gönderilir.  
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BAŞLIK II 

Mali Hükümler 
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Madde 199 

Avrupa Sosyal Fonu ile ilgili olanlar da dahil, Topluluğun bütün gelir ve 
gider kalemleri, her mali yõlõ için tahmini olarak belirlenir ve bütçede gösterilir. 

Bütçe gelir ve giderleri bakõmõndan denk olmalõdõr. 

Madde 200 

1. Bütçe gelirleri, diğer gelirlerin yanõ sõra Üye Devletlerin aşağõdaki katõlõm 
paylarõna göre belirlenen mali katkõlarõndan oluşur. 

Belçika 7.9 

Almanya 28  

Fransa  28 

İtalya  28 

Lüksemburg 0.2 

Hollanda  7.9 

2. Bununla birlikte, Üye Devletlerin, Avrupa Sosyal Fonu giderlerini 
karşõlamaya yönelik mali katkõlarõ aşağõdaki katõlõm paylarõna göre belirlenir: 

Belçika  8.8 

Almanya  32 

Fransa  32 

İtalya  20 

Lüksemburg  0.2  

Hollanda  7 

3. Konsey, oybirliğiyle karar alarak katõlõm paylarõnda değişiklik yapabilir.  
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Madde 201  

Komisyon, Topluluğun kendi öz kaynaklarõnõn, özellikle kesin olarak 
yürürlüğe konduğunda, ortak gümrük tarifesinden kaynaklanan gelirlerin hangi 
şartlarda Üye Devletlerin 200. Maddede öngörülen mali katkõlarõnõn yerine 
geçebileceğini inceler. 

Bu amaçla, Komisyon Konseye öneriler sunar. 

Konsey, Avrupa Parlamentosunun bu önerilerle ilgili görüşünü aldõktan 
sonra, uygun hükümleri oybirliğiyle belirler ve bunlarõ Üye Devletlere kendi 
anayasal kurallarõna göre kabul etmelerini tavsiye eder. 

Madde 202 

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

209. Maddeye 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 209. Madde uyarõnca çõkarõlan 
tüzüklere uygun olarak alt bölümlere ayrõlõr.  
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Avrupa Parlamentosu, Konsey, Komisyon ve Adalet Divanõnõn giderleri, 
bazõ ortak gider kalemleri için yapõlan özel düzenlemeler saklõ kalmak kaydõyla, 
bütçede ayrõ bölümler halinde gösterilir. 

 

Madde 203* 

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

2. Topluluğun kurumlarõndan her biri, 1 Temmuzdan önce gider tahminlerini 
yapar. Komisyon, bu tahminleri bir bütçe ön tasarõsõnda birleştirir. Bu tasarõya 
farklõ tahminleri içerebilen görüşünü ekler. 

Bu bütçe tasarõsõ, gelir ve giderlerin birer tahminini içerir. 

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

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

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

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

                                                                                 

* Bu Madde, Bazõ Mali Hükümleri Değiþtiren Antlaşmanõn 12.Maddesi ile değiştirilmiştir. 
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  Avrupa Parlamentosu, üye tam sayõsõnõn çoğunluğu ile 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 etme hakkõna 
sahiptir. 

  Avrupa Parlamentosu, kendisine sunulmasõnõ izleyen 45 gün içinde 
bütçe tasarõsõnõ onaylarsa bütçe kesin olarak kabul edilmiş olur. Bu süre içinde, 
Avrupa Parlamentosu bütçe tasarõsõnõ değiştirmez veya bu tasarõda değişiklik 
yapõlmasõnõ teklif etmezse, bütçe kesin olarak kabul edilmiş sayõlõr. 

  Avrupa Parlamentosu bu süre içinde bütçeyi değiştirir veya değişiklik 
yapõlmasõnõ teklif ederse, bütçe tasarõsõ yapõlan veya teklif edilen değişikliklerle 
birlikte Konseye gönderilir. 

5. Konsey, bütçe tasarõsõnõ Komisyonla 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 reddedebilir. Bir ret kararõ alõnmamasõ halinde değişiklik teklifi kabul 
edilmiş olur. 
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− Avrupa Parlamentosu tarafõndan önerilen bir değişiklik 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 bütçe 
tasarõsõnda gösterilen miktarõ ya kabul edebilir ya da başka bir miktar tespit 
edebilir. 

Bütçe tasarõsõ, Konsey tarafõndan kabul edilen değişiklik tekliflerine esas 
alõnarak değiştirilir. 

Konsey, bütçe tasarõsõnõn kendisine gönderilmesini takibenden 15 gün 
içinde, Avrupa Parlamentosu tarafõndan yapõlan değişikliklerin hiçbirini 
değiştirmez de onun tarafõndan yapõlan değişiklik tekliflerini benimserse, bütçe 
kesin olarak kabul edilmiş olur. Konsey, değişikliklerden hiçbirini 
değiştirmediğini ve değişiklik tekliflerinin kabul edildiğini Avrupa 
Parlamentosuna bildirir. 

Konsey, bu süre içinde, Avrupa Parlamentosu tarafõndan yapõlan 
değişikliklerin bir veya birçoğunu değiştirir yahut onun tarafõndan getirilen 
değişiklik tekliflerini reddeder ya da değiştirirse, 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, bütçe tasarõsõnõn gönderilmesini izleyen 15 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 değişiklikleri reddedebilir ve buna göre 
bütçeyi kabul eder. Bu süre içinde Avrupa Parlamentosu karar vermezse, 
bütçe kesin olarak kabul edilmiş sayõlõr.  
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7. Bu Maddede öngörülen işlemler tamamlandõğõnda, Avrupa Parlamentosu 
Başkanõ 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, bütçe 
tasarõsõnõ reddedilir ve kendisine yeni bir tasarõnõn sunulmasõnõ isteyebilir. 

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. 

  Komisyon, 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 oranõ 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 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.  
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Avrupa Parlamentosu, Konsey veya Komisyon, 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 üçüyle karar alan Avrupa 
Parlamentosu arasõnda varõlacak mutabakatla yeni bir oran tespit edilebilir. 

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. 

 

Madde 204* 

Bütçe döneminin başõnda bütçe henüz oylanmamõşsa harcamalar, bir önceki 
bütçe yõlõnda her bölüm veya alt bölüm için verilen ödeneklerin on ikide birini 
aşmamasõ kaydõyla, 209. Madde uyarõnca çõkarõlan yönetmelik hükümlerine göre 
aylõk olarak yapõlabilir; ancak bu uygulama ile Komisyonun emrine verilen 
ödenekler, hazõrlanmakta olan bütçe tasarõsõnda öngörülen ödeneklerin on ikide 
birinden yüksek olamaz. 

Konsey, birinci bentte belirlenen diğer şartlara uyulmasõ kaydõyla, on ikide 
bir oranõnõ aşan harcamalara nitelikli çoğunlukla izin verebilir. 

İşbu Antlaşmadan veya bu Antlaşma gereğince alõnan kararlardan zorunlu 
olarak doğan harcamalar dõşõndaki harcamalarla ilgili olmasõ halinde karar, 
Konseyce derhal Avrupa 
 

                                                                                 
* Bu Madde, Bazõ Mali Hükümleri Değiştiren Antlaþmanõn 13.Maddesi ile değiştirilmiştir. 
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Parlamentosuna bildirilir; Avrupa Parlamentosu otuz gün içinde, üye tam 
sayõsõnõn çoğunluğu ve kullanõlan oylarõn beşte üçüyle, bu harcamalarõn birinci 
paragrafta belirtilen on ikide bir   oranõnõ   aşan    kõsmõ   ile      ilgili     olarak   
farklõ bir karar alabilir.  

 Konsey kararõnõn bu bölümü Avrupa Parlamentosu kendi kararõnõ alõncaya 
kadar ertelenir. Yukarõda belirtilen süre içinde Avrupa Parlamentosu Konsey 
kararõndan farklõ bir karar almazsa, Konseyin kararõ kesinleşmiş sayõlõr. 

İkinci ve üçüncü bentlerde sözü edilen kararlarda, bu maddenin 
uygulanmasõnõ sağlayacak kaynaklara ilişkin gerekli düzenlemeler belirtilir. 

Madde 205 

Komisyon, 209. Madde uyarõnca çõkarõlan tüzük hükümlerine uygun olarak, 
kendi sorumluluğu altõnda ve tahsis edilen ödeneklerle sõnõrlõ olarak bütçeyi 
uygular. 

Her kurumun kendi harcamalarõnõ yaparken uyacağõ ayrõntõlõ kurallar 
tüzüklerde belirtilir. 

Komisyon, 209. Madde gereğince çõkarõlan tüzükte belirlenen sõnõrlar ve 
şartlar dahilinde, bütçe içinde ya bölümden bölüme ya da alt bölümden alt 
bölüme ödenek aktarmalarõ yapabilir. 

Madde 205 a* 

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

                                                                                 

* Bu Madde, Bazõ Mali Hükümleri Değiştiren Antlaşmanõn 14.Maddesi ile eklenmiştir. 
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Madde 206* 

1. İşbu Antlaşma ile bir Sayõştay kurulmuştur. 

2. Sayõştay 12 üyeden oluşur.**  

3. Sayõştay üyeleri, kendi ülkelerinde dõş 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. 

                                                                                 
* 2.paragraf hariç bu Madde, Bazý Mali Hükümleri Değiştiren Antlaşmanõn 15.Maddesi ile eklenmiştir. 
** 2.paragraf ISP/PORT Katõlma Senedinin 20.Maddesi ile değiştirilmiştir. 
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6. Sayõştay üyeleri, görev süreleri boyunca kazanç karşõlõğõ olsun ya da olmasõn, 
başka hiçbir mesleki faaliyette bulunamazlar. Göreve 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 duyarlõ davranmayõ 
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 Divanõ tarafõndan tespit 
edilmedikçe, Sayõştay üyesi görevinden alõnamaz ve emeklilik hakkõndan ya 
da onun yerine geçen hiçbir tazminattan yoksun bõrakõlamaz.   

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 206 a* 

1. Sayõştay, Topluluğun bütün gelir ve gider hesaplarõnõ denetler. Sayõştay aynõ 
şekilde, kuruluş metinlerinde denetimi engelleyen bir hüküm bulunmadõkça, 
Toplulukça kurulan bütün kurumlarõn gelir ve gider hesaplarõnõ denetler. 

2. Sayõştay, bütün gelir ve 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 ile 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, yetkili devlet daireleri, 
görevini yerine getirmesi için gerekli her tür belge veya bilgiyi Sayõştay'a 
verirler. 

                                                                                 

* Bu Madde, Bazõ Mali Hükümleri Değiþtiren Antlaşmanõn 16.Maddesi ile eklenmiştir. 
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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 üyelerinin çoğunluğu ile kabul 
eder. 

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

Madde 206 b* 

Avrupa Parlamentosu, Konseyin nitelikli çoğunlukla alacağõ bir tavsiye 
kararõ üzerine bütçenin uygulanmasõ konusunda Komisyonu ibra eder. Bu 
amaçla, sõrasõyla Konsey ve Avrupa Parlamentosu, 205a Maddesinde belirtilen 
hesaplarla mali bilançoyu ve denetime tabi tutulan kurumlarõn Sayõştay'õn 
gözlemleri hakkõndaki cevaplarõ ile birlikte Sayõştay'õn yõllõk raporunu incelerler. 

Madde 207 

Bütçe, 209. Madde gereğince çõkarõlan tüzük hükümlerine göre belirlenen 
hesap birimi cinsinden düzenlenir. 

200. Maddenin 1. paragrafõnda öngörülen mali katkõlar, Üye Devletler 
tarafõndan, kendi ulusal para birimleriyle Topluluğun emrine verilir. 

                                                                                 

* Bu Madde, Bazõ Mali Hükümleri Değiþtiren Antlaşmanõn 17.Maddesi ile eklenmiştir. 
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Bu katkõlarõn henüz kullanõlmamõş olan kõsmõ, Üye Devletlerin hazinelerine 
veya onlar tarafõndan gösterilen kuruluşlara yatõrõlõr. Bu bakiyeler, yatõrõlmõş 
olarak kaldõklarõ sürece, birinci paragrafta belirtilen hesap birimine göre, 
yatõrõldõklarõ günkü pariteye tekabül eden değeri korurlar. 

Bu bakiyeler, Komisyon ile ilgili Üye Devlet arasõnda yapõlacak 
anlaşmalarõn şartlarõna uygun olarak yatõrõm şeklinde kullanõlabilir. 

Avrupa Sosyal Fonuna ilişkin mali işlemlerin yürütülmesi ile ilgili teknik 
şartlar 209. Madde gereğince çõkarõlan tüzükte belirlenir. 

 

Madde 208 

Komisyon, ilgili Üye Devletlerin yetkili makamlarõna haber vermek 
kaydõyla, bir Üye Devletin parasõ cinsinden sahip olduğu varlõklarõ bu Antlaşma 
ile belirlenen amaçlarda kullanõlmalarõ için gerekli olduğu ölçüde diğer bir 
Devletin parasõna çevirebilir. Komisyon, ihtiyaç duyduğu para cinsinden nakde 
veya derhal paraya çevrilebilir değerlere sahip olduğu ölçüde bu tür transferlere 
başvurmaktan kaçõnõr. 

Komisyon, Üye Devletlerin her biriyle, ilgili Üye Devletin göstereceği 
yetkili makam aracõlõğõyla ilişki kurar. Mali işlemlerin yürütülmesinde, ilgili Üye 
Devletin Emisyon Bankasõna ya da bu devletçe uygun görülen diğer bir mali 
kuruluşa başvurur.  

 

Madde 209* 

Konsey, Komisyonun teklifi üzerine, Avrupa Parlamentosuna danõştõktan ve 
Sayõştay'õn görüşünü aldõktan sonra, oybirliği ile; 

                                                                                 

* Bu Madde, Bazõ Mali Hükümleri Değiþtiren Antlaşmanõn 18.Maddesi ile değiştirilmiştir. 
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(a) özellikle bütçenin hazõrlanmasõ ve uygulanmasõ ile hesaplarõn 
verilmesi ve denetlenmesine ilişkin esaslarõ gösteren Mali Tüzükleri 
çõkarõr; 

(b) Topluluklarõn, öz kaynak rejiminde öngörülen bütçe gelirlerinin, 
Komisyonun emrine verilmesiyle ilgili usul ve esaslarõ belirler ve 
gerektiğinde nakit ihtiyaçlarõnõ karşõlamak için başvurulacak tedbirleri 
tespit eder; 

(c) ita amirleri ile saymanlarõn sorumluluklarõna ve denetimine ilişkin 
kurallarõ belirler. 
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KISIM ALTI 

GENEL VE NİHAİ HÜKÜMLER 
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Madde 210 

Topluluk tüzel kişiliğe sahiptir. 

 

Madde 211 

Topluluk, Üye Devletlerin her birinde, o ülkelerin yasalarõnca tüzel kişilere 
tanõnan en geniş haklara sahiptir; özellikle de, taşõnõr ve taşõnmaz mallar 
edinebilir, devredebilir ve davada taraf olabilir. Topluluk, bu tür haklarõn 
kullanõmõnda Komisyon tarafõndan temsil edilir. 

 

Madde 212 

(Bu Madde, Birleşme Antlaşmasõnõn 24. Maddesinin 2. Paragrafõ ile 
yürürlükten kaldõrõlmõştõr.) 

[Bkz: Birleşme Antlaşmasõnõn 24. Maddesinin 1. paragrafõ:  

1. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunun, Avrupa Ekonomik  Topluluğunun ve 
Avrupa Atom Enerjisi Topluluğunun memurlarõ  ve diğer görevlileri, işbu 
Antlaşmanõn yürürlüğe girdiği  tarihte, Avrupa Topluluklarõnõn memurlarõ ve 
diğer  görevlileri olur ve bu Topluluklarõn tek elden yönetimine  girerler. 

Konsey, Komisyonun önerisi üzerine ve diğer ilgili kuruluşlarõn görüşünü 
aldõktan sonra nitelikli çoğunlukla Avrupa Topluluklarõ memurlarõnõn statüsünü 
ve bu 
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Topluluklarõn diğer görevlilerine uygulanacak çalõşma koşullarõnõ belirler.] 

 

Madde 213 

İşbu Antlaşmanõn hükümlerine uygun olarak Konseyce belirlenen sõnõrlar 
ve şartlar dahilinde Komisyon, görevlerini yerine getirmesi için gerekli her tür 
bilgiyi toplayabilir ve her tür incelemeyi yapabilir. 

 

Madde 214 

Görevleri sona erdikten sonra bile, Topluluk kurumlarõnõn ve komitelerinin 
üyeleri ve Topluluğun memurlarõ ve diğer görevlileri, mesleki sõr kapsamõna 
girer nitelikteki bilgileri ve özellikle teşebbüslere, bunlarõn ticari ilişkilerine veya 
maliyet unsurlarõna ilişkin bilgileri açõklamaktan kaçõnmakla yükümlüdürler. 

 

Madde 215 

Topluluğun sözleşmelerden doğan sorumluluğu, söz konusu sözleşmeye 
uygulanan kanuna tabidir.  

Sözleşme dõşõ sorumluluğa ilişkin olarak Topluluk, kendi kurumlarõnõn veya 
memurlarõnõn görevlerini yerine getirirlerken neden olduklarõ zararlarõ Üye 
Devletlerin ortak genel hukuk prensiplerine göre gidermekle yükümlüdür. 

Görevlilerin Topluluğa karşõ kişisel sorumluluklarõ kendi statülerinde veya 
onlara uygulanacak Personel Rejiminde yer alan hükümlerle düzenlenir.  
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Madde 216 

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

 

Madde 217 

Adalet Divanõ iç tüzüğünde yer alan hükümler saklõ kalmak kaydõyla, 
Topluluk kurumlarõnca kullanõlacak dillere ilişkin ilkeler Konsey tarafõndan 
oybirliği ile belirlenir. 

 

Madde 218 

(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 219 

Üye Devletler, işbu Antlaşmanõn yorumuna veya uygulanmasõna ilişkin bir 
uyuşmazlõğõ çözmek için işbu Antlaşmada öngörülenler dõşõnda herhangi bir 
yönteme başvurmamayõ taahhüt ederler.  
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Madde 220 

Üye Devletler, gerekli olduğu ölçüde kendi uyruklarõ yararõna: 

− kişilerin korunmasõ ve haklarõn kullanõlõp korunmasõyla ilgili olarak, her 
Devletin kendi uyruklarõna tanõdõğõ koşullarõn uygulanmasõnõ;  

− Topluluk içinde çifte vergilendirmenin kaldõrõlmasõnõ; 

− 58. Maddenin 2. paragrafõnda belirtilen şirketler ve firmalarõn karşõlõklõ 
tanõnmasõnõ, merkezlerini bir ülkeden diğer bir ülkeye taşõmalarõ durumunda 
tüzel kişiliklerinin korunmasõnõ ve farklõ ülke mevzuatõna tabi şirket ve firmalarõn 
birleşme imkanõnõ; 

− mahkeme ve hakem kararlarõnõn karşõlõklõ tanõnmasõ ve  bunlarõn 
tensizine ilişkin işlemlerin basitleştirilmesini, 

sağlamak amacõyla birbirleri ile müzakerelerde bulunurlar. 

Madde 221 

İşbu Antlaşmanõn diğer hükümlerinin uygulanmasõ saklõ kalmak kaydõyla, 
58. Maddede belirtilen şirket veya firmalarõn sermayelerine iştirak ile ilgili olarak 
Üye Devletler, işbu Antlaşmanõn yürürlüğe girişinden itibaren üç yõl içinde kendi 
uyruklarõna uyguladõklarõ muamelenin diğer Üye Devlet uyruklarõna da 
uygulanmasõnõ sağlar. 

Madde 222 

İşbu Antlaşmanõn Üye Devletlerin mülkiyet rejimi sistemini düzenleyen 
kurallar üzerinde hiçbir etkisi yoktur.  

Madde 223 

1. Bu Antlaşma hükümleri aşağõdaki kurallarõn uygulanmasõnõ engellemez:  
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(a) hiçbir Üye Devlet, açõğa vurulmasõnõn kendi güvenliği bakõmõndan 
temel çõkarlarõna ters düşeceği görüşünde olduğu bilgileri vermek 
zorunda değildir; 

(b) her Üye Devlet, silah, mühimmat ve savaş malzemesi,ticareti veya 
üretimi ile ilgili, kendi güvenliği açõsõndan temel çõkarlarõnõn 
korunmasõ için gerekli gördüğü tedbirleri alabilir; bu tedbirler, sadece 
askeri amaç taşõyanlar dõşõndaki ürünler ile ilgili ortak pazar rekabet 
koşullarõnõ olumsuz yönde etkileyemez. 

 

2. İşbu Antlaşmanõn yürürlüğe girdiği tarihi izleyen yõl içinde Konsey, oybirliği 
ile karar alarak, paragraf 1(b) hükümlerinin uygulanacağõ ürünler listesini 
belirler.  

3. Komisyonun önerisi üzerine Konsey oybirliği ile bu listede değişiklikler 
yapabilir. 

Madde 224 

Üye Devletler, bir Üye Devletin, kamu düzenini bozucu ciddi iç 
karõşõklõklar, savaş veya savaş tehdidi oluşturan ciddi uluslararasõ gerginlik 
durumunda veya kendisi tarafõndan uluslararasõ barõşõn ve güvenliğin korunmasõ 
amacõyla üstlenilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için, alma gereğini 
duyabileceği önlemlerin ortak pazarõn işleyişini etkilemesini önlemek amacõyla 
gerekli önlemleri ortaklaşa almak üzere birbirleriyle görüşmelerde bulunur. 

Madde 225 

223 ve 224. Maddelerde belirtilen durumlarda alõnan önlemlerin ortak pazar 
içindeki rekabet şartlarõnõ bozucu bir etkisi olursa Komisyon, ilgili Devlet ile 
birlikte, bu önlemlerin işbu Antlaşmada belirtilen kurallara uyarlanmasõ yollarõnõ 
araştõrõr.  
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Komisyon veya bir Üye Devlet, diğer bir Üye Devletin 223 ve 224. 
Maddelerde belirtilen yetkileri kötüye kullandõğõ görüşündeyse, 169 ve 170. 
Maddelerde belirtilen usule uymaksõzõn, doğrudan Adalet Divanõna başvurabilir. 
Adalet Divanõ kararõnõ gizli oturumda verir. 

 

Madde 226 

1. Geçiş dönemi sõrasõnda, bir ekonominin herhangi bir sektöründe ciddi ve 
süreklilik arz etmesi muhtemel güçlükler veya herhangi bir bölgenin 
ekonomik durumunun ciddi şekilde bozulmasõna sebep olabilecek 
güçlüklerin ortaya çõkmasõ halinde, bir Üye Devlet, durumun düzeltilmesine 
ve ilgili sektörü ortak pazar ekonomisine uyarlayacak koruyucu önlemleri 
almak için kendisine izin verilmesini isteyebilir. 

2. İlgili Devletin talebi üzerine Komisyon, acil durum usulünü uygulayarak, 
vakit geçirmeksizin gerekli gördüğü koruma önlemlerini alõr ve bu 
önlemlerin uygulanma şart ve esaslarõnõ belirler.  

3. 2. paragrafa uygun olarak alõnmasõna izin verilen önlemlerde sadece 1. 
paragrafta belirtilen amaçlara ulaşmak için gerekli ölçü ve süre içinde 
kalarak, işbu Antlaşmanõn kurallarõna istisna getirilebilir. Ortak pazarõn 
işleyişini en az etkileyen önlemlere öncelik vermek gerekir. 

Madde 227 

1. İşbu Antlaşma Belçika Krallõğõ'na, Danimarka Krallõğõ'na Federal Almanya 
Cumhuriyeti'ne, Yunanistan Cumhuriyeti'ne, İspanya Krallõğõ'na, Fransa 
Cumhuriyeti'ne, İrlanda'ya, İtalya Cumhuriyeti'ne, Lüksemburg Büyük 
Dukalõğõ'na, Hollanda Krallõğõ'na, Portekiz Cumhuriyeti'ne ve Büyük Britanya 
Birleşik Krallõğõ ve Kuzey İrlanda'ya uygulanõr.* 

                                                                                 
* 1.paragraf İSP/PORT Katõlma Senedinin 24.Maddesi ile değiştirilmiştir. 
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2. Fransa'nõn denizaşõrõ eyaletleri ve Cezayir ile ilgili olarak işbu Antlaşmanõn 
aşağõdaki konulara ilişkin genel ve özel hükümleri Antlaşmanõn yürürlüğe 
girdiği tarihte uygulanmaya başlar: 

− mallarõn serbest dolaşõmõ; 

− tarõm (40/4 Maddesi hariç); 

− hizmetlerin serbestleştirilmesi; 

− rekabet kurallarõ; 

− 108, 109, ve 226. Maddelerde belirtilen koruyucu önlemler; 

− kurumlar. 

İşbu Antlaşmanõn diğer hükümlerinin uygulanmasõ koşullarõ, Antlaşmanõn 
yürürlüğe girişinden itibaren en geç iki yõl içinde Komisyonun önerisi üzerine 
Konseyin oybirliği ile alacağõ kararlarla belirlenir. 

Topluluk kurumlarõ, işbu Antlaşmada yer alan usuller ve özellikle 226. 
Madde çerçevesinde bu bölgelerin ekonomik ve toplumsal gelişmesine imkan 
sağlamaya özen gösterirler. 

3. İşbu Antlaşmanõn IV. Ekindeki listede yer alan denizaşõrõ ülke ve topraklara 
Antlaşmanõn dördüncü kõsmõnda tanõmlanan özel ortaklõk rejimi uygulanõr. 

İşbu Antlaşma, Büyük Britanya Birleşik Krallõğõ ve Kuzey İrlanda ile özel 
ilişkileri olan ve yukarõda adõ geçen listede yer almayan denizaşõrõ ülke ve 
topraklara uygulanmaz.* 

4. İşbu Antlaşma hükümleri, Avrupa'da bulunan ve dõş ilişkilerinden bir Üye 
Devletin sorumlu olduğu topraklara uygulanõr. 

                                                                                 
* 3.paragrafõn ikinci bendi DAN/IRL/BK Katõlma Senedinin 26(2) Maddesi ile eklenmiştir. 
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5. Önceki paragraflardaki hükümler saklõ kalmak kaydõyla*: 

(a) İşbu Antlaşma Faroe Adalarõna uygulanmaz. Ancak, Danimarka 
Krallõğõ hükümeti en geç 31 Aralõk 1975 tarihine kadar İtalya 
Cumhuriyeti hükümetine bir deklarasyonla bu Antlaşmanõn o Adalara 
da uygulanacağõnõ bildirebilir; İtalya 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. 

(b) İşbu Antlaşma Büyük Britanya Birleşik Krallõğõ ve Kuzey İrlanda'nõn 
egemenliği altõnda bulunan, Kõbrõs'taki üs bölgelerine uygulanmaz. 

(c) İşbu Antlaşma Anglo-Norman Adalarõna ve Man Adasõna sadece, 22 
Ocak 1972'de imzalanan Avrupa Ekonomik Topluluğuna ve Avrupa 
Atom Enerjisi Topluluğuna Yeni Üye Devletlerin Katõlmasõna İlişkin 
Antlaşmada öngörülen bu adalarla ilgili düzenlemelerin uygulanmasõnõ 
sağlamak için gerekli olduğu ölçüde uygulanõr. 

Madde 228 

1. İşbu Antlaşmanõn Topluluk ile bir veya daha fazla Devlet ya da uluslararasõ 
kuruluş arasõnda anlaşmalar yapõlmasõnõ öngördüğü durumlarda, bu 
anlaşmalarla ilgili müzakereler Komisyon tarafõndan yapõlõr. Bu alanda 
Komisyona verilen yetkiler saklõ kalmak kaydõyla bu tür anlaşmalar, işbu 
Antlaşmaca gerekli görüldüğü takdirde Avrupa Parlamentosunun görüşü de 
alõndõktan sonra, Konsey tarafõndan yapõlõr. 

Konsey, Komisyon veya bir Üye Devlet öngörülen anlaşmanõn işbu 
Antlaşma hükümleriyle bağdaşõp bağdaşmadõğõ konusunda 
 

                                                                                 
* 5.paragraf, DAN/IRL/BK Katõlma Senedine ilişkin Konsey Kararõnõn 15(2) Maddesi ile değişik, 
DAN/IRL/BK Katõlma Senedinin 26 (3) Maddesi ile eklenmiştir. 



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

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

263 

önceden Adalet Divanõnõn görüşünü alabilir. Adalet Divanõ görüşünün olumsuz 
olduğu hallerde anlaşma ancak 236. Maddeye uygun olarak tespit edilen şartlarda 
yürürlüğe girebilir. 

2. Yukarõda belirtilen şartlara göre yapõlan anlaşmalar Topluluğun kurumlarõ ve 
Üye Devletler için bağlayõcõdõr. 

Madde 229 

Komisyon, Birleşmiş Milletler ve uzman kuruluşlarõ ile Gümrük Tarifeleri 
ve Ticaret Genel Anlaşmasõnõn (GATT) kurumlarõyla tüm yararlõ ilişkilerin 
sürdürülmesini sağlamakla yükümlüdür. 

Komisyon ayrõca, tüm uluslararasõ kuruluşlarla da gereğine uygun ilişkiler 
sürdürür.  

Madde 230 

Topluluk, Avrupa Konseyi ile her türlü yararlõ işbirliğini kurar. 

Madde 231 

Topluluk, Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilatõ ile ayrõntõlarõ ortak kararla 
tespit edilecek sõkõ bir işbirliği kurar. 

Madde 232 

1. İşbu Antlaşma hükümleri, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu kuran 
Antlaşma hükümlerini, özellikle de Üye Devlet hak ve yükümlülükleri ile, bu 
Topluluk kurumlarõnõn yetkileri ve kömür ve çelik ortak pazarõnõn işleyişine 
ilişkin kurallarla ilgili hükümleri etkilemez. 

2. İşbu Antlaşma hükümleri Avrupa Atom Enerjisi Topluluğunu kuran 
Antlaşma hükümlerini değiştirmez.  
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Madde 233 

Antlaşmanõn uygulanmasõyla Belçika ve Lüksemburg arasõndaki veya 
Belçika, Lüksemburg ve Hollanda arasõndaki bölgesel birliklerin amaçlarõ 
gerçekleştirilemediği ölçüde, işbu Antlaşma hükümleri, bu bölgesel birliklerin 
varlõklarõna veya tamamlanmalarõna engel teşkil etmez. 

Madde 234 

İşbu Antlaşma hükümleri, yürürlüğe girme tarihinden önce, gerek bir veya 
daha fazla Üye Devlet gerek bir veya daha fazla üçüncü ülke arasõnda yapõlmõş 
sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri etkilemez. 

Söz konusu sözleşmelerin işbu Antlaşmayla bağdaşmamasõ halinde, ilgili 
Üye Devlet veya Devletler tespit edilen uyumsuzluklarõ ortadan kaldõrmak için 
gerekli her tür önlemi alõrlar. Bu amaçla Üye Devletler, gerektiğinde karşõlõklõ 
yardõmlaşmada bulunurlar ve ortak bir tutum benimserler. 

Birinci paragrafta anõlan sözleşmelerin uygulanmasõnda Üye Devletler, işbu 
Antlaşma uyarõnca her Üye Devlet tarafõndan sağlanan avantajlarõn Topluluğun 
oluşmasõnõn ayrõlmaz bir parçasõ olduğunu ve sağlanan bu avantajlarõn, ortak 
kuruluşlar oluşturulmasõyla, bu kuruluşlara yetkiler verilmesiyle ve diğer tüm 
Üye Devletlerce de aynõ avantajlarõn sağlanmasõyla sõkõ sõkõya bağlõ olduğu 
gerçeğini dikkate alõrlar. 

Madde 235 

Ortak Pazarõn işleyişi süresince Topluluk amaçlarõndan birinin 
gerçekleştirilmesi için Topluluğun girişimde bulunmasõnõn gerekli olduğunun 
anlaşõlmasõ halinde, işbu Antlaşmada gerekli yetkiler verilmemişse, Konsey, 
Komisyonun önerisi üzerine ve Avrupa Parlamentosunun görüşünü aldõktan 
sonra oybirliğiyle karar alarak gerekli düzenlemeleri yapar.  
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Madde 236 

Her üye Devletin Hükümeti veya Komisyon, Konseye, işbu Antlaşmada 
değişiklik yapõlmasõna yönelik öneriler sunabilir.  

Eğer Konsey, Avrupa Parlamentosunun ve gerektiğinde Komisyonun 
görüşünü aldõktan sonra, Üye Devletlerin Hükümet temsilcilerinin katõlacağõ bir 
Konferansõn toplanmasõnõn gerekli olduğu görüşüne varõrsa, Konsey Başkanõ 
işbu Antlaşmada yapõlmasõ gerekli değişiklikleri ortak kararla belirlemek 
amacõyla, söz-konusu temsilcileri toplantõya çağõrõr. 

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

Madde 237 

Her Avrupa Devleti Topluluğa üye olmak için başvuruda bulunabilir. Üye 
olmak isteyen devlet başvurusunu Konseye gönderir. Konsey Komisyonun 
görüşünü ve üye tam sayõsõnõn mutlak çoğunluğuyla karar alacak olan Avrupa 
Parlamentosunun onayõnõ aldõktan sonra oybirliğiyle karar verir.* 

Kabul şartlarõ ve bu kabulün işbu Antlaşmada yapõlmasõnõ gerektirdiği 
uyarlamalar Üye Devletlerle başvuran devlet arasõnda yapõlacak bir anlaşma ile 
belirlenir. Bu anlaşma, kendi anayasal kurallarõna göre onaylanmak üzere bütün 
Akit Devletlere sunulur. 

Madde 238 

Topluluk bir üçüncü Devlet, bir Devletler birliği veya uluslararasõ bir 
kuruluş ile karşõlõklõ hak ve yükümlülükler, ortak faaliyetler ve özel usuller 
öngören bir ortaklõk kurma amacõyla anlaşmalar yapabilir. 

                                                                                 
* Tek Avrupa Senedinin 8.Maddesi ile birinci paragrafõn yerine getirilmiştir. 
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Bu anlaşmalar, Avrupa Parlamentosunca üye tam sayõsõnõn mutlak 
çoğunluğu ile onay alõndõktan sonra, Konsey tarafõndan oybirliği ile yapõlõr.*  

Bu anlaşmalarõn işbu Antlaşmada değişiklikler yapõlmasõnõ gerektirmesi 
halinde, söz konusu değişiklikler 236. Maddede öngörülen usule göre önceden 
yapõlõr.  

Madde 239 

İşbu Antlaşmaya Üye Devletlerin ortak kararõyla eklenecek Protokoller, 
işbu Antlaşmanõn ayrõlmaz parçasõnõ oluşturur. 

Madde 240 

İşbu Antlaşma süresiz olarak yapõlmõştõr. 

                                                                                 
* Tek Avrupa Senedinin 9.Maddesi ile ikinci paragrafõn yerine getirilmiştir. 
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Kurumlarõn oluşturulmasõ 
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Madde 241 

Konsey, işbu Antlaşmanõn yürürlüğe girmesini izleyen bir ay içinde 
toplanõr. 

Madde 242 

Konsey, ilk toplantõsõnõ izleyen üç ay içinde Ekonomik ve Sosyal Komiteyi 
oluşturmak amacõyla gerekli tüm tedbirleri alõr. 

Madde 243 

Asamble (∗∗∗∗ ), ilk Konsey toplantõsõnõ izleyen iki ay içinde, Konsey 
Başkanõnõn çağrõsõ üzerine Başkanlõk Divanõnõ seçmek ve iç tüzüğünü hazõrlamak 
üzere toplanõr. Başkanlõk Divanõ seçilene kadar en yaşlõ üye Asambleye 
başkanlõk yapar. 

Madde 244 

Adalet Divanõ, üyelerinin atanmasõ ile göreve başlar. Divanõn ilk başkanõ, 
üyeleri ile aynõ koşullarda üç yõllõk bir süre için atanõr.  

Adalet Divanõ göreve başlamasõnõ izleyen üç ay içinde iç tüzüğünü hazõrlar.  

                                                                                 
EDİTÖR NOTU : 

(∗∗∗∗ )Tek Avrupa Senedinin 3.Maddesi hükümlerine rağmen ve tarihi nedenlerle "Asamble" terimi 
"Avrupa Parlamentosu" terimi ile değiştirilmemiştir. 
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Adalet Divanõna ancak bu iç tüzüğün yayõnlandõğõ tarihten itibaren 
başvurulabilir. Dava açma süreleri ancak bu tarihten itibaren başlar. 

Adalet Divanõ Başkanõ, işbu Antlaşma ile kendisine verilen yetkileri 
atanmasõndan itibaren kullanmaya başlar. 

Madde 245 

Komisyon, üyelerinin atanmasõyla göreve başlar ve işbu Antlaşmayla 
kendisine verilen sorumluluklarõ yüklenir. 

Komisyon göreve başlar başlamaz, Topluluğun ekonomik durumu hakkõnda 
genel bir değerlendirme yapmak amacõyla gerekli incelemeler yapar ve gerekli 
ilişkileri kurar. 

Madde 246 

1. İlk mali yõl işbu Antlaşmanõn yürürlüğe girdiği tarihte başlar ve onu izleyen 
31 Aralõğa kadar devam eder. Ancak, Antlaşmanõn yõlõn ikinci yarõsõnda 
yürürlüğe girmesi halinde, mali yõl bir sonraki yõlõn 31 Aralõğõna kadar devam 
eder. 

2. Birinci mali yõla ilişkin bütçe yapõlõncaya kadar Üye Devletler Topluluğa 
faizsiz avans verirler; bu avanslar devletlerin bütçenin uygulanmasõyla ilgili 
mali katkõlarõndan düşülür. 

3. 212.Maddede öngörülen memurlarõn statüsü ve Topluluğun diğer 
görevlilerine uygulanacak Personel Rejimi belirleninceye kadar her kurum 
ihtiyacõ olan personeli alõr ve bu amaçla sõnõrlõ süreli sözleşmeler yapar. 

Her kurum, görevlilere tahsis edilecek kadro sayõsõ ve dağõlõmõ ile 
maaşlarõna ilişkin sorunlarõ Konseyle birlikte inceler.  
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Nihai hükümler 
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Madde 247 

İşbu Antlaşma, kendi anayasal kurallarõna uygun olarak yüksek Akit 
Taraflarca onaylanõr. Onay belgeleri İtalya Cumhuriyeti Hükümetine tevdi edilir.  

İşbu Antlaşma, bu formaliteyi en son yerine getirecek Akit Devletin onay 
belgesini teslim etmesini izleyen ayõn ilk günü yürürlüğe girer. Ancak, bu onay 
belgesinin bir ayõn ikinci yarõsõnda teslim edilmesi halinde, Antlaşmanõn 
yürürlüğe girişi teslim tarihini izleyen ikinci ayõn ilk gününe ertelenir. 

Madde 248 

Tek nüsha olarak Hollanda'ca, Fransõzca, Almanca ve İtalyanca olarak 
kaleme alõnan, dört metni de aynõ ölçüde geçerli olan bu Antlaşma, İtalya 
Cumhuriyeti Hükümeti arşivlerinde muhafaza edilerek birer onaylõ sureti 
Antlaşmaya imza koyan diğer Devletler hükümetlerine gönderilir. 

DOĞRULUĞUNU ONAYLAYARAK aşağõda adlarõ yazõlõ tam yetkili 
temsilciler işbu Antlaşmayõ imzalamõşlardõr. 

Roma'da bin dokuz yüz elli yedi yõlõnõn Mart ayõnõn yirmi beşinci günü 
yapõlmõştõr. 

P.H SPAAK J.Ch. SNOY ET D'OPPUERS 

ADENAUER  HALLSTEIN 

PINEAU M.FAURE 

Antonio SEGNI  Gaetano MARTINO 

BECH Lambert SCHAUS 

J.LUNS J.LINTHORST HOMAN 
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Ekler 
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EK III 

GÖRÜNMEYEN İŞLEMLER LİSTESİ  

İşbu Antlaşmanõn 106. Maddesinde belirtilen  

− Kiralamalar, liman giderleri, balõkçõ tekneleri için yapõlan harcamalar 
vs.de dahil  olmak üzere deniz navlunlarõ. 

− Kiralamalar da dahil olmak üzere iç sulardaki navlunlar.  

− Kara yolu taşõmacõlõğõ: Yolcular ve kiralamalar da dahil navlunlar. 

− Hava taşõmacõlõğõ: Yolcular ve kiralamalar da dahil navlunlar. 

Uluslararasõ uçak biletlerine yolcularõn yaptõğõ ödemeler ve fazla bagaj 
ücretleri; uluslararasõ hava navlunlarõ ve kiralanan uçuşlara ilişkin ödemeler. 

Uluslararasõ uçak biletlerinin satõşõndan, fazla bagaj ücretlerinden, 
uluslararasõ hava navlunlarõndan ve kiralanan uçuşlardan (charter) elde edilen 
gelirler. 

− Her tür deniz taşõmacõlõğõnda: Liman giderleri (yakõt ikmali, erzak, 
bakõm, onarõm, mürettebat için yapõlan harcamalar vs). 

Her türlü iç su yolu taşõmacõlõğõnda: Liman giderleri (yakõt ikmali, erzak, 
teçhizat ile ilgili bakõm ve küçük onarõmlar, mürettebat için yapõlan harcamalar 
vs). 

Her türlü ticari nitelikli karayolu taşõmacõlõğõnda: yakõt, yağ, küçük 
onarõmlar, garaj kullanõmõ, şoförler ve taşõt personeli için yapõlan harcamalar, vs. 
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Her türlü hava taşõmacõlõğõnda: işletme giderleri, uçak ve uçuş araçlarõnõn 
onarõmlarõ için yapõlan harcamalar da dahil  olmak üzere genel giderler. 

− Antrepo ve depolama, gümrükten çekme masraflarõ. 

− Gümrük vergi ve resimleri. 

− Transit bedeli .  

− Onarõm ve montaj masraflarõ. 

İşleme, bitirme, fason işçilik ve benzeri hizmetler. 

− Gemi onarõmlarõ. 

Gemi ve hava taşõtlarõ dõşõndaki diğer taşõmacõlõk  araçlarõnõn onarõmõ. 

− Teknik  yardõm  (özel  amacõna  göre  belli  süresi  olan,  her  düzeyde  
mal  ve  hizmetlerin  üretim  ve  dağõtõmõ ile ilgili yardõmlar;  örneğin, 
uzmanlarõn  yaptõklarõ ziyaret ve danõşma  hizmetleri, plan ve kopyalarõn 
hazõrlanmasõ,  imalat  denetimleri, pazar araştõrmasõ ve personel eğitimi).  

− Komisyonlar ve simsarlõk ücretleri. 

Transit işlemlerinden ya da aktarma satõşlarõndan kaynaklanan  gelirler. 

Banka komisyonlarõ ve ücretleri. 

Temsil giderleri. 

− Her türlü reklam. 

− İş gezileri. 

− Bağlõ   kuruluşlarõn   ve   şubelerinin   yurtdõşõndaki   ana    
kuruluşlarõnõn   genel   giderlerine,   yurtdõşõndaki   ana    kuruluşlarõn   da   
yan   kuruluşlarõnõn ve  şubelerinin genel  giderlerine katõlmalarõ. 

− Yapõm sözleşmeleri(konusunda  uzmanlaşmõş firmalarõn genelde 
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ihale sonucu götürü fiyat ile gerçekleştirdikleri bina, yol,  köprü, liman, 
vs.nin yapõmõ ve bakõmõ). 

− Ticari   teamüle   göre   gerçekleştirilen   mal   akõşlarõ ile ilgili olarak 
alõnan fiyat  farklarõ, teminatlar ve depozitolar. 

− Turizm. 

− Eğitim amaçlõ özel yolculuk ve konaklamalar. 

− Tedavi görmek amacõ ile yapõlan özel yolculuk ve konaklamalar. 

− Ailevi nedenlerden ötürü yapõlan özel yolculuk ve konaklamalar. 

− Gazete, dergi, kitap ve müzik yayõnlarõ aboneleri. 

Gazete, dergi, kitap, müzik yayõnlarõ ve plaklar. 

− Ticari,   belgesel,   eğitsel   vs.   filmler  (kiralama bedelleri, sinema 
rödövanslarõ, kayõtlar, çoğaltma, seslendirme giderleri). 

− Üyelik aidatlarõ. 

− Yurt dõşõndaki özel mülklerin olağan bakõm ve onarõmlarõ. 

− Devlet harcamalarõ (yurt dõşõnda resmi temsilcilikler, uluslararasõ 
kuruluşlara katkõ paylarõ). 

− Vergiler , mahkeme giderleri, patent ve marka tescil giderleri. 

Tazminatlar. 

Sözleşmelerin feshi ya da muaccel olmayan borçlarõn ödenmesi halinde 
paralarõn iadesi. 

Para cezalarõ. 

− Toplu taşõma,posta, telgraf ve telefon hizmetleri ile ilgili  periyodik 
ödemeler. 
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− Yurtdõşõna göç eden yurttaşlara ya da yabancõ uyruklulara  verilen döviz 
izni. 

Ana yurtlarõna dönen yurttaş ya da yabancõ uyruklulara verilen  döviz izni. 

− Maaşlar  ve  ücretler  (ülkelerin  yabancõ  iş  gücü  istihdamõ   
konularõnda   yasal  düzenlemeler getirme hakkõ  saklõ  kalmak   üzere  sõnõr  
bölgesinde  ikamet  etmekte olup ta çalõşmak için  her gün sõnõrõ geçmek 
durumunda  olanlar ya  da   mevsimlik    çalõşanlar   ve   ülkede   ikamet   
etmeyen   diğer   yabancõ  uyruklulara ödenen).  

− Göçmenlerin  gönderdikleri paralar (bir ülkenin göç ile ilgili  yasal 
düzenlemeler  getirme hakkõ saklõ kalmak üzere). 

− Serbest meslek erbabõna yapõlan ödemeler. 

− Temettü ve kazanç paylarõ.  

− Senetlerin, ipoteklerin vs. faizleri. 

− Kiralar, icarlar vs. 

− Akdi itfa (beklenen geri ödemeler ya da birikimli borçlarõn  ödenmesi 
niteliğini taşõyan itfalarla ilgili olarak yapõlan  transferler hariç). 

− İşletmelerden sağlanan kazançlar. 

− Fikri ve sõnai haklar. 

Patentler,  desenler,   markalar   ve   buluşlar   (yasal  koruma altõnda olsun 
ya da  olmasõn   patent,    desen,    marka    ve     buluşlarõn     devri     ile    
lisansa   bağlanmalarõ ve bu tür devir ve lisans işlemlerinden kaynaklanan 
transferler). 

− Konsolosluk gelirleri. 

− Emeklilik maaşlarõ ve benzeri gelirler. 

Yasal bir yükümlülük veya bir mahkeme kararõndan doğan nafaka 
ödemeleri ve özel mağduriyet  hallerinde yapõlan mali yardõmlar. 

Bir Üye Devlette ikamet   eden,   ancak   bu   Üye   Devletteki geliri 
geçimini  sağlamaya    yeterli    olmayan    kişinin    diğer    bir    Üye 
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Devletteki mal varlõklarõnõn kademeli olarak transferleri. 

− Doğrudan sigorta işlerinden kaynaklanan ticari işlem ve transferler. 

− Yeniden sigortalama ve retrosesyon faaliyetleriyle ilgili ticari işlem ve 
transferler. 

− Ticari veya sõnai kredilerin açõlmasõ ve geri ödenmesi. 

− Küçük miktarlarõn yurt dõşõna transferleri. 

− Yetkili döviz kuruluşlarõnõn dokümantasyon için kendi hesaplarõna 
yaptõklarõ masraflar. 

− Spor ve yarõşma ödülleri .  

− Miraslar. 

− Çeyizler. 
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EK IV  

İşbu Antlaşmanõn dördüncü kõsmõnda yer alan hükümlerin uygulanacağõ (1)  
(2) (3) 

DENİZAŞIRI ÜLKE VE TOPRAKLAR 

Senegal, Sudan, Gine, Fildişi Sahili, Dahomey, Moritanya, Nijer ve Yukarõ 
Volta'yõ içine alan Fransõz Batõ Afrikasõ;(4) 

                                                                                 

EDİTÖR NOTU : 
(1) Metnin  
Avrupa Ekonomik Topluluðunu kuran Antlaþmada deðiþiklik yapan 13 Kasõm 1962 tarihli 
Sözleşmenin 1.Maddesiyle (1 Ekim 1964 tarih ve 150 sayõlõ AT Resmi Gazetesi, sayfa: 2414), 
DAN/İRL/BK Katõlma Senedinin, Konsey Kararõnõn (AD AA DK/IRL/UK) 13.Maddesiyle 
değişik 24(2) Maddesiyle,  
Avrupa Topluluklarõnõ kuran Antlaşmalarõn Grönland ile ilgili hükümlerini değiştiren 13 Mart 
1984 tarihli Antlaşmayla (1 Şubat 1985 tarih ve L 29 sayõlõ AT Resmi Gazetesi) değişen şekli. 
(2) Konseyin, denizaşõrõ ülke ve topraklarõn Avrupa Ekonomik Topluluðu ile ortaklõğõyla ilgili 
30 Haziran 1986 tarih ve 86/283/CEE sayõlõ kararõnda (1 Temmuz 1986 tarih ve L 175 sayõlõ 
AT Resmi Gazetesi), işbu Antlaşmanõn dördüncü kõsmõnda yer alan hükümlerin uygulanacağõ 
denizaşõrõ ülke ve topraklar liste halinde gösterilmiştir. 
(3) İşbu Antlaþmanõn dördüncü kõsmõnda yeralan hükümler, Hollan da Krallõğõnõn, kendi onay 
belgesine tamamlayõcõ olarak konulan ek kararõ gereğince, 1 Eylül 1962 tarihinden 16 Temmuz 
1976 tarihine kadar, Surinam'a da uygulanõr. 
(4) İşbu Antlaşmanõn dördüncü kõsmõnda yeralan hükümler, bağõmsõzlõklarõnõ kazanmõş ve 
isimleri değişmiş olan denizaaşõrõ ülke ve topraklara uygulanmaz. 
AET ile bazõ Afrika Devletleri ve Madagaskar arasõndaki ilişkiler 20 Temmuz 1963 ve 29 
Temmuz 1969 tarihlerinde Yaunde'de imzalanmõş olan Ortaklõk Sözleşmelerinde tespit 
edilmiþtir. Bazõ Afrika, Karaib ve Pasifik Devletleriyle ilişkiler ise, daha sonra, 
28 Şubat 1975 tarihinde Lomé'de imzalanan (30 Ocak 1976 tarih ve L 25 sayõlõ AT Resmi 
Gazetesi) ve 1 Nisan 1976 tarihinde yürürlüðe giren AKP-AET Sözleşmesinde, 
31 Ekim 1979 tarihinde Lomé'de imzalanan (22 Aralýk 1980 tarih ve L 347 sayõlõ AT Resmi 
Gazetesi) ve 1 Ocak 1981 tarihinde yürürlüğe giren ikinci AKP-AET Sözleşmesinde, 
8 Aralõk 1984 tarihinde Lomé'de imzalanan (31 Mart 1986 tarih ve L 86 sayõlõ AT Resmi 
Gazetesi) ve 1 Mayõs 1986 tarihinde yürürlüğe giren üçüncü AKP-AET sözleşmesinde tespit 
edilmiştir.  
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Orta Kongo, Ubangi-Şari, Çad ve Gabon'u içine alan Ekvatoral Fransõz 
Afrikasõ (1) 

Sen-Pier ve Mikölon(2), Komor takõmadalarõ(3), Madagaskar(1) ve ona bağlõ 
topraklar(1), Somali Fransõz sahili(1), Yeni Kalendonya ve ona bağlõ topraklar, 
Okyanusya'daki Fransõz sömürgeleri(4), güneydeki ve Antarktika'daki topraklar(5); 

Otonom Togo Cumhuriyeti(1); 

Fransa tarafõndan yönetilen Kamerun himayesi altõndaki topraklar(1); 

Belçika Kongosu ve Ruanda-Burundi(1); 

İtalya tarafõndan yönetilen Somali himayesi altõndaki topraklar(1); 

Hollanda Yeni-Ginesi(1); 

Hollandaya bağlõ Antil Adalarõ(1) ; 

İngiltere ve Fransa'ya ait Yeni Ebrid ortak dominyonu(1) 

                                                                                 
EDİTÖR NOTU : 
(1) Bu Ekin birinci sayfasõndaki (4) numaralõ nota bakõnõz. 
(2) Fransa Cumhuriyetinin denizaşõrõ departmanõ olmuştur. 
(3) İşbu Antlaşmanõn dördüncü kõsmõnda yeralan hükümler, denizaaşõrõ ülke ve topraklar listesinde 
bõrakõlmõş Mayot departmanõ (Bkz: Bu Ekin birinci sayfasõndaki (67) numaralõ nota bakõnõz hariç olmak 
üzere, artõk bu takõmadalara uygulanmamaktadõr.  
(4) Yeni ismi: Denizaşõrõ Fransõz Polinezyasõ topraklarõ. Denizaşõrõ Valis ve Fütüna adalarõ topraklarõ. 
(5) Yeni ismi: Güneydeki ve Antarktikadaki Fransõz topraklarõ 
(6) Yeni ismi: Hollanda Krallõğõna bağlõ denizaşõrõ ülkeler: 

 - Arüba 
 - Hollanda Antilleri 
  - Boner 
  - Kuraçao 
  - Saba 
  - Sen - Östatyüs 
  - Sen - Martin 
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Bahama adalarõ(1); 

Bermuda adalarõ(2); 

Buruney(3); 

Karaipler Denizinde bulunan Devletler: Antiguva, Dominik, Granada, 
Santa-Lüsya, Sen-Vensan, Sen Kristof, Nevis, Angila(4); 

İngiltere Honduras'õ(1); 

Kaiman Adalarõ; 

Folkland Adalarõ ve onlara bağlõ topraklar(5); 

Jilber ve Elis adalarõ(1); 

Güneydeki Merkezi Ekvator adalarõ(1); 

İngiltere'nin Salamon adalarõ(1); 

Türk ve Kaik adalarõ; 

İngiltere'nin Virgin adalarõ; 

Monsera; 

                                                                                 

EDİTÖR NOTU : 
(1) Bu Ekin birinci sayfasõndaki (4) numaralõ nota bakõnõz 
(2) Bu topraklar, Konseyin, 30 Haziran 1986 tarih ve 86/283/EEC sayõlõ kararõnda belirtilen 
denizaşõrõ ülke ve topraklara dahil değildir (Bkz: Bu Ekin birinci sayfasõndaki (2) numaralõ 
nota bakõnõz). 
(3) İşbu Antlaşmanõn dördüncü kõsmõnda yer alan hükümler, 31 Aralõk 1983 tarihinde 
bağõmsõzlõğõna kavuşan bu topraklara artõk uygulanmamaktadõr. 
(4) Karaipler Denizinde bulunan Ülkeler, artõk anayasal bir birlik oluşturmamaktadõr. İşbu 
Antlaşmanõn dördüncü kõsmõnda yer alan hükümlerin uygulanmaya devam edildiği Angila 
hariç olmak üzere bu birliği oluşturan topraklarõn tümü bağõmsõzlõklarõnõ kazanmõşlardõr. 
(5) Folkland adalarõna bağlõ topraklar 3 Ekim 1985 tarihinde bağõmsõzlõklarõnõ kazanarak 
Güney Jeorji ve Güney Sandviç Adalarõ isimlerini almõşlardõr. 
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Pitcairn; 

Sen Elena ve ona bağlõ topraklar; 

Seyşeller (1); 

Antarktika'daki İngiliz topraklarõ; 

Çin hindindeki İngiliz topraklarõ; 

Grönland(2). 

                                                                                 

(1) Bu Ekin birinci sayfasõndaki (4) numaralõ nota bakõnõz 
(2) Grönland Antlaşmasõnõn 4.Maddesiyle eklenmiştir. 
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II - PROTOKOLLER 
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Avrupa Yatõrõm Bankasõnõn Statüsüne  

İlişkin Protokol 
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YÜKSEK AKİT TARAFLAR, 

Antlaşmanõn 129. Maddesinde öngörülen Avrupa Yatõrõm Bankasõ 
Statüsünü saptamak ARZUSUYLA, 

İşbu Antlaşmaya eklenen aşağõdaki hükümler üzerinde 
ANLAŞMIŞLARDIR: 

Madde 1 

Aşağõda "Banka" ifadesiyle anõlacak olan ve Antlaşmanõn 129. Maddesiyle 
kurulan Avrupa Yatõrõm Bankasõ işbu Antlaşma ve bu Statünün hükümlerine 
uygun olarak oluşturulmuştur ve görev ve faaliyetlerini de aynõ hükümlere uygun 
olarak yerine getirir. 

Bankanõn kurulacağõ yer, Üye Devlet Hükümetlerinin ortak kararõyla tespit 
edilir. 

Madde 2 

Bankanõn görevi, işbu Antlaşmanõn 130. Maddesinde tanõmlanmõştõr. 

Madde 3* 

Antlaşmanõn 129. Maddesi uyarõnca, Bankaya Üye Devletler şunlardõr: 

− Belçika Krallõğõ; 

− Danimarka Krallõğõ; 

− Federal Almanya Cumhuriyeti; 

− Yunanistan Cumhuriyeti; 

− İspanya Krallõğõ; 

                                                                                 
* Bu metin, İSP/PORT Katõlma Senedine eklenen 1 Nolu Protokolün 1.Maddesiyle 
değiştirilmiştir. 
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− Fransa Cumhuriyeti; 

− İrlanda; 

− Italya Cumhuriyeti;  

− Lüksemburg Büyük Dükalõğõ; 

− Portekiz Cumhuriyeti; 

− Büyük Britanya Birleşik Krallõğõ ve Kuzey İrlanda. 

 Madde 4 

1. Bankanõn sermayesi yirmi sekiz milyar sekiz yüz milyon ECU'dür. Bu 
sermaye aşağõdaki miktarlarda Üye Devletlerce taahhüt edilmiştir: 

 
− Almanya 5 508 725 000  
− Fransa 5 508 725 000  
− İtalya 5 508 725 000   
− Birleşik Krallõk 5 508 725 000  
− İspanya 2 024 928 000  
− Belçika 1 526 980 000  
− Hollanda 1 526 980 000  
− Danimarka 773 154 000  
− Yunanistan  414 190 000  
− Portekiz 266 922 000  
− İrlanda 193 288 000  
− Lüksemburg 38 658 000  * 

 

Hesap birimi, Avrupa Topluluklarõ tarafõndan kullanõlan ECU olarak 
belirlenmiştir.** Guvernörler Kurulu, Yönetim Kurulunun 
 

                                                                                 
* 1.paragrafõn birinci bendi İSP/PORT Katõlma Senedine eklenen 1 nolu Protokolün 2.Maddesiyle 
değiştirilmiştir. 
** 1.paragrafõn ikinci bendi 13 Mayõs 1981 tarihli Guvernörler Kurulu Kararõyla düzeltildiği 
gibidir (Avrupa Topluluklarõ Resmi gazetesi, No:L 311, 30 Ekim 1981). 
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teklifi üzerine hesap biriminin tanõmõnda değişiklik yapabilir.* 

Üye Devletler taahhüt edilen ödenmemiş sermayenin sadece kendi 
paylarõna düşen miktarõ oranõnda sorumludur. 

2. Yeni bir üyenin kabulü, taahhüt edilen sermayenin bu yeni üyenin katkõsõna 
tekabül eden miktar kadar yükseltilmesini gerektirir.  

3. Guvernörler Kurulu, oybirliğiyle, taahhüt edilen sermayenin artõrõlmasõna 
karar verebilir. 

4. Bir üyenin taahhüt edilen sermayedeki payõ transfer edilemez, rehin edilemez 
ya da haczedilemez. 

Madde 5 

1. Üye Devletler taahhüt edilen sermayeden, 4. Maddenin 1. paragrafõnda 
belirlenen miktarlarõn ortalama % 9,01367457'sine tekabül eden kõsmõnõ 
öderler.**  

2. Taahhüt edilen sermayenin artõrõlmasõ durumunda, Guvernörler Kurulu, 
oybirliğiyle, ödenmesi gereken oranõ ve ödeme usullerini saptar.***  

3. Yönetim Kurulu, Bankaya borç vermiş olanlara karşõ yükümlü- 

                                                                                 
* 1.paragrafõn ikinci bendi, Banka'nõn Statüsüne ilişkin Protokolü değiştiren Antlaşmanõn 
1.Maddesiyle eklenmiştir. 
** 1.paragraf, İSP/PORT Katõlma Senedine eklenen 1 nolu Protokolün 3.Maddesiyle değiştirilmiştir. 
*** 2.paragraf, DAN/İRL/BK Katõlma Senedine eklenen 1 nolu Protokolün 3.Maddesiyle değiştirilmiştir. 
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lüklerini karşõlamak için gerektiği ölçüde, taahhüt edilen sermayenin 
bakiyesinin ödenmesini isteyebilir. 

 

Ödeme, her Üye Devlet tarafõndan, taahhüt edilen sermayedeki payõ ile 
orantõlõ olarak Bankanõn yükümlülüklerini karşõlamak için ihtiyaç duyduğu döviz 
cinsinden gerçekleştirilir.*  

Madde 6 

1. Finanse edilecek projelerin niteliğine ve amacõna göre, Bankanõn belirli 
projelerin finansmanõ için borç paraya ihtiyacõ olmasõ ve Yönetim Kurulunun 
gerekli kaynaklarõ sermaye piyasalarõndan finanse edilecek projelerin nitelik 
ve amacõna uygun şartlarda temin edemeyeceğini ortaya koymasõ hal ve 
ölçüsünde, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Guvernörler Kurulu, nitelikli 
çoğunlukla, Üye Devletlerin Bankaya özel faizle borç vermesine karar 
verebilir. 

2. Özel borçlar, ancak Antlaşmanõn yürürlüğe girmesini takip eden dördüncü 
yõlõn başõndan itibaren istenebilir. Bu borçlar toplam olarak 400 milyon hesap 
birimini, yõllõk olarak da 100 milyon hesap birimini geçemez. 

3. Özel borçlarõn vadesi, Bankanõn bu borçlar yoluyla vermeyi önerdiği kredi ve 
teminatlarõn süresine göre belirlenir; bu süre yirmi yõlõ geçemez. Guvernörler 
Kurulu, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, nitelikli çoğunlukla özel 
borçlarõn vadesinden önce geri ödenmesine karar verebilir. 

4. Guvernörler Kurulu, sermaye piyasalarõnda faiz oranlarõnõn seyrini ve 
seviyesini dikkate alarak farklõ bir oran belirlemedikçe, özel borçlarõn yõllõk 
faiz oranõ % 4'tür.  

                                                                                 
* 3.paragraf, DAN/IRL/BK Katõlma Senedine eklenen 1 nolu Protokolün 3.Maddesiyle değiştirilmiştir.  
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5. Özel borçlar, Üye Devletler tarafõndan, taahhüt ettikleri sermaye paylarõ ile 
orantõlõ olarak verilir. Bu özel borçlar, talep edilmelerini izleyen altõ ay 
içerisinde ilgili ülkenin para birimiyle ödenir. 

6. Bankanõn tasfiyesi halinde, Üye Devletlerin verdikleri özel borçlar ancak 
Bankanõn diğer borçlarõnõn ödenmesinden sonra ödenir. 

Madde 7* 

1. 4. Maddede belirlenen hesap birimine göre bir Üye Devletin parasõnõn 
değerinin düşürülmesi halinde, o Devlet tarafõndan kendi ulusal parasõyla 
ödenen sermaye payõnõn miktarõ, para değerinde meydana gelen değişiklikle 
orantõlõ olarak, bu Devletin Bankaya yapacağõ ek bir ödeme yoluyla ayarlanõr. 

2. 4. Maddede belirlenen hesap birimine göre bir Üye Devletin parasõnõn 
değerinin yükseltilmesi halinde, o Devlet tarafõndan kendi ulusal parasõyla 
ödenmiş olan sermaye payõnõn miktarõ, para değerinde meydana gelen 
değişiklikle orantõlõ olarak, Bankanõn bu Devlete yapacağõ geri ödeme yoluyla 
ayarlanõr. 

3. İşbu Maddenin amacõ doğrultusunda, 4. Maddede belirlenen hesap birimine 
göre bir Üye Devletin parasõnõn değeri bu hesap birimi ile söz konusu para 
arasõnda piyasadaki faiz oranõ esas alõnarak tespit edilmiş bulunan 
konvertibilite oranõna tekabül eder. 

4. Guvernörler Kurulu, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, oybir- 
 

                                                                                 
* Bu madde, Yunanistan'õn Katõlma Senedine eklenen 1 nolu Protokolün 3.Maddesiyle değiştirilmiştir. 
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liğiyle, hesap birimi ile ifade edilen miktarlarõn ulusal paralara veya ulusal 
paralarõn bu hesap birimine çevrilmesine ilişkin usulde değişiklik yapabilir. 

 

Ayrõca, Guvernörler Kurulu, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine oybirliğiyle 
işbu Maddenin 1 ve 2. paragraflarõnda öngörülen sermaye ayarlamasõna ilişkin 
usulleri belirleyebilir; bu ayarlamayla ilgili ödemeler senede en az bir defa 
yapõlõr. 

Madde 8 

Banka, bir Guvernörler Kurulu, bir Yönetim Kurulu ve bir İdari Komite 
tarafõndan yönetilir ve işletilir. 

 Madde 9 

1. Guvernörler Kurulu, Üye Devletler tarafõndan tayin edilen Bakanlardan 
oluşur. 

2. Guvernörler Kurulu, özellikle Ortak Pazarõn gerçekleştirilmesi süreci 
ilerledikçe izlenecek hedefler õşõğõnda, Bankanõn kredi politikasõna ilişkin 
genel direktifleri hazõrlar. 

Guvernörler Kurulu, bu direktiflerin uygulanmasõnõ sağlar. 

3.   Guvernörler Kurulu, ayrõca: 
 

(a) 4. Maddenin 3. paragrafõ ve 5. Maddenin 2. paragrafõ uyarõnca taahhüt 
edilen sermayenin artõrõlõp artõrõlmayacağõna karar verir;* 

                                                                                 
* (a) ve (c) bentleri DAN/IRL/BK Katõlma Senedine eklenen 1 nolu Protokolün 4.Maddesiyle 
değiştirilmiştir. 
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(b) özel borçlar konusunda 6. Maddede öngörülen yetkileri kullanõr; 

(c) Yönetim Kurulu ve İdari Komite üyelerinin atanmalarõ veresen 
görevden alõnmalarõ konusunda 11 ve 13. Maddeler ile 13(1) 
Maddesinin 2. bendinde öngörülen yetkileri kullanõr;*  

(d) 18. Maddenin 1. paragrafõnda öngörülen sapmalara izin verir ; 

(e) Yönetim Kurulu tarafõndan hazõrlanan yõllõk raporu onaylar; 

(f) yõllõk bilançoyu ve kar-zarar hesabõnõ onaylar; 

(g) 4, 7, 14, 17, 26 ve 27. Maddelerde öngörülen yetki ve görevleri yerine 
getirir;** 

(h) Bankanõn iç tüzüğünü onaylar. 
 

4.   İşbu Antlaşma ve Statü çerçevesinde Guvernörler Kurulu, oybirliğiyle 
Bankanõn faaliyetlerinin askõya alõnmasõna ve gerektiğinde tasfiyesine ilişkin 
bütün kararlarõ almaya yetkilidir. 

Madde 10*** 

İşbu Statüde aksine hüküm bulunmadõkça, Guvernörler Kurulunun kararlarõ 
üyelerinin çoğunluğuyla alõnõr. Bu çoğunluğun 
 

                                                                                 
* (a) ve (c) bentleri, DAN/İRL/BK Katõlma Senedine eklenen 1 nolu Protokolün 4.Maddesiyle 
değiştirilmiştir. 
** (g) bendi Banka Statüsü ile ilgili Protokolü değiştiren Antlaşmanõn 3.Maddesiyle 
değiştirilmiştir. 
*** Bu Madde, ÝSP/PORT Katõlma Senedine eklenen 1 nolu Protokolün 4.Maddesiyle 
değiştirilmiştir 
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taahhüt edilen sermayenin en az % 45'ini temsil etmesi gerekir. Guvernörler 
Kurulunun oylamalarõ Antlaşmanõn 148. Maddesinin hükümleri uyarõnca 
düzenlenir. 

 

Madde 11 

1. Yönetim Kurulu, kredi veya teminat verilmesi ve borçlanma konularõnda 
karar vermek üzere münhasõr yetkiye sahiptir; verilen borçlarõn faiz oranlarõnõ 
ve teminatlardan alõnacak komisyonlarõ saptar; Bankanõn, gerektiği şekilde 
yönetilmesini gerçekleştirir; Bankanõn, işbu Antlaşma ve Statü hükümlerine 
ve Guvernörler Kurulu tarafõndan saptanan genel direktiflere uygun olarak 
yönetilmesini sağlar. 

Yönetim Kurulu, mali yõlõn bitiminde Guvernörler Kuruluna bir rapor 
sunmak ve onaylanmasõ üzerine bu raporu yayõnlamakla yükümlüdür. 

2. Yönetim Kurulu, yirmi iki yönetici ve on iki yedek üyeden oluşur.* 

Yöneticiler beş yõllõk bir dönem için Guvernörler Kurulu tarafõndan aşağõda 
gösterilen sayõlarda atanõrlar: 

− Almanya Federal Cumhuriyeti tarafõndan aday gösterilen üç yönetici, 

− Fransa Cumhuriyeti tarafõndan aday gösterilen üç yönetici, 

− İtalya Cumhuriyeti tarafõndan aday gösterilen üç yönetici, 

− Büyük Britanya Birleşik Krallõğõ ve Kuzey İrlanda tarafõndan aday 
gösterilen üç yönetici, 

− İspanya Krallõğõ tarafõndan aday gösterilen iki yönetici, 

                                                                                 

* 2.paragrafõn birinci, ikinci ve üçüncü bentleri İSP/PORT Katõlma Senedine eklenen 1 nolu 
Protokolün 5.Maddesiyle 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    

292 

 

− Belçika Krallõğõ tarafõndan aday gösterilen bir yönetici, 

− Danimarka Krallõğõ tarafõndan aday gösterilen bir yönetici, 

− Yunanistan Cumhuriyeti tarafõndan aday gösterilen bir yönetici, 

− İrlanda tarafõndan aday gösterilen bir yönetici, 

− Lüksemburg Büyük Dükalõğõ tarafõndan aday gösterilen bir yönetici, 

− Hollanda Krallõğõ tarafõnda aday gösterilen bir yönetici, 

− Portekiz tarafõndan aday gösterilen bir yönetici, 

− Komisyon tarafõndan aday gösterilen bir yönetici.*  

Yedek üyeler, Guvernörler Kurulu tarafõndan beş yõllõk bir süre için aşağõda 
gösterilen sayõlarda atanõrlar: 

− Almanya Federal Cumhuriyeti tarafõndan aday gösterilen iki yedek üye, 

− Fransa Cumhuriyeti tarafõndan aday gösterilen iki yedek üye, 

− İtalya Cumhuriyeti tarafõndan aday gösterilen iki yedek üye, 

− Büyük Britanya Birleşik Krallõğõ ve Kuzey İrlanda tarafõndan aday 
gösterilen iki yedek üye, 

− Danimarka Krallõğõ, Yunanistan Cumhuriyeti ve İrlanda tarafõndan ortak 
bir kararla aday gösterilen bir  yedek üye, 

− Benelüks ülkeleri tarafõndan ortak bir kararla aday  gösterilen bir yedek 
üye, 

− İspanya Krallõğõ ve Portekiz Cumhuriyeti tarafõndan ortak bir kararla 
aday gösterilen bir yedek üye, 

− Komisyon tarafõndan aday gösterilen bir yedek üye.* 

                                                                                 
* 2.paragrafõn birinci, ikinci ve üçüncü bentleri İSP/PORT Katõlma Senedine eklenen 1 nolu 
Protokolün 5.Maddesiyle değiştirilmiştir 
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Yöneticilerin ve yedek üyelerin görev süreleri yenilenebilir.* 

Yedek üyeler, Yönetim Kurulunun oturumlarõna katõlabilirler. Bir Devlet 
veya ortak bir kararla birkaç Devlet ya da Komisyon tarafõndan aday gösterilen 
yedek üyeler, sõrasõyla bu Devlet, bu Devletlerden biri veya Komisyon tarafõndan 
tayin edilen asillerin yerlerini alabilirler. Yedek üyeler, 12. Maddenin 1. paragrafõ 
uyarõnca bir veya birkaç asilin yerine geçmeleri veya bu amaçla temsile yetkili 
kõlõnmalarõ durumu dõşõnda oy kullanma hakkõna sahip değildirler.* 

Başkan veya onun yokluğunda İdari Komitenin Başkan yardõmcõlarõndan 
biri, oylamaya katõlmadan Yönetim Kurulunun oturumlarõna başkanlõk eder. 

Yönetim Kurulu üyeleri, bağõmsõzlõklarõ ve yeterlilikleri kuşku götürmeyen 
kişiler arasõndan seçilir; bu üyeler sadece Bankaya karşõ sorumludurlar. 

Guvernörler Kurulu, bir yöneticinin ancak görevlerini yerine getirmek için 
gereken nitelikleri artõk taşõmaz hale gelmesi durumunda nitelikli çoğunlukla 
resen görevden almaya karar verebilir. 

Yõllõk raporun onaylanmamasõ Yönetim Kurulunun istifasõnõ gerektirir. 

4.   Ölüm, gönüllü olarak ayrõlma ya da resen görevden alõnma veya toplu halde 
görevden ayrõlma sonucu kadrolarda boşalma ortaya çõkarsa, 2. paragrafta 
saptanan kurallara göre yeni atamalar yapõlõr. Genel yenilenmeler dõşõnda, 
üyelerin yerlerine, görev sürelerinin geri kalan kõsmõ için yeni atamalar 
yapõlõr. 

                                                                                 
* 2.paragrafõn dördüncü ve beşinci bentleri Konsey Kararõnõn 37.Maddesinde yer alan 
DAN/IRL/BK Katõlma Senedine eklenen 1 nolu Protokolün 6.Maddesiyle değiştirilmiştir. 
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5.  Guvernörler Kurulu, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerini saptar. Yönetici 
ve yedek üyelerin görevleriyle bağdaşmayacak faaliyetleri belirler.  

 Madde 12 

1. Her yöneticinin Yönetim Kurulunda bir oy hakkõ vardõr. Bankanõn iç tüzüğü 
çerçevesinde belirlenecek usullere göre, her durumda oy hakkõnõ bir 
başkasõna devredebilir* 

2. İşbu Statüde aksine hüküm bulunmadõkça, Yönetim Kurulunun kararlarõ oy 
verme hakkõna sahip kurul üyelerinin basit çoğunluğuyla alõnõr. Nitelikli 
çoğunluk 15 lehte oyu gerektirir.** Bankanõn iç tüzüğü Yönetim Kurulunun 
karar alma yeter sayõsõnõ belirler. 

 Madde 13 

1. İdari Komite, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Guvernörler Kurulu 
tarafõndan altõ yõllõk bir süre için atanan bir başkan ve altõ başkan 
yardõmcõsõndan oluşur. Bu kişiler yeniden atanabilirler.*** 

Guvernörler Kurulu İdari Komitenin üye sayõsõnõ oybirliğiyle 
değiştirebilir.****  

2. Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Guvernörler Kurulu 
 

                                                                                 
* 1.paragraf, DAN/IRL/BK Katõlma Senedine eklenen 1 nolu Protokolün 7.Maddesiyle 
değiştirilmiştir. 
** 2.paragrafõn 2.cümlesi İSP/PORT Katõlma Senedine eklenen 1 nolu Protokolün 
6.Maddesiyle değiştirilmiştir. 
*** 1.paragrafõn 1.bendi İSP/PORT Katõlma Senedine eklenen 1 nolu Protokolün 7.Maddesiyle 
değiştirilmiştir. 
**** 1.paragrafõn 2.bendi DAN/İRL/BK Katõlma Senedine eklenen 1 nolu Protokolün 
9.Maddesiyle değiştirilmiştir. 
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da nitelikli çoğunlukla, İdari Komite üyelerini resen görevden almaya karar 
verebilir. 

3. Başkanõn yetkisi ve Yönetim Kurulunun denetimi altõnda, İdari Komite, 
Banka'nõn cari işlerinin yürütülmesinden sorumludur. 

Özellikle borç alõnmasõ, kredi ve teminatlar verilmesi konularõnda Yönetim 
Kurulunun kararlarõnõ hazõrlar; bu kararlarõn uygulanmasõnõ sağlar. 

 

4.  İdari Komite, borç alma ile borç ve teminat verme önerileri hakkõndaki 
görüşlerini oy çokluğuyla belirler. 

5. Guvernörler Kurulu, İdari Komite üyelerinin ücretlerini saptar ve  görevleri 
ile bağdaşmayan faaliyetleri belirler.  

 

6. Yargõsal olan veya olmayan konularda Bankayõ, Başkan veya herhangi bir 
engeli olmasõ halinde başkan yardõmcõlarõndan biri temsil eder. 

7. Banka memurlarõ ve çalõşan personel Başkanõn otoritesi altõndadõr. Başkan 
tarafõndan işe alõnõr veya çõkarõlõrlar. Personel seçiminde yalnõzca kişisel 
yetenekler ve mesleki nitelikler değil, Üye Devletlerin uyruklarõnõn dengeli 
dağõlõmõ da dikkate alõnmalõdõr. 

8. İdari Komite ve Banka personeli sadece Bankaya karşõ sorumludurlar ve 
görevlerini tam bir bağõmsõzlõk içinde yerine getirirler. 

Madde 14 

1. Guvernörler Kurulu tarafõndan ehliyetleri göz önüne alõnarak atanan üç 
üyeden oluşan bir Komite her sene Banka işlemlerinin ve defterlerinin 
usulüne uygun olup olmadõğõnõ denetler.  
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2. Bu komite kar-zarar hesabõnõn ve bilançonun muhasebe kayõtlarõna 
uygunluğunu ve bunlarõn aktif kõymetler ve sorumluluklar açõsõndan 
Bankanõn durumunu doğru olarak yansõtõp yansõtmadõğõnõ teyit eder. 

Madde 15 

Banka her Üye Devlet ile bu Devlet tarafõndan tayin edilen merci 
aracõlõğõyla iletişim kurar. Banka, mali işlemlerin yürütülmesinde, ilgili Üye 
Devletin emisyon Bankasõna veya bu Devlet tarafõndan kabul edilmiş diğer mali 
kurumlara başvurur. 

 Madde 16 

1. Banka, kendisiyle benzer alanlarda faaliyet gösteren bütün uluslararasõ 
kuruluşlarla işbirliği yapar. 

2. Banka, faaliyette bulunduğu ülkelerdeki banka ve mali kuruluşlarla işbirliği 
yapmak için gerekli bütün temas imkanlarõnõ araştõrõr. 

Madde 17 

Guvernörler Kurulu, bir Üye Devlet veya Komisyonun talebi üzerine veya 
resen işbu Statünün 9. Maddesi uyarõnca kendisi tarafõndan saptanan direktifleri 
kararlaştõrõldõklarõ şartlarda yorumlar veya tamamlar. 

Madde 18 

1. İşbu Antlaşmanõn 130. Maddesinde belirlenen görev çerçevesinde diğer 
kaynaklardan makul şartlarda fonlar temin edilememesi halinde Banka, Üye 
Devletlerin Avrupa'daki topraklarõnda gerçekleştirilecek yatõrõm projeleri için 
ortaklarõna, özel sektör ve kamu kuruluşlarõna kredi verir.  
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Bununla birlikte Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, Guvernörler 
Kurulunun oybirliğiyle kendisine tanõdõğõ istisna yoluyla, Banka, Üye Devletlerin 
tamamen ya da kõsmen Avrupa'daki topraklarõ dõşõnda gerçekleştirilecek yatõrõm 
projeleri için krediler verebilir. 

2. Krediler, olanak ölçüsünde diğer finansman kaynaklarõnõn da kullanõlmasõ 
şartõyla verilecektir. 

3. Bir Üye Devletin dõşõnda bir teşebbüs veya bir kuruluşa borç verildiği zaman, 
Banka, bu borcu topraklarõnda projenin gerçekleştirileceği Üye Devletin bir 
teminatõ ya da yeterli diğer teminatlar şartõna bağlar. 

4. Banka, Antlaşmanõn 130.Maddesinde öngörülen faaliyetlerin 
gerçekleştirilmesi için, kamusal veya özelteşebbüsler, ya da kuruluşlar 
tarafõndan akdedilen borçlarõ garanti edebilir. 

5. Banka tarafõndan verilen borç ve teminatlarõn toplam tutarõ taahhüt edilen 
sermayenin, % 250' sini geçemez.  

6. Banka, kambiyo risklerine karşõ, kredi ve teminat sözleşmelerine uygun 
gördüğü hükümleri koyarak kendini korur. 

Madde 19 

1. Banka tarafõndan verilecek borçlarõn faiz oranlarõnõn ve teminat 
komisyonlarõnõn sermaye piyasasõnda geçerli olan şartlara uyarlanmasõ ve 
getireceği gelirlerin Bankanõn yükümlülüklerini yerine getirmesine, 
masraflarõnõ karşõlamasõna ve 24. Madde uyarõnca bir ihtiyat fonu 
oluşturulmasõna imkan verecek şekilde hesaplanmasõ gerekir. 

2. Banka, faiz oranlarõnda indirim yapmaz. Finanse edilecek projenin niteliği 
göz önüne alõnarak, faiz oranõnda indirimin 
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uygun görülmesi halinde, ilgili Üye Devlet veya bir başka kurum, faiz 
indiriminin işbu Antlaşmanõn 92. Maddesinde belirlenen kurallarla 
bağdaşmasõ ölçüsünde, faizin ödenmesi için yardõmda bulunabilir. 

Madde 20 

Banka borç ve teminat işlemlerinde, aşağõdaki ilkelere uymak zorundadõr: 

1. Banka, fonlarõn Topluluğun yararõna en akõlcõ biçimde kullanõlmasõnõ sağlar.  

Banka, yalnõz: 

(a) faiz ödemeleri ve itfanõn, imalat sektöründeki teşebbüslerce yürütülen 
projelerde işletme kârlarõyla karşõlandõğõ durumlar ile projenin 
gerçekleştirildiği devletin taahhüdü ile veya başka yollarla karşõlandõğõ 
durumlarda; ve 

(b) (b)projenin uygulanmasõnõn genel olarak ekonomik verimliliğin 
artmasõna katkõda bulunduğu durumda ve Ortak Pazarõn 
gerçekleşmesine destek olmasõ halinde;  

borç veya borçlara karşõlõk teminat verebilir. 

2. Banka, alacaklarõnõn tahsilini teminat altõna almak için haklarõnõn korunmasõ 
böyle bir durumu gerektirmedikçe teşebbüslerden hiçbir çõkar sağlayamaz, 
yönetimlerinde hiçbir sorumluluk üstlenemez. 

3. Alacaklarõnõ, sermaye piyasasõnda devredebilir ve bu amaçla, borçlularõndan 
tahvil veya başka senetler çõkarmalarõnõ isteyebilir. 

4. Gerek Banka, gerek Üye Devletler, verilen borçlarõ belirli bir Üye Devlet 
içinde kullanõlma şartõna bağlayamazlar. 

5. Banka borç verme işlemini uluslararasõ ihaleler düzenlenmesi şartõna tabi 
tutabilir.  
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6. Banka, topraklarõnda projenin uygulanacağõ Üye Devletin karşõ çõktõğõ hiçbir 
projeyi tamamen veya kõsmen finanse etmez.  

Madde 21 

1. Borç veya teminat başvurularõ Bankaya Komisyon kanalõyla ya da 
topraklarõnda projenin gerçekleştirileceği Üye Devlet kanalõyla yapõlõr. Bir 
teşebbüs borç veya teminat talebi için Bankaya doğrudan da başvurabilir. 

2. Komisyon kanalõyla yapõlan başvurular görüşünü almak için topraklarõnda 
projenin gerçekleştirileceği Üye Devlete sunulur. Bir Üye Devlet kanalõyla 
yapõlan başvurular, görüşünü almak için Komisyona sunulur. Bir teşebbüs 
tarafõndan doğrudan yapõlan başvurular ilgili Üye Devlete ve Komisyona 
sunulur. 

İlgili Üye Devletler ve Komisyon en fazla iki aylõk bir süre içinde 
görüşlerini bildirmek zorundadõr. Bu süre içerisinde bir cevap alõnamazsa, Banka 
söz konusu projeye herhangi bir itirazda bulunulmadõğõ görüşüne varabilir. 

3. İdari Komite tarafõndan kendisine sunulan borç veya teminat talepleri 
hakkõndaki kararlarõ Yönetim Kurulu verir. 

 
 

4. İdari Komite kendisine sunulan borç veya teminat taleplerinin işbu Statünün, 
özellikle de 20. Maddenin hükümlerine uygun olup olmadõğõnõ inceler. Eğer 
İdari Komite borç veya teminat verilmesi lehinde görüş bildirirse, sözleşme 
taslağõnõ Yönetim Kuruluna sunar; İdari Komite lehte görüşünü kendisinin 
gerekli gördüğü şartlara tabi tutabilir. Eğer İdari Komite borcun veya 
teminatõn verilmesine karşõ çõkarsa, ilgili belgeleri kendi görüşüyle birlikte 
Yönetim Kuruluna sunar.  
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5. İdari Komitenin olumsuz görüş bildirmesi halinde,Yönetim Kurulu söz 
konusu borç veya teminatõ oybirliğiyle karar almadõkça veremez. 

6. Komisyonun olumsuz görüş bildirmesi halinde, Yönetim Kurulu, ilgili borç 
ve teminatõ ancak oybirliğiyle verebilir, Komisyon tarafõndan görevlendirilen 
yönetici bu oylamaya katõlmaz.  

7. İdari Komite ve Komisyonun olumsuz görüş bildirmesi halinde, Yönetim 
Kurulu söz konusu borcu veya teminatõ veremez. 

 Madde 22 

1. Banka, görevlerini yerine getirmek için gerekli fonlarõ uluslararasõ sermaye 
piyasalarõndan ödünç alarak temin eder. 

2. Banka, bir Üye Devlette iç piyasada senet ihracõna uygulanan hukuki 
düzenlemeler çerçevesinde veya o Üye Devlette bu tür düzenlemelerin 
bulunmamasõ halinde ilgili Üye Devlete tasarlanan borçlanma konusunda 
anlaşmaya varõldõğõ takdirde, söz konusu Üye Devletin sermaye piyasasõnda 
borçlanabilir. 

İlgili Üye Devletin yetkili mercileri ancak o Devletin sermaye piyasasõnda 
kaygõlanmayõ gerektirecek ciddi bozulma varsa muvafakat vermeyi reddedebilir. 

Madde 23 

1. Banka, yükümlülüklerini yerine getirmek için acilen ihtiyaç duymadõğõ 
kullanõlabilir fonlarõ aşağõdaki şartlarda kullanabilir: 

 

(a) para piyasalarõnda plasman yapabilir;  

(b) 20. Maddenin 2. paragrafõndaki hükümler saklõ kalmak kaydõyla, 
Banka, bizzat kendisi veya borçlularõ tarafõndan piyasaya sürülen 
menkul kõymetleri alabilir veya satabilir; 
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(c) amaçlarõyla ilişkili diğer her türlü mali işlemi yapabilir.  

2. 25. Madde hükümleri saklõ kalmak kaydõyla, Banka, yatõrõmlarõnõn idaresinde 
kendi borç verme işlemlerini yürütmek için veya kendisi tarafõndan verilen 
teminat ya da borçlardan doğan taahhütlerini yerine getirmek için doğrudan 
gerekli olmayan hiçbir arbitraj yapamaz.  

3. Banka, işbu Maddenin kapsadõğõ alanlarda, Üye Devletlerin yetkilileriyle 
veya bu Devletlerin emisyon Bankalarõyla uyum içinde hareket eder. 

 Madde 24 

1. Taahhüt edilen sermayenin %10'una kadar bir ihtiyat akçesi aşamalõ olarak 
oluşturulur. Eğer Banka pasiflerinin durumu gerekli kõlõyorsa, Yönetim 
Kurulu ek rezervler oluşturmaya karar verebilir. Bankanõn, yükümlülüklerini 
yerine getirmek ve masraflarõnõ karşõlamak için gerekli olmadõkça, bu ihtiyat 
akçesi tamamlanõncaya kadar: 

 

(a) 5. Madde uyarõnca Üye Devletlerce yatõrõlacak meblağlardan Bankanõn 
verdiği borçlardan elde edilen faiz gelirleri;  

(b) (a) bendinde sözü edilen borçlarõn geri ödenmesiyle fonlardan 
Bankanõn verdiği borçlar üzerinden elde edilen faiz gelirleri bu ihtiyat 
akçesinin kaynağõnõ oluşturur. 

 

2. İhtiyat akçesinin kaynaklarõ her an bu fonun amaçlarõnõ karşõlayabilecek 
şekilde yatõrõlmalõdõr. 

Madde 25 

1. Banka, işbu Statünün 23. Madde hükümlerini de göz önüne alarak, 
Antlaşmanõn 130. Maddesinde tanõmlanan ve amacõna uygun 
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mali işlemleri gerçekleştirmek için bir Üye Devlet parasõ cinsinden elinde 
bulundurduğu varlõklarõ bir diğer Üye Devlet parasõna çevirmeye her zaman 
yetkilidir. Banka, ihtiyaç duyduğu para cinsinden nakde veya likit varlõklara 
sahipse, mümkün olduğu ölçüde bu yola gitmekten kaçõnõr.  

2.   Banka, Üye Devletlerden birinin parasõ cinsinden elde bulundurduğu 
varlõklarõ ilgili üye Devletin rõzasõ olmadan üçüncü bir ülke parasõna 
çeviremez. 

3. Banka, sermayesinin altõn veya konvertibl döviz olarak ödenmiş kõsmõnõ ve 
Topluluk dõşõ piyasalardan ödünç aldõğõ diğer paralarõ serbestçe kullanabilir. 

4. Üye Devletler, sermayenin ödenmesi için gerekli dövizler ile topraklarõnda 
gerçekleştirilecek projeler için Bankanõn verdiği veya garanti ettiği borçlarõn 
faizlerini, Bankadan borç alanlarõn emrine vermeyi taahhüt ederler. 

Madde 26 

Eğer bir Üye Devlet işbu Statüden doğan üyelik yükümlülüklerini, özellikle 
de taahhüt ettiği sermaye payõnõ ödemek veya özel olarak borç vermek ya da 
aldõğõ borçlarõn faizini ödemek yükümlülüğünü yerine getirmezse, nitelikli 
çoğunlukla karar alan Guvernörler Kurulunun kararõyla bu Üye Devlete veya 
uyruklarõna verilecek borç veya garantiler askõya alõnabilir.  

Bu karar, ne o Devleti ne de uyruklarõnõ Bankaya karşõ olan 
yükümlülüklerinden kurtarmaz. 

Madde 27 

1. Eğer Guvernörler Kurulu Bankanõn faaliyetlerini askõya almaya karar 
verirse,varlõklarõn gerektiği gibi kullanõmõnõ, korunmasõnõ ve saklanmasõnõ ve 
taahhütlerin yerine getirilmesini 
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sağlamak için gerekli işlemler dõşõnda, bütün faaliyetlerini derhal durdurur. 
 

2. Bankanõn tasfiyesi durumunda, Guvernörler Kurulu, tasfiye memurlarõ tayin 
eder ve onlara tasfiyeyi gerçekleştirmeleri için talimatlar verir. 

Madde 28 

1. Banka, Üye Devletlerin her birinde, ulusal mevzuatla tüzel kişilere tanõnan en 
geniş hukuki yetkileri kullanõr: özellikle menkul ve gayri menkul mallar 
edinebilir veya devredebilir ve yasal süreçlerde taraf olabilir.  

(2. bend, Birleşme Antlaşmasõnõn 28. Maddesinin ikinci paragrafõ ile 
kaldõrõlmõştõr) 

[Bkz: Birleşme Antlaşmasõnõn aşağõdaki şekilde ifade edilen  28. 
Maddesinin ilk paragrafõ: 

Avrupa Topluluklarõ, işbu Antlaşmaya eklenen protokolle  belirlenen şartlar 
içerisinde Üye Devletlerin topraklarõnda  görevlerini yerine getirmek için gerekli 
ayrõcalõk ve  dokunulmazlõklardan yararlanõrlar. Aynõ durum, Avrupa  Yatõrõm 
Bankasõ için de geçerlidir.] 

2.  Bankanõn mallarõ, hangi şekilde olursa olsun, bütün el koyma veya istimlak 
işlemlerinden muaftõr. 

Madde 29 

Banka, borçlularõ, alacaklõlarõ veya üçüncü şahõslar arasõnda ortaya çõkacak 
uyuşmazlõklar, Adalet Divanõna verilen yetkiler saklõ kalmak kaydõyla, yetkili 
ulusal mahkemeler tarafõndan karara bağlanõr. 
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Banka, her Üye Devlette temsilcilik kurar. Bununla birlikte, Banka, bir 
sözleşmeyle şubesini özel olarak açabilir veya tahkim prosedürü öngörebilir. 

Bankanõn mal varlõğõna ancak bir mahkeme kararõyla el konulabilir veya 
haciz uygulanabilir. 

Roma'da bin dokuz yüz elli yedi yõlõnõn Mart ayõnõn yirmi beşinci günü 
yapõlmõştõr. 

P.H SPAAK  J.Ch. SNOY ET D'OPPUERS 

ADENAUER HALLSTEIN 

PINEAU F.FAURE 

Antonio SEGNI Gaetano MARTINO 

BECH Lambert SCHAUS 

J.LUNS J.LINTHORST HOMAN 
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Almanya'nõn iç ticareti ve buna bağlõ   

sorunlara ilişkin  

Protokol 
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YÜKSEK AKİT TARAFLAR, 

Almanya'nõn bölünmüş olmasõ nedeniyle halen mevcut koşullarõ GÖZ 
ÖNÜNDE BULUNDURARAK,  

İşbu Antlaşmanõn eki olan aşağõdaki hükümler üzerinde 
ANLAŞMIŞLARDIR: 

1. Federal Almanya Anayasasõ ile yönetilen Alman topraklarõnda ve bu 
Anayasanõn uygulanmadõğõ Alman topraklarõ arasõndaki ticari faaliyetler 
Almanya iç ticaretine dahil olduğundan işbu Antlaşmanõn Almanya'da 
uygulanmasõ mevcut ticaret rejiminde hiç bir değişiklik gerektirmez. 

2. Her Üye Devlet Almanya Anayasasõ ile yönetilmeyen Alman topraklarõ ile 
yaptõğõ tüm ticari anlaşmalardan ve bunlarõn uygulanmasõ ile ilgili 
hükümlerden diğer Üye Devletleri ve Komisyonu haberdar eder. Her Üye 
Devlet bu uygulamalarõn ortak pazarõn ilkeleri ile ters düşmemesi ve özellikle 
diğer Üye Devletlerin ekonomilerine zarar vermemesi için uygun tedbirler 
almaya özen gösterir. 

3. Her Üye Devlet, başka bir Üye Devletin Almanya Anayasasõ ile yönetilmeyen 
Alman topraklarõ ile gerçekleştirdiği ticari faaliyetlerden kendisi için 
doğabilecek güçlükleri önlemek için uygun tedbirler alabilir. 
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Roma'da, bin dokuz yüz elli yedi yõlõnõn Mart ayõnõn yirmi beşinci günü 
yapõlmõştõr. 

P.H SPAAK  J.Ch. SNOY ET D'OPPUERS 

ADENAUER HALLSTEIN 

PINEAU F.FAURE 

Antonio SEGNI Gaetano MARTINO 

BECH Lambert SCHAUS 

J.LUNS J.LINTHORST HOMAN 
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Avrupa Ekonomik Topluluğu  

Adalet Divanõ Statüsüne İlişkin  

Protokol 
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AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞUNU KURAN ANTLAŞMANIN 
YÜKSEK AKİT TARAFLARI, 

İşbu Antlaşmanõn 188. Maddesinde öngörülen Adalet Divanõ Statüsünü 
tespit etmeyi ARZU EDEREK, bu amaçla, 

MAJESTELERİ BELÇİKA KRALI: 

Ekonomik İşler Bakanlõğõ Genel Sekreteri, Hükümetler arasõ Konferans 
nezdinde Belçika Heyeti Başkanõ Baron J.Ch.SNOY ET D'OPPUERS'i; 

FEDERAL ALMANYA CUMHURBAŞKANI: 

Büyükelçi, Hükümetlerarasõ Konferans nezdinde Alman Heyeti Başkanõ 
Profesör Dr. Carl Friedrich OPHÜLS'ü; 

FRANSA CUMHURBAŞKANI: 

Hukuk Profesörü, Hükümetlerarasõ Konferans nezdinde Fransõz Heyeti 
Başkan Yardõmcõsõ Bay Robert MARJOLIN'i; 

İTALYA CUMHURBAŞKANI: 

Dõşişleri Bakanlõğõ Müsteşarõ, Hükümetlerarasõ Konferans  nezdinde İtalyan 
Heyeti Başkanõ Bay V. Badini CONFALONIERI' yi; 

ALTES RUAYAL LÜKSEMBURG BÜYÜK DÜŞESİ: 

Lüksemburg Büyük Dukalõğõ Büyükelçisi, Hükümetlerarasõ Konferans 
nezdinde Lüksemburg Heyeti Başkanõ Bay Lambert  

SCHAUS'u;  
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MAJESTELERİ HOLLANDA KRALİÇESİ: 

Hükümetlerarasõ Konferans nezdinde Hollanda Heyeti Başkanõ Bay J. 
LINTHORST HOMAN'õ 

Tam yetkili temsilcileri olarak atamõşlardõr. 

Yukarõdaki temsilciler, yerinde ve usulüne uygun bulunan yetki belgelerinin 
değişiminden sonra Avrupa Ekonomik Topluluğunu kuran Antlaşmaya eklenecek 
olan aşağõdaki hükümler üzerinde ANLAŞMIŞLARDIR. 

Madde 1 

Bu Antlaşmanõn 4. Maddesi ile öngörülen Adalet Divanõ kurulmuştur ve 
faaliyetlerini anõlan Antlaşmaya ve işbu Statü hükümlerine uygun olarak yerine 
getirir.  

 

BAŞLIK 1 

YARGIÇLAR VE SAVCILAR 

Madde 2 

Göreve başlamadan önce her Yargõç aleni bir birleşimde görevini tarafsõzca 
ve vicdanõna göre yerine getireceğine ve Divan müzakere sonuçlarõnõn gizliliğini 
koruyacağõna dair yemin eder. 
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Madde 3 

Yargõçlar yargõ dokunulmazlõğõna sahiptirler. Görevleri sona erdikten sonra 
da, verdikleri sözlü ya da yazõlõ beyanlar da dahil olmak üzere, resmi sõfatlarõyla 
yaptõklarõ işler ile ilgili olarak dokunulmazlõklarõ devam eder. 

Adalet Divanõ, Genel Kurulda bu dokunulmazlõğõ kaldõrabilir.  

Dokunulmazlõğõ kaldõrõldõktan sonra bir Yargõç hakkõnda ceza davasõ ikame 
edilirse, o Yargõç, herhangi bir Üye Devlette ancak en yüksek ulusal yargõ organõ 
üyelerinin yargõlandõğõ bir yargõ merciinde yargõlanabilir. 

Madde 4 

Yargõçlar siyasi veya idari hiçbir görev alamazlar. 

Yargõçlar, kazanç karşõlõğõ olsun ya da olmasõn, Konsey istisnai bir karar ile 
bu madde hükmünden muaf tutmadõkça hiçbir şekilde başka bir iş ile meşgul 
olamazlar. 

Yargõçlar görevi üstlenirken, görevin ifasõ sõrasõnda ve görev bitiminden 
sonra görevlerinden doğan yükümlülükleri yerine getirmeyi ve özellikle de 
görevin sona ermesinden sonra belli işlerin ve ayrõcalõklarõn kabulünde dürüst ve 
titiz davranacaklarõna şerefleri üzerine söz verirler. 

Bu konuda tereddüde düşülmesi halinde kararõ Adalet Divanõ verir. 

Madde 5 

Olağan yenilenme ve ölümlerin dõşõnda Yargõçlarõn görevleri istifa ile son 
bulur.  
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İstifa eden Yargõcõn istifa dilekçesi Konsey Başkanõna iletilmek üzere 
Adalet Divanõ Başkanõna sunulur. Bu son bildirim ile makamõ boşalmõş olur. 

6. Maddenin uygulandõğõ hallerin dõşõnda görevden ayrõlan Yargõç, yerine 
başkasõ atanana kadar görevini sürdürür. 

Madde 6 

Bir Yargõç, ancak Divan Yargõç ve Savcõlarõnõn kendisinin görevinin 
gerektirdiği şartlarõ ya da görevinin gerektirdiği yükümlülükleri artõk yerine 
getiremediğine oybirliğiyle karar vermeleri durumunda görevinden alõnabilir ya 
da emeklilik veya bunun yerine geçebilecek haklardan yoksun bõrakõlabilir. Bu 
kararõn alõndõğõ görüşmelerin hiçbirine ilgili yargõç katõlamaz. 

Adalet Divanõ Başkatibi Divan kararõnõ Avrupa Parlamentosu Başkanõ ve 
Komisyon Başkanõna iletir ve kararõ Konsey Başkanõna tebliğ eder.  

Eğer yargõç hakkõnda görevden el çektirme kararõ alõndõysa bu son tebliğ ile 
makamõ boşalmõş olur. 

 

Madde 7 

Görev süresi dolmadan ayrõlan Adalet Divanõ üyesinin yerine görev 
süresinin geri kalan bölümü için bir Yargõç atanõr. 

Madde 8 

2 ila 7. Madde hükümleri Savcõlara da uygulanõr. 
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BAŞLIK II 

ORGANİZASYON 

Madde 9 

Divan Başkatibi, Adalet Divanõ huzurunda görevini tarafsõz bir şekilde ve 
vicdanõna göre yerine getireceğine ve Divan müzakerelerinin gizliliğini 
koruyacağõna dair yemin eder. 

Madde 10 

Başkatibin Divana katõlamadõğõ durumlarda Adalet Divanõ vekaleten bir 
Katibin seçilmesini sağlar. 

Madde 11 

Divana, çalõşmalarõnõ yürütebilmesi için memurlar ve diğer hizmetliler 
tahsis edilir. Bunlar Başkanõn yetkisi altõnda Başkatibe karşõ sorumludurlar. 

Madde 12 

Konsey, Adalet Divanõnõn önerisi üzerine oybirliği ile Yardõmcõ Raportörler 
atayõp bunlarõn görev kapsamlarõnõ belirleyebilir. Yardõmcõ Raportörlerden iç 
tüzük kurallarõ uyarõnca Divanda bakõlmakta olan davalarõn hazõrlõk 
soruşturmalarõna katõlmalarõ ve Raportör görevi yapan Yargõç ile işbirliği içinde 
olmalarõ istenebilir. 

Yardõmcõ Raportörler bağõmsõzlõklarõ kuşku götürmeyen ve gerekli hukuki 
niteliğe sahip kişiler arasõndan seçilirler. Bu Yardõmcõ Raportörler Konsey 
tarafõndan atanõrlar ve görevlerini 
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tarafsõzca ve vicdanlarõna göre yerine getireceklerine ve Divan müzakerelerinin 
gizliliğini koruyacaklarõna Divan huzurunda yemin ederler. 

 

Madde 13 

Yargõçlar, Savcõlar ve Başkatipler Adalet Divanõnõn bulunduğu yerde 
ikamet etmek zorundadõrlar. 

Madde 14 

Adalet Divanõ sürekli çalõşma halinde bulunur. Adli tatilin süresi Divan 
tarafõndan işin gerekleri göz önünde bulundurularak belirlenir. 

Madde 15* 

Divan kararlarõ ancak oturumlarda tek rakamlõ üye sayõsõ mevcut ise geçerli 
sayõlõr. Genel Kurul halindeki oturumlarda alõnan kararlar ancak yedi üyenin 
hazõr bulunmasõ ile geçerli sayõlõr. Dairelerin kararlarõ ise ancak üç Yargõç 
tarafõndan alõnmalarõ durumunda geçerli sayõlõr; eğer bir dairenin Yargõcõ 
oturuma katõlamõyorsa, iç tüzükle belirtilen şartlar dahilinde başka bir daireden 
bir Yargõç oturuma çağrõlabilir. 

 

Madde 16 

Daha önce dava taraflarõndan birinin temsilciliğini, danõşmanlõğõnõ ya da 
avukatlõğõnõ üstlenmiş ya da bunlar hakkõnda mahkeme üyesi, soruşturma 
komisyonu üyesi ya da bir başka sõfatla karar vermek için çağrõlmõş olan Yargõç 
ya da Savcõlar davanõn görülmesine katõlamazlar. 

Eğer bir Yargõç ya da Savcõ özel bir sebepten ötürü kendisinin belli bir 
davanõn karara bağlanmasõna ya da 
 

                                                                                 
* DAN/İRL/BK Katõlma Senedinin 20.Maddesi ile değiştirilen metin. 
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soruşturmasõna katõlmamasõ gerektiği görüşündeyse bunu Başkana bildirir. Eğer 
Başkan özel bir nedenden ötürü bir Yargõç ya da Savcõnõn belli bir davanõn karara 
bağlanmasõna ya da araştõrõlmasõna katõlmamasõ gerektiği görüşündeyse ilgili 
kişiye bunu bildirir. 

 

İşbu Maddenin uygulanmasõnda herhangi bir güçlük doğarsa kararõ Adalet 
Divanõ verir.  

Herhangi bir taraf ne Yargõcõn uyruğu gerekçesiyle ne de Divan ya da 
Divanõn herhangi bir dairesinde kendi uyruğundan bir Yargõcõn bulunmadõğõ 
gerekçesiyle Divanõn ya da Divanõn herhangi bir dairesinin kompozisyonunun 
değiştirilmesi için başvuruda bulunamaz. 

 

BAŞLIK III 

YARGILAMA USULÜ 

Madde 17 

Devletler ve Topluluk kurumlarõ Divanda her mesele için atanmõş ayrõ bir 
görevli tarafõndan temsil edilirler; bir danõşman ya da Üye Devletlerden birisinin 
barosuna kayõtlõ bir avukat bu vekile yardõm edebilir. 

Diğer taraflar Üye Devletlerden birisinde avukatlõk yapma yetkisine sahip 
bir avukat ile temsil edilirler. 

Adalet Divanõ huzuruna çõkan bu vekil, danõşman ve avukatlar , görevlerini 
bağõmsõz bir şekilde yerine getirmeleri için gerekli olan hak ve 
dokunulmazlõklardan iç tüzükle belirtilen şartlar dahilinde yararlanõrlar.  
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Divan, huzurdaki danõşman ve avukatlara karşõ, iç tüzük uyarõnca normal 
olarak mahkemelere tanõnan yetkilere sahiptir. 

Yasalarõ uyarõnca , kendilerine mahkeme önünde taraf vekili olarak 
bulunma yetkisi verilen ve bir Üye Devlet uyrukluğunda bulunan üniversite 
öğretim üyeleri, bu Madde ile Divan önünde avukatlara verilen yetkilere sahip 
olurlar. 

Madde 18 

Divandaki yargõlama usulü yazõlõ ve sözlü olmak üzere iki bölümden 
oluşur. 

Yazõlõ yargõlama usulü, dava dilekçelerinin, yazõlõ beyanlarõn, savunmalarõn 
ve görüşlerin, gerekiyorsa karşõ cevaplarõn ve ayrõca davanõn çözümüne yardõm 
etmek amacõ ile sunulan her türlü yazõ ve belgelerin ya da bunlarõn onaylõ 
suretlerinin taraflara ve kararlarõ dava konusu olan Topluluk kurumlarõna 
iletilmesinden ibarettir. 

Bildirimler, iç tüzükle öngörülen sõra ve sürede Divan Başkatibi tarafõndan 
yerine getirilir. 

Sözlü usul ise, Raportör görevi yapan Yargõcõn sunduğu raporun 
okunmasõndan, vekillerin, danõşmanlarõn ve bir Üye Devlette avukatlõk yapma 
yetkisine sahip avukatlarõn ve Savcõlarõn iddianamelerinin ve gerekiyorsa tanõk 
ve bilirkişilerin Adalet Divanõ tarafõndan dinlenmesinden ibarettir. 

Madde 19 

Başkatibe verilen dava dilekçesi ile Adalet Divanõnda dava açõlmõş olur. 
Dava dilekçesi davacõnõn adõnõ ve sürekli adresini, 
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imza sahibinin sõfatõnõ, dava edilen tarafõn adõnõ, uyuşmazlõğõn konusunu ve 
kanuni dayanaklarõnõn kõsa açõklamalarõnõ içerir. 

 

Dava dilekçesine, gerektiğinde, iptali istenen kararõn metni ya da işbu 
Antlaşmanõn 175. Maddesinde belirtilmiş olan durumlarda, sözü edilen Maddeye 
göre öngörülen davet tarihini kanõtlayan bir belge eklenir. Dava dilekçesine bu 
belgeler eklenmemişse Başkatip, davacõdan bunlarõ makul bir süre içinde 
getirmesini talep eder; dava hakkõ bu belgelerin davanõn açõlmasõ için öngörülen 
süre bittikten sonra getirilmiş olmasõ sebebiyle düşmez. 

 

Madde 20 

İşbu Antlaşmanõn 177. Maddesinde öngörülen durumlarda, bir davayõ 
durduran ve Divana başvuran bir Üye Devlet mahkemesi bu kararõnõ kendi 
isteğine göre Divana iletir. Divan Başkatibi bu kararõ ilgili taraflara, Üye 
Devletlere ve Komisyona ve ayrõca Konseyden çõkan bir kararõn geçerliliği ya da 
yorumu dava konusu ise Konseye bildirir. 

Bu bildirimden sonraki iki ay içinde taraflar, Üye Devletler,Komisyon ve 
gerektiğinde Konsey, Divana dilekçe ya da yazõlõ görüşler sunabilir.  

Madde 21 

Divan, taraflardan gerekli bulduğu tüm dokümanlarõn ibrazõnõ ve tüm 
bilgilerin verilmesini talep edebilir. Bu talebin reddi halinde Divan bu durumu 
tutanak ile tespit eder. 
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Divan, ayrõca, bu davaya taraf olmayan Üye Devlet ve kurumlardan bu 
davanõn çözüme bağlanmasõ için gerekli bulduğu tüm bilgileri talep edebilir. 

Madde 22 

Divan her zaman, kendisinin seçtiği kişileri,kuruluşlarõ,resmi mercileri, 
komite ve diğer kuruluşlarõ bilirkişi olarak görevlendirilebilir. 

Madde 23 

Tanõklar, iç tüzükle belirlenecek şartlara uygun olarak dinlenirler. 

Madde 24 

Mahkemeye gelmeyen şahitlere karşõ Divan, iç tüzükle belirtilen şartlar 
dahilinde mahkemelere tanõnan genel yetkileri kullanõr ve para cezalarõ verebilir. 

Madde 25 

Tanõklar ve bilirkişiler, iç tüzükle öngörülen şekilde ya da kendi ülkelerinin 
hukuk düzenlerinin tanõk ve bilirkişiler için öngördüğü şekilde yeminli ifade 
verirler.  

 Madde 26 

Adalet Divanõ, tanõk ya da bilirkişinin sürekli ikamet ettiği yerdeki 
mahkemede dinlenmesi için talimat verebilir. 
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Bu talimat, iç tüzükle belirtilen şartlar dahilinde uygulanmak üzere yetkili 
adli makama gönderilir. İstinabenin ifasõyla ilgili evraklar aynõ şartlarda Adalet 
Divanõna iade edilir. 

Adalet Divanõ, gerektiğinde, taraflara yüklemek yetkisi saklõ kalmak 
kaydõyla yargõlama giderlerini üstlenir. 

 

Madde 27 

Her Üye Devlet, bir şahidin ya da bilirkişinin yeminini ihlalini hukuk 
davalarõna bakan kendi mahkemelerinin huzurunda işlenmiş bir suçmuş gibi 
değerlendirir. Divanõn şikayeti üzerine Üye Devletler suçluyu kendi yetkili 
mahkemelerinde yargõlar.  

 

Madde 28 

Adalet Divanõ önemli nedenlerden ötürü resen ya da taraflarõn talebi üzerine 
başkaca karar vermedikçe duruşma alenidir. 

 

Madde 29 

Divan duruşma esnasõnda bilirkişileri, tanõklarõ ve bizzat taraflarõ 
sorgulayabilir. Bununla birlikte, taraflar ancak temsilcileri tarafõndan 
savunulabilirler. 

Madde 30 

Her duruşma tutanağa geçirilir ve Divan Başkanõ ile başkatip tarafõndan 
imzalanõr. 

Madde 31 

Duruşma cetveli Divan başkanõ tarafõndan kararlaştõrõlõr. 
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Madde 32 

Adalet Divanõ müzakereleri gizlidir ve gizli kalõr. 
 

Madde 33 

Kararlar gerekçelidir. Kararlarda yargõlamaya katõlan Yargõçlarõn adlarõ da 
bulunur.  

Madde 34 

Kararlar, Divan Başkanõ ve Divan Başkatibi tarafõndan imzalanõr, aleni bir 
oturumda okunurlar. 

Madde 35 

Masraflar konusunda Adalet Divanõ karar verir. 
 

Madde 36 

Adalet Divanõ Başkanõ, işbu Antlaşmanõn 185. Maddesinde öngörülen 
yürütmeyi durdurma, 186. Madde gereğince ihtiyati tedbir uygulanmasõna ve 
192. Maddenin son paragrafõna uygun olarak cebri icranõn durdurulmasõna, 
gerektiği ölçüde işbu Statünün hükümlerine uymayan ve yargõlama usulü 
yönetmeliğinde tespit edilecek olan bir basit yargõlama usulüne göre karar 
verebilir. 

Başkanõn bulunmamasõ halinde, onun yerine iç tüzükte belirtilen şartlar 
dahilinde başka bir Yargõç görev yapar. 

Başkanõn ya da vekilinin emirleri geçici nitelik taşõr ve Divanõn esasa ilişkin 
kararõnõ hiçbir bakõmdan etkilemez. 
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Madde 37 

Üye Devletler ve Topluluk kurumlarõ Adalet Divanõnda görülmekte olan 
davalara müdahil olarak katõlabilirler. 

Üye Devletler arasõndaki, Topluluk kurumlarõ arasõndaki ya da Üye 
Devletler ile Topluluk kurumlarõ arasõndaki davalarõn dõşõnda, herhangi bir kişi 
de eğer Adalet Divanõnda görüşülen dava sonucunun kendisini ilgilendirdiğini 
kanõtlamõşsa bu davalara müdahil olarak katõlma hakkõna sahiptir. 

Müdahil tarafõn dilekçesinde yer alan iddialarõn konusu ancak taraflardan 
birinin iddialarõnõ destekleyici nitelikte olabilir. 

Madde 38 

Usulüne uygun olarak çağrõlan davalõ, yazõlõ bir savunma sunmaz ise karar 
onun yokluğunda verilir. Bu karara, tebliğden itibaren 1 ay içinde itiraz edilebilir. 
Adalet Divanõnõn aksine kararõ olmadõkça bu itiraz gõyaben verilen kararõn 
uygulanmasõnõ durdurmaz. 

Madde 39 

Üye Devletler, Topluluk kurumlarõ ve diğer tüm gerçek ve tüzel kişiler 
kendi haklarõna zarar veren, kendilerinin bulunmadõğõ bir davada alõnan bir karar 
hakkõnda iç tüzükte belirtilen durum ve şartlarda üçüncü şahõs itirazõnda 
bulunabilirler. 

Madde 40 

Eğer bir kararõn anlamõ ve kapsamõ bakõmõndan kuşku var ise Adalet 
Divanõ, konunun açõklanmasõnda haklõ bir yararõ olduğunu kanõtlayan herhangi 
bir tarafõn ya da herhangi bir Topluluk kurumunun başvurusu üzerine bu kararõ 
yorumlar. 
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Madde 41 

Adalet Divanõndan, yargõlamanõn yenilenmesi, ancak dava üzerinde 
belirleyici etkiye sahip olan ve kararõn verilmesinden önce gerek Adalet 
Divanõnca gerekse yargõnõn yenilenmesini isteyen tarafça henüz bilinmeyen bir 
hususun öğrenilmesi halinde talep edilebilir. 

Yargõlamanõn yenilenmesi davasõ, kesin olarak yeni hususlarõn var 
olduğunu tespit eden ve bu hususlarõn yargõlamanõn yenilenmesini gerekli kõlan 
niteliklere sahip olduğunu kabul eden ve bu nedenle başvurunun yerinde 
olduğunu açõklayan Adalet Divanõnõn kararõ ile açõlmõş olur. 

Karar tarihinden itibaren on yõllõk bir sürenin bitiminden sonra 
yargõlamanõn yenilenmesi talep edilemez. 

 

Madde 42 

Mesafeler dikkate alõnarak tanõnan süreler iç tüzüğe göre belirlenir. 

İlgili taraf beklenmedik olaylarõn ya da mücbir sebebin varlõğõnõ kanõtlarsa 
sürenin geçmesi sonucunda hiçbir hakkõnõ yitirmez. 

 

Madde 43 

Sözleşme dõşõ sorumluluk ile ilgili olarak Topluluk hakkõnda açõlacak 
davalar, buna neden olan olayõn meydana gelmesinden itibaren beş yõllõk bir 
sürenin geçmesiyle zaman aşõmõna uğrar. Zaman aşõmõ, dava dilekçesinin Adalet 
Divanõna verilmesi ya da zarar gören tarafõn daha önce Topluluğun ilgili 
kurumlarõna başvurmasõ ile kesilir. Bu son durumda dava 173. Maddenin ikinci 
paragrafõnda öngörülen iki aylõk bir süre içinde açõlõr; gerektiğinde 175. 
Maddenin ikinci paragrafõ uygulanõr.  
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Madde 44 

İşbu Antlaşmanõn 188. Maddesinde öngörülen Adalet Divanõ iç tüzüğü, bu 
Statü ile konulacak hükümlerin dõşõnda, bu Statünün uygulanmasõ ve 
gerektiğinde eksiklerini gidermesi için gerekli tüm hükümleri içerir. 

Madde 45  

Konsey oybirliği ile, işbu Statü hükümlerinde, işbu Antlaşmanõn 165. 
Maddesinin son paragrafõ doğrultusunda aldõğõ tedbirlerin gerekli kõlacağõ 
tamamlayõcõ uyarlamalarõ yapabilir. 

 

Madde 46 

Yemin töreninden hemen sonra, Konsey Başkanõ işbu Antlaşmanõn 167. 
Maddesinin ikinci ve üçüncü paragraflarõna uygun olarak ilk üç yõlõn bitiminden 
sonra görev süreleri yenilenecek olan Yargõç ve Savcõlarõ kura ile belirler. 

Doğruluğunu onaylayarak aşağõda adlarõ yazõlõ tam yetkili temsilciler işbu 
Antlaşmayõ imzalamõşlardõr. 

Brüksel'de bin dokuz yüz elli yedi yõlõnõn Nisan ayõnõn on yedinci günü 
yapõlmõştõr. 

J.Ch. SNOY ET D'OPPUERS 
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	tam yetkili temsilcileri olarak atamýþlardýr.
	Yukarýdaki temsilciler, yerinde ve usulüne uygun bulunan yetki belgelerinin teatisinden sonra aþaðýdaki hükümler üzerinde anlaþmýþlardýr.


	KISIM BÝR
	ÝLKELER
	Madde 1
	Ýþbu Antlaþma ile YÜKSEK AKÝT TARAFLAR, aralarýnda bir AVRUPA EKONOMÝK TOPLULUÐU kurarlar.

	Madde 2
	Topluluðun görevi,ortak bir pazarýn kurulmasý ve Üye Devletlerin ekonomik politikalarýnýn giderek yaklaþtýrýlmasý yoluyla Topluluðun bütününde ekonomik faaliyetlerin uyumlu bir þekilde geliþtirilmesini, sürekli ve dengeli bir büyümeyi, daha fazla istikra

	Madde 3
	Madde 2'de belirtilen amaçlara ulaþmak üzere iþbu Antlaþmada öngörülen þartlara ve takvime uygun olarak Topluluðun göstereceði faaliyetler:
	Üye Devletler arasýnda gümrük vergileri ile mallarýn ithal ve ihracýndaki miktar kýsýtlamalarý ve eþ etkili diðer tüm tedbirlerin ortadan kaldýrýlmasýný,
	üçüncü ülkelere karþý ortak bir gümrük tarifesinin ve ortak bir ticaret politikasýnýn oluþturulmasýný,
	Üye Devletler arasýnda kiþilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaþýmýna iliþkin engellerin ortadan kaldýrýlmasýný,
	tarým alanýnda ortak bir politikanýn oluþturulmasýný,
	taþýmacýlýk alanýnda ortak bir politikanýn oluþturulma˜sýný,
	ortak pazar içinde rekabetin bozulmamasýný saðlayacak bir sistemin kurulmasýný,
	Üye Devletlerin ekonomik politikalarýnýn koordinasyonuna ve ödemeler dengesindeki bozukluklarýn giderilmesine imkan verecek usullerin uygulanmasýný,
	Üye Devletler ulusal mevzuatýnýn, ortak pazarýn iþleyiþinin gerektirdiði ölçüde birbirine yaklaþtýrýlmasýný,
	iþçilerin istihdam imkanlarýný iyileþtirmek ve yaþam standartlarýnýn yükseltilmesine katkýda bulunmak amacýyla bir Avrupa Sosyal Fonunun kurulmasýný,
	topluluðun ekonomik büyümesini yeni kaynaklar yaratarak kolaylaþtýrmaya yönelik bir Avrupa Yatýrým Bankasýnýn kurulmasýný,
	ticareti artýrmak ve ekonomik ve sosyal kalkýnma çabasýný birlikte sürdürmek amacýyla denizaþýrý ülke ve topraklar ile bir ortaklýk kurulmasýný,
	kapsar.

	Madde 4
	Topluluða verilen görevler;
	bir AVRUPA PARLAMENTOSU,
	bir KONSEY,
	bir KOMÝSYON,
	bir ADALET DÝVANI.
	aracýlýðýyla yerine getirilir.
	Her kurum iþbu Antlaþma ile kendisine verilen yetki sýnýrlarý içinde hareket eder.
	Danýþma görevleri ifa eden bir Ekonomik ve Sosyal Komite, Konseye ve Komisyona yardýmcý olur.
	Hesaplarýn denetimi iþbu Antlaþma ile kendisine verilen yetki sýnýrlarý içinde faaliyet gösteren bir Sayýþtay tarafýndan yapýlýr.*

	Madde 5
	Üye Devletler, iþbu Antlaþmadan kaynaklanan veya Topluluk kurumlarýnýn kararlarýndan doðan yükümlülüklerin yerine getirilmesini saðlamak üzere gerekli bütün genel veya özel tedbirleri alýrlar ve Topluluðun görevini yerine getirmesini kolaylaþtýrýrlar.
	Üye Devletler, iþbu Antlaþmanýn hedeflerinin gerçekleþtirilmesini tehlikeye sokabilecek her türlü tedbirden kaçýnýrlar.

	Madde 6
	Üye Devletler Topluluk kurumlarý ile yakýn iþbirliði içinde iþbu Antlaþmanýn hedeflerine ulaþmak için gerektiði ölçüde kendi ekonomik politikalarýný koordine ederler.
	Topluluk kurumlarý Üye Devletlerin iç ve dýþ mali istikrarýný tehlikeye düþürmemeye özen gösterirler.

	Madde 7
	Ýþbu Antlaþmanýn kapsamýna giren bütün konularda, Antlaþmada öngörülen özel hükümler saklý kalmak kaydýyla uyrukluk esasýna dayalý her türlü ayýrýmcý uygulama yasaktýr.
	Konsey, Komisyonun önerisi üzerine, Avrupa Parlamentosu ile iþbirliði yaparak nitelikli çoðunlukla bu tür ayýrýmcý uygulamalarý yasaklayan kurallar koyabilir.*

	Madde 8
	Ortak Pazar, on iki yýllýk bir geçiþ dönemi sürecinde aþamalý olarak kurulur.
	Her aþamada birlikte giriþilecek ve yürütülecek faaliyetler bir bütün olarak gösterilmiþtir.
	Birinci aþamadan ikinci aþamaya geçiþ, iþbu Antlaþmada birinci aþama için özel olarak belirlenen baþlýca hedeflere gerçekten ulaþýldýðýnýn ve iþbu Antlaþmada öngörülen istisnalar ve usuller saklý kalmak kaydýyla yükümlülüklerin yerine getirildiðinin tesp
	Bu durum, dördüncü yýlýn sonunda, Komisyonun raporu üzerine Konsey tarafýndan oybirliðiyle karar alýnarak tespit edilir. Ancak bir Üye Devlet, kendi yükümlülüklerini yerine getirmediðini ileri sürerek oybirliðinin oluþmasýný engelleyemez. Oybirliðinin sa
	Beþinci yýlýn sonunda Konsey, ayný þartlar uyarýnca durumu yeniden tespit eder. Oybirliðinin saðlanamamasý halinde birinci aþama kendiliðinden bir yýl daha uzatýlýr.
	Altýncý yýlýn sonunda, Komisyonun raporu üzerine Konsey nitelikli çoðunlukla karar alarak durumu tespit eder.
	Son oylamayý izleyen bir ay içinde, azýnlýkta kalan her Üye Devlet veya gereken çoðunluk saðlanamamýþsa herhangi bir Üye Devlet, kararý tüm Üye Devletleri ve Topluluk kurumlarýný baðlayacak olan bir Hakem Kurulu atamasýný Konseyden isteme hakkýna sahipti
	Konseyin baþvuruyu izleyen bir   ay  içinde  bu atamayý
	yapmamasý halinde, Hakem Kurulunun üyeleri bir aylýk yeni bir süre içerisinde Adalet Divaný tarafýndan atanýr.
	Hakem Kurulu, Baþkanýný kendisi seçer.
	Hakem Kurulu, kararýný, 3. paragrafýn son bendinde belirlenen Konseyin oylama tarihini izleyen altý aylýk süre içinde açýklar.
	Ýkinci ve üçüncü aþamalar, ancak Komisyonun önerisi üzerine oybirliðiyle alýnan Konsey kararý ile uzatýlabilir ya da kýsaltýlabilir.
	Yukarýdaki paragraflarda yer alan hükümlerin uygulanmasý sonucunda geçiþ döneminin toplam süresi, iþbu Antlaþmanýn yürürlüðe giriþ tarihinden itibaren on beþ yýldan daha fazla olamaz.
	Ýþbu Antlaþmada yer alan istisnai ve aykýrý hükümler saklý kalmak kaydýyla, geçiþ döneminin sona erme tarihi, öngörülen tüm kurallarýn yürürlüðe girmesi ve ortak pazarýn kurulmasýnýn gerekli kýldýðý tüm düzenlemelerin yapýlmasý için son tarihi oluþturur.

	Madde 8a*
	Topluluk, iþbu Antlaþmanýn diðer hükümleri saklý kalmak kaydýyla ve bu Madde ile 8b, 8c, 28, 57(2), 59, 70(1), 84, 99, 100a ve 100b Madde hükümlerine uygun olarak iç pazarýn 31 Aralýk 1992 tarihinde sona erecek süre içerisinde aþamalý olarak kurulmasýna
	Ýç pazar, içinde mallarýn, kiþilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaþýmýnýn iþbu Antlaþma hükümlerine uygun olarak saðlandýðý, iç sýnýrlarýn bulunmadýðý bir alaný kapsar.

	Madde 8b*
	Komisyon, 31 Aralýk 1988 ve 31 Aralýk 1990 tarihleri öncesinde Konseye, iç pazarý 8a Maddesinde belirtilen süre içinde gerçekleþtirmeye yönelik çalýþmalarda kaydedilen ilerlemeler hakkýnda rapor verir.
	Konsey, Komisyonun önerisi üzerine nitelikli çoðunlukla karar alarak ilgili sektörlerin tümünde dengeli bir ilerleme saðlamak üzere gerekli yönlendirici ilkeleri ve koþullarý belirler.

	Madde 8c**
	Komisyon, 8a Maddesinde belirtilen hedeflere ulaþýlmasýna yönelik önerilerini hazýrlarken, geliþme açýsýndan farklýlýk gösteren bazý ekonomilerin iç pazarýn kuruluþ dönemi süresince göstermek zorunda kalacaklarý çabalarýn ölçüsünü göz önünde bulundurarak
	Bu düzenlemelerin sapma yaratmasý halinde, bu hükümlerin geçici nitelikte olmasý ve ortak pazarýn iþleyiþini mümkün olduðu kadar az etkilemesi gerekir.


	KISIM ÝKÝ
	TOPLULUÐUN TEMELLERÝ
	BAÞLIK I
	Mallarýn serbest dolaþýmý
	Madde 9
	Topluluk, mal ticaretinin tümünü kapsayan ve Üye Devletler arasýnda ithalat ve ihracattaki gümrük vergileri ile eþ etkili bütün yükümlerin yasaklanmasýna ve üçüncü ülkelerle iliþkilerde ortak bir gümrük tarifesinin kabulüne dayanan bir gümrük birliði tem
	Bu Baþlýðýn 1. Bölümünün 1. Kesimi ile 2. Bölümünün hükümleri, Üye Devletler kaynaklý ürünlerle, Üye Devletlerde serbest dolaþýma hak kazanmýþ üçüncü ülkeler çýkýþlý ürünlere uygulanýr.

	Madde 10
	Üçüncü ülkeler çýkýþlý olup da bir Üye Devlete giriþlerinde ithalat iþlemleri yerine getirilmiþ ve tahsil edilmesi gereken gümrük vergileri ile eþ etkili yükümleri ödenmiþ, bu vergi ve resimlerin tümünün veya bir bölümünün iadesinden yararlanmamýþ olan ü
	Komisyon, iþbu Antlaþmanýn yürürlüðe giriþini izleyen birinci yýlýn bitiminden önce, ticarete iliþkin formalitelerin mümkün olduðu ölçüde azaltýlmasý gereðini dikkate alarak, 9. Maddenin 2. paragrafýnýn uygulanmasý amacýyla benimsenecek idari iþbirliði y
	Ýþbu Antlaþmanýn yürürlüðe giriþini izleyen birinci yýlýn bitiminden önce Komisyon, Üye Devletler arasýndaki ticari iliþkilerde, diðer bir Üye Devlet kaynaklý olup da imalatýnda, ihracatçý Üye Devlette kendilerine uygulanmakta    olan    gümrük
	vergileri    ile    eþ etkili yükümlere tabi tutulmamýþ ya da bu vergilerin tamamýnýn veya bir bölümünün iadesinden yararlanýlmýþ ürünlerin kullanýldýðý mallara uygulanacak hükümleri belirler.
	Komisyon, bu hükümleri belirlerken, Topluluk içerisinde gümrük vergilerinin kaldýrýlmasýna ve ortak gümrük tarifesinin aþamalý olarak uygulanmasýna iliþkin kurallarý dikkate alýr.

	Madde 11
	Üye Devletler, iþbu Antlaþma uyarýnca gümrük vergileri konusunda üstlendikleri tüm yükümlülüklerin belirlenen süreler içinde hükümetlerce yerine getirilebilmesi için gerekli bütün tedbirleri alýrlar.


	BÖLÜM 1
	GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ
	Kesim 1
	Üye Devletler arasýnda gümrük vergilerinin kaldýrýlmasý
	Madde 12
	Üye Devletler, aralarýndaki ithalat ve ihracata yeni gümrük vergileri veya eþ etkili yükümler koymaktan ve karþýlýklý ticari iliþkilerinde halen uygulamakta olduklarý vergileri yükseltmekten kaçýnýrlar.

	Madde 13
	Üye Devletler, aralarýnda yürürlükte olan ithalata yönelik gümrük vergilerini 14 ve 15. Maddelere uygun olarak geçiþ dönemi içinde aþamalý olarak kaldýrýrlar.
	Üye Devletler, aralarýnda yürürlükte olan ithalata yönelik gümrük vergilerine eþ etkili yükümleri de geçiþ dönemi içinde aþamalý olarak kaldýrýrlar. Komisyon bu vergilerin kaldýrýlma takvimini direktiflerle belirler. Komisyon, bu meyanda, 14. Maddenin 2

	Madde 14
	Her ürün için, birbirini izleyecek indirimlerin yapýlacaðý temel vergi 1 Ocak 1957 tarihinde uygulanmakta olan vergidir.
	Ýndirimlerin takvimi aþaðýdaki þekilde belirlenmiþtir:
	birinci aþamada ilk indirim iþbu Antlaþmanýn yürürlüðe girmesinden bir yýl sonra; ikinci indirim ilk indirimden on sekiz ay sonra; üçüncü indirim ise, iþbu Antlaþmanýn yürürlüðe giriþini izleyen dördüncü yýlýn sonunda yapýlýr;
	ikinci aþamada, bu aþamanýn baþlangýcýndan on sekiz ay sonra bir indirim; bu indirimden on sekiz ay sonra ikinci bir indirim; bundan bir yýl sonra da üçüncü bir indirim yapýlýr;
	geriye kalan indirimler üçüncü aþamada yapýlýr. Konsey bu indirimlerin takvimini, Komisyonun önerisi üzerine nitelikli çoðunlukla karar alarak direktiflerle belirler.
	Üye Devletler ilk indirim yapýlýrken, kendi aralarýnda her ürün için, temel vergiden % 10 indirilmiþ bir vergiyi yürürlüðe koyarlar.
	Daha sonraki her indirimde her Üye Devlet, her ürünün vergisini temel verginin en az % 5'I oranýnda indirmek kaydýyla, 4. Paragrafta tanýmlanan toplam gümrük gelirlerini % 10 oranýnda azaltacak þekilde bütün vergilerinde indirim yapmak zorundadýr.
	Bununla birlikte, indirim tarihinde kendilerine % 30'dan daha yüksek gümrük vergisi uygulanmasýna devam edilen ürünlerin vergisinin, her defasýnda temel verginin en az % 10'u oranýnda indirilmesi gerekir.
	Her Üye Devletin 3. Paragrafta belirtilen gümrük gelirleri toplamý, 1956 yýlýnda diðer Üye Devletlerden yapýlan ithalat bedelleri ile temel vergiler çarpýlarak hesaplanýr.
	Yukarýdaki paragraflarýn uygulanmasýndan doðacak özel sorunlar, Komisyonun önerisi üzerine nitelikli çoðunlukla karar alan Konseyin direktifleriyle çözüme baðlanýr.
	Üye Devletler, vergilerin indirimi ile ilgili yukarýdaki kurallarýn uygulanmasý konusunda Komisyona rapor verirler. Üye Devletler her ürüne uygulanan vergilerdeki indirimin:
	Birinci aþama sonunda, temel verginin en az % 25'ine,
	Ýkinci aþama sonunda, temel verginin en az % 50'sine,
	ulaþmasý için gayret gösterirler.
	Komisyon, 13. Maddede belirtilen hedefler ile bu paragrafta öngörülen yüzdelere ulaþýlamamasý tehlikesinin mevcut olduðunu tespit ederse, Üye Devletlere gerekli bütün tavsiyelerde bulunur.
	Konsey, Komisyonun önerisi üzerine ve Avrupa Parlamentosuna danýþtýktan sonra oybirliði ile bu Madde hükümlerinde deðiþiklikler yapabilir.

	Madde 15
	Her Üye Devlet, 14. Madde hükümlerinden baðýmsýz olarak diðer Üye Devletlerden ithal edilen ürünlere uygulanan vergilerin tahsilini geçiþ döneminde kýsmen veya tamamen askýya alabilir. Diðer Üye Devletleri ve Komisyonu bu durumdan haberdar eder.
	Üye Devletler, genel ekonomik durumlarý ve ilgili sektörün durumu elverdiði takdirde diðer Üye Devletlere karþý uygulanan gümrük vergilerini, 14. Maddede öngörüldüðünden daha hýzlý bir þekilde indirmeye hazýr olduklarýný bildirirler.
	Komisyon, ilgili Üye Devletlere bu amaç doðrultusunda tavsiyelerde bulunur.

	Madde 16
	Üye Devletler, aralarýndaki ihracat gümrük vergileri ile eþ etkili yükümleri en geç birinci aþamanýn sonunda kaldýrýrlar.

	Madde 17
	9. Maddeden 15. Maddenin 1. paragrafýna kadar olan hükümler, mali nitelikli gümrük vergilerine de uygulanýr. Bununla birlikte bu vergiler, 14. Maddenin 3. ve 4. paragraflarýnda öngörülen toplam gümrük gelirleri ile vergilerin tümündeki indirimin hesabýnd
	Ýndirim takviminin her kademesinde bu vergiler, temel verginin en az % 10'u oranýnda indirilir. Üye Devletler, bu vergileri 14. Maddede öngörüldüðünden daha hýzlý bir þekilde indirebilirler.
	Üye Devletler, iþbu Antlaþmanýn yürürlüðe giriþini izleyen ilk yýlýn bitiminden önce mali nitelikli gümrük vergileri hakkýnda Komisyona bilgi verirler.
	Üye Devletlerin bu vergiler yerine, 95. Madde hükümlerine uygun olarak bir iç vergi koyma hakký saklýdýr.
	Komisyon, mali nitelikli herhangi bir gümrük vergisi ikamesinin bir Üye Devlette ciddi güçlüklere yol açacaðýný tespit etmesi halinde, o Devlete, iþbu Antlaþmanýn yürürlüðe giriþinden itibaren en geç altý yýl içinde kaldýrýlmasý koþuluyla bu vergiyi yürü


	Kesim 2
	Ortak gümrük tarifesinin oluþturulmasý
	Madde 18
	Üye Devletler, kendi aralarýnda gümrük vergilerini kurulan gümrük birliði sonucu ortaya çýkan genel seviyenin altýna indirmeye yönelik karþýlýklýlýk ve ortak çýkarlar esasýna dayalý anlaþmalar yaparak, uluslararasý ticaretin geliþmesine ve ticari engelle

	Madde 19
	Ortak gümrük tarifesi vergileri, aþaðýda öngörülen þartlar ve sýnýrlar dahilinde, Topluluðun kapsadýðý dört gümrük bölgesinde uygulanan vergilerin aritmetik ortalamasý düzeyinde oluþur.
	Bu ortalamanýn hesaplanmasýnda temel alýnan vergiler, Üye Devletler tarafýndan 1 Ocak 1957 tarihinde uygulanan vergilerdir.
	Bununla birlikte, Ýtalyan Gümrük Tarifesi için % 10 oranýnda geçici indirim yapýlmadan önceki vergi dikkate alýnýr. Ayrýca, Ýtalyan Gümrük Tarifesinin bir ahdi vergi öngördüðü durumlarda bu vergi yukarýdaki esaslara göre belirlenen vergiyi % 10'dan fazla
	A Listesindeki tarife pozisyonlarýyla ilgili olarak, bu listede yer alan vergiler aritmetik ortalamanýn hesaplanmasýnda, uygulanan vergilerin yerine geçer.
	Ortak gümrük tarifesindeki vergiler:
	B Listesinde gösterilen tarife pozisyonlarýndaki ürünler için % 3'ü;
	C Listesinde gösterilen tarife pozisyonlarýndaki ürünler için % 10'u;
	D Listesinde gösterilen tarife pozisyonlarýndaki ürünler için % 15'i;
	E Listesinde gösterilen tarife pozisyonlarýndaki ürünler için % 25'i geçemez; Benelux ülkeleri Gümrük Tarifesinin bu ürünler için % 3'ü aþmayan bir vergi içermesi halinde bu vergi, aritmetik ortalamanýn hesaplanmasýnda % 12'ye yükseltilir.
	F Listesinde, bu listede yer alan ürünlere uygulanacak vergiler gösterilmiþtir.
	Bu Maddede ve 20. Maddede belirtilen tarife pozisyonlarý listeleri, iþbu Antlaþmanýn I Nolu Ekinde yer almýþtýr.

	Madde 20
	G Listesindeki ürünlere uygulanacak vergiler, Üye Devletler arasýnda müzakereler yoluyla belirlenir. Her Üye Devlet, 1956 yýlýnda üçüncü ülkelerden yaptýðý ithalatýn toplam deðerinin %2'sini aþmayacak miktarda ürünü bu listeye ilave edebilir.
	Komisyon, bu müzakerelerin iþbu Antlaþmanýn yürürlüðe giriþini izleyen ikinci yýlýn bitiminden önce baþlatýlmasý ve birinci aþamanýn bitiminden önce sonuçlandýrýlmasý için gerekli tüm giriþimlerde bulunur.
	Bu süreler içinde bazý ürünler için anlaþmaya varýlamamasý halinde Konsey, Komisyonun önerisi üzerine, ikinci aþamanýn sonuna kadar oybirliðiyle, daha sonra ise nitelikli çoðunlukla karar alarak, ortak gümrük tarifesinin vergilerini belirler.

	Madde 21
	19 ve 20. Maddelerin uygulanmasýnda ortaya çýkabilecek teknik güçlükler, iþbu Antlaþmanýn yürürlüðe giriþini izleyen iki yýl içinde,Komisyonun önerisi üzerine nitelikli çoðunlukla karar alan Konseyin direktifleri ile çözümlenir.
	Birinci aþamanýn bitiminden önce veya en geç vergiler tespit edilirken Konsey, Komisyonun önerisi üzerine, özellikle ortak gümrük tarifesinin uygulandýðý çeþitli mallarýn iþlenme derecesini dikkate alarak, 19 ve 20. Maddelerde belirtilen kurallarýn uygul

	Madde 22
	Komisyon, iþbu Antlaþmanýn yürürlüðe giriþini izleyen iki yýl içinde 17. Maddenin  2.  paragrafýnda  belirtilen  mali  nitelikli
	gümrük resim ve harçlarýnýn 19. Maddenin 1. paragrafýnda öngörülen aritmetik ortalamanýn hesaplanmasýnda hangi ölçüde dikkate alýnmasý gerektiðini belirler. Komisyon, bu vergilerin muhtemel koruyucu özelliðini de dikkate alýr.
	Bu tespiti izleyen altý ay içinde, her Üye Devlet 20. Maddede belirtilen usulün, bu Maddede öngörülen sýnýrlamalara baðlý kalmaksýzýn ilgili ürüne uygulanmasýný talep edebilir. Ancak bu durumda bu Maddede öngörülen yüzde limiti o Devlete uygulanmaz.

	Madde 23
	Ortak gümrük tarifesinin aþamalý olarak yürürlüðe konulmasý amacýyla Üye Devletler, üçüncü ülkelere karþý uyguladýklarý tarifelerini aþaðýda gösterilen þekilde deðiþtirirler:
	Ocak 1957 tarihinde fiilen uygulanmakta olan gümrük vergilerinin ortak gümrük tarifesi vergilerinden her iki yönde % 15'ten fazla bir farklýlýk göstermeyen tarife pozisyonla˜rý için bu Antlaþmanýn yürürlüðe giriþini izleyen dördüncü yýlýn sonundan itibar
	Diðer durumlarda her Üye Devlet, ayný tarihten itibaren, 1 Ocak 1957 tarihinde fiilen uygulanan vergi ile ortak gümrük tarifesi vergisi arasýndaki farký % 30 oranýnda indiren bir vergi uygular.
	Ýkinci aþamanýn sonunda bu fark yeniden %30 oranýnda indirilir.
	Birinci aþamanýn sonunda henüz ortak gümrük tarifesi vergileri belli olmayan tarife pozisyonlarý için her Üye Devlet Konseyin 20. Maddeye uygun olarak aldýðý kararý izleyen altý ay içinde, bu kurallarýn uygulanmasýndan ortaya çýkacak vergileri uygulamaya
	17. Maddenin 4. Paragrafýnda öngörülen iznin verildiði Üye Devlet, bu iznin geçerliliði süresince yukarýdaki hükümleri ilgili tarife pozisyonlarýna uygulamaktan muaf tutulur. Bu izin sona erdiðinde, ilgili Üye Devlet, birinci
	paragraftaki kurallarýn uygulanmasýndan ortaya çýkacak vergiyi uygulamaya koyar.
	Ortak gümrük tarifesinin tamamý, en geç geçiþ döneminin sonunda yürürlüðe girer.

	Madde 24
	Ortak gümrük tarifesine uymak için, Üye Devletler gümrük vergilerini 23. Maddede öngörülen takvimden daha hýzlý bir þekilde deðiþtirme serbestisine sahiptirler.

	Madde 25
	Komisyonun, B, C ve D Listelerinde yer alan bazý ürünlerin Üye Devletlerdeki üretiminin, bir Üye Devletin talebini karþýlamada yetersiz kaldýðýný ve bu ürünün tedarikinin geleneksel olarak büyük ölçüde üçüncü ülkelerden yapýlan ithalata baðlý olduðunu te
	Bu kotalar, faaliyetlerin diðer Üye Devletlere kayma riskini doðurabilecek sýnýrlarý aþamaz.
	E listesindeki ürünler ile vergi oranlarý 20. Maddenin 3. Paragrafýnda öngörülen usule uygun olarak tespit edilmiþ olan G listesindeki ürünler için Komisyon, herhangi bir Üye Devlette bunlarýn tedarik kaynaklarýnýn deðiþmesi veya Topluluk içinde yetersiz
	Bu kotalar, faaliyetlerin diðer Üye Devletlere kayma riskini doðurabilecek sýnýrlarý aþamaz.
	Komisyon, herhangi bir Üye Devlete, ilgili piyasada ciddi karýþýklýklar doðurmamasý þartýyla iþbu Antlaþmanýn II Nolu Ekinde sayýlan ürünlere uygulanan vergilerin tahsilini tamamen veya kýsmen askýya alma izni verebilir veya vergisi indirilmiþ veya tamam
	Komisyon, bu Madde gereðince tanýnan gümrük kotalarýný belirli aralýklarla gözden geçirir.

	Madde 26
	Komisyon, özel güçlüklerle karþýlaþan bir Üye Devlete, tarifesindeki belirli pozisyonlarla ilgili olarak, 23. Madde gereðince yapýlmasý gereken vergi indirimi veya artýrýmýný erteleme izni verebilir.
	Ancak bu izin, belirli bir süre için ve istatistik rakamlarýnýn saðlanabildiði en son yýl içinde söz konusu Devletin üçüncü Devletlerden yaptýðý toplam ithalat deðerinin en fazla % 5'i tutarýndaki tarife pozisyonlarý için verilebilir.

	Madde 27
	Üye Devletler, birinci aþamanýn bitiminden önce, gerektiði ölçüde, gümrük alanýndaki kendi yasa, tüzük ve idari düzenlemelerinin yaklaþtýrýlmasýna yönelik tedbirleri alýr. Komisyon, Üye Devletlere bu amaç doðrultusunda her türlü tavsiyede bulunur.

	Madde 28
	Ortak gümrük tarifesinde yapýlacak tüm otonom deðiþiklik veya askýya almalar, Komisyonun önerisi üzerine Konsey tarafýndan nitelikli çoðunlukla karara baðlanýr.*

	Madde 29
	Komisyon bu kesimde kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinde:
	Üye Devletler ve üçüncü ülkeler arasýnda ticari iliþkileri geliþtirme gereðini;
	Teþebbüslerin rekabet gücünün artmasýný saðladýðý ölçüde Topluluk içinde rekabet koþullarýnýn geliþmesini;
	Üye Devletler arasýnda mamul mallarla ilgili rekabet koþullarýnýn bozulmamasýna özen göstererek, Topluluðun hammadde ve yarý mamul maddelere olan ihtiyacýný;
	Üye Devletlerin ekonomilerinde ciddi bozulmalarý önleme ve Topluluk içinde üretimin rasyonel geliþmesini ve tüketimin artmasýný,
	saðlama gereðini esas alýr.


	BÖLÜM 2
	ÜYE DEVLETLER ARASINDA MÝKTAR KISITLAMALARININ KALDIRILMASI
	Madde 30
	Ýthalata iliþkin miktar kýsýtlamalarý ile eþ etkili tüm tedbirler, aþaðýdaki hükümler saklý kalmak kaydýyla, Üye Devletler arasýnda yasaktýr.

	Madde 31
	Üye Devletler aralarýnda yeni miktar kýsýtlamalarý koymaktan ve eþ etkili tedbirler almaktan kaçýnýrlar.
	Bununla birlikte, bu yükümlülük sadece Avrupa Ekonomik Ýþbirliði Teþkilatý Konseyinin 14 Ocak 1955 tarihinde aldýðý kararlarýn uygulanmasýyla ulaþýlan liberasyon düzeyinde uygulanýr. Üye Devletler, iþbu Antlaþmanýn yürürlüðe giriþini izleyen altý ay için

	Madde 32
	Üye Devletler karþýlýklý ticari iliþkilerinde, iþbu Antlaþmanýn yürürlüðe girdiði tarihte mevcut olan kotalar ile eþ etkili tedbirleri daha kýsýtlayýcý hale getirmekten kaçýnýrlar.
	Bu kotalar en geç geçiþ döneminin sonuna kadar kaldýrýlýr. Kotalar, bu dönem içinde, aþaðýdaki hükümler uyarýnca aþamalý olarak kaldýrýlýr.

	Madde 33
	Üye Devletlerin her biri, iþbu Antlaþmanýn yürürlüðe giriþinden bir yýl sonra, diðer Üye Devletlerle olan ikili kotalarýný, ayýrým gözetmeksizin, bütün Üye Devletlere açýk global kotalar haline dönüþtürür.
	Ayný tarihte, Üye Devletler, bu þekilde oluþturulmuþ global kotalarýn tümünü bir yýl önceki toplam deðerinin en az % 20'si kadar artýrýrlar. Ancak her ürün için belirlenen global kota en az % 10 oranýnda artýrýlýr.
	Kotalar her yýl bir önceki yýla göre ayný kurallara uyularak ayný oranlarda artýrýlýr.
	Dördüncü artýrým, iþbu Antlaþmanýn yürürlüðe giriþini izleyen dördüncü yýlýn sonunda; beþinci de ikinci aþamanýn baþlamasýndan bir yýl sonra yapýlýr.
	Libere edilmemiþ bir ürüne iliþkin global kotanýn, ilgili Devletin ulusal üretiminin % 3'ün altýnda olmasý halinde, iþbu Antlaþmanýn yürürlüðe giriþinden en geç bir yýl sonra o ulusal üretimin en az % 3'üne eþit bir kota belirlenir. Bu kota ikinci yýlýn
	Bu tür bir ulusal üretimin bulunmamasý halinde Komisyon karar alarak uygun bir kota belirler.
	Onuncu yýlýn sonunda her kota ulusal üretimin en az % 20'sine ulaþmýþ olmak zorundadýr.
	Bir ürünün ithalatýnýn, birbirini izleyen iki yýl süresince açýlmýþ kota düzeyinin altýnda kaldýðýnýn Komisyonun bir kararýyla tespit edilmesi halinde, bu global kota, global kotalarýn toplam deðerinin hesaplanmasýnda dikkate alýnmaz. Bu durumda Üye Devl
	Ýlgili ürünün ulusal üretiminin % 20'sini aþan kotalar için Konsey, Komisyonun önerisi üzerine nitelikli çoðunlukla alýnacak bir kararla 1. Paragrafta belirtilen % 10'luk asgari oraný indirebilir. Ancak bu deðiþiklik, global kotalarýn toplam deðerinin he
	Avrupa Ekonomik Ýþbirliði Teþkilatý Konseyinin 14 Ocak 1955 tarihli kararlarýnýn uygulanmasý sonucunda ulaþýlan liberasyon düzeyi bakýmýndan kendi yükümlülüklerinden daha fazlasýný yerine
	getirmiþ Üye Devletler, 1. Paragrafta öngörülen yýllýk % 20'lik toplam artýþýn hesaplanmasýnda kendiliklerinden libere ettikleri ithalat tutarýný dikkate alabilirler. Bu hesaplamanýn Komisyon tarafýndan önceden onaylanmasý gerekir.
	Komisyon, kotalarla eþ etkili olup iþbu Antlaþmanýn yürürlüðe girdiði tarihte uygulanmakta olan tedbirlerin Üye Devletler arasýnda kaldýrýlmasý ile ilgili usul ve takvimi çýkartacaðý direktiflerle belirler.
	Komisyonun, bu Maddenin ve özellikle yüzde oranlarý ile ilgili hükümlerinin uygulanmasýyla 32. Maddenin 2. paragrafýnda öngörülen kotalarýn aþamalý olarak kaldýrýlmasýnýn saðlanamadýðý˜ný tespit etmesi halinde, Konsey, Komisyonun önerisi üzerine birinci

	Madde 34
	Üye Devletler arasýnda ihracata iliþkin miktar kýsýtlamalarý ile eþ etkili tüm tedbirler yasaktýr.
	Üye Devletler iþbu Antlaþmanýn yürürlüðe girdiði tarihte mevcut olan ihracata iliþkin tüm miktar kýsýtlamalarý ile eþ etkili tedbirleri, en geç birinci aþamanýn sonuna kadar kaldýrýrlar.

	Madde 35
	Üye Devletler, genel ekonomik durumlarý ve ilgili sektörün durumu elverdiði takdirde, diðer Üye Devletlerle ithalat ve ihracatlarýna iliþkin miktar kýsýtlamalarýný, önceki Maddelerde öngörüldüðünden daha hýzlý bir þekilde kaldýrmaya hazýr
	olduklarýný bildirirler.
	Komisyon, ilgili Üye Devletlere bu amaç doðrultusunda tavsiyelerde bulunur.

	Madde 36
	30 ila 34. Madde hükümleri, genel ahlak, kamu düzeni veya kamu güvenliði; insan ve hayvanlarýn hayatý ve saðlýðýnýn ve bitkilerin korunmasý; sanatsal, tarihi veya arkeolojik deðere sahip ulusal varlýklarýn korunmasý; veya sýnai ve ticari mülkiyetin korun

	Madde 37
	Üye Devletler ticari nitelikli Devlet tekellerini, geçiþ dönemi sona erdiðinde Üye Devletler uyruklarý arasýnda ürünlerin temini ve pazarlamasýna iliþkin koþullarda ayýrýmcýlýðýn ortadan kaldýrýlmasýný saðlayacak biçimde, aþamalý olarak düzenler.
	Ýþbu Madde hükümleri, bir Üye Devletin, dolaylý ya da dolaysýz biçimde hukuken ya da fiilen, Üye Devletler arasýndaki ithalat ya da ihracatý denetlemek, yönlendirmek veya önemli ölçüde etkilemek için yararlandýðý bütün kuruluþlarýna uygulanýr. Bu hükümle
	Üye Devletler 1. paragrafta belirtilen ilkelere aykýrý olan ya da Üye Devletler arasýnda gümrük vergilerinin ve miktar kýsýtlamalarýnýn kaldýrýlmasýyla ilgili Maddelerin kapsamýný
	kýsýtlayan yeni tedbirler almaktan kaçýnýrlar.
	1. paragrafta sözü edilen önlemlerin süresiyle, ayný mallara uygulanmak üzere 30 ila 34. Maddelerde öngörülen miktar kýsýtlamalarýnýn kaldýrýlmasýna iliþkin süreler arasýnda uyum saðlanýr.
	Bir ürünün sadece bir ya da birkaç Üye Devlette ticari nitelik arz eden bir Devlet tekeline konu olmasý durumunda, Komisyon, diðer Üye Devletlerin 1. paragrafta sözü edilen uyarlanma saðlanýncaya kadar, koþullarýný ve ayrýntýlarýný kendilerinin tespit ed
	Tarým ürünlerinin piyasaya sürülmesini veya deðerlendiril˜mesini kolaylaþtýrýcý hükümlerden yararlanan ticari tekel bulunmasý halinde, bu Maddenin uygulanmasýnda, muhtemel uyarlamalarý ve gerekli uzmanlaþmanýn süresini de göz önüne alarak, ilgili üretici
	Diðer taraftan Devletlerin yükümlülükleri, ancak mevcut uluslararasý anlaþmalara uygun olduklarý ölçüde baðlayýcýdýr.
	Komisyon, birinci aþamadan itibaren iþbu Maddede öngörülen uyarlamanýn hangi süre ve yöntemlerle gerçekleþtirileceðine iliþkin tavsiyelerde bulunur.


	BAÞLIK II
	Tarým
	Madde 38
	Ortak pazar, tarým ve tarým ürünleri ticaretini de kapsar. "Tarým Ürünlerinden toprak mahsulleri,hayvancýlýk ve balýkçýlýk ürünleri ve bu ürünlerle doðrudan iliþkisi olan ilk iþleme safhasý sonucunda elde edilen ürünler anlaþýlýr.
	39 ila 46. Maddelerde aksine hüküm bulunmadýkça ortak pazarýn kuruluþuna iliþkin kurallar tarým ürünlerine de uygulanýr.
	39 ila 46. Maddelerdeki hükümlere tabi ürünler, iþbu Antlaþmanýn II nolu Ekinde listeler halinde gösterilmiþtir. Bununla birlikte, iþbu Antlaþmanýn yürürlüðe giriþinden sonraki iki yýl içinde Konsey, Komisyonun önerisi üzerine nitelikli çoðunlukla hangi
	Tarým ürünleri için ortak pazarýn iþleyiþi ve geliþimi, Üye Devletler arasýnda bir ortak tarým politikasýnýn oluþturulmasý ile birlikte yürütülmelidir.

	Madde 39
	Ortak tarým politikasýnýn amaçlarý:
	teknik ilerlemeyi geliþtirerek, tarýmsal üretimi rasyonel biçimde artýrarak ve üretim faktörlerini, özellikle iþgücünü en iyi biçimde kullanarak tarýmda verimliliði yükseltmek;
	böylece, özellikle tarýmla uðraþanlarýn kiþisel geliri˜ni artýrarak çiftçilerin iyi bir yaþam düzeyine kavuþmasýný saðlamak;
	piyasalara istikrar kazandýrmak ;
	bu ürünlerin arzýný güvence altýna almak;
	ürünlerin tüketiciye uygun fiyatlarla ulaþmasýný saðlamaktýr.
	Ortak tarým politikasýyla, bu politikanýn gerektirdiði özel yöntemlerin oluþturulmasýnda:
	tarýmsal faaliyetin tarýmýn sosyal yapýsýndan ve deðiþik tarým bölgeleri arasýndaki doðal ve yapýsal farklýlýklar˜dan kaynaklanan özel niteliði;
	gerekli düzeltmelerin aþamalý olarak gerçekleþtiril˜mesinin gerekliliði;
	Üye Devletlerde tarýmýn, bir bütün olarak ekonomiyle sýký sýkýya baðlantýlý bir sektör oluþturmasý gerçeði
	gibi hususlar dikkate alýnýr.

	Madde 40
	Üye Devletler geçiþ dönemi süresince ortak tarým politikasý˜ný aþamalý olarak geliþtirir ve en geç bu sürenin sonunda yürür˜lüðe sokarlar.
	39. Maddede öngörülen hedefleri gerçekleþtirebilmek için, bir tarým pazarlarý ortak organizasyonu oluþturulur.
	Bu organizasyon, ilgili ürüne baðlý olarak, aþaðýdaki biçimlerden birini alýr:
	rekabete iliþkin ortak kurallar;
	çeþitli ulusal pazar organizasyonlarý arasýnda zorunlu koordinasyon;
	bir Avrupa pazar organizasyonu.
	2. paragrafta belirtilen biçimlerden birine göre gerçekleþtirilen ortak organizasyon, 39. Maddede belirtilen hedeflere ulaþmak için, özellikle fiyatlarýn düzenlenmesi, çeþitli ürünlerin üretimi ve pazarlanmasýnda Devlet desteðinin saðlanmasý, bu ürünleri
	Bu ortak organizasyon, 39. Maddede öngörülen hedeflerin dýþýna çýkamaz ve Topluluk bünyesindeki üreticiler veya tüketiciler arasýnda herhangi bir ayýrýmcýlýk yaratamaz.
	Herhangi bir ortak fiyat politikasý,ortak ölçütlere ve tek tip hesaplama yöntemlerine dayandýrýlýr.
	2. paragrafta belirtilen ortak organizasyona hedeflerine ulaþma imkaný vermek için, bir ya da daha çok sayýda tarýmsal yönlendirme ve garanti fonu kurulabilir.

	Madde 41
	39. Maddede öngörülen hedeflerin gerçekleþtirilebilmesi için ortak tarým politikasý çerçevesinde özellikle:
	mesleki eðitim, araþtýrma ve tarýmsal bilginin yaygýnlaþtýrýlmasý alanlarýnda giriþilen çabalar arasýnda ortaklaþa finanse edilecek proje ve kuruluþlarý da kapsayacak þekilde, etkili bir koordinasyon saðlanmasý;
	bazý ürünlerin tüketimini artýrmaya yönelik ortak önlemler alýnmasý
	gibi tedbirler hükme baðlanabilir.

	Madde 42
	Rekabet kurallarýna iliþkin Bölümde yer alan hükümler, ancak 43. Maddenin 2. ve 3. paragraflarý çerçevesinde ve yine burada öngörülen usule uygun olarak 39. Maddede sözü edilen hedefler de göz önünde bulundurularak, Konsey tarafýndan belirlendiði ölçüde
	Konsey özellikle:
	yapýsal ya da doðal þartlar sebebiyle geliþememiþ iþletmelerin korunmasý için,
	ekonomik kalkýnma programlarý çerçevesinde,
	yardým yapýlmasýna izin verebilir.

	Madde 43
	Ortak tarým politikasýnýn ana hatlarýný belirlemek amacýyla Komisyon, iþbu Antlaþma yürürlüðe girer girmez, Üye Devletleri, özellikle kaynaklarýnýn ve ihtiyaçlarýnýn bir bilançosunu çýkartarak tarým politikalarý arasýnda karþýlaþtýrma yapabilmeleri için
	1.paragrafta öngörülen konferansýn çalýþmalarýný göz önünde bulundurarak, Komisyon, Ekonomik ve Sosyal Komiteye danýþtýktan sonra ve iþbu Antlaþmanýn yürürlüðe giriþini izleyen iki yýl içinde 40. Maddenin 2. paragrafýnda öngörülen ortak organizasyon þeki
	Bu öneriler, bu Baþlýkta sözü edilen tarýmsal sorunlarýn birbirleriyle olan baðlantýlarýný dikkate alýr.
	Konsey, Komisyonun önerisi üzerine ve Parlamentoya da danýþtýktan sonra, ilk iki aþama boyunca oybirliðiyle, daha sonra
	nitelikli çoðunlukla karar alarak, yapabileceði tavsiyeler saklý kalmak kaydýyla, tüzükler çýkarýr, direktifler yayýnlar veya kararlar alýr.
	Eðer, 40. Maddenin 2. Paragrafýnda öngörülen ortak organizas˜yon:
	bu tedbire karþý çýkan ve söz konusu ürün için bir ulusal organizasyona sahip bulunan Üye Devletlere, ilgili üreticilerin yaþam standardý ve istihdamlarý konusunda gerekli uzmanlaþmalarýn ve mümkün olan uyarlamalarýn zamanlamasýný da göz önünde bulundura
	topluluk içi ticari iliþkilerde ulusal pazarlardakilere eþit koruma saðlýyorsa
	Konsey bu organizasyonu yukarýdaki 2. Paragraf hükümleri uyarýnca ve nitelikli çoðunlukla karar alarak ulusal pazar organizasyonlarý yerine koyabilir.
	Bazý iþlenmiþ ürünler için henüz bir ortak piyasa organizasyonu mevcut deðilken söz konusu ürünlerin hammaddeleri için bir ortak organizasyon kurulursa, üçüncü ülkelere ihraç edilmek üzere iþlenmiþ ürünler için kullanýlacak hammaddeler Topluluk dýþýndan

	Madde 44
	Geçiþ dönemi içinde, Üye Devletler arasýnda gümrük vergilerinin ve miktar kýsýtlamalarýnýn aþamalý olarak kaldýrýlmasýnýn 39. Maddede belirlenen hedeflere ulaþýlmasýný tehlikeye düþürecek fiyatlar oluþmasýna sebep olmasý halinde, her Üye Devlet bazý ürün
	ya geçici olarak askýya alýnabilir veya azaltýlabilir,
	ya da, söz konusu ürün için tespit edilen asgari fiyatýn üstünde bir fiyatla yapýlmasý koþuluna baðlanabilir.
	Ýkinci durumda tespit edilen asgari fiyata gümrük vergileri dahil edilmez.
	Asgari fiyatlar, iþbu Antlaþmanýn yürürlüðe girdiði sýrada Üye Devletler arasýndaki mevcut ticarette bir gerileme yaratmamalý ve bu ticaretin aþamalý olarak geniþlemesine engel olmamalýdýr. Asgari fiyatlar, Üye Devletler arasýnda doðal bir tercihin geliþ
	Ýþbu Antlaþma yürürlüðe girer girmez Konsey, Komisyonun önerisi üzerine, asgari fiyat sisteminin kurulmasý ve bu fiyatlarýn tespiti için objektif ölçütleri belirler.
	Bu ölçütlerde özellikle, asgari fiyatý uygulayan Üye Devletteki ulusal ortalama maliyet fiyatlarý, bu ortalama maliyet fiyatlarý karþýsýnda muhtelif iþletmelerin durumu ve ortak pazar bünyesinde gerekli uyarlama ve uzmanlaþmalar ile tarýmsal faaliyetleri
	Komisyon ayrýca, teknik ilerlemeyi saðlamak ve bunu süratlendirmek ve ortak pazar içerisinde fiyatlarý tedricen birbirine yaklaþtýrmak amacýyla bu ölçütlerin yeniden gözden geçirilmesi için bir usul önerir.
	Bu ölçütler ve bunlarýn yeniden gözden geçirilmesine iliþkin usul, iþbu Antlaþmanýn yürürlüðe giriþini izleyen üç yýl içinde Konsey tarafýndan oybirliðiyle kararlaþtýrýlýr.
	Üye Devletler, Konseyin kararý yürürlüðe girinceye kadar, Komisyon ile diðer Üye Devletlere, görüþlerini bildirebilmeleri
	için önceden haber vermek koþuluyla, asgari fiyatlarý belirleyebilir.
	Konsey karar verir vermez, Üye Devletler yukarýda belirtilen ölçütleri esas alarak, asgari fiyatlarý tespit eder.
	Konsey, Üye Devletlerin yukarýda belirtilen ölçütlere uymayan kararlarýný, Komisyonun önerisi üzerine nitelikli çoðunlukla karar alarak düzeltebilir.
	3. aþamanýn baþlangýcýnda bazý ürünler için sözü edilen objektif ölçütlerin belirlenmesi mümkün olmamýþsa Konsey, Komisyonun önerisi üzerine nitelikli çoðunlukla karar alarak bu ürünlere uygulanan asgari fiyatlarda deðiþiklikler yapabilir.
	Geçiþ dönemi sonunda halen yürürlükte olan asgari fiyatlarýn bir dökümü hazýrlanýr. Konsey, Komisyonun önerisi üzerine ve 148. Maddenin 2. paragrafýnýn 1. bendinde öngörülen oy aðýrlýðýna göre 9 oy çoðunluðuyla, ortak tarým politikasý çerçevesinde uygula

	Madde 45
	40. Maddenin 2. paragrafýnda öngörülen ortak organizasyon þekillerinden biri ulusal pazar organizasyonlarýnýn yerine geçinceye kadar, belirli Üye Devletlerde haklarýnda:
	ulusal üreticilerin ürünlerini pazarlamalarýna iliþkin düzenlemeler ve
	ithalat zorunluluðu bulunan,
	ürünlerin ticareti, ihracatçý ve ithalatçý Üye Devletler arasýnda uzun vadeli anlaþma veya sözleþmeler yapýlarak geliþtirilir.
	Bu anlaþma veya sözleþmelerin, bu hükümlerin Topluluk içindeki muhtelif üreticilere uygulanmasýnda her tür ayýrýmcýlýðý aþamalý olarak ortadan kaldýrmaya yönelik olmasý gerekir.
	Bu tür anlaþma veya sözleþmeler birinci aþamada karþýlýklýlýk ilkesi dikkate alýnarak yapýlýr.
	Ürün miktarlarýnýn tespitinde bu anlaþma veya sözleþmeler, iþbu Antlaþmanýn yürürlüðe giriþinden önceki 3 yýl boyunca Üye Devletler arasýndaki söz konusu ürünlerle ilgili ortalama ticaret hacmi esas alýnýr ve geleneksel ticaret usulleri göz önünde tutula
	Fiyatlar konusunda ise, bu anlaþma veya sözleþmeler üreticilerin ürünlerini, üzerinde anlaþmaya varýlmýþ miktarlarda, alýcý ülkenin iç pazarýnda ulusal üreticilere ödenen fiyatlara aþamalý olarak yakýnlaþtýrýlan fiyatlarla piyasaya sürülmelerini saðlar.
	Bu yakýnlaþtýrma mümkün olduðu kadar düzenli bir þekilde sürer ve en geç geçiþ döneminin sonunda tamamlanýr.
	Fiyatlar, yukarýdaki iki bendin uygulanmasý amacýyla Komisyonca çýkarýlacak direktifler çerçevesinde, ilgili taraflar arasýnda müzakere edilerek tespit edilir.
	Birinci aþamanýn uzatýlmasý halinde, anlaþma veya sözleþmelerin uygulanmasýna iþbu Antlaþmanýn yürürlüðe giriþini izleyen dördüncü yýlýn sonunda yürürlükte olan þartlarda devam edilir. Miktarlarýn yükseltilmesi ve fiyatlarýn yakýnlaþtýrýlmasý yükümlülükl
	Üye Devletler, bu anlaþmalar veya sözleþmelerin yapýlmasý ve uygulanmasýný saðlamak amacýyla, özellikle ithalat politikasý
	konusundaki mevzuatýn kendilerine tanýdýðý tüm imkanlarý kullanýrlar.
	Üçüncü ülke ürünlerine karþý rekabet halinde bulunmalarý durumunda Üye Devletlerce Topluluk dýþýndaki ülkelere ihraç edilmeye yönelik ürünlerin imalatýnda hammaddeye ihtiyaç duyulduðu ölçüde, bu anlaþma veya sözleþmeler, üçüncü ülkelerden bu amaçla gerçe

	Madde 46
	Bir Üye Devletteki herhangi bir ürünün, diðer bir Üye Devletteki benzer bir ürünle rekabet durumunu etkileyen bir ulusal pazar organizasyonuna ya da eþ deðerde sonuç doðuracak herhangi bir iç mevzuata tabi olmasý durumunda, Üye Devletler tarafýndan bu tü
	Komisyon bu vergilerin miktarýný, dengenin yeniden kurulmasýna imkan verecek düzeyde tespit eder; Komisyon ayrýca, þartlarýný ve ayrýntýlarýný kendisinin belirleyeceði diðer tedbirlere de baþvurulmasýna izin verebilir.

	Madde 47
	Bu Baþlýk hükümlerinin uygulanmasýnda, Ekonomik ve Sosyal Komitenin yerine getireceði görevlere iliþkin olarak tarým biriminin görevi, 197 ve 198. Maddelere uygun olarak, Komitenin müzakerelerinin hazýrlanmasýnda Komisyonun emrine hazýr durumda bulunmakt


	BAÞLIK III
	Kiþilerin, Hizmetlerin Ve Sermayenin Serbest Dolaþýmý
	BÖLÜM 1
	ÝÞÇÝLER
	Madde 48
	Ýþçilerin Topluluk içindeki serbest dolaþýmý en geç geçiþ döneminin sonunda saðlanmýþ olur.
	Bu serbest dolaþým, Üye Devletler iþçileri arasýnda istihdam, ücret ve diðer çalýþma koþullarý konusunda, uyrukluk esasýna dayalý her tür ayýrýmcýlýðýn kaldýrýlmasýný gerektirir.
	Serbest dolaþým, kamu düzeni, kamu güvenliði veya kamu saðlýðý sebebiyle haklý görülebilecek sýnýrlamalar saklý kalmak kaydýyla:
	fiilen yapýlmýþ iþ tekliflerini kabul etme;
	bu amaçla Üye Devletlerin topraklarý içinde serbestçe dolaþma;
	Üye Devletlerin birinde o devlet uyruklarýnýn istihdamýný düzenleyen yasa, tüzük ve idari düzenlemelere uygun olarak herhangi bir iþ yapmak amacýyla oturma;
	bir Üye Devlette bir iþte çalýþtýktan sonra, Komisyonca hazýrlanacak uygulama yönetmelikleri vasýtasýyla belirlenecek düzenlemelere uyarak o Üye Devlet topraklarýnda bulunma,
	hakkýný içerir.
	Bu Madde hükümleri kamu hizmetlerindeki istihdama uygulanmaz.

	Madde 49
	Konsey, iþbu Antlaþma yürürlüðe girer girmez Komisyonun önerisi üzerine, Avrupa Parlamentosu ile iþbirliði yaparak, Ekonomik ve Sosyal Komiteye de danýþtýktan sonra nitelikli çoðunlukla yukarýdaki Maddede tanýmlandýðý þekilde iþçilerin serbest dolaþýmýný
	ulusal istihdam idareleri arasýnda sýký bir iþbirliði saðlayarak;
	ister Üye Devletler arasýnda daha önce akdedilen Antlaþmalardan, ister ulusal mevzuattan kaynaklansýn, kalmalarý iþçilerin dolaþýmlarýnýn serbestleþtirilmesine engel teþkil edebilecek idari uygulama ve usullerle iþe alýnma sürelerini sistemli ve aþamalý
	serbestçe iþ seçme konusunda diðer Üye Devlet iþçilerine ilgili devlet iþçilerine konulandan farklý þartlar getiren, Üye Devletler arasýnda daha önce yapýlan Antlaþmalarýn veya iç mevzuatýn öngördüðü tüm süre ve diðer kýsýtlamalarý sistemli ve aþamalý bi
	muhtelif bölge ve sanayi dallarýnda istihdam düzeyi ve yaþam standardýný ciddi tehlikelerden uzak tutacak þartlarda iþ teklifleri ile iþ taleplerini karþýlaþtýrmaya ve aralarýndaki dengeyi saðlamayý kolaylaþtýrmaya yönelik uygun mekanizmalarý kurarak,
	gerekli tedbirleri alýr.

	Madde 50
	Üye Devletler, ortak bir program çerçevesinde genç iþçilerin deðiþimini teþvik ederler.

	Madde 51
	Konsey, Komisyonun önerisi üzerine, oybirliði ile karar alarak, iþçilerin serbest dolaþýmýný saðlamak amacýyla sosyal güvenlik alanýnda gerekli tedbirleri alýr. Bu amaçla göçmen iþçilere ve bakmakla yükümlü olduklarý kiþilere:
	sosyal yardýma hak kazanýlmasý, bu hakkýn korunmasý ve bu yardým miktarýnýn hesaplanmasý için çeþitli ülkelerin mevzuatýndaki bütün sürelerin birleþtirilmesine,
	Üye Devletlerin topraklarýnda yerleþik kiþilere öde˜melerde bulunulmasýna
	imkan verecek düzenlemeler yapar.


	BÖLÜM 2
	YERLEÞME VE TEÞEBBÜS KURMA HAKKI
	Madde 52
	Bir Üye Devlet uyruklarýnýn bir baþka Üye Devlet topraklarýnda yerleþme özgürlüðüne getirilen kýsýtlamalar geçiþ dönemi boyunca aþaðýdaki hükümler çerçevesinde aþamalý olarak kaldýrýlýr. Bu, bir Üye Devlet topraklarýna yerleþmiþ diðer bir Üye Devlet uyru
	Bu yerleþme özgürlüðü, sermayeye iliþkin bölümün hükümleri çerçevesinde, yerleþilen ülke mevzuatýnýn kendi vatandaþlarý için belirlediði þartlarda serbest çalýþmayý saðlamayý ve bunlarý icra etmeyi, teþebbüsler ve özellikle de 58. Maddenin 2. paragrafýna

	Madde 53
	Ýþbu Antlaþmada öngörülen hükümler saklý kalmak kaydýyla, Üye Devletler kendi topraklarýnda diðer Üye Devletler uyruklarýnýn yerleþme hakkýna yeni kýsýtlamalar getiremezler.

	Madde 54
	Birinci aþamanýn bitiminden önce Konsey, Komisyon'un önerisi üzerine ve Ekonomik ve Sosyal Komite ile Avrupa Parlamentosuna da danýþtýktan sonra oybirliði ile karar alarak, Topluluk içinde yerleþme özgürlüðü üzerinde mevcut bulunan kýsýtlamalarýn kaldýrý
	Bu programda her bir faaliyet türü için yerleþme ve kuruluþ serbestisinin saðlanmasýna iliþkin genel koþullar ve özellikle bunun hangi aþamalarla gerçekleþtirileceði saptanýr.
	Bu genel programý uygulamaya koymak amacýyla, ya da böyle bir programýn olmamasý halinde, belirli bir faaliyete baðlý olarak yerleþme özgürlüðünü gerçekleþtirmede bir ilerleme saðlamak için Konsey, Komisyonun önerisi üzerine, Avrupa Parlamentosu ile iþbi
	Konsey ve Komisyon yukarýdaki hükümler uyarýnca kendilerine verilen görevleri, özellikle;
	Kural olarak, yerleþme özgürlüðünün, üretim ve ticaretin geliþtirilmesine özellikle yararlý katkýlar saðlayacak faaliyetlere öncelik tanýyarak;
	topluluk içinde çeþitli faaliyetlerin özel durumlarý hakkýnda bilgi edinmek amacýyla, Üye Devletlerin yetkili mercileri arasýnda yakýn iþbirliði saðlayarak;
	Üye Devletler arasýnda daha önceden yapýlan anlaþmalar veya iç mevzuattan kaynaklanan ve yürürlükte kalmalarý yerleþme özgürlüðüne engel teþkil etmesi muhtemel idari uygulama ve usulleri kaldýrarak;
	Üye Devletlerden birinin bir baþka Üye Devlet topraðýnda çalýþan iþçilerinin, o ülkede baðýmsýz çalýþmak isterlerse söz- konusu devlete bu faaliyete baþlamaya niyetlendikleri sýrada girecek olduklarý takdirde, uymak durumunda bulunacaklarý koþullarý taþý
	bir Üye Devlet uyruðuna, 39. Maddenin 2. paragrafýnda belirtilen ilkelere ters düþmemesi koþuluyla, diðer bir Üye Devlet topraklarýnda arazi ve bina edinme ve kullanma imkaný vererek;
	ele alýnan her faaliyet dalýnda, gerek bir Üye Devlet topraklarýnda acente, þube ve baðlý kuruluþlar kurulmasý, gerek ana kuruluþ personelinin bu acente, þube ve baðlý kuruluþlarýn denetim ve yönetim organlarýna girme þartlarý bakýmýndan yerleþme özgürlü
	ortaklarýn olduðu kadar üçüncü kiþilerin de çýkarlarýný korumak amacýyla Üye Devletlerde 58. Maddenin 2. paragrafý uyarýnca þirketlerden istenen teminatlarý, gereken ölçüde ve bunlarý Topluluk çapýnda eþdeðer kýlacak biçimde koordine ederek;
	yerleþme þartlarýnýn Üye Devletlerce saðlanan yardýmlar˜la bozulmamasýný güvence altýna alarak yerine getirirler.

	Madde 55
	Bu bölüm hükümleri belirli bir Üye Devlet söz konusu olduðu ölçüde, kamu gücünün nadiren de olsa kullanýlmasý ile ilgili faaliyetlere uygulanmaz.
	Konsey, Komisyonun önerisi üzerine nitelikli çoðunlukla karar alarak, bazý faaliyetleri iþbu Bölüm hükümlerinin dýþýnda tutar.

	Madde 56
	Ýþbu Bölüm hükümleri ve bu hükümler gereðince alýnan önlemler, yabancý uyruklulara kamu düzeni, kamu güvenliði ve halk saðlýðý nedenleriyle özel muamele yapýlmasýný öngören yasa, tüzük ve idari düzenlemelerle getirilmiþ hükümlerin uygulanmasýna engel olm
	Geçiþ döneminin bitiminden önce, Konsey, Komisyon'un önerisi üzerine ve Avrupa Parlamentosunun görüþünü aldýktan sonra, oybirliðiyle karar alarak, yukarýda sözü edilen yasa, tüzük ya da düzenleme hükümlerinin koordinasyonu için direktifler çýkarýr. Bunun

	Madde 57
	Baðýmsýz çalýþmayý kolaylaþtýrmak amacýyla Konsey, Komis˜yonun önerisi üzerine ve Avrupa Parlamentosu ile iþbirliði yaparak, birinci aþama süresince oy birliðiyle ve daha sonra nitelikli çoðunlukla karar alarak diplomalarýn, sertifikalarýn ve diðer resmi
	Ayný amaçla Konsey, geçiþ döneminin bitiminden önce, Komisyonun önerisi üzerine ve Avrupa Parlamentosuna danýþtýktan sonra, üye Devletlerde yürürlükte bulunan serbest meslek edinme ve bu mesleklerin icrasý ile ilgili olarak yasa, tüzük ya da idaridüzenle
	Týp ve týpla ilgili branþlar ile eczacýlýk mesleðinde kýsýtlamalarýn aþamalý olarak kaldýrýlmasý, bu mesleklerin çeþitli Üye Devletlerdeki icra koþullarý arasýnda koordinasyon saðlanarak gerçekleþtirilir.

	Madde 58
	Bir Üye Devlet mevzuatýna göre kurulmuþ ve kayýtlý merkezleri, idare merkezleri veya baþlýca iþ merkezi Topluluk içinde bulunan þirket veya firmalar, iþbu Bölüm hükümlerinin uygulanmasýnda Üye Devlet uyruðu gerçek kiþiler gibi muamele görürler.
	"Þirketler ya da firmalar" tabirinden kooperatifler dahil olmak üzere medeni kanun ya da ticaret kanunu uyarýnca kurulmuþ þirketler ya da firmalar ile kâr amacý gütmeyenler hariç olmak üzere kamu hukuku ya da özel hukuk hükümlerine tabi diðer tüzel kiþil


	BÖLÜM 3
	HÝZMETLER
	Madde 59
	Topluluk içinde hizmet edimi serbestisine uygulanan kýsýtlamalar, hizmetlerden yararlanan kiþinin bulunduðu Devletten baþka bir Topluluk Devletinde yerleþmiþ Üye Devlet uyruklarý için, aþaðýdaki hükümler çerçevesinde geçiþ dönemi içinde aþamalý olarak ka
	Konsey, bir üçüncü ülke uyruðu olup Topluluk içinde yerleþmiþ olan hizmet sunucularýný da,Komisyonun önerisi üzerine nitelikli çoðunlukla karar alarak, bu Bölüm hükümlerinden yararlandýrabilir.*

	Madde 60
	Ýþbu Antlaþmada normal olarak bir ücret karþýlýðý yapýlan ve mallarýn, sermayenin ve kiþilerin serbest dolaþýmýna iliþkin hükümlerin kapsamýna girmeyen iþler "hizmet" olarak deðerlendirilir.
	Hizmetler, özellikle:
	sýnai nitelikteki faaliyetleri;
	ticari nitelikteki faaliyetleri;
	zanaat faaliyetlerini;
	serbest meslek faaliyetlerini;
	içerir.
	Hizmet sunan kiþi, yerleþme hakkýna iliþkin Bölüm hükümleri saklý kalmak kaydýyla, hizmetin verildiði ülkede, o ülkenin kendi uyruklarýna uyguladýklarýyla ayný þartlarda geçici olarak faaliyetini sürdürebilir.

	Madde 61
	Taþýmacýlýk alanýnda hizmet edimi serbestisi, taþýmacýlýða iliþkin Baþlýktaki hükümlere tabidir.
	Sermaye hareketlerine baðlý banka ve sigorta hizmetlerinin serbestleþtirilmesi, sermaye dolaþýmýnýn aþamalý olarak serbestleþtirilmesi ile uyum içinde gerçekleþtirilir.

	Madde 62
	Bu Antlaþmada aksi öngörülmedikçe, Üye Devletler iþbu Antlaþmanýn yürürlüðe girdiði tarihte fiilen gerçekleþmiþ bulunan hizmet edimi serbestisine yeni kýsýtlama getirmez.

	Madde 63
	Konsey, birinci aþamanýn bitiminden önce, Komisyonun önerisi üzerine ve Ekonomik ve Sosyal Komite ile Avrupa Parlamentosuna da danýþtýktan sonra, Topluluk içinde hizmet sunma serbestisine uygulanmakta olan kýsýtlamalarýn kaldýrýlmasý için oybirliðiyle ge
	Bu program her hizmet türü için serbestleþtirmenin genel koþullarýný ve aþamalarýný tespit eder.
	Bu genel programý uygulamak ya da böyle bir programýn yokluðu durumunda   belirli   bir    hizmetin   serbestleþtirilmesindeki
	aþamayý gerçekleþtirmek amacýyla Konsey, Komisyonun önerisi üzerine ve Ekonomik ve Sosyal Komite ile Avrupa Parlamentosuna danýþtýktan sonra, birinci aþamanýn sonuna kadar oybirliðiyle, daha sonra nitelikli çoðunlukla karar alarak direktifler çýkarýr.
	1 ve 2. paragraflarda belirtilen öneriler ve kararlar kural olarak, üretim maliyetlerini doðrudan etkileyecek ya da serbestleþtirilmesi mal ticaretini geliþtirmeye katkýda bulunacak hizmetlere öncelik tanýr.

	Madde 64
	Üye Devletler, genel ekonomik durumlarý ve ilgili ekonomik sektördeki durumun imkan vermesi halinde, hizmetleri 63. Maddenin 2. paragrafýndaki hükümler uyarýnca çýkarýlan direktiflerin gerektirdiði ölçüyü aþacak biçimde serbestleþtirmeye hazýr olduklarýn
	Komisyon ilgili Üye Devletlere bu amaç doðrultusunda tavsiyelerde bulunur.

	Madde 65
	Hizmetlerin serbestçe yerine getirilmesindeki kýsýtlamalar kaldýrýlmadýkça, Üye Devletlerin her biri bu kýsýtlamalarý, uyrukluk veya ikamet edilen yer farký gözetilmeksizin, 59. Maddenin birinci paragrafýnda sözü edilen tüm hizmet sunan kiþilere uygular.

	Madde 66
	55 ila 58. Maddeler hükümleri bu bölümün kapsamýna giren konulara uygulanýr.


	BÖLÜM 4
	SERMAYE
	Madde 67
	Üye Devletler, geçiþ dönemi içinde, ortak pazarýn iyi iþlemesi için gerekli olduðu ölçüde, Üye Devletlerde yerleþik kiþilere ait sermaye dolaþýmýna uygulanan tüm kýsýtlamalarý ve taraflarýn uyrukluðu veya ikametgahý veya sermayenin yatýrýldýðý yerle ilgi
	Sermayenin Üye Devletler arasýnda dolaþýmýna iliþkin cari ödemelere uygulanan bütün kýsýtlamalar en geç birinci aþamanýn sonunda kaldýrýlýr.

	Madde 68
	Üye Devletler, bu Bölümde öngörülen konularda, iþbu Antlaþmanýn yürürlüðe giriþinden sonra da hâlâ gerekli olduklarý ölçüde, kambiyo izinleri verirken mümkün olduðu ölçüde serbest davranýrlar.
	Bir Üye Devlet,sermaye piyasasýna ve kredi sistemine iliþkin kendi iç mevzuatýný iþbu Bölüm hükümlerine uygun olarak serbestleþtirilmiþ sermaye hareketlerine uygulamasý halinde bunu ayýrým gözetmeden yapar.
	Bir Üye Devleti veya bölgesel ya da yerel idarelerini doðrudan veya dolaylý þekilde finanse etmeye yönelik ödünçler,diðer üye Devletlerde ancak ilgili devletlerin bu konuda anlaþmaya varmasý halinde piyasaya sürülebilir veya bir yatýrýmda kullanýlabilirl

	Madde 69
	Konsey, 105. Maddede öngörülen Para Komitesine ayný amaç doðrultusunda danýþacak olan Komisyonun önerisi üzerine, ilk iki aþamada oybirliði ile daha sonra nitelikli çoðunlukla karar alarak 67. Madde hükümlerinin aþamalý olarak uygulamaya konulmasý için g

	Madde 70
	Komisyon, Konseye Üye Devletler ile üçüncü ülkeler arasýn˜daki sermaye dolaþýmýna iliþkin Üye Devletler kambiyo politikalarýnýn aþamalý olarak koordinasyonuna yönelik tedbirler önerir. Bu amaçla Konsey, nitelikli çoðunlukla direktifler yayýnlar. Konsey,
	Birinci paragrafa uygun olarak alýnan tedbirlerin Üye Devletlerin kambiyo mevzuatý arasýndaki farklýlýklarýn ortadan kaldýrýlmasýna imkan vermemesi, ve bu farklýlýklarýn bir Üye Devlette ikamet eden kiþileri, Üye Devletlerden birinin üçüncü ülkeler arasý
	Eðer Konsey, bu önlemlerin, sermayenin Topluluk içindeki serbest dolaþýmýný, doðacak güçlüklerin aþýlmasý amacýnýn gerektirdiðinden daha fazla kýsýtladýðýný saptarsa, Komisyonun önerisi üzerine nitelikli çoðunlukla, ilgili Devletin bu tedbirleri kaldýrma

	Madde 71
	Üye Devletler, Topluluk içinde sermaye hareketlerini ve bu hareketlere iliþkin cari ödemeleri etkileyen yeni hiçbir kambiyo kýsýtlamasý koymamaya ve mevcut mevzuatý daha kýsýtlayýcý hale getirmemeye çaba sarf ederler.
	Üye Devletler ekonomik durumlarý, özellikle ödemeler dengelerinin durumlarý elverdiði ölçüde, yukarýdaki Maddelerde öngörülen sermaye hareketlerinin serbestleþtirilme sýnýrýný aþmaya hazýr olduklarýný bildirirler.
	Komisyon, Para Komitesine danýþtýktan sonra Üye Devletlere bu konuda tavsiyelerde bulunabilir.

	Madde 72
	Üye Devletler, üçüncü ülkelere giden veya o ülkelerden gelen sermaye hareketleri hakkýndaki bilgileri sürekli olarak Komisyona aktarýrlar. Komisyon bu konuda uygun bulduðu görüþleri Üye Devletlere iletebilir.

	Madde 73
	Sermaye dolaþýmýnýn Üye Devletlerden birinin sermaye piyasasýnýn iþleyiþinde bozulmalar yaratmasý halinde, Komisyon, Para Komitesine danýþtýktan sonra, bu Devlete sermaye hareketleri alanýnda þartlarý ve ayrýntýlarý Komisyonca belirlenecek koruma tedbirl
	Konsey,nitelikli çoðunlukla karar alarak bu yetkiyi geri alabilir ya da bu þartlarý ve usulleri deðiþtirebilir.
	Bununla birlikte, güç durumda olan bir Üye Devlet, gerektiðinde gizlilikleri ya da ivedilikleri nedeniyle, yukarýda
	sözü edilen tedbirleri bizzat alabilir. Komisyon ve diðer Üye Devletler, bu tür tedbirlerden en geç yürürlüðe girdikleri tarihte haberdar edilirler. Bu durumda, Komisyon, Para Komitesine danýþtýktan sonra ilgili Devletin bu tedbirleri deðiþtirmesine veya
	BAÞLIK IV


	Taþýmacýlýk
	Madde 74
	Ýþbu Antlaþmanýn bu Baþlýk altýnda düzenlenen konularla ilgili amaçlarý Üye Devletler tarafýndan ortak bir taþýmacýlýk politikasý çerçevesinde gerçekleþtirilmeye çalýþýlýr.

	Madde 75
	Konsey, Taþýmacýlýðýn belirli özelliklerini göz önünde tutarak ve 74. Maddenin uygulanmasý amacýyla, Komisyonun önerisi üzerine ve Ekonomik ve Sosyal Komite ile Avrupa Parlamentosunun da görüþünü aldýktan sonra, ikinci aþamanýn sonuna kadar oybirliðiyle,
	bir Üye Devletin topraklarýndan çýkan ya da o devlete giren veya bir ya da daha çok Üye Devletin topraðýný kateden uluslararasý taþýmacýlýða uygulanacak ortak kurallarý;
	bir üye Devlette, o Devlet sýnýrlarý içinde yerleþik olmayan taþýmacýlarýn taþýmacýlýk hizmetlerinde bulunma koþullarýný;
	gerekli bütün diðer hükümleri,
	belirler.
	1. paragrafýn (a) ve (b) bentlerinde belirtilen düzenlemeler geçiþ döneminde hükme baðlanýr.
	Konsey, uygulanmalarý bazý bölgelerde hayat standardýný, istihdam ve taþýma donatýmýnýn iþletilmesini tehlikeli biçimde etkileyebilecek nitelikteki taþýmacýlýk rejimi ilkelerine iliþkin hükümleri, 1. paragrafta öngörülen usule uymaksýzýn ve ortak pazarýn

	Madde 76
	75. Maddenin 1. paragrafýnda öngörülen hükümler belirleninceye kadar, Konseyden oybirliðiyle onay alýnmadýkça, hiçbir Üye Devlet, iþbu Antlaþma yürürlüðe girdiði zaman bu konuyu düzenleyen muhtelif hükümleri, kendi ulusal taþýmacýlarýna kýyasla, diðer Üy

	Madde 77
	Taþýmacýlýðýn koordinasyonu için duyulan ihtiyaçlara cevap veren, ya da kamu hizmeti kavramý içinde yer alan bazý yükümlülükleri karþýlamaya yarayan yardýmlar iþbu Antlaþmaya uygundur.

	Madde 78
	Ýþbu Antlaþma çerçevesinde taþýmacýlýk bedelleri ve koþullarý konusunda alýnacak her önlem, taþýmacýlarýn ekonomik durumlarýný dikkate almak zorundadýr.

	Madde 79
	Topluluk içindeki taþýmalarda, bir taþýmacýya, ayný mallarý ayný güzergâhlarda taþýmak için, malýn çýkýþ ya da varýþ ülkesine baðlý olarak farklý taþýma ücretleri ve farklý koþullar uygulanmasý þeklinde ortaya çýkan ayýrýmcýlýk en geç ikinci aþamanýn bit
	1.paragraf, Konseyin 75.Maddenin 1.paragrafýna uygun olarak diðer önlemleri almasýný engellemez.
	Konsey, iþbu Antlaþmanýn yürürlüðe giriþini izleyen iki yýl içinde Komisyonun önerisi üzerine ve Ekonomik ve Sosyal Komitenin
	de görüþünü aldýktan sonra nitelikli çoðunlukla karar alarak 1. paragraftaki hükümlerin uygulanmasý için gerekli yasal düzenlemeyi yapar.
	Konsey özellikle, Topluluk kurumlarýnýn 1. paragrafta belirtilen hükme uymalarýna ve ilgililerin bu hükümden tam olarak yararlanmalarýný saðlamalarýna imkan vermek için gerekli tedbirleri alabilir.
	Komisyon resen ya da bir Üye Devletin baþvurusu üzerine 1. paragrafta sözü edilen ayýrýmcýlýk durumlarýný inceler ve ilgili Üye Devletin görüþünü aldýktan sonra 3. paragraf hükümlerine uygun olarak belirlenen yasal düzenleme çerçevesinde gerekli kararlar

	Madde 80
	Komisyon tarafýndan izin verilmiþ bir uygulama olmadýkça bir Üye Devletçe, Topluluk içinde yapýlan taþýmacýlýða, belirli bir ya da daha çok teþebbüs ya da sanayie çýkar saðlamaya yönelik her türlü destek veya koruma içeren bedel ve þartlarýn uygulanmasý
	Komisyon resen veya bir Üye Devletin baþvurusu üzerine 1. paragrafta belirtilen taþýma bedel ve þartlarýný inceler; bu incelemeyi yaparken özellikle bir yandan uygun bir bölgesel ekonomi politikasýnýn gereklerini, az geliþmiþ bölgelerin ihtiyaçlarýný; ay
	Komisyon ilgili her Üye Devletin görüþünü aldýktan sonra gerekli kararlarý alýr.
	1. paragrafta belirtilen yasaklama rekabet tarifelerine uygulanmaz.

	Madde 81
	Sýnýr geçiþi sýrasýnda bir taþýmacý tarafýndan, taþýma bedellerine ek olarak tahsil edilen resim ya da harçlar bu geçiþin fiilen sebep olduðu masraflara oranla makul bir düzeyi aþamaz.
	Üye Devletler bu masraflarý aþamalý olarak azaltmaya çaba harcarlar.
	Komisyon, iþbu Maddenin uygulanmasý için Üye Devletlere tavsiyelerde bulunabilir.

	Madde 82
	Ýþbu Baþlýk hükümleri, Almanya'nýn bölünmesinin Federal Almanya Cumhuriyetinin bazý bölgelerinin ekonomik durumunda sebep olduðu ekonomik kayýplarýn telafisi için gerekli olmalarý þartýyla, bu Cumhuriyette alýnan tedbirlere engel teþkil etmez.

	Madde 83
	Komisyon nezdinde, Üye Devletler Hükümetlerince seçilmiþ uzmanlardan oluþan bir Danýþma Komitesi kurulur. Komisyon, gerekli gördüðü hallerde, Ekonomik ve Sosyal Komitenin taþýmacýlýk biriminin yetkileri saklý kalmak kaydýyla, bu Danýþma Komitesinin görüþ

	Madde 84
	Ýþbu Baþlýk hükümleri demiryolu, karayolu ve ülke içi su yollarýyla yapýlan taþýmacýlýða uygulanýr.
	Konsey nitelikli çoðunlukla, deniz ve hava taþýmacýlýðý için uygun tedbirlerin alýnýp alýnmayacaðý ve gerektiðinde bu tedbirlerin hangi ölçü ve usule göre alýnacaðý konusunda karar verebilir.*
	75. Maddenin 1 ve 3. paragraflarýndaki usul hükümleri uygulanýr.**


	KISIM ÜÇ
	TOPLULUÐUN POLÝTÝKASI
	BAÞLIK I
	Ortak Kurallar
	BÖLÜM 1
	REKABETE ÝLÝÞKÝN KURALLAR
	Kesim 1
	Teþebbüslere uygulanan kurallar
	Madde 85
	Üye Devletler arasýndaki ticareti etkileyebilecek ve ortak pazar içindeki rekabetin engellenmesi, kýsýtlanmasý veya bozulmasýný amaç edinen veya bu sonucu doðuran ve özellikle:
	alýþ veya satýþ fiyatlarýný veya diðer ticaret koþulla˜rýný doðrudan ya da dolaylý olarak belirleyen;
	üretimi, pazarlarý, teknik geliþimi veya yatýrýmý kýsýtlayan veya kontrol eden;
	pazar veya tedarik kaynaklarýný paylaþtýran;
	diðer ticari taraflar ile yapýlan eþdeðer iþlemlere farklý koþullar uygulayan ve böylelikle de onlarý rekabet açýsýndan zararlý duruma sokan;
	sözleþmelerin akdini, nitelikleri gereði veya ticari teamüle göre bu tür sözleþmelerin konusuyla hiç bir baðlantýsý olmayan ek yükümlülüklerin diðer taraflarca kabulü þartýna baðlayan,
	teþebbüsler arasýndaki tüm anlaþmalar, teþebbüs birliklerinin kararlarý ve birlikte davranýþlar ortak pazarla baðdaþmadýklarý için yasaktýr.
	Ýþbu Madde ile yasaklanan anlaþmalar ve kararlar hükümsüzdür.
	Bununla birlikte, tüketicilere saðlanan çýkardan adalete uygun bir pay saðlamanýn yaný sýra, mallarýn üretimi veya daðýtýmýnýn geliþtirilmesine veya teknik ve ekonomik ilerlemenin hýzlandýrýlmasýna katkýda bulunan; ve
	ilgili teþebbüslere, bu amaçlara ulaþmak için gereksiz kýsýtlamalar getirmeyen,
	bu tür teþebbüslere söz konusu ürünlerin önemli bir kýsmý için rekabeti ortadan kaldýrma olanaðý vermeyen,
	teþebbüsler arasýndaki herhangi bir anlaþma veya anlaþmalar dizisi,
	teþebbüslerin ya da teþebbüs birliklerinin herhangi bir kararý veya kararlar dizisi,
	müþtereken kararlaþtýrýlmýþ her tür uygulama veya uygulamalar dizisi,
	ile ilgili olarak 1. paragraf hükümlerinin uygulanmamasý kararlaþtýrýlabilir.

	Madde 86
	Bir veya daha çok teþebbüsün ortak pazarda veya önemli bir bölümündeki hakim durumu kötüye kullanmasý, Üye Devletler arasýndaki ticareti etkilemesi ölçüsünde, ortak pazarla baðdaþmaz ve yasaktýr.
	Böyle bir kötüye kullanma, özellikle:
	doðrudan veya dolaylý olarak haksýz alýþ veya satýþ fiyatlarý veya baþka adalete aykýrý ticari þartlar koþulmasý;
	üretimin, pazarlarýn veya teknik geliþmenin tüketicilerin zararýna olacak þekilde sýnýrlandýrýlmasý;
	ticari iliþkinin diðer taraflarý ile yapýlan eþ deðerdeki iþlemlere farklý koþullar uygulanmasýný ve böylelikle de onlarýn rekabet açýsýndan dezavantajlý duruma sokulmasý;
	sözleþmelerin akdinin, nitelikleri gereði veya ticari teamüle göre bu tür sözleþmelerin konusuyla hiç bir baðlantýsý olmayan ek yükümlülüklerin taraflarca kabulü þartýna baðlanmasýný kapsayabilir.

	Madde 87
	Ýþbu Antlaþmanýn yürürlüðe girmesini izleyen üç yýl içinde Konsey, Komisyonun önerisi üzerine ve Avrupa Parlamentosunun görüþünü aldýktan sonra 85 ve 86. Maddelerde belirtilen ilkelerin uygulanmasý için gerekli tüzük veya direktifleri oybirliðiyle kabul
	Bu tür hükümler yukarýda belirtilen süre içinde kararlaþtýrýlmamýþsa Konsey, Komisyonun önerisi üzerine ve Avrupa Parlamentosunun da görüþünü aldýktan sonra nitelikli çoðunluk ile bu hükümleri belirler.
	1. paragrafta deðinilen tüzük veya direktiflerin amacý, özel˜likle:
	para cezalarý ve gecikme faizi koyma yoluyla 85. Maddenin 1. paragrafý ve 86. Maddede belirlenen yasaklara uyulmasýný temin etmek;
	bir taraftan etkin denetim yapýlmasýný diðer taraftan yönetimi mümkün olan ölçüde basitleþtirmeye duyulan ihtiyacý göz önünde bulundurarak 85. Maddenin 3. paragrafýnýn uygulanmasýna iliþkin ayrýntýlarý belirlemek;
	gerektiðinde 85 ve 86. Madde hükümlerinin kapsamýný eko˜nominin çeþitli dallarýna göre tanýmlamak;
	iþbu paragrafta belirlenen hükümlerin uygulanmasýnda Komisyon ve Adalet Divaný'nýn görevlerini tanýmlamak;
	iþbu Kesimde yer alan veya bu Maddenin uygulanmasý sonucu kabul edilen hükümler ile ulusal mevzuat arasýndaki iliþkiyi belirlemektir.

	Madde 88
	87. Maddeye uygun olarak kabul edilen hükümler yürürlüðe girinceye kadar, Üye Devletlerin yetkili makamlarý anlaþmalar, kararlar ve teþebbüslerin birlikte davranýþlarýnýn kabul edilebilirliði ve ortak pazardaki hakim durumun kötüye kullanýlmasý konusunda

	Madde 89
	88. Madde saklý kalmak kaydýyla Komisyon, görevine baþlar baþlamaz 85 ve 86. Maddelerde belirlenen ilkelerin uygulanmasýný saðlar. Komisyon, bir Üye Devletin baþvurusu üzerine veya resen ve Üye Devletlerde kendisine yardýmcý olabilecek yetkili makamlar i
	Ýhlalin sona erdirilmemesi durumunda Komisyon, bu tür ihlali gerekçeli bir karar ile tespit eder. Komisyon, kararýný yayýmlayabilir ve durumun düzeltilmesi amacýyla koþul ve ayrýntýlarýný kendisinin saptayacaðý gerekli tedbirleri almalarý için Üye Devlet

	Madde 90
	Kamu teþebbüsleri ve Üye Devletlerin özel veya münhasýr haklar tanýdýðý teþebbüslerle ilgili olarak Üye Devletler, iþbu Antlaþmada yer alan, özellikle 7. ve 85 ila 90. Maddelerde öngörülen kurallara aykýrý hiçbir tedbir alamaz ve mevcut olanlarý da devam
	Genel ekonomik çýkarlara iliþkin hizmetleri yürütmekle görevli veya mali nitelikli tekel özelliðine sahip teþebbüsler, bu tür kurallar kendilerine verilmiþ olan belirli görevlerin
	ifasýný hukuken veya fiilen engellemedikçe, iþbu Antlaþmada yer alan kurallara, özellikle rekabet ile ilgili kurallara tabidir. Ticaretin geliþimi Topluluðun çýkarlarýna aykýrý olabilecek ölçüde etkilenmemelidir.
	Komisyon, iþbu Madde hükümlerinin uygulanmasýný gözetir ve gerektiðinde uygun direktif veya kararlarý Üye Devletlere yöneltir.


	Kesim 2
	Damping
	Madde 91
	Geçiþ döneminde Komisyon, bir Üye Devlet veya ilgili baþka bir tarafýn baþvurusu üzerine ortak pazar içinde damping uygulanmakta olduðunu saptarsa, bu uygulamalara yol açan kiþi ya da kiþilere bu duruma son vermelerini saðlamak amacýyla tavsiyelerde bulu
	Damping uygulamalarýna devam edilmesi durumunda Komisyon, koþullarýný ve ayrýntýlarýný kendisinin saptayacaðý koruyucu tedbirleri almasý için zarar gören Üye Devlete yetki verir.
	Ýþbu Antlaþmanýn yürürlüðe girmesiyle, bir Üye Devlet menþeli veya o devlet içinde serbest dolaþým halinde olup ve baþka bir Üye Devlete ihraç edilmiþ olan ürünler, yeniden ithal edilmeleri durumunda, hiçbir gümrük resmine, miktar kýsýtlamasýna veya eþ e


	Kesim 3
	Devletler tarafýndan yapýlan yardýmlar
	Madde 92
	Ýþbu Antlaþmada aksine hüküm bulunmadýkça, bir Üye Devlet tarafýndan veya Devlet kaynaklarý vasýtasýyla herhangi bir þekilde yapýlan ve belirli teþebbüsleri veya belirli mallarýn üretimini kayýrarak rekabeti bozan veya bozmakla tehdit eden, her türlü yar
	Aþaðýdaki yardým türleri ortak pazarla baðdaþýr:
	ilgili ürünlerin menþeine baðlý bir ayýrým gözetmeksizin verilmesi koþuluyla bireysel tüketicilere yapýlan sosyal nitelikli yardýmlar;
	doðal afetler veya olaðanüstü olaylarýn neden olduðu zararý karþýlamak için yapýlan yardýmlar;
	Federal Almanya Cumhuriyeti'nin Almanya'nýn bölünmesinden etkilenen belirli bölgelerinin ekonomisine, bölünmenin yarattýðý ekonomik zararýn giderilmesi için gerekli olduðu ölçüde yapýlan yardýmlar.
	Aþaðýdaki yardým türleri ortak pazarla baðdaþýr sayýlabi˜lir:
	yaþam standardýnýn anormal ölçüde düþük olduðu veya ciddi bir eksik istihdamýn hüküm sürdüðü bölgelerin ekonomik geliþimini desteklemeye yönelik yardýmlar;
	Avrupa'nýn ortak çýkarýna olacak önemli bir projenin gerçekleþtirilmesinin teþvik edilmesi veya bir Üye Devlet ekonomisinde ortaya çýkan ciddi bir bozulmanýn giderilmesi için yapýlan yardýmlar;
	ticaret koþullarýný ortak çýkarlara zarar verecek ölçüde olumsuz yönde etkilemeyen ve belirli ekonomik bölgeler veya belirli ekonomik faaliyetlerin geliþimini kolaylaþtýrmak için yapýlan yardýmlar; ancak, 1 Ocak 1957 tarihi itibariyle gemi yapýmýna veril
	Komisyonun önerisi üzerine Konseyin nitelikli çoðun˜lukla alacaðý kararla belirlenebilecek diðer yardým türleri.

	Madde 93
	Komisyon, Üye Devletlerle iþbirliði içinde bu Devletlerde mevcut olan tüm yardým sistemlerini sürekli olarak inceler. Komisyon, Üye Devletlere, ortak pazarýn sürekli geliþimi veya iþleyiþi için gereken uygun tedbirleri önerir.
	Eðer Komisyon, ilgili taraflara kendi görüþlerini bildirme˜leri için uyarýda bulunduktan sonra, bir Devlet veya Devlet kaynaklarý vasýtasýyla saðlanan yardýmýn 92. Maddeye göre ortak pazarla baðdaþmadýðýný veya bu tür yardýmýn kötüye kullanýldýðýný tespi
	Söz konusu Devletin öngörülen süre içinde bu karara uymamasý halinde Komisyon veya ilgili herhangi bir Devlet, 169 ve 170. Madde hükümlerine uymaksýzýn doðrudan Adalet Divanýnda dava açabilir.
	Bir Üye Devletin baþvurusu üzerine Konsey, istisnai durumlar gerektirdiði takdirde, bu Devletin verdiði veya vereceði
	yardýmýn, 92. Madde hükümlerine veya 94. Maddede belirtilen tüzüklere uymaksýzýn, ortak pazarla baðdaþtýðýna oybirliði ile karar verebilir. Söz konusu yardým ile ilgili olarak Komisyonun, bu paragrafýn birinci bendinde belirtilen süreci baþlatmasý halind
	Ancak, eðer Konsey söz konusu baþvurunun yapýlmasýný izleyen üç ay içinde tutumunu belirtmezse, Komisyon bu konuda kendisi karar verir.
	Komisyon, görüþlerini bildirebilmesi için, yardýmýn yapýlmasý veya deðiþtirilmesi ile ilgili tasarýlardan zamanýnda haberdar edilir. Eðer Komisyon bu tür bir tasarýnýn 92. Maddeye göre ortak pazarla baðdaþmadýðýný düþünürse, 2. paragrafta belirtilen süre

	Madde 94
	Konsey, Komisyonun önerisi üzerine nitelikli çoðunlukla karar alarak, 92 ve 93. Maddelerin uygulanmasý amacýyla gerekli bütün düzenlemeleri yapabilir ve özellikle 93. Maddenin 3. parag˜rafýnýn uygulanmasýna iliþkin þartlarý ve bu süreçten muaf olan yardý


	BÖLÜM 2
	VERGÝ HÜKÜMLERÝ
	Madde 95
	Hiçbir Üye Devlet diðer Üye Devletlerin ürünlerine, kendi
	benzer ürünlerine doðrudan veya dolaylý olarak uyguladýðýndan daha yüksek herhangi bir iç vergiyi doðrudan veya dolaylý olarak koyamaz.
	Ayrýca hiçbir Üye Devlet diðer Üye Devletlerin ürünlerine, diðer ürünlere dolaylý koruma saðlayacak nitelikte herhangi bir iç vergi uygulayamaz.
	Üye Devletler, en geç ikinci aþamanýn baþýnda, iþbu Antlaþma yürürlüðe girdiði sýrada mevcut ve yukarýdaki kurallara aykýrý olan hükümleri kaldýrýr veya düzeltirler.

	Madde 96
	Ürünler herhangi bir Üye Devlet ülkesine ihraç edildiðinde doðrudan ya da dolaylý olarak içeride tabi tutulduklarý vergilerden daha yüksek bir iç vergi iadesinden yararlanamazlar.

	Madde 97
	Yaygýn muamele vergisi tipinde muamele vergisi uygulayan Üye Devletler, ithal edilen ürünlere uyguladýklarý iç vergilendirme veya ihraç edilen ürünler için izin verilen iadeler söz konusu olduðunda, 95 ve 96. Maddelerde belirtilen ilkelerin ihlal edilmem
	Bir Üye Devletin saptadýðý ortalama vergi oranlarýnýn bu ilkelere uymadýðý durumlarda, Komisyon, ilgili Devlete konuya iliþkin gerekli direktif veya kararlarý gönderir.

	Madde 98
	Muamele vergileri, özel tüketim vergileri ve diðer dolaylý vergi türleri dýþýndaki yükümler konusunda,  tasarlanan tedbirler,
	Komisyonun önerisi üzerine Konsey tarafýndan sýnýrlý bir süre için nitelikli çoðunluk ile daha önceden onaylanmýþ olmadýkça, diðer Üye Devletlere yapýlan ihracat ile ilgili indirim veya vergi iadesi saðlanamaz ve Üye Devletlerden yapýlacak ithalata iliþk

	Madde 99*
	Konsey, Komisyonun önerisi üzerine ve Avrupa Parlamen˜tosunun görüþünü aldýktan sonra oybirliðiyle, muamele vergileri, özel tüketim vergileri ve diðer tür dolaylý vergilere iliþkin mevzuatýn uyumlaþtýrýlmasýna yönelik hükümleri,bu uyumlaþtýrmanýn 8a. Mad


	BÖLÜM 3
	MEVZUATIN YAKINLAÞTIRILMASI
	Madde 100
	Komisyonun önerisi üzerine Konsey, oybirliðiyle, Üye Devletlerin, ortak pazarýn kuruluþ ve iþleyiþini doðrudan etkileyebilecek yasa, tüzük veya idari düzenlemelerin yakýnlaþtýrýlmasýna yönelik direktifler çýkarýr.
	Bir veya daha fazla Üye Devlette, uygulanmalarý mevzuat deðiþikliði gerektirebilecek direktifler söz konusu olduðunda, Avrupa Parlamentosu ve Ekonomik ve Sosyal Komitenin görüþü alýnýr.

	Madde 100a*
	100. Maddeye uymaksýzýn ve iþbu Antlaþmanýn aksine hükümleri saklý kalmak kaydýyla, Madde 8a da belirlenen hedeflere ulaþýlmasý için aþaðýdaki hükümler uygulanýr. Konsey, Komisyonun önerisi üzerine, Avrupa Parlamentosu ile iþbirliði içinde ve Ekonomik ve
	1. paragraf, vergilere iliþkin hükümlere, kiþilerin serbest dolaþýmý ve baðýmlý çalýþanlarýn hak ve çýkarlarýyla ilgili hükümlere uygulanmaz.
	Komisyon, 1. paragrafta öngörülen saðlýk, güvenlik, çevre ve tüketicinin korunmasýna iliþkin önerilerinde yüksek bir koruma düzeyini esas alýr.
	Eðer, bir uyum tedbirinin Konseyce nitelikli çoðunlukla kabulünü takiben bir Üye Devlet, 36. Maddede yer alan temel zorunluluklar nedeniyle, veya çevre korunmasý ile ya da çalýþma ortamý ile ilgili olarak ulusal hükümleri uygulamayý gerekli görürse bu hü
	Komisyon, ilgili hükümlerin Üye Devletler arasýndaki ticarette keyfi bir ayýrýmcýlýk aracý veya örtülü bir kýsýtlama olmadýklarýný araþtýrdýktan sonra bunlarý teyit eder.
	Komisyon veya herhangi bir Üye Devlet, baþka bir Üye Devletin iþbu Maddede belirtilen yetkileri usulsüz kullandýðýný düþünürse 169 ve 170. Maddelerde yer alan usule uymaksýzýn konuyu doðrudan doðruya Adalet Divanýna götürebilir.
	Yukarýda deðinilen uyum tedbirleri, uygun durumlarda, 36. Maddede yer alan,ekonomik olmayan bir veya daha fazla nedenle Topluluðun denetim sürecine tabi geçici tedbirler almalarý için Üye Devletlere yetki veren koruyucu bir hükmü de içerir.

	Madde 100 b*
	1992 yýlý içinde, Komisyon, her Üye Devlet ile birlikte 100a Maddesinin kapsamýna giren ve bu maddeye uygun olarak uyumlaþtýrýlmasý yapýlmamýþ ulusal nitelikli yasa, tüzük ve idari düzenlemelerin bir envanterini çýkarýr.
	Konsey, Madde 100a'nýn hükümlerine uygun olarak, bir Üye Devlette yürürlükte olan hükümlerin diðer bir Üye Devlette uygulananlarla eþ deðer sayýlmasýna karar verebilir.
	Madde 100a(4)'ün hükümleri kýyas yoluyla uygulanýr.
	Komisyon, birinci paragrafýn 1. bendinde sözü edilen envante˜ri hazýrlar ve uygun önerileri Konseyin 1992 yýlý sonuna kadar karar vermesi için zamanýnda gönderir.

	Madde 101
	Komisyon, Üye Devletlerin yasa, tüzük ve idari düzenlemeleri arasýndaki bir farklýlýðýn ortak pazar içindeki rekabet koþullarýný bozduðunu ve giderilmesi gereken bir sapmaya sebep olduðunu tespit ederse, ilgili Üye Devletler ile istiþarede bulunur.
	Eðer böyle bir istiþare söz konusu bozukluðu giderecek bir anlaþma ile sonuçlanmazsa Konsey, Komisyonun önerisi üzerine ilk aþamada oybirliðiyle ve ondan sonra nitelikli çoðunluk ile gerekli direktifleri çýkarýr. Komisyon ve Konsey, iþbu Antlaþma˜da beli

	Madde 102
	Yasa, tüzük veya idari düzenlemelerin kabul edilmesi veya deðiþtirilmesinin 101. Madde çerçevesinde bir sapmaya neden olabileceði endiþesi söz konusu olduðu takdirde, sözü edilen hükümleri uygulamak isteyen Üye Devlet, Komisyonun görüþünü alýr. Komisyon,
	Eðer iç hükümlerini belirlemek veya bu hükümlerde deðiþiklik yapmak isteyen bir Devlet Komisyonun kendisine yaptýðý tavsiyeye uymazsa, diðer Üye Devletlerden 101. Maddeye göre, böyle bir
	sapmanýn giderilmesi amacýyla kendi düzenlemelerinde deðiþiklik yapmalarý istenemez. Eðer Komisyonun tavsiyesine uymayan Üye Devlet sadece kendi zararýna bir sapmaya neden olursa 101. Madde hükümleri uygulanmaz.


	BAÞLIK II
	Ekonomi Politikasý
	BÖLÜM 1*
	EKONOMÝ VE PARA POLÝTÝKASI ALANINDA ÝÞBÝRLÝÐÝ
	(EKONOMÝK VE PARASAL BÝRLÝK)
	Madde 102a
	Topluluðun daha sonraki geliþmesi için gerekli ekonomi ve para politikalarýnýn birbirine yakýnlaþmasýný temin etmek amacýyla Üye Devletler, 104. Maddenin hedefleri doðrultusunda iþbirliði yaparlar. Böyle yaparken, bu alanda mevcut yetkilere riayet ederek
	Ekonomi ve para politikasý alanlarýnda daha sonraki geliþmelerin kurumsal deðiþiklikler gerektirmesi ölçüsünde, 236. Madde hükümleri uygulanýr. Parasal alanda kurumsal deðiþikliklerin söz-konusu olmasý halinde, Para Komitesi ile Merkez Bankalarý Guvernör


	BÖLÜM 2**
	KONJONKTÜR POLÝTÝKASI
	Madde 103
	Üye Devletler kendi konjonktür politikalarýný bir ortak
	çýkar meselesi olarak görürler. Üye Devletler mevcut koþullara göre alýnacak tedbirler konusunda birbirlerine ve Komisyona danýþýrlar.
	Ýþbu Antlaþmada öngörülen diðer usuller saklý kalmak kaydýy˜la Konsey, Komisyonun önerisi üzerine duruma uygun tedbirleri oybirliðiyle kararlaþtýrabilir.
	Komisyonun önerisi üzerine Konsey, gerektiðinde 2.paragrafta kararlaþtýrýlan tedbirleri yürürlüðe koymak için gereken direktifleri nitelikli çoðunlukla karar alarak çýkarýr.
	Belirli ürünlerin temininde güçlüklerle karþýlaþýlmasý halinde de bu Maddede öngörülen usuller uygulanýr.


	BÖLÜM 3*
	ÖDEMELER DENGESÝ
	Madde 104
	Her Üye Devlet, yüksek istihdam ve istikrarlý bir fiyat düzeyinin gerçekleþtirilmesini saðlamanýn yaný sýra, kendi genel ödemeler dengesinde dengeyi saðlamak ve kendi parasýna olan güveni korumak için gerek duyulan ekonomik politikalarý uygular.

	Madde 105
	104. Maddede belirtilen hedeflere ulaþýlmasýný kolaylaþtýrmak amacýyla Üye Devletler ekonomi politikalarýný koordine ederler. Üye Devletler bu amaçla, kendi yönetimlerinin yetkili daireleri ve Merkez Bankalarý arasýnda iþbirliði saðlarlar.
	Komisyon, bu iþbirliðinin nasýl saðlanacaðý konusunda Konseye tavsiyelerde bulunur.
	Üye Devletlerin para politikalarý arasýnda ortak pazarýn iþlerliði için gerektiði ölçüde koordinasyonu saðlamak amacýyla danýþman statüsünde bir Para Komitesi kurulur. Komitenin görevleri:
	Üye Devletler ve Topluluðun parasal ve mali durumunu ve Üye Devletlerin genel ödemeler sistemini izlemek ve bu konuda Konsey ve Komiteye düzenli olarak rapor sunmak;
	bu kurumlara sunulmak üzere Konsey veya Komisyonun talebi üzerine veya resen görüþlerini bildirmektir.
	Üye Devletler ve Komisyon Para Komitesine ikiþer üye atarlar.

	Madde 106
	Her Üye Devlet, mallarýn, hizmetlerin, sermayenin ve kiþile˜rin Üye Devletler arasýnda dolaþýmýnýn iþbu Antlaþmaya uygun olarak serbestleþtirilmesi ölçüsünde, mallarýn, hizmetlerin, veya sermayenin dolaþýmý ile ilgili ödemeler ile sermaye ve kazanç trans
	Üye Devletler, genel ekonomik durumlarý ve özellikle ödemeler dengesindeki durumlarýnýn elverdiði ölçüde, ödemelerini
	yukarýdaki paragrafta belirtilenden daha fazla serbestleþtirmeye hazýr olduklarýný bildirirler.
	Mal, hizmet ve sermaye dolaþýmýnýn yalnýzca kendileriyle ilgili kýsýtlamalarla sýnýrlandýrýlmasý halinde, bunlara iliþkin ödemelerdeki kýsýtlamalarýn kaldýrýlmasý için, gerekli deðiþiklikler yapýlmak suretiyle miktar kýsýtlamalarýnýn kaldýrýlmasý, hizmet
	Üye Devletler kendi aralarýnda, iþbu Antlaþmanýn 3 Nolu Ekinde listesi verilmiþ olan görünmeyen iþlemler ile ilgili transferlere yeni kýsýtlamalar getirmemeyi taahhüt ederler.
	1 ve 2. paragraflardaki hükümler veya sermayenin serbest dolaþýmýna iliþkin Bölüm hükümleri ile düzenlenmedikçe, mevcut kýsýtlamalarýn aþamalý olarak kaldýrýlmasý 63 ila 65. Madde hükümlerine göre gerçekleþtirilir.
	Gerektiðinde Üye Devletler, bu Maddede deðinilen ödeme ve transferlerin gerçekleþmesine imkan verecek tedbirler konusunda birbirlerine danýþýrlar; bu tür tedbirler bu Bölümde yer alan hedeflere ulaþýlmasýna engel olamaz.

	Madde 107
	Her Üye Devlet, döviz kurlarý ile ilgili politikasýný bir ortak çýkar sorunu olarak ele alýr.
	Bir Üye Devlet kendi döviz kurlarýnda 104. Maddede yer alan hedeflere uygun olmayan ve rekabet koþullarýný ciddi þekilde bozan bir deðiþiklik yaparsa Komisyon, Para Komitesinin görüþünü aldýktan sonra bu deðiþikliðin etkilerini gidermek amacýyla, kesin o

	Madde 108
	Bir Üye Devlet için ödemeler dengesinde, genel dengesizlik˜ten ya da elindeki döviz cinsinden kaynaklanan ve özellikle de ortak pazarýn iþleyiþine veya ortak ticaret politikasýnýn aþamalý olarak gerçekleþtirilmesine zarar vermesi muhtemel güçlüklerin vey
	Bir Üye Devlet tarafýndan alýnan tedbir ve Komisyonun önerdiði tedbirler mevcut veya ileride karþýlaþýlmasý muhtemel tehditkar güçlüklerin üstesinden gelmek için yeterli görülmezse Komisyon, Para Komitesinin görüþünü aldýktan sonra, karþýlýklý yardým ver
	Komisyon mevcut durum ve geliþmeler hakkýnda Konseye düzenli olarak bilgi verir.
	Konsey böyle bir karþýlýklý yardým için nitelikli çoðunlukla karar verir; karþýlýklý yardýmýn koþullarýný ve ayrýntýlarýný belirleyen direktifleri kabul eder veya kararlarý alýr. Bu karþý˜lýklý yardým özellikle:
	Üye Devletlerin baþvurabilecekleri diðer uluslararasý kuruluþlar nezdinde uyumlu bir yaklaþýmda bulunmasý;
	güç durumda olan Devletin üçüncü ülkelere karþý miktar kýsýtlamalarýný sürdürmesi veya yeniden kýsýtlama koymasý halinde ticaretin saptýrýlmasýndan kaçýnmak için gerekli tedbirlerin alýnmasý;
	onaylarý alýnmak kaydýyla diðer Üye Devletler tarafýndan sýnýrlý krediler verilmesi þeklinde olabilir.
	Geçiþ dönemi sýrasýnda karþýlýklý yardým, bu tür tedbirleri alacak Devletlerin de onayýyla, güçlük içindeki Devletten yapýlan ithalat artýþýný kolaylaþtýrmak amacýyla kotalarýn geniþletilmesi veya gümrük vergilerinde yapýlacak özel indirimler þeklinde de
	Komisyonun tavsiye ettiði karþýlýklý yardým Konsey tarafýndan saðlanmazsa veya saðlanan karþýlýklý yardým ve alýnan tedbirler yetersiz kalýrsa, Komisyon, güçlük içindeki Devletin koruma tedbirleri almasýna izin verir; bu tedbirlerin þartlarý ve ayrýntýla
	Konsey, nitelikli çoðunlukla karar alarak bu izni iptal edebilir ve bu þart ve ayrýntýlarda deðiþiklik yapabilir.

	Madde 109
	Ödemeler dengesinde ani bir bunalýmýn ortaya çýkmasý ve Madde 108(2) çerçevesinde uygun bir kararýn derhal alýnmamasý halinde ilgili Üye Devlet ihtiyaten gerekli tedbirleri alýr. Bu tür tedbirler, ortak pazarýn iþleyiþinde mümkün olan en az düzeyde bozul
	Komisyon ve diðer Üye Devletlerin, bu koruma tedbirlerinden en geç yürürlüðe girdiklerinde haberdar edilmeleri gerekir. Komisyon Konseye 108.Madde uyarýnca karþýlýklý yardýmyapýlmasýný tavsiye edebilir.
	Konsey, Komisyonun görüþünü bildirmesinden ve Para Komitesine de danýþtýktan sonra nitelikli çoðunlukla ilgili Devletin yukarýda sözü edilen koruma tedbirlerini deðiþtirmesine, askýya almasýna veya kaldýrmasýna karar verebilir.


	BÖLÜM 4*
	TÝCARET POLÝTÝKASI
	Madde 110
	Üye Devletler kendi aralarýnda bir gümrük birliði kurmak suretiyle ortak çýkarlar çerçevesinde dünya ticaretinin uyumlu bir þekilde geliþmesine, uluslararasý ticarete uygulanan kýsýtlamalarýn aþamalý olarak kaldýrýlmasýna ve gümrük engellerinin azaltýlma
	Ortak ticaret politikasýnda, Üye Devletler arasýndaki gümrük vergilerinin kaldýrýlmasýnýn bu Devletlerde bulunan teþebbüslerin rekabet güçlerinin artýþý üzerindeki lehte etkisi dikkate alýnýr.

	Madde 111
	Geçiþ döneminde, 115 ve 116. Madde hükümleri saklý kalmak kaydýyla, aþaðýdaki hükümler uygulanýr:
	Üye Devletler, üçüncü ülkelerle olan ticari iliþkilerini geçiþ dönemi sonuna kadar dýþ ticaret alanýnda ortak bir politikanýn uygulanmasý için gerekli koþullarý bir araya getirecek biçimde uyumlu olarak yürütürler.
	Komisyon, geçiþ döneminde izlenecek ortak tutuma iliþkin prosedür ve ticaret politikalarýnda birliðin saðlanmasý konusunda Konseye öneriler sunar.
	Komisyon ortak gümrük tarifesi ile ilgili olarak üçüncü ülkelerle yapýlacak tarife müzakereleri konusunda Konseye tavsiyelerde bulunur.
	Konsey, bu tür müzakereleri baþlatmasý için Komisyona yetki verir.
	Komisyon, bu müzakereleri kendisine yardýmcý olmak üzere Konsey tarafýndan atanmýþ özel bir Komiteyle istiþare içinde ve Konseyin kendisine gönderebileceði direktifler çerçevesinde yürütür.
	Konsey, iþbu Madde ile kendisine verilen yetkileri kullanýrken ilk iki aþama boyunca oybirliðiyle ve daha sonra nitelikli çoðunlukla karar verir.
	Üye Devletler, ortak gümrük tarifesinin gecikmeden yürürlüðe girmesini temin etmek amacýyla, özellikle üçüncü ülkelerle aralarýnda yürürlükte olan tarife anlaþmalarýnýn düzenlenmesi için gereken tüm tedbirleri Komisyona danýþarak alýrlar.
	Üye Devletler, üçüncü ülkelerle veya üçüncü ülke gruplarýyla ilgili liberasyon listeleri üzerinde kendi aralarýndaki tekdüzeliðin mümkün olan en üst düzeyde teminini hedef alýrlar. Bu amaçla Komisyon, Üye Devletlere gerekli tavsiyelerde bulunur.
	Eðer Üye Devletler üçüncü ülkelerle ilgili miktar kýsýtlamalarýný kaldýrýr veya azaltýrlarsa, bu konuda önceden Komisyona bilgi verirler ve ayný muameleyi diðer Üye Devletlere de uygularlar.

	Madde 112
	Üye Devletler diðer uluslararasý kuruluþlar çerçevesinde üstlendikleri yükümlülükler saklý kalmak kaydýyla, üçüncü ülkelere yönelik ihracata yardým saðladýklarý sistemlerini geçiþ dönemi sona ermeden önce, Topluluðun teþebbüsleri arasýndaki rekabetin boz
	Konsey, Komisyonun önerisi üzerine,bu amaç doðrultusunda gerekli direktifleri ikinci aþamanýn sonuna kadar oybirliðiyle, daha sonra nitelikli çoðunlukla çýkarýr.
	Yukarýdaki hükümler, muamele vergileri, özel tüketim vergileri ve diðer dolaylý vergiler de dahil olmak üzere, bir Üye Devlete ait bir malýn üçüncü bir ülkeye ihracý dolayýsýyla iade edilen gümrük vergilerinin veya eþ etkili yükümlerin veya diðer dolaylý

	Madde 113
	Geçiþ dönemi sona erdikten sonra ortak ticaret politikasý özellikle tarife oranlarýnda deðiþiklik yapýlmasý, tarife ve ticaret anlaþmalarýnýn imzalanmasý, liberasyon tedbirlerinde yeknesaklýðýn saðlanmasý, ihracat politikasý ve damping veya sübvansiyon u
	Komisyon, ortak ticaret politikasýnýn uygulanmasý konusunda Konseye öneriler sunar.
	Üçüncü ülkelerle yapýlacak anlaþmalarýn müzakere edilmesi gerektiðinde Komisyon, gerekli müzakereleri baþlatmasý için kendisine izin verecek olan Konseye tavsiyelerde bulunur.
	Komisyon bu müzakereleri, görevin yerine getirilmesinde Komisyona yardýmcý olmak üzere Konsey tarafýndan atanan özel bir Komite ile istiþare içinde ve Konseyin kendisine yöneltebileceði direktifler çerçevesinde yürütür.
	Konsey, iþbu Maddede kendisine verilen yetkileri kullanýrken nitelikli çoðunluk ile karar verir.

	Madde 114
	Konsey, ilk iki aþamada oybirliðiyle, daha sonra nitelikli çoðunlukla karar alarak, 111(2). Maddeyle ve 113. Maddede sözü edilen anlaþmalarý Topluluk adýna akdeder.

	Madde 115
	Ticarette meydana gelen bozulmalarýn herhangi bir Üye Devlet tarafýndan iþbu Antlaþmaya uygun olarak alýnan ticaret politikasýna iliþkin tedbirlerin uygulanmasýný engellemesini önlemek amacýyla veya bu tür tedbirler arasýndaki farklýlýklarýn bir veya dah
	Geçiþ döneminde acil durumlar söz konusu olduðunda, Üye Devletler gerekli tedbirleri bizzat alabilirler ve bu tedbirleri diðer Üye Devletlere ve onlarýn bu tür tedbirleri deðiþtirmelerine veya kaldýrmalarýna karar verebilecek olan Komisyona bildirirler.
	Bu tür tedbirlerin seçiminde, ortak pazarýn iþleyiþine en az zarar veren ve ortak gümrük tarifesinin uygulanmasýnýn olabildiðince hýzlandýrýlmasý gereðini de dikkate alan tedbirlere öncelik tanýnýr.

	Madde 116
	Üye Devletler, geçiþ döneminin sona ermesinden itibaren ortak pazar için özel öneme sahip bütün sorunlar hakkýnda ekonomik nitelikli uluslararasý kuruluþlar çerçevesinde yalnýzca
	ortaklaþa hareket ederler. Bu amaçla Komisyon, nitelikli çoðunluk ile karar verecek olan Konseye böyle ortak bir tutumun kapsamý ve uygulamaya konmasý ile ilgili öneriler sunar.
	Üye Devletler, geçiþ döneminde ortak hareketlerini düzenlemek ve mümkün olduðu ölçüde tek bir tavýr belirlemek amacýyla aralarýnda danýþmalarda bulunurlar.


	BAÞLIK III
	Sosyal Politika
	BÖLÜM 1
	SOSYAL HÜKÜMLER
	Madde 117
	Üye Devletler iþçilerin, eþit þekilde geliþmelerine imkan vererek hayat ve çalýþma þartlarýnýn iyileþtirilmesini teþvik etmenin gerekliliði konusunda görüþ birliði içindedirler.
	Üye Devletler, böyle bir geliþmenin sadece sosyal sistemlerin uyumunu teþvik edecek olan ortak pazarýn iþleyiþi sonucunda deðil fakat ayný zamanda iþbu Antlaþmada yer alan usuller ve yasa, tüzük veya idari düzenlemelerde belirlenen hükümlerin yakýnlaþtýr

	Madde 118
	Ýþbu Antlaþmanýn diðer hükümleri saklý kalmak kaydýyla ve genel hedeflerine uygun olarak Komisyonun görevleri, Üye Devletler arasýnda sosyal alanda, özellikle;
	istihdam;
	iþ hukuku ve çalýþma koþullarý;
	temel ve ileri düzeyde mesleki eðitim;
	sosyal güvenlik;
	iþ kazalarý ve meslek hastalýklarýna karþý koruma;
	iþ saðlýðý;
	sendika kurma ve iþveren ile iþçiler arasýnda toplu sözleþme yapma hakký
	ile ilgili konularda yakýn iþbirliði saðlamaktýr.
	Bu amaçla Komisyon, ulusal düzeyde ortaya çýkan sorunlar ile uluslararasý kuruluþlarý ilgilendiren sorunlar hakkýnda incelemeler yaparak, görüþler bildirerek ve istiþare toplantýlarý düzenleyerek Üye Devletlerle yakýn iliþkiler kurar.
	Komisyon, iþbu Maddede öngörülen görüþleri bildirmeden önce Ekonomik ve Sosyal Komiteye danýþýr.

	Madde 118a*
	Üye Devletler, özellikle iþçi saðlýðý ve güvenliði bakýmýndan çalýþma ortamýnda yapýlacak iyileþtirmelerin teþvikine önem verir ve saðlanan iyileþtirmelerin korunmasýnýn yaný sýra bu alandaki koþullarýn uyumlaþtýrýlmasýný kendilerine hedef edinirler.
	1 nolu paragrafta belirlenen amacýn gerçekleþtirilmesine yardýmcý olmak amacýyla Konsey, Komisyonun önerisi üzerine nitelikliçoðunlukla karar alarak, Avrupa Parlamentosuyla iþbir˜liði içinde ve Ekonomik ve Sosyal Komitenin görüþünü aldýktan sonra direkti
	Bu direktiflerde küçük veya orta büyüklükteki teþebbüslerin kurulmasý ve geliþimini engellemesi muhtemel idari, mali veya hukuki kýsýtlamalar koymaktan kaçýnýlýr.
	Ýþbu Maddeye uygun olarak kabul edilen hükümler,herhangi bir Üye Devletin, iþbu Antlaþmayla uyum içinde, çalýþma koþulla˜rýnýn korunmasýna yönelik daha sýký tedbirler almasýna veya mevcut tedbirleri sürdürmesine engel olamaz.

	Madde 118b*
	Komisyon, Avrupa düzeyinde taraflarýn da istemesi halinde yönetim ile emek arasýnda anlaþmaya dayalý iliþkiler kurulmasýný saðlayabilecek bir diyalog kurmak için çaba gösterir.

	Madde 119
	Her Üye Devlet ilk aþama boyunca, ayný iþ için kadýn ve erkek iþçilere eþit ücret ödenmesi ilkesinin uygulanmasýný temin eder ve daha sonra bu uygulamayý sürdürür.
	Ýþbu Maddenin amaçlarý doðrultusunda "ücret", iþçinin yaptýðý iþ karþýlýðýnda doðrudan doðruya veya dolaylý olarak ve ister nakdi ister ayni olsun iþvereninden aldýðý temel veya asgari ücret ya da maaþ ve herhangi bir baþka bedel anlamýna gelir.
	Cinsiyet farký gözetmeksizin eþit ücret ödenmesi:
	parça baþýna göre ücreti ödenen ayný iþ için yapýlacak ödemelerde ayný ölçü biriminin esas alýnmasý,
	zaman esasýna göre çalýþmada ayný iþ için yapýlan ödemenin ayný olmasý hususlarýný içerir.

	Madde 120
	Üye Devletler, ücretli izin sistemleri arasýnda mevcut olan eþitliðin sürdürülmesine özen gösterirler.

	Madde 121
	Konsey, Ekonomik ve Sosyal Komitenin görüþünü aldýktan sonra ve oybirliði ile karar alarak özellikle 48 ila 51. Maddelerde
	deðinilen göçmen iþçilerin sosyal güvenliði ile ilgili ortak tedbirlerin uygulanmasý konusunda Komisyonu görevlendirir.

	Madde 122
	Komisyon, Avrupa Parlamentosuna sunacaðý yýllýk raporunda Topluluk içindeki sosyal geliþmeler için özel bir bölüm ayýrýr.
	Parlamento, Komisyonu sosyal koþullarla ilgili özel sorunlar hakkýnda raporlar hazýrlamaya davet edebilir.


	BÖLÜM 2
	AVRUPA SOSYAL FONU
	Madde 123
	Ortak pazar içinde iþçiler için istihdam imkanlarýný iyileþtirmek ve bu suretle yaþam standardýnýn yükselmesine katkýda bulunmak amacýyla, aþaðýda belirlenen hükümlere göre bir Avrupa Sosyal Fonu kurulur. Bu fonun görevi, Topluluk içinde istihdamý kolayl

	Madde 124
	Fon Komisyonca yönetilir.
	Komisyona bu görevin yerine getirilmesinde, bir Komisyon üyesinin baþkanlýk ettiði ve Hükümetler, sendikalar ve iþveren kuruluþlarýnýn temsilcilerinden oluþan bir Komite yardýmcý olur.

	Madde 125
	Bir Üye Devletin baþvurusu üzerine Fon, 127. Maddede öngörülen kurallar çerçevesinde, iþbu Antlaþmanýn yürürlüðe girmesinden itibaren;
	- yeniden mesleki eðitim,
	- yeniden yerleþme tazminatlarý,
	vasýtasýyla iþçilere verimli olabilecekleri yeni iþler saðlanmasý,
	bir teþebbüsün farklý bir üretime yönelmesi sonucunda iþi bütünüyle veya kýsmen azalan veya geçici olarak iþten çýkarýlan iþçilere, yeniden tam olarak istihdam edilinceye kadar, eski ücret düzeylerini koruyabilmeleri için yardým saðlanmasý amacýyla o Üye
	Yeniden mesleki eðitim masraflarý için Fon'un yardým saðla˜masý, iþsiz kalanlara yeni bir meslek dýþýnda iþ bulunamamýþ olmasý ve yeniden eðitildikleri meslekte en az altý aydýr üretken bir þekilde çalýþýyor bulunmalarý þartýna baðlýdýr.
	Yeniden yerleþme yardýmlarýnýn verilmesi, iþsiz kalan iþçilerin, Topluluk içinde ikametgâhlarýný deðiþtirmeye mecbur býrakýlmalarý ve yeni ikametgâhlarýnda en az altý aydýr üretken bir þekilde çalýþýyor olmalarý þartýna baðlýdýr.
	Bir teþebbüsün faaliyet türünün deðiþtirilmesi halinde iþçilere yapýlacak yardýmlarýn verilmesi:
	söz konusu iþçilerin en az altý aydýr bu teþebbüste yeniden tam olarak istihdam edilmiþ olmalarý,
	ilgili hükümetin, söz konusu deðiþiklik ve onun finansmaný ile ilgili olarak söz konusu teþebbüs tarafýndan hazýrlanmýþ bir tasarýyý daha önceden takdim etmiþ olmasý, ve
	Komisyonun bu deðiþiklik tasarýsýna ön onay vermiþ olmasý þartýna baðlýdýr.

	Madde 126
	Konsey, geçiþ dönemi sona erdiðinde, Komisyonun görüþünü aldýktan ve Ekonomik ve Sosyal Komite ile Avrupa Parlamentosuna da danýþtýktan sonra;
	nitelikli çoðunluk ile 125. Maddede sözü edilen yardýmýn artýk tamamen veya kýsmen kesilmesine karar verebilir; veya
	123. Maddede belirlenen amaçlar çerçevesinde Fona verilebilecek yeni görevleri oybirliðiyle saptayabilir.

	Madde 127
	Konsey, Komisyonun önerisi üzerine nitelikli çoðunlukla ve Ekonomik ve Sosyal Komite ile Avrupa Parlamentosunun da görüþünü aldýktan sonra, 124 ila 126. Maddelerin uygulanmasý için gerekli hükümleri belirler; özellikle 125. Maddeye göre Fon tarafýndan ve

	Madde 128
	Konsey, Komisyonun önerisi üzerine ve Ekonomik ve Sosyal Komitenin görüþünü aldýktan sonra, hem ulusal ekonomilerin hem de ortak pazarýn uyumlu kalkýnmasýna katkýda bulunabilecek ortak bir mesleki eðitim politikasýnýn uygulanmasýna iliþkin genel ilkeleri


	BAÞLIK IV
	Avrupa Yatýrým Bankasý
	Madde 129
	Tüzel kiþiliðe sahip bir Avrupa Yatýrým Bankasý kurulmuþtur.
	Avrupa Yatýrým Bankasýnýn ortaklarý Üye Devletlerdir.
	Avrupa Yatýrým Bankasýnýn Statüsü, iþbu Antlaþmaya ekli bir Protokol ile belirlenmiþtir.

	Madde 130
	Avrupa Yatýrým Bankasýnýn görevi, sermaye piyasasýna baþvurarak ve kendi öz kaynaklarýný kullanarak, ortak pazarýn, Topluluðun genel yararlarý doðrultusunda dengeli ve istikrarlý bir biçimde geliþmesine katkýda bulunmaktýr. Bu amaçla Banka, kâr amacý güt
	az geliþmiþ bölgelerin kalkýnmasýna yönelik projelerin;
	ortak pazarýn aþamalý olarak kurulmasýnýn gerektirdiði teþebbüslerin modernleþtirilmesi veya faaliyet türlerinin deðiþtirilmesi ya da yeni iþ alanlarýnýn yaratýlmasýný amaçlayan ve büyüklükleri ve nitelikleri gereði Üye Devletlerin her birinde mevcut bul
	birden çok Üye Devletin ortak yararýna olan ve Üye Devletlerin her birinde mevcut bulunan çeþitli finansman imkanlarýyla finanse edemeyecekleri büyüklük veya nitelikteki projelerin finansmanýný kredi ve teminatlar vererek kolaylaþtýrýr.


	BAÞLIK V*
	Ekonomik ve Sosyal Kaynaþma
	Madde 130a*
	Topluluk, bir bütün olarak uyumlu geliþmesini ilerletmek amacýyla ekonomik ve sosyal kaynaþmanýn güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerini geliþtirir ve devam ettirir.
	Topluluk, özellikle çeþitli bölgeleri arasýndaki eþitsizlik˜leri ve en az kayýrýlan bölgelerdeki geri kalmýþlýðý gidermeyi amaçlar.

	Madde 130b*
	Üye Devletler kendi ekonomi politikalarýný yürütür ve ayrýca Madde 130a'da belirlenen hedeflere ulaþmak amacýyla bu politikalarý koordine ederler. Ortak politikalarýn ve iç pazarýn gerçekleþtirilmesinde 130a ve 130c Maddelerinde sözü edilen amaçlar göz ö

	Madde 130c*
	Avrupa Bölgesel Kalkýnma Fonu, geri kalmýþ bölgelerin geliþmesi ve yapýsal bakýmdan düzenlenmesine ve gerileyen sýnai bölgelerdeki üretimin deðiþtirilmesine katýlým yoluyla, Topluluk içindeki temel bölgesel dengesizliklerin giderilmesine yardýmcý olma am

	Madde 130d*
	Tek Avrupa Senedi yürürlüðe girdiðinde Komisyon, Konseye amacý, mevcut yapýsal fonlarýn (Avrupa Tarýmsal Yönlendirme ve Garanti Fonu, Yönlendirme Bölümü, Avrupa Sosyal Fonu, Avrupa Bölgesel Kalkýnma Fonu) yapýlarý ve iþleyiþleri ile ilgili kurallarýnda,

	Madde 130e*
	Madde 130d'de deðinilen kararýn kabulünden sonra, Avrupa Bölgesel Kalkýnma Fonuna iliþkin uygulama kararlarý, Komisyonun önerisi üzerine ve Avrupa Parlamentosuyla iþbirliði halinde nitelikli çoðunlukla karar alan Konsey tarafýndan alýnýr.
	Avrupa Tarýmsal Yönlendirme ve Garanti Fonu, Yönlendirme Bölümü ve Avrupa Sosyal Fonu ile ilgili olarak 43, 126 ve 127. Maddeler ayrý ayrý uygulamada kalýr.


	BAÞLIK VI*
	Araþtýrma ve teknolojik geliþme
	Madde 130 f*
	Topluluðun amacý,Avrupa sanayiinin bilimsel ve teknolojik temellerini kuvvetlendirmek ve bu sanayinin uluslararasý rekabet gücünün geliþmesini desteklemektir.
	Bu amaçla, küçük ve orta büyüklükteki teþebbüsler de dahil olmak üzere bütün teþebbüslerin, araþtýrma merkezlerinin ve üniversitelerin araþtýrma ve teknolojik geliþme çabalarýný teþvik eder; Topluluk özellikle ulusal kamu ihaleleri açmak, ortak normlarý
	Bu hedeflerin gerçekleþtirilmesinde, özellikle araþtýrma ve teknolojik geliþme alanýnda giriþilen ortak çaba ve iç pazarýn kurulmasý ile özellikle rekabet ve ticaret alanýnda ortak politikalarýn yürürlüðe konulmasý arasýndaki iliþki göz önünde bulundurul

	Madde 130 g*
	Bu hedeflerin gerçekleþtirilmesi için Topluluk, Üye Devletlerde giriþilen faaliyetleri tamamlamak amacýyla aþaðýdaki faaliyetlerde bulunur:
	teþebbüsler, araþtýrma merkezleri ve üniversiteler ile iþbirliðini artýrarak araþtýrma, teknolojik geliþme ve tanýtým programlarýný uygulamaya koymak;
	Topluluðun, araþtýrma, teknolojik geliþme ve tanýtým alanlarýnda, üçüncü ülkeler ve uluslararasý kuruluþlarla iþbirliðini artýrmak;
	Topluluðun araþtýrma, teknolojik geliþme ve tanýtým konusundaki faaliyetlerinin sonuçlarýný yaymak ve deðerlendirmek;
	Topluluktaki araþtýrmacýlarýn eðitimini ve dolaþýmýný teþvik etmek.

	Madde 130 h*
	Üye Devletler, ulusal düzeyde yürütülen politikalarý ve programlarý Komisyonla irtibat halinde aralarýnda koordine ederler. Komisyon, Üye Devletlerle yakýn temas içinde, bu koordinasyonu teþvik etmek için yararlý bütün giriþimlerde bulunur.

	Madde 130 i*
	Topluluk, faaliyetlerinin tamamýný içeren birden çok yýla yaygýn bir çerçeve programý kabul eder. Bu çerçeve program bilimsel ve teknik amaçlarý tespit eder, bu amaçlarýn önceliklerini tanýmlar, öngörülen faaliyetlerin ana hatlarýný belirtir, programýn b
	Mevcut durumlarda meydana gelecek deðiþikliklere göre çerçeve programda uyarlamalar veya ilaveler yapýlabilir.

	Madde 130 k*
	Çerçeve programýn uygulamaya konmasý, faaliyetlerin her birinin içinde geliþtirilmiþ özel programlar yoluyla yapýlýr. Her özel program, kendi uygulanmasýyla ilgili ayrýntýlý kurallarý tanýmlar, süresini tespit eder ve gerekli görülen araçlarý temin eder.
	Konsey, özel programlar sonucunda elde edilen bilgilerin yayýlmasýna iliþkin usul ve esaslarý belirler.

	Madde 130 l*
	Birden çok yýla yaygýn programýn uygulamaya konulmasýnda, Topluluðun muhtemel katýlýmý saklý kalmak kaydýyla, finansmanýný yalnýzca bazý Üye Devletlerin saðladýðý tamamlayýcý programlarýn da yapýlmasýna karar verebilir.
	Konsey, özellikle bilgilerin yayýlmasý ve diðer Üye Devletlerin katýlýmý konusunda ek programlara uygulanacak kural˜larý tespit eder.

	Madde 130 m*
	Birden çok yýla yaygýn çerçeve programýn uygulamaya konulmasýnda, Topluluk, ilgili Üye Devletlerle uyum içinde, bu programlarýn uygulanmasý için meydana getirilmiþ kurumlara katýlým da dahil olmak üzere çeþitli Üye Devletlerce baþlanmýþ araþtýrma ve geli

	Madde 130 n*
	Topluluk, birden çok yýla yaygýn çerçeve programýn uygulamaya konulmasýnda, Topluluk içinde araþtýrma, teknolojik geliþme ve tanýtým konularýnda üçüncü ülkeler veya uluslararasý kuruluþlarla iþbirliði öngörebilir.
	Bu iþbirliðinin uygulanma usulleri, 228.Madde uyarýnca Topluluk ile ilgili üçüncü taraflar arasýnda müzakere edilerek akdedilecek uluslararasý anlaþmalarý gerektirebilir.

	Madde 130 o*
	Topluluk kendi araþtýrma, teknolojik geliþme ve tanýtým programlarýnýn iyi uygulanmasý için gerekli olacak ortak teþebbüsler veya baþka herhangi bir kurum kurabilir.

	Madde 130 p*
	Topluluðun muhtemel katýlýmý dahil olmak üzere, her progra˜mýn finansmanýna iliþkin ayrýntýlar programýn kabulü sýrasýnda tespit edilir.
	Topluluðun yýllýk katký miktarý, Topluluðun diðer muhtemel finansman yöntemleri saklý kalmak kaydýyla, bütçe süreci içinde tespit edilir. Özel programlarýn tahmini maliyet tutarý, çerçeve programýn öngördüðü finansman miktarýný aþmamalýdýr.

	Madde 130 q*
	Komisyonun önerisi üzerine ve Avrupa Parlamentosu ile Ekonomik ve Sosyal Komitenin de görüþünü aldýktan sonra, Konsey, 130 ý ve 130o Maddelerinde öngörülen hükümleri oybirliðiyle tespit eder.
	Konsey, Komisyonun önerisi üzerine, Ekonomik ve Sosyal Komitenin de görüþünü aldýktan sonra ve Avrupa Parlamentosu ile iþbirliði içinde 130 k, 130 l, 130 m, 130 n Maddelerinde ve 130 p Maddesinin 1. paragrafýnda öngörülen hükümleri nitelikli çoðunlukla t


	BAÞLIK VII*
	Çevre
	Madde 130 r*
	Topluluðun çevre konusundaki uðraþý amacý:
	(i)	çevrenin özelliklerini korumak, aynen muhafaza etmek ve iyileþtirmek;
	(ii)	insan saðlýðýnýn korunmasýna katkýda bulunmak;
	(iii)	doðal kaynaklarýn dikkatli ve akýlcý bir biçimde kullanýlmasýný temin etmektir.
	Topluluðun çevreyle ilgili çabalarý, koruyucu tedbirlerin alýnmasý, çevreye verilen zararlarýn öncelikle kaynaðýnda giderilmesi ve kirletenin ödemesi ilkeleri üzerine kuruludur. Çevre korunmasý konusundaki gerekler Topluluðun diðer politikalarýnýn bir pa
	Topluluk, çevre konusundaki eylem programýný hazýrlarken:
	(i)	elde bulunan bilimsel ve teknik verileri;
	(ii)	Topluluðun deðiþik bölgelerindeki çevre þartlarýný;
	(iii)	giriþimde bulunmak ya da bulunmamaktan doðabilecek fayda ve maliyetleri;
	(iv)	Topluluðun bir bütün olarak ekonomik ve sosyal kalkýnmasýný ve bölgelerinin dengeli kalkýnmalarýný,
	göz önünde bulundurur.
	Topluluk, 1. paragrafta öngörülen amaçla, tek tek Üye Devletler düzeyinden daha iyi gerçekleþtirilebildiði ölçüde, çevre ile ilgili konularda Topluluk düzeyinde hareket eder. Üye
	Devletler, Topluluða özgü nitelikleri olan belirli tedbirler saklý kalmak kaydýyla, diðer tedbirlerin finansmanýný ve uygulanmasýný saðlarlar.
	Topluluk ve Üye Devletler, kendi yetkileri çerçevesinde, üçüncü ülkeler ve yetkili uluslararasý kuruluþlarla iþbirliði yaparlar. Topluluk içindeki iþbirliðinin ayrýntýlarý, 228. Madde uyarýnca Topluluk ve ilgili üçüncü taraflar arasýnda görüþülüp sonuca
	Yukarýdaki paragraf, Üye Devletlerin uluslararasý kuruluþlarla görüþmelerde bulunma ve uluslararasý anlaþmalar yapma yetkisini engellemez.

	Madde 130 s*
	Konsey, Komisyonun önerisi üzerine ve Avrupa Parlamentosu ile Ekonomik ve Sosyal Komitenin de görüþünü aldýktan sonra, Topluluk tarafýndan giriþilecek faaliyetleri oybirliðiyle kararlaþtýrýr.
	Konsey, önceki fýkrada öngörülen þartlar çerçevesinde nitelikli çoðunlukla karar alýnmasý gereken konularý belirler.

	Madde 130 t*
	130. Madde gereðince ortaklaþa tespit edilen koruma tedbirleri, her Üye Devletin iþbu Antlaþma ile baðdaþan daha sýký koruma tedbirleri almasýný ve sürdürmesini engellemez.


	KISIM DÖRT
	DENÝZAÞIRI ÜLKE VE TOPRAKLARIN ORTAKLIÐI
	Madde 131
	Üye Devletler, Belçika, Fransa, Ýtalya, Hollanda, Danimarka* ve Birleþik Krallýkla özel iliþkileri olan Avrupa dýþý ülke ve topraklarýn Toplulukla ortaklýk kurmalarýný kabul ederler**. Bu ülke ve topraklarýn (bundan böyle "ülke ve topraklar") listesi bu
	Ortaklýðýn amacý, ülke ve topraklarýn ekonomik ve sosyal kalkýnmasýný desteklemek ve bu ülkeler ile bir bütün olarak Topluluk arasýnda daha sýký ekonomik iliþkiler kurmaktýr.
	Ýþbu Antlaþmanýn baþlangýç bölümünde yer alan ilkelere uygun olarak ortaklýk, öncelikle bu ülke ve topraklarda yaþayan insanlarýn arzuladýklarý ekonomik, sosyal ve kültürel geliþmelere yardýmcý olmak amacýyla çýkarlarýný ve refah düzeylerini artýrma amac

	Madde 132
	Ortaklýk aþaðýdaki amaçlarý güder :
	Üye Devletler, iþbu Antlaþmaya uygun olarak kendi aralarýnda birbirlerine tanýdýklarý ticaret rejimini diðer ülke ve topraklarla olan ticaretlerine de uygular.
	Her ülke ve toprak, Üye Devletlerle ve diðer ülke ve topraklarla olan ticari iliþkilerinde, özel iliþkisinin olduðu Avrupa Devletine uyguladýðý rejimi uygular.
	Üye Devletler, bu ülke ve topraklarýn aþamalý kalkýnmalarý için gerekli yatýrýmlara katkýda bulunur.
	Üye Devletlerin, ülke ve topraklardan birinin uyruðu bulunan tüm gerçek ve tüzel kiþileri, Topluluk tarafýndan finanse edilen yatýrýmlar için açýlan ihalelere eþit koþullarda katýlabilir.
	Üye Devletler ile ülke ve topraklar arasýndaki iliþkilerde þirket veya firmalarýn ve uyruklarýn yerleþme hakký, 136. Maddede öngörülen özel hükümler saklý kalmak kaydýyla ve ayýrým gözetilmeksizin, yerleþme hakkýna iliþkin Bölümde yer alan hüküm ve usull

	Madde 133
	Ülkeve topraklar çýkýþlý mallarýn Üye Devletlerce ithali üzerinden alýnan gümrük vergileri, iþbu Antlaþma hükümleri uyarýnca Üye Devletler arasýnda gümrük vergilerinin aþamalý olarak tamamen kaldýrýlmasý ile uyumlu olarak kaldýrýlýr.
	Her ülke veya topraða Üye Devletlerden veya diðer ülke ve Topraklardan yapýlan ithalattan alýnan gümrük vergileri, 12, 13, 14,15 ve 17. Madde hükümlerine uygun þekilde aþamalý olarak kaldýrýlýr.
	Bununla birlikte ülke ve topraklar, kalkýnma ve sanayileþme ihtiyaçlarýný karþýlayacak veya bütçeleri için gelir yaratacak gümrük vergileri koyabilirler.
	Yukarýdaki bentte sözü edilen vergiler, yine de, her bir ülke ve topraðýn özel iliþkiler içinde olduðu Üye Devletten ithal edilen ürünler üzerine konulan vergilerin düzeyine aþamalý olarak getirilir. Ýþbu Antlaþmada öngörülen indirim takvimi ve
	oranlarý, ilgili ülke veya toprakla özel iliþkileri olan Üye Devletin bir ürünü üzerine konulan vergi ile Toplululuk çýkýþlý ayný ürünün ithalatçý ülke veya topraða giriþi esnasýnda alýnan vergi arasýndaki fark için uygulanýr.
	Paragraf, baðlý olduklarý özel uluslararasý yükümlülükler sebebiyle zaten iþbu Antlaþmanýn yürürlüðe giriþinde ayýrým gözetmeyen bir gümrük tarifesi uygulayan ülke ve Topraklara uygulanmaz.
	Ülke ve topraklarýn ithal ettikleri mallara gümrük vergisi konulmasý veya bu mallara konulan gümrük vergilerinde yapýlacak herhangi bir deðiþiklik, muhtelif Üye Devletlerden yapýlacak ithalatlar arasýnda hukuken veya fiilen, dolaylý veya dolaysýz ayýrýmc

	Madde 134
	133. Maddenin 1. paragraf hükümleri uygulandýðýnda, üçüncü bir ülkeden baþka bir ülke veya topraða ihraç edilen mallara uygulanan vergi düzeyleri eðer ticareti herhangi bir Üye Devletin aleyhine saptýrma eðilimi gösterirse, bu Üye Devlet Komisyondan diðe

	Madde 135
	Halk saðlýðý, kamu güvenliði ve kamu düzeniyle ilgili hükümler saklý kalmak kaydýyla,ülke ve topraklar iþçilerinin Üye Devletlerde, Üye Devletler iþçilerinin bu ülke ve topraklarda serbest dolaþýmlarý, Üye Devletlerin daha sonra oybirliði ile yapacaklarý

	Madde 136
	Ýþbu Antlaþmanýn yürürlüðe giriþinden itibaren ilk beþ yýllýk bir dönem için iþbu Antlaþmaya ekli bir uygulama sözleþmesi, ülke ve topraklarla Topluluk arasýndaki ortaklýðýn ayrýntýlarýný ve usulünü belirler.
	Yukarýdaki paragrafta sözü edilen Sözleþmenin sona ermesinden önce Konsey, oybirliði ile, iþbu Antlaþmada belirtilen ilkelere ve edinilen tecrübelere dayanarak yeni bir dönem için öngörülecek hükümleri belirler.

	Madde 136 a*
	Ýþbu Antlaþmaya ek, Grönland ile ilgili özel düzenlemelere iliþkin Protokolde yer alan Grönland ile ilgili özel hükümler saklý kalmak kaydýyla, 131 ila 136. Madde hükümleri Grönland için uygulanýr.


	KISIM BEÞ
	TOPLULUÐUN KURUMLARI
	BAÞLIK I
	Kurumlara Ýliþkin Hükümler
	BÖLÜM 1
	KURUMLAR
	Kesim 1
	Avrupa Parlamentosu
	Madde 137
	Topluluk bünyesinde bir araya gelen Devletlerin halklarýnýn temsilcilerinden oluþan Avrupa Parlamentosu, iþbu Antlaþma ile kendisine verilen danýþma ve denetim yetkilerini kullanýr.

	Madde 138
	(1 ve 2. paragraflarýn, Avrupa Parlamentosu Temsilcilerinin Seçimine Ýliþkin Senedin 14. Maddesi uyarýnca, 17 Temmuz 1979 tarihinden itibaren hükmü kalmamýþtýr.)
	[Bkz: Söz konusu Senedin aþaðýdaki 1. Maddesi:
	Topluluk bünyesinde bir araya gelen Devletlerin halklarýnýn Avrupa Parlamentosundaki temsilcileri, doðrudan genel oy ile seçilir.]
	[Bkz: Söz konusu Senedin aþaðýdaki 2. Maddesi:
	Her Üye Devletten seçilen temsilcilerin sayýsý aþaðýdaki gibidir:
	Belçika

	Madde 139
	Madde 140
	Madde 141
	Madde 142
	Madde 143
	Madde 144

	Kesim 2
	Konsey
	Madde 145
	Madde 146
	Madde 147
	Madde 148
	Madde 149**
	Bu bildirimi izleyen üç ay içinde Avrupa Parlamentosu ortak görüþü kabul ederse veya bu süre içinde konuya iliþkin herhangi
	bir karar almazsa Konsey, ortak görüþ doðrultusundaki kararý kesin olarak kabul eder.
	Avrupa Parlamentosu, (b)bendinde bahsedilen üç ay için˜de, üye tam sayýsýnýn mutlak çoðunluðu ile Konseyin ortak görüþünde deðiþiklikler önerebilir. Avrupa Parlamentosu, keza, ayný çoðunlukla, Konseyin ortak görüþünü reddedebilir. Görüþmelerin sonucu Kon
	Avrupa Parlamentosu, Konseyin ortak görüþünü reddederse, Konsey ikinci incelemede ancak oybirliði ile karar alabilir.
	Komisyon, bir aylýk süre içinde, Avrupa Parlamentosu tarafýndan önerilen deðiþiklikleri de göz önüne alarak, Konseyin ortak görüþünün kabulünde esas alýnan öneriyi gözden geçirir.
	Komisyon, gözden geçirdiði kendi önerisi ile birlikte, Avrupa Parlamentosu tarafýndan önerilen ve kendisinin dikkate almadýðý deðiþiklikleri Konseye iletir ve onlarla ilgili görüþünü de bildirir. Konsey, bu deðiþiklikleri oybirliðiyle kabul edebilir.
	Konsey, Komisyon tarafýndan gözden geçirilen öneriyi nitelikli çoðunlukla kabul eder.
	Konsey, Komisyon tarafýndan gözden geçirilen öneriyi ancak oybirliði ile deðiþtirebilir.
	(c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen durumlarda, Konseyin üç aylýk bir süre içinde karar almasý gerekir. Bu süre içinde harhangi bir karar almazsa, Komisyonun önerisi kabul edilmemiþ sayýlýr.
	(b) ve (f) bentlerinde belirtilen süreler, Konsey ve Avrupa Parlamentosunun ortak kararýyla, en fazla bir ay uzatýlabilir.
	Konsey karar almadýðý sürece, Komisyon 1 ve 2. paragraflarda bahsedilen usuller sýrasýnda önerisinde deðiþiklik yapabilir.

	Madde 150
	Oylama yapýldýðýnda Konseyin her bir üyesi diðer üyelerden ancak birini temsil edebilir.

	Madde 151
	(Bu Madde Birleþme Antlaþmasýnýn 7. Maddesi ile yürürlükten kaldýrýlmýþtýr.)
	[Bkz: Birleþme Antlaþmasýnýn aþaðýdaki 5 ve 4. Maddeleri:
	Madde 5:
	Konsey kendi iç tüzüðünü yapar.
	Madde 4:
	Üye Devletlerin Daimi Temsilcilerinden oluþan bir komite, Konseyin çalýþmalarýný hazýrlamak ve Konseyin kendisine verdiði görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.]

	Madde 152
	Konsey, Komisyondan ortak hedeflere ulaþýlabilmesi için yararlý gördüðü bütün incelemeleri yapmasýný ve uygun göreceði her türlü öneriyi kendisine sunmasýný talep edebilir.

	Madde 153
	Konsey, Komisyonun görüþünü aldýktan sonra, iþbu Antlaþmada öngörülen komitelerin statüsünü belirler.

	Madde 154
	(Bu Madde Birleþme Antlaþmasýnýn 7. Maddesi ile yürürlükten kaldýrýlmýþtýr.)
	[Bkz: Birleþme Antlaþmasýnýn aþaðýdaki 6. Maddesi:
	Konsey, Komisyon Baþkaný ve üyelerinin ve Adalet Divaný Baþkanýnýn, Yargýçlarýnýn, Savcýlarýnýn ve Baþkatibinin maaþlarýný, tazminatlarýný ve emekli maaþlarýný nitelikli çoðunlukla tespit eder. Ücret yerine geçen her türlü ödemeyi de ayný çoðunlukla tesp


	Kesim 3
	Komisyon
	Madde 155
	Komisyon, ortak pazarýn tam olarak iþleyiþini ve geliþmesini saðlamak amacýyla:
	iþbu Antlaþmanýn hükümleri ile bu Antlaþma gereðince kurumlar tarafýndan belirlenen tedbirlerin uygulanmasýný saðlar;
	iþbu Antlaþmada açýkça öngörülmesi veya Komisyonun gerekli görmesi halinde, iþbu Antlaþmada belirtilen konularla ilgili tavsiyelerde bulunur veya görüþler bildirir;
	iþbu Antlaþmada öngörülen þartlarda, karar alma yetkisine sahip olduðu gibi, Konsey ve Avrupa Parlamentosunca tedbirlerin þekillendirilmesine de katkýda bulunur;
	Konsey tarafýndan belirlenen kurallarýn uygulanmasý için, Konseyin kendisine verdiði yetkileri kullanýr.

	Madde 156
	(Bu Madde, Birleþme Antlaþmasýnýn 19. Maddesi ile yürürlükten kaldýrýlmýþtýr.)
	[Bkz: Birleþme Antlaþmasýnýn aþaðýdaki 18. Maddesi:
	Komisyon her yýl,Avrupa Parlamentosunun oturumunun açýlmasýndan en az bir ay önce, Topluluklarýn faaliyetleri ile ilgili genel bir rapor yayýnlar.]

	Madde 157
	(Bu Madde, Birleþme Antlaþmasýnýn 19. Maddesi ile yürürlükten kaldýrýlmýþtýr.)
	[Bkz: Birleþme Antlaþmasýnýn aþaðýdaki 10. Maddesi:
	Komisyon, yeterlilikleri esas alýnarak seçilen ve baðýmsýzlýklarý þüphe götürmeyen on yedi üyeden oluþur.*
	Komisyon üyelerinin sayýsý, Konsey tarafýndan oybirliðiyle karar alýnarak deðiþtirilebilir.
	Sadece Üye Devletler uyruklarý Komisyon üyesi olabilirler.
	Komisyonda Üye Devletlerin her birinden en az bir uyruklunun bulunmasý zorunludur ancak ayný Devlet uyruðunda bulunan üye sayýsý ikiden fazla olamaz.
	Komisyon üyeleri görevlerini Topluluklarýn genel çýkarlarý doðrultusunda, tam bir baðýmsýzlýkla yerine getirirler.
	Görevlerinin yerine getirilmesinde, hiçbir hükümet ya da kuruluþtan ne talimat isterler, ne de alýrlar. Görevleri ile baðdaþmayan her türlü faaliyetten kaçýnýrlar.
	Her Üye Devlet, bu kurala uymayý ve görevlerinin ifasý
	sýrasýnda Komisyon üyelerini etkileme yoluna gitmemeyi  taahhüt eder.
	Komisyon üyeleri görev süreleri boyunca, kazanç karþýlýðý olsun ya da olmasýn, baþka hiçbir mesleki faaliyette bulunamazlar. Göreve baþlarken, görevlerinin devamý süresince ve görevleri sona erdikten sonra, görevlerinin gerektirdiði yükümlülüklere riayet

	Madde 158
	(Bu Madde, Birleþme Antlaþmasýnýn 19. Maddesi ile yürürlükten kaldýrýlmýþtýr.)
	[Bkz: Birleþme Antlaþmasýnýn aþaðýdaki 11. Maddesi:
	Komisyon üyeleri, Üye Devlet hükümetlerinin ortak kararýyla atanýrlar.
	Üyelerin görev süreleri 4 yýldýr. Bu süre yenilenebilir.]

	Madde 159
	(Bu Madde, Birleþme Antlaþmasýnýn 19. Maddesi ile yürürlükten kaldýrýlmýþtýr.)
	[Bkz: Birleþme Antlaþmasýnýn aþaðýdaki 12. misyon üyesinin görevi, istifa ettiði veya resen görevden ayrýlmýþ sayýldýðý zaman sona erer.
	Görev süresinin geri kalan kýsmý için ilgili üyenin yerine atama yapýlýr. Konsey oybirliðiyle, bu kadroya yeni atama yapýlmasýna gerek olmadýðýna karar verebilir.
	13. Maddede* belirtilen hükümler uyarýnca, resen görevden ayrýlmýþ sayýlma durumlarý dýþýnda, Komisyon üyeleri yerlerine yeni atama yapýlýncaya kadar görevlerine devam ederler.]

	Madde 160
	(Bu Madde, Birleþme Antlaþmasýnýn 19. Maddesi ile yürürlükten kaldýrýlmýþtýr.)
	[Bkz: Birleþme Antlaþmasýnýn aþaðýdaki 13. Maddesi:
	Komisyonun herhangi bir üyesinin görevini yerine getirmesi için gerekli þartlarý artýk taþýmamasý ya da ciddi bir hata yapmasý halinde, Adalet Divaný, Konsey veya Komisyonun baþvurusu üzerine o üyeyi resen görevden ayrýlmýþ sayabilir.]

	Madde 161
	(Bu Madde, Birleþme Antlaþmasýnýn 19. Maddesi ile yürürlükten kaldýrýlmýþtýr.)
	[Bkz: Birleþme Antlaþmasýnýn aþaðýdaki 14. Maddesi:
	Komisyon Baþkaný ve altý Baþkan Yardýmcýsý, Komisyon üyelerinin atanmasý için öngörülen usule göre üyeleri arasýndan iki yýllýk bir süre için atanýrlar. Görev süreleri yenilenebilir.**
	Konsey, oybirliðiyle karar alarak Baþkan Yardýmcýlarýna iliþkin hükümleri deðiþtirebilir.***
	Komisyonun tamamen yenilenmesi durumu hariç, atamalar, Komisyonun görüþü alýndýktan sonra yapýlýr.
	Baþkan ve Baþkan yardýmcýlarýnýn görevden ayrýlmalarý veya ölümleri halinde, görev sürelerinin geri kalan kýsmý için yukarýdaki hükümler uyarýnca yerlerine atama yapýlýr.]

	Madde 162
	(Bu Madde, Birleþme Antlaþmasýnýn 19. Maddesi ile yürürlükten kaldýrýlmýþtýr.)
	[Bkz: Birleþme Antlaþmasýnýn aþaðýdaki 15 ve 16. Maddeleri:
	Madde 15:
	Konsey ve Komisyon karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulunurlar ve iþbirliði yöntemlerini ortak bir kararla düzenlerler.
	Madde 16:
	Komisyon, kendisinin ve birimlerinin Avrupa Kömür ve Çelik Topluluðu, Avrupa Ekonomik Topluluðu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluðunu kuran Antlaþmalarýn ve iþbu Antlaþmanýn hükümlerine uygun olarak çalýþmalarýný saðlayacak þekilde kendi iç tüzüðünü yapar.

	Madde 163
	(Bu Madde, Birleþme Antlaþmasýnýn 19. Maddesi ile yürürlükten kaldýrýlmýþtýr.)
	[Bkz: Birleþme Antlaþmasýnýn aþaðýdaki 17. Maddesi:
	Komisyon kararlarý 10. Maddede belirtilen üye sayýsýnýn  çoðunluðu ile alýnýr.*
	Bir Komisyon toplantýsý ancak iç tüzüðünde belirlenen  üye sayýsý mevcut ise geçerlidir.]


	Kesim 4
	Adalet Divaný
	Madde 164
	Adalet Divaný, iþbu Antlaþmanýn yorum ve uygulanmasýnda hukuka riayeti saðlar.

	Madde 165
	Adalet Divaný on üç yargýçtan oluþur.*
	Adalet Divaný, genel kurul halinde toplanýr. Bununla birlikte, bu amaçla yapýlan düzenlemede öngörülen hükümler dahilinde ya bazý hazýrlýk soruþturmalarýný yapmak ya da belli türde bazý davalara bakmak üzere, kendi bünyesinde her biri üç veya beþ yargýçt
	Adalet Divaný, Üye Devletlerden veya Topluluk kurumlarýndan biri tarafýndan açýlan davalara bakmak ve yargýlama iç tüzüðünün Adalet Divaný dairelerine yetki vermediði durumlarda, 177. Madde uyarýnca, kendisine gönderilen ön karar gerektiren sorunlarý kar
	Adalet Divanýnýn talebi üzerine Konsey, oybirliðiyle yargýçlarýn sayýsýný artýrabilir ve bu Maddenin ikinci ve üçüncü paragraflarý ile 167. Maddenin ikinci paragrafýnda gerekli uyarlamalarý yapabilir.

	Madde 166
	Adalet Divanýnda altý savcý bulunur.*
	Savcý, 164. Madde ile Adalet Divanýna verilen görevin ifasýna yardýmcý olmak için, bu mahkemeye açýlan davalara iliþkin gerekçeli mütalaâlarýný tam bir tarafsýzlýk ve baðýmsýzlýkla açýk celsede sunmakla görevlidir.
	Adalet Divanýnýn talebi üzerine, Konsey oybirliðiyle savcýlarýn sayýsýný artýrabilir ve 167. Maddenin üçüncü paragrafýnda gerekli uyarlamalarý yapabilir.

	Madde 167
	Baðýmsýzlýklarý þüphe götürmeyen, kendi ülkelerinde en yüksek adli görevleri yerine getirmek için gerekli þartlarý haiz ya da herkesçe kabul edilen yeterliliðe sahip hukukçular arasýndan seçilen yargýç ve savcýlar, Üye Devletler Hükümetlerinin ortak kara
	Yargýçlar üç yýlda bir kýsmi yenilemeye tabi tutulur. Sýrasýyla önce yedi, sonra altý yargýç yenilenir.**
	Savcýlar üç yýlda bir kýsmi yenilemeye tabi tutulur. Her defasýnda üç savcý yenilenir.**
	Emekliye ayrýlan yargýç ve savcýlar yeniden atanabilirler.
	Yargýçlar, kendi aralarýndan üç yýllýk bir süre için Adalet Divaný Baþkanýný seçerler. Baþkan yeniden seçilebilir.

	Madde 168
	Adalet Divaný, kendi Baþkatibini atar ve statüsünü belirler.

	Madde 168 a*
	Konsey, Adalet Divanýnýn talebi üzerine ve Komisyon ile Avrupa Parlamentosunun görüþünü aldýktan sonra, Divan Statüsü ile belirlenen þartlar dahilinde, sadece hukuki sorunlarýn Adalet Divaný nezdinde temyiz hakký saklý kalmak kaydýyla, gerçek ve tüzel ki
	Konsey, 1. paragrafta belirlenen usule uygun söz konusu mahkemenin oluþum þeklini belirler ve Adalet Divaný Statüsünde gerekli uyarlama ve ek düzenlemeleri yapar. Konsey aksine karar vermedikçe, iþbu Antlaþmanýn Adalet Divanýna iliþkin hükümleri, özellik
	Bu mahkemenin üyeleri, baðýmsýzlýklarý þüphe götürmeyen ve adli görevin gerektirdiði ehliyete sahip kiþiler arasýndan seçilirler; bu üyeler, Üye Devletler Hükümetlerinin ortak kararý ile altý yýllýk bir süre için atanýrlar. Her üç yýlda bir kýsmi yenilem
	Bu mahkeme, Adalet Divaný ile mutabakata vararak kendi iç tüzüðünü yapar. Bu iç tüzüðün Konsey tarafýndan oybirliðiyle onaylanmasý gerekir.

	Madde 169
	Komisyon, Üye Devletlerden birinin iþbu Antlaþma gereðince üzerine düþen yükümlülüklerden birini yerine getirmediði kanýsýna varýrsa bu Devlete kendi görüþlerini sunma imkaný tanýdýktan sonra, bu konuda gerekçeli görüþünü bildirir.
	Ýlgili Devlet, Komisyonun belirlediði süre içinde bu görüþe uygun hareket etmezse Komisyon, Adalet Divanýna baþvurabilir.

	Madde 170
	Bir Üye Devlet, diðer bir Üye Devletin iþbu Antlaþma gereðince üzerine düþen yükümlülüklerinden birini yerine getirmediði kanýsýna varýrsa, Adalet Divanýna baþvurabilir.
	Bir Üye Devlet, iþbu Antlaþma gereðince üzerine düþen bir yükümlülüðü ihlal ettiði iddiasýyla diðer bir Üye Devlet aleyhine dava açmadan önce Komisyona baþvurmak zorundadýr.
	Komisyon, ilgili Devletlere iddia ve savunmalarýný yazýlý ve sözlü olarak karþýlýklý sunma imkaný verdikten sonra kendi gerekçeli görüþünü bildirir.
	Komisyon, baþvuru tarihinden itibaren üç ay içinde görüþünü bildirmezse, bu eksiklik Adalet Divanýna dava açýlmasýný engellemez.

	Madde 171
	Adalet Divaný, bir Üye Devletin iþbu Antlaþma gereðince üzerine düþen yükümlülüklerden birini yerine getirmediðini kabul ederse, anýlan Devlet Adalet Divaný kararýnýn uygulanmasý için gereken tedbirleri almak zorundadýr.

	Madde 172
	Ýþbu Antlaþmanýn hükümlerine uygun olarak Konsey tarafýndan yapýlan tüzüklerle, Adalet Divanýna bu tüzüklerin öngördüðü cezalar konusunda sýnýrsýz yargý yetkisi verilebilir.

	Madde 173
	Adalet Divaný, Konsey ve Komisyonun, tavsiye ve görüþler dýþýndaki kararlarýnýn hukuka uygunluðunu denetler. Bu amaçla bir Üye Devlet Konsey veya Komisyon tarafýndan yetkisizlik, temel þekil kurallarýnýn ihlali, iþbu Antlaþmanýn veya onun uygulanmasýyla
	Her gerçek veya tüzel kiþi, muhatabý olduðu kararlara ve diðer bir kiþiye yönelik olarak çýkarýlmýþ bir tüzük veya bir karar bile olsa, doðrudan ve kiþisel olarak kendisini ilgilendiren kararlara karþý, ayný koþullar altýnda, dava açabilir.
	Bu Maddede belirtilen davalarýn, duruma göre, kararýn yayýnlanmasýný, davacýya tebliðini veya teblið edilememesi halinde davacýnýn kararý öðrendiði günü izleyen iki ay içinde açýlmasý gerekir.

	Madde 174
	Dava haklý görülürse, Adalet Divaný dava konusu yapýlan iþlemin iptaline karar verir.
	Bununla birlikte, tüzüklere iliþkin olarak Adalet Divaný, gerekli görürse, iptal edilen tüzüðün etkilerinden hangilerinin kesinleþmiþ sayýlacaðýný belirtir.

	Madde 175
	Ýþbu Antlaþmanýn ihlali halinde Konsey veya Komisyonun karar vermekten çekinmesi durumunda, Üye Devletler ve Topluluðun diðer kurumlarý bu ihlali tespit ettirmek için Adalet Divanýna baþvurabilirler.
	Bu baþvuru ancak, söz konusu kurumun önceden karar vermeye davet edilmiþ olmasý þartýyla kabul edilebilir. Ýlgili kurum bu daveti izleyen iki ay içinde karar vermezse, müteakip iki ay içinde baþvuru yapýlabilir.
	Her gerçek veya tüzel kiþi, Topluluðun kurumlarýndan birini, tavsiye veya görüþ dýþýnda, herhangi bir iþlemi kendisine bildirmemiþ olmasýndan dolayý, önceki paragraflarda belirtilen þartlar uyarýnca Adalet Divanýna þikayet edebilir.

	Madde 176
	Ýþlemi iptal edilen veya iþleminin iþbu Antlaþmaya aykýrý olduðu kabul edilen kurum, Adalet Divaný kararýnýn uygulanmasý için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
	Bu yükümlülük 215. Maddenin ikinci paragrafýnýn uygulanmasýn˜dan doðabilecek herhangi bir yükümlülüðü ortadan kaldýrmaz.

	Madde 177
	Adalet Divaný:
	iþbu Antlaþmanýn yorumu konusunda;
	Topluluk kurumlarýnýn iþlemlerinin geçerliliði ve yorumu konusunda;
	Konsey kararýyla oluþturulan kurumlarýn statülerinde öngörülmesi þartýyla, bu statülerin yorumu konusunda karar verme yetkisine sahiptir.
	Böyle bir sorun bir Üye Devlet mahkemesi önünde ileri sürüldüðünde bu mahkeme kendi kararýný vermek için konuya iliþkin bir ön karara gerek duyarsa, Adalet Divanýndan bu konuda karar vermesini talep edebilir.
	Böyle bir sorun, iç hukuka göre kararlarýna karþý kanun yolu kapalý bulunan ulusal bir mahkemede bakýlmakta olan bir davada ileri sürülürse, bu mahkeme Adalet Divanýna baþvurmakla yükümlüdür.

	Madde 178
	Adalet Divaný, 215. Maddenin ikinci paragrafýnda belirtilen zararlarýn tazmini ile ilgili davalara bakma yetkisine sahiptir.

	Madde 179
	Adalet Divaný, statülerinde belirlenen veya kendilerine uygulanan Personel Rejiminin sýnýrlarý ve þartlarý dahilinde Toplulukla memurlarý arasýndaki her tür ihtilafa bakmaya yetkilidir.

	Madde 180
	Adalet Divaný aþaðýda belirlenen sýnýrlar içinde:
	Üye Devletlerin Avrupa Yatýrým Bankasý Statüsünden kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ortaya çýkan uyuþmazlýklarda yargý yetkisine sahiptir. Banka Yönetim Kurulu, bu konuda, 169. Madde ile Komisyona verilen yetkilere sahiptir;
	Banka Guvernörler Kurulu kararlarýna iliþkin uyuþmazlýk˜larda yargý yetkisine sahiptir. Her Üye Devlet, Komisyon veya Banka Yönetim Kurulu, 173. Madde belirlenen þartlar dahilinde bu konuda dava açabilir.
	Banka Yönetim Kurulu kararlarýna iliþkin uyuþmazlýklarda yargý yetkisine sahiptir. Bu kararlara karþý, 173. Maddede belirlenen þartlarda, sadece Üye Devletler veya Komisyonca ve yalnýz Yatýrým Bankasý Statüsünün 21. Maddesinin (2), (5), (6) ve (7).paragr

	Madde 181
	Adalet Divaný, Topluluk tarafýndan veya onun adýna yapýlan bir kamu hukuku veya özel hukuk sözleþmesindeki herhangi bir tahkim þartý gereðince yargý yetkisine sahiptir.

	Madde 182
	Adalet Divaný, bir tahkim sözleþmesi gereðince önüne getirilmesi halinde, iþbu Antlaþmanýn konusuyla baðlantýlý olarak, Üye Devletler arasýnda doðan herhangi bir uyuþmazlýðý karara baðlamaya yetkilidir.

	Madde 183
	Ýþbu Antlaþma ile Adalet Divanýna verilen yetkiler saklý kalmak kaydýyla, Topluluðun taraf olduðu uyuþmazlýklar, bu nedenle, ulusal mahkemelerin yargý yetkisi dýþýnda býrakýlamaz.

	Madde 184
	173. Maddenin üçüncü paragrafýnda öngörülen sürenin bitimine baðlý olmaksýzýn, Konsey veya Komisyonun bir tüzüðünden kaynaklanan bir uyuþmazlýk dolayýsýyla taraflardan her biri, Adalet Divaný önünde bu tüzüðün geçersizliðini ileri sürmek için, 173. Madde

	Madde 185
	Adalet Divanýna açýlan davalarýn yürütmeyi durdurucu etkisi yoktur. Bununla birlikte, Adalet Divaný, þartlarýn bunu gerektirdiði kanýsýna varýrsa, dava konusu yapýlan iþlem için yürütmeyi durdurma kararý alabilir.

	Madde 186
	Adalet Divaný, önüne getirilen davalarda, gerekli ihtiyati tedbirlerin alýnmasýna karar verebilir.

	Madde 187
	Adalet Divaný kararlarý 192. Maddede belirlenen þartlar dahilinde icra kabiliyetine sahiptir.

	Madde 188
	Adalet Divaný Statüsü ayrý bir Protokol ile belirlenir.
	Konsey, Adalet Divanýnýn talebi üzerine, Komisyon ile Avrupa Parlamentosunun görüþünü aldýktan sonra, oybirliðiyle, Statünün III. Baþlýk hükümlerinde deðiþiklik yapabilir.*
	Adalet Divaný kendi iç tüzüðünü yapar. Bu iç tüzüðün Konseyce oybirliðiyle onaylanmasý gerekir.


	BÖLÜM 2
	ÇEÞÝTLÝ KURUMLARA
	ÝLÝÞKÝN ORTAK HÜKÜMLER
	Madde 189
	Konsey veya Komisyon, görevlerini yerine getirmek için iþbu Antlaþmanýn hükümlerine uygun olarak tüzükler yapar, direktifler çýkarýr, kararlar alýr, tavsiye veya görüþler bildirir.
	Tüzükler genel geçerliliðe sahiptir. Bütünüyle baðlayýcýdýr ve bütün Üye Devletlerde doðrudan uygulanýr.
	Direktifler, sonuçlarý itibarýyla her muhatap Üye Devleti baðlar ancak þekil ve yöntem seçimini ulusal makamlara býrakýr.
	Kararlar, muhataplarý için bütünüyle baðlayýcýdýr.
	Tavsiye ve görüþler baðlayýcý deðildir.

	Madde 190
	Konsey ve Komisyonun tüzük, direktif ve kararlarý gerekçeli olup, iþbu Antlaþmaya göre alýnmasý zorunlu öneri veya görüþler bunlarda belirtilir.

	Madde 191
	Tüzükler Topluluðun Resmi Gazetesinde yayýnlanýr. Belir˜tilen tarihte veya tarih belirtilmemiþse yayýnlanmalarýný izleyen yirminci günde yürürlüðe girerler.
	Direktifler ve kararlar, muhataplarýna teblið edilirler ve teblið ile geçerlilik kazanýrlar.

	Madde 192
	Konsey veya Komisyonun, Devletler dýþýnda kiþilere parasal yükümlülük getiren kararlarý icra kabiliyetine sahiptir.
	Cebri icra, bu yola baþvurulan Devlette yürürlükte olan Hukuk Muhakemeleri Usulüne göre yapýlýr. Kesinleþme þerhi, ilamýn doðruluðunun kontrolünden baþka bir inceleme yapýlmaksýzýn, her Üye Devlet hükümetinin bu amaçla tayin edip Komisyona ve Adalet Diva
	Ýlgili, kendi talebi üzerine, bu iþlemler tamamlandýktan sonra, ulusal mevzuata göre yetkili makama doðrudan baþvurarak cebri icra takibine geçebilir.
	Cebri icra takibi, ancak Adalet Divaný kararýyla durdurulabilir. Bununla birlikte, icra tedbirlerinin hukuka uygunluðunun denetimi ilgili ülke mahkemelerinin yetkisindedir.


	BÖLÜM 3
	EKONOMÝK VE SOSYAL KOMÝTE
	Madde 193
	Ýstiþare nitelikli bir Ekonomik ve Sosyal Komite kurulur.
	Bu Komite, özellikle üretici, çiftçi, nakliyeci, iþçi, tüccar, zanaatkar, serbest meslek sahipleri ve kamu yararýna çalýþan kurumlar ile çeþitli ekonomik ve sosyal kesimlerin temsilcileri ve kamu yararýný temsil eden kimselerden oluþur.

	Madde 194
	Komite üyelerinin sayýsý aþaðýdaki gibidir:
	Belçika
	Danimarka
	Almanya
	Yunanistan
	Ýspanya
	Fransa
	Ýrlanda
	Ýtalya
	Lüksemburg
	Hollanda
	Portekiz
	Birleþik Krallýk
	Komite üyeleri, Konsey tarafýndan oybirliðiyle dört yýllýk bir süre için atanýrlar. Görev süreleri yenilenebilir.
	Komite üyeleri kendi adlarýna hareket etmek üzere atanýrlar ve hiçbir makamýn emrine giremezler.

	Madde 195
	Komite üyelerinin atanmasý amacýyla, her Üye Devlet, kendi uyruklarýna tahsis edilen temsilci sayýsýnýn iki katý kadar aday içeren bir listeyi Konseye gönderir.
	Komitenin teþekkülünde, çeþitli ekonomik ve sosyal kesimlerin uygun bir þekilde temsil edilmesinin saðlanmasý gereði dikkate alýnýr.
	Konsey, Komisyona danýþýr. Topluluðun faaliyetleri ile ilgili çeþitli ekonomik ve sosyal sektörleri temsil eden Avrupa kuruluþlarýnýn görüþlerini alabilir.

	Madde 196
	Komite, baþkanýný ve baþkanlýk divanýný kendi üyeleri arasýndan iki yýllýk bir süre için seçer.
	Komite, kendi içtüzüðünü yapar ve Konseye sunar. Konsey bu iç tüzüðü oybirliðiyle onaylar.
	Komite, Konsey ve Komisyonun talebi üzerine baþkan tarafýndan toplantýya çaðrýlýr.

	Madde 197
	Komite, iþbu Antlaþmanýn kapsadýðý baþlýca alanlara göre, ihtisas gruplarýný içerir.
	Bu gruplar arasýnda, tarým ve taþýmacýlýða iliþkin Baþlýklardaki özel hükümlere tabi bir tarým ve bir taþýmacýlýk grubu bulunur.
	Ýhtisas gruplarý faaliyetlerini, Komitenin genel yetkileri çerçevesinde yürütür. Komiteden baðýmsýz olarak ihtisas gruplarýna danýþýlamaz.
	Komite bünyesinde ayrýca Komiteye sunulmak üzere belirli alanlarda veya sorunlar üzerinde, görüþ taslaklarý hazýrlamakla görevli alt komiteler de kurulabilir.
	Ýhtisas gruplarý ile alt-komitelerin oluþum þekli ve görev alaný iç tüzükte belirlenir.

	Madde 198
	Ýþbu Antlaþmada öngörülen durumlarda, Konsey veya Komisyonun Komiteye danýþmasý zorunludur. Bu kurumlar, uygun gördükleri her durumda Komiteye danýþabilirler.
	Konsey veya Komisyon gerekli görürse, Komiteye görüþünü bildirmesi için bir süre tanýr; bu süre, baþkana bu amaçla tebligatýn yapýldýðý tarihten baþlamak üzere on günden az olamaz. Tanýnan sürenin bitimine kadar görüþün bildirilmemesi müteakip faaliyetle
	Komitenin ve ihtisas grubunun görüþleri ve görüþmelerle ilgili tutanak Komisyona ve Konseye gönderilir.


	BAÞLIK II
	Mali Hükümler
	Madde 199
	Avrupa Sosyal Fonu ile ilgili olanlar da dahil, Topluluðun bütün gelir ve gider kalemleri, her mali yýlý için tahmini olarak belirlenir ve bütçede gösterilir.
	Bütçe gelir ve giderleri bakýmýndan denk olmalýdýr.

	Madde 200
	Bütçe gelirleri, diðer gelirlerin yaný sýra Üye Devletlerin aþaðýdaki katýlým paylarýna göre belirlenen mali katkýlarýndan oluþur.
	Belçika
	Almanya
	Fransa
	Ýtalya
	Lüksemburg
	Hollanda
	Bununla birlikte, Üye Devletlerin, Avrupa Sosyal Fonu giderlerini karþýlamaya yönelik mali katkýlarý aþaðýdaki katýlým paylarýna göre belirlenir:
	Belçika
	Almanya
	Fransa
	Ýtalya
	Lüksemburg
	Hollanda
	Konsey, oybirliðiyle karar alarak katýlým paylarýnda deði˜þiklik yapabilir.

	Madde 201
	Komisyon, Topluluðun kendi öz kaynaklarýnýn, özellikle kesin olarak yürürlüðe konduðunda, ortak gümrük tarifesinden kaynaklanan gelirlerin hangi þartlarda Üye Devletlerin 200. Maddede öngörülen mali katkýlarýnýn yerine geçebileceðini inceler.
	Bu amaçla, Komisyon Konseye öneriler sunar.
	Konsey, Avrupa Parlamentosunun bu önerilerle ilgili görüþünü aldýktan sonra, uygun hükümleri oybirliðiyle belirler ve bunlarý Üye Devletlere kendi anayasal kurallarýna göre kabul etmelerini tavsiye eder.

	Madde 202
	209. Madde uyarýnca çýkarýlan tüzüklerde aksine hüküm bulunmadýkça bütçede yer alan giderlere iliþkin olarak bir mali yýl için harcama yetkisi verilir.
	209. Maddeye uygun olarak belirlenecek þartlar dahilinde, personel giderleri hariç, bütçe dönemi sonuna kadar kullanýlmamýþ olan ödenekler ancak bir sonraki mali yýla aktarýlabilir.
	Ödenekler, gider kalemlerinin türleri ve tahsis amaçlarýna göre özel bölümlere ayrýlýr ve gerektiðinde bu bölümler de 209. Madde uyarýnca çýkarýlan tüzüklere uygun olarak alt bölümlere ayrýlýr.
	Avrupa Parlamentosu, Konsey, Komisyon ve Adalet Divanýnýn giderleri, bazý ortak gider kalemleri için yapýlan özel düzenlemeler saklý kalmak kaydýyla, bütçede ayrý bölümler halinde gösterilir.

	Madde 203*
	Mali yýl 1 Ocakta baþlar ve 31 Aralýkta sona erer.
	Topluluðun kurumlarýndan her biri, 1 Temmuzdan önce gider tahminlerini yapar. Komisyon, bu tahminleri bir bütçe ön tasarýsýnda birleþtirir. Bu tasarýya farklý tahminleri içerebilen görüþünü ekler.
	Bu bütçe tasarýsý, gelir ve giderlerin birer tahminini içe˜rir.
	Komisyon, bütçe ön tasarýsýný, en geç uygulanacaðý yýldan önceki yýlýn Eylül ayýnýn birinci günü Konseye sunar.
	Konsey, bu bütçe ön tasarýsýnda deðiþiklik yapmak istediðinde Komisyona ve gerektiðinde diðer ilgili kurumlara danýþýr.
	Konsey, nitelikli çoðunlukla karar alarak, bütçe tasarýsýný hazýrlar ve Avrupa Parlamentosuna gönderir.
	Bütçe tasarýsýnýn, en geç bütçenin uygulanacaðý yýldan önce˜ki yýlýn Ekim ayýnýn beþinci günü Avrupa Parlamentosuna sunulmasý gerekir.
	Avrupa Parlamentosu, üye tam sayýsýnýn çoðunluðu ile bütçe tasarýsýný deðiþtirmek ve kullanýlan oylarýn mutlak çoðunluðu ile iþbu Antlaþmadan veya bu Antlaþma gereðince alýnan kararlardan zorunlu olarak doðan harcamalar konusunda tasarýda deðiþiklikler y
	Avrupa Parlamentosu, kendisine sunulmasýný izleyen 45 gün içinde bütçe tasarýsýný onaylarsa bütçe kesin olarak kabul edilmiþ olur. Bu süre içinde, Avrupa Parlamentosu bütçe tasarýsýný deðiþtirmez veya bu tasarýda deðiþiklik yapýlmasýný teklif etmezse, bü
	Avrupa Parlamentosu bu süre içinde bütçeyi deðiþtirir veya deðiþiklik yapýlmasýný teklif ederse, bütçe tasarýsý yapýlan veya teklif edilen deðiþikliklerle birlikte Konseye gönderilir.
	Konsey, bütçe tasarýsýný Komisyonla ve gerektiðinde diðer ilgili kurumlarla müzakere ettikten sonra, aþaðýdaki þartlar dahilinde karar verir:
	Konsey, Avrupa Parlamentosu tarafýndan yapýlan deðiþik˜liklerin her birini nitelikli çoðunlukla karar alarak deðiþtirebilir.
	Deðiþiklik teklifleriyle ilgili olarak:
	Avrupa Parlamentosu tarafýndan önerilen bir deðiþikliðin herhangi bir kurumun toplam giderlerini artýrýcý bir etkisinin olmadýðý durumlarda, özellikle de önerilen deðiþikliðin sebep olabileceði gider artýþýnýn harcamalarda uygun bir indirim yapýlmasýný ö
	Avrupa Parlamentosu tarafýndan önerilen bir deðiþiklik bir kurumun toplam giderlerini artýrýcý etki yapacaksa, Konsey, bu deðiþiklik teklifini nitelikli çoðunlukla karar alarak kabul edebilir. Kabul kararý alýnmamasý halinde deðiþiklik önerisi reddedilmi
	Yukarýdaki iki bentten birinin hükümleri uyarýnca, Konseyin bir deðiþiklik teklifini reddetmesi durumunda, Konsey nitelikli çoðunlukla bütçe tasarýsýnda gösterilen miktarý ya kabul edebilir ya da baþka bir miktar tespit edebilir.
	Bütçe tasarýsý, Konsey tarafýndan kabul edilen deðiþiklik tekliflerine esas alýnarak deðiþtirilir.
	Konsey, bütçe tasarýsýnýn kendisine gönderilmesini takibenden 15 gün içinde, Avrupa Parlamentosu tarafýndan yapýlan deðiþikliklerin hiçbirini deðiþtirmez de onun tarafýndan yapýlan deðiþiklik tekliflerini benimserse, bütçe kesin olarak kabul edilmiþ olur
	Konsey, bu süre içinde, Avrupa Parlamentosu tarafýndan yapýlan deðiþikliklerin bir veya birçoðunu deðiþtirir yahut onun tarafýndan getirilen deðiþiklik tekliflerini reddeder ya da deðiþtirirse, bütçe tasarýsý deðiþtirilmiþ haliyle tekrar Avrupa Parlament
	Deðiþiklik teklifleriyle ilgili kararlar daha önce kendisine bildirilen Avrupa Parlamentosu, bütçe tasarýsýnýn gönderilmesini izleyen 15 gün içinde üye tam sayýsýnýn çoðunluðu ve kullanýlan oylarýn beþte üçü ile karar alarak, kendi yaptýðý deðiþiklikler
	Bu Maddede öngörülen iþlemler tamamlandýðýnda, Avrupa Parlamentosu Baþkaný bütçenin kesin olarak kabul edildiðini ilan eder.
	Bununla birlikte, eðer önemli gerekçeler mevcutsa Avrupa Parlamentosu üye tam sayýsýnýn çoðunluðu ve kullanýlan oylarýn üçte ikisiyle karar alarak, bütçe tasarýsýný reddedilir ve kendisine yeni bir tasarýnýn sunulmasýný isteyebilir.
	Ýþbu Antlaþmadan veya bu Antlaþma gereðince alýnan kararlar˜dan zorunlu olarak doðan giderler dýþýndaki giderlerin tamamý için, her yýl, cari yýlýn ayný mahiyetteki giderleri göz önünde bulundurularak, azami bir artýþ oraný tespit edilir.
	Komisyon, Ekonomik Politika Komitesinin görüþünü aldýktan sonra,
	Topluluk içinde gayri safi milli hasýla hacmindeki deðiþmeye;
	Üye Devletlerin bütçelerinde meydana gelen ortalama deðiþikliðe ve;
	bir önceki bütçe yýlýnda hayat pahalýlýðýnda meydana gelen deðiþime göre bu azami oraný belirler.
	Azami oran 1 Mayýstan önce Topluluðun bütün kurumlarýna bildirilir. Topluluk kurumlarý bu paragrafýn dördüncü ve beþinci bentlerindeki hükümler saklý kalmak kaydýyla, bütçe iþlemleri süresince bu orana riayet etmek zorundadýr.
	Ýþbu Antlaþmadan veya bu Antlaþma gereðince alýnan kararlardan zorunlu olarak doðan giderler dýþýndaki giderler için Konseyce hazýrlanan bütçe tasarýsýnda yer alan gerçek artýþ oraný azami oranýn yarýsýndan fazla ise, Avrupa Parlamentosu deðiþiklik yapma
	Avrupa Parlamentosu, Konsey veya Komisyon, Topluluklarýn faaliyetlerinin bu paragrafta öngörülen usule göre belirlenen oranýn aþýlmasýný gerektirdiði kanýsýna varýrsa, nitelikli çoðunlukla karar alan Konsey ile üye tam sayýsýnýn çoðunluðu ve kullanýlan o
	Her kurum, bu maddeyle kendisine verilen yetkileri, özellik˜le Topluluklarýn öz kaynaklarý ile gelir ve giderlerin denkliði konusunda, iþbu Antlaþma hükümlerine ve bu Antlaþma gereðince alýnan kararlara uygun olarak kullanýr.

	Madde 204*
	Bütçe döneminin baþýnda bütçe henüz oylanmamýþsa harcamalar, bir önceki bütçe yýlýnda her bölüm veya alt bölüm için verilen ödeneklerin on ikide birini aþmamasý kaydýyla, 209. Madde uyarýnca çýkarýlan yönetmelik hükümlerine göre aylýk olarak yapýlabilir;
	Konsey, birinci bentte belirlenen diðer þartlara uyulmasý kaydýyla, on ikide bir oranýný aþan harcamalara nitelikli çoðunlukla izin verebilir.
	Ýþbu Antlaþmadan veya bu Antlaþma gereðince alýnan kararlardan zorunlu olarak doðan harcamalar dýþýndaki harcamalarla ilgili olmasý halinde karar, Konseyce derhal Avrupa
	Parlamentosuna bildirilir; Avrupa Parlamentosu otuz gün içinde, üye tam sayýsýnýn çoðunluðu ve kullanýlan oylarýn beþte üçüyle, bu harcamalarýn birinci paragrafta belirtilen on ikide bir   oranýný   aþan    kýsmý   ile      ilgili     olarak   farklý bir
	Konsey kararýnýn bu bölümü Avrupa Parlamentosu kendi kararýný alýncaya kadar ertelenir. Yukarýda belirtilen süre içinde Avrupa Parlamentosu Konsey kararýndan farklý bir karar almazsa, Konseyin kararý kesinleþmiþ sayýlýr.
	Ýkinci ve üçüncü bentlerde sözü edilen kararlarda, bu maddenin uygulanmasýný saðlayacak kaynaklara iliþkin gerekli düzenlemeler belirtilir.

	Madde 205
	Komisyon, 209. Madde uyarýnca çýkarýlan tüzük hükümlerine uygun olarak, kendi sorumluluðu altýnda ve tahsis edilen ödeneklerle sýnýrlý olarak bütçeyi uygular.
	Her kurumun kendi harcamalarýný yaparken uyacaðý ayrýntýlý kurallar tüzüklerde belirtilir.
	Komisyon, 209. Madde gereðince çýkarýlan tüzükte belirlenen sýnýrlar ve þartlar dahilinde, bütçe içinde ya bölümden bölüme ya da alt bölümden alt bölüme ödenek aktarmalarý yapabilir.

	Madde 205 a*
	Komisyon, bütçenin uygulanmasýna iliþkin olarak, bir önceki bütçe yýlýnýn hesaplarýný her yýl Konseye ve Avrupa Parlamentosuna sunar. Komisyon ayrýca, Topluluðun aktif ve pasifini gösteren mali bilançosunu da Konseye ve Avrupa Parlamentosuna gönderir.

	Madde 206*
	Ýþbu Antlaþma ile bir Sayýþtay kurulmuþtur.
	Sayýþtay 12 üyeden oluþur.**
	Sayýþtay üyeleri, kendi ülkelerinde dýþ denetim kuruluþlarýnda çalýþan veya çalýþmýþ olan, ya da bu iþin gerektirdiði özel ehliyete sahip olan ve baðýmsýzlýklarý þüphe götürmeyen kiþiler arasýndan seçilirler.
	Sayýþtay üyeleri, Avrupa Parlamentosunun görüþü alýndýktan sonra Konsey tarafýndan oybirliðiyle altý yýllýk bir süre için atanýrlar.
	Bununla birlikte, ilk atamalar yapýlýrken Sayýþtay'ýn kura ile tespit edilen dört üyesi sadece dört yýllýk bir süre için atanýr.
	Sayýþtay üyeleri tekrar atanabilirler.
	Sayýþtay üyeleri, kendi aralarýndan üç yýllýk bir süre için Sayýþtay baþkanýný seçerler. Baþkan yeniden seçilebilir.
	Sayýþtay üyeleri, görevlerini, Topluluðun genel çýkarlarý doðrultusunda, tam bir baðýmsýzlýkla yerine getirirler.
	Görevlerinin yerine getirilmesinde hiçbir hükümet ya da kuruluþtan ne talimat isterler, ne de alýrlar. Görevleri ile baðdaþmayan her türlü faaliyetten kaçýnýrlar.
	Sayýþtay üyeleri, görev süreleri boyunca kazanç karþýlýðý olsun ya da olmasýn, baþka hiçbir mesleki faaliyette bulunamaz˜lar. Göreve baþlarken, görevlerinin devamý süresince ve görevleri sona erdikten sonra görevlerinin gerektirdiði yükümlülüklere riayet
	Normal yenilenme ve ölüm dýþýnda, bir Sayýþtay üyesinin görevi, istifa ettiði veya 8. paragraf hükümleri gereðince Adalet Divaný tarafýndan resen görevden ayrýlmýþ sayýldýðý zaman sona erer.
	Görev süresinin geri kalan kýsmý için ilgilinin yerine atama yapýlýr.
	Resen görevden ayrýlmýþ sayýlma durumlarý dýþýnda, Sayýþtay üyeleri yerlerine yeni atama yapýlýncaya kadar görevlerine devam ederler.
	Sayýþtay'ýn talebi üzerine görevinin gerektirdiði koþullarý artýk taþýmadýðý veya sorumluluklarýný yerine getiremediði, Adalet Divaný tarafýndan tespit edilmedikçe, Sayýþtay üyesi göre˜vinden alýnamaz ve emeklilik hakkýndan ya da onun yerine geçen hiçbir
	Konsey, Sayýþtay baþkan ve üyelerinin çalýþma koþullarýný ve özellikle maaþlarýný, tazminatlarýný ve emekli aylýklarýný nitelikli çoðunlukla karar alarak tespit eder. Ücret yerine geçen her türlü ödemeyi de ayný çoðunlukla belirler.
	Avrupa Topluluklarýnýn, Adalet Divaný yargýçlarýna uygulanan Ýmtiyaz ve Dokunulmazlýklara Ýliþkin Protokol hükümleri Sayýþtay üyelerine de uygulanýr.

	Madde 206 a*
	Sayýþtay, Topluluðun bütün gelir ve gider hesaplarýný denet˜ler. Sayýþtay ayný þekilde, kuruluþ metinlerinde denetimi engelleyen bir hüküm bulunmadýkça, Toplulukça kurulan bütün kurumlarýn gelir ve gider hesaplarýný denetler.
	Sayýþtay, bütün gelir ve giderlerin hukuka ve usule uygunluðunu ve mali yönetimin etkin bir þekilde iþleyip iþlemediðini denetler.
	Gelirlerin denetimi, tahakkuk eden gelirlerle Topluluða fiilen ödenen gelirlerin karþýlýklý incelenmesi esasýna göre yapýlýr.
	Giderlerin denetimi, taahhüt edilen miktarlar ile fiilen ödenen miktarlarýn karþýlýklý incelenmesi esasýna göre yapýlýr.
	Bu denetimler, ilgili bütçe yýlý hesaplarýnýn kapatýlmasýn˜dan önce yapýlabilir.
	Denetim, belgeler üzerinde ve gerekirse, Topluluðun kurumlarý nezdinde ve Üye Devletlerde yerinde denetim þeklinde yapýlýr. Üye Devletlerde denetim, ulusal mali denetim kuruluþlarýyla veya bu kuruluþlarýn gerekli yetkiye sahip olmamalarý halinde yetkili
	Topluluðun kurumlarý ve ulusal mali denetim kuruluþlarý veya bu kuruluþlarýn gerekli yetkiye sahip olmadýðý durumlarda, yetkili devlet daireleri, görevini yerine getirmesi için gerekli her tür belge veya bilgiyi Sayýþtay'a verirler.
	Sayýþtay, her bütçe yýlýnýn kapanmasýndan sonra yýllýk bir rapor hazýrlar. Bu rapor, Topluluðun kurumlarýna gönderilir ve bu kurumlarýn Sayýþtay'ýn gözlemleri hakkýndaki cevaplarý ile birlikte Avrupa Topluluklarý Resmi Gazetesinde yayýnlanýr.
	Sayýþtay ayrýca, istediði zaman belirli konulardaki gözlem˜lerini açýklayabilir ve Topluluk kurumlarýndan birinin talebi üzerine görüþ bildirebilir.
	Sayýþtay, yýllýk raporlarýný veya görüþlerini üyelerinin çoðunluðu ile kabul eder.
	Sayýþtay, bütçe uygulamasýnýn denetimi ile ilgili yetkilerinin kullanýlmasýnda Avrupa Parlamentosuna ve Konseye yardým eder.

	Madde 206 b*
	Avrupa Parlamentosu, Konseyin nitelikli çoðunlukla alacaðý bir tavsiye kararý üzerine bütçenin uygulanmasý konusunda Komisyonu ibra eder. Bu amaçla, sýrasýyla Konsey ve Avrupa Parlamentosu, 205a Maddesinde belirtilen hesaplarla mali bilançoyu ve denetime

	Madde 207
	Bütçe, 209. Madde gereðince çýkarýlan tüzük hükümlerine göre belirlenen hesap birimi cinsinden düzenlenir.
	200. Maddenin 1. paragrafýnda öngörülen mali katkýlar, Üye Devletler tarafýndan, kendi ulusal para birimleriyle Topluluðun emrine verilir.
	Bu katkýlarýn henüz kullanýlmamýþ olan kýsmý, Üye Devletle˜rin hazinelerine veya onlar tarafýndan gösterilen kuruluþlara yatýrýlýr. Bu bakiyeler, yatýrýlmýþ olarak kaldýklarý sürece, birinci paragrafta belirtilen hesap birimine göre, yatýrýldýklarý günkü
	Bu bakiyeler, Komisyon ile ilgili Üye Devlet arasýnda yapýlacak anlaþmalarýn þartlarýna uygun olarak yatýrým þeklinde kullanýlabilir.
	Avrupa Sosyal Fonuna iliþkin mali iþlemlerin yürütülmesi ile ilgili teknik þartlar 209. Madde gereðince çýkarýlan tüzükte belirlenir.

	Madde 208
	Komisyon, ilgili Üye Devletlerin yetkili makamlarýna haber vermek kaydýyla, bir Üye Devletin parasý cinsinden sahip olduðu varlýklarý bu Antlaþma ile belirlenen amaçlarda kullanýlmalarý için gerekli olduðu ölçüde diðer bir Devletin parasýna çevirebilir.
	Komisyon, Üye Devletlerin her biriyle, ilgili Üye Devletin göstereceði yetkili makam aracýlýðýyla iliþki kurar. Mali iþlemlerin yürütülmesinde, ilgili Üye Devletin Emisyon Bankasýna ya da bu devletçe uygun görülen diðer bir mali kuruluþa baþvurur.

	Madde 209*
	Konsey, Komisyonun teklifi üzerine, Avrupa Parlamentosuna danýþtýktan ve Sayýþtay'ýn görüþünü aldýktan sonra, oybirliði ile;
	özellikle bütçenin hazýrlanmasý ve uygulanmasý ile hesaplarýn verilmesi ve denetlenmesine iliþkin esaslarý gösteren Mali Tüzükleri çýkarýr;
	Topluluklarýn, öz kaynak rejiminde öngörülen bütçe gelirlerinin, Komisyonun emrine verilmesiyle ilgili usul ve esaslarý belirler ve gerektiðinde nakit ihtiyaçlarýný karþýlamak için baþvurulacak tedbirleri tespit eder;
	ita amirleri ile saymanlarýn sorumluluklarýna ve dene˜timine iliþkin kurallarý belirler.


	KISIM ALTI
	GENEL VE NÝHAÝ HÜKÜMLER
	Madde 210
	Topluluk tüzel kiþiliðe sahiptir.

	Madde 211
	Topluluk, Üye Devletlerin her birinde, o ülkelerin yasala˜rýnca tüzel kiþilere tanýnan en geniþ haklara sahiptir; özellikle de, taþýnýr ve taþýnmaz mallar edinebilir, devredebilir ve davada taraf olabilir. Topluluk, bu tür haklarýn kullanýmýnda Komisyon

	Madde 212
	(Bu Madde, Birleþme Antlaþmasýnýn 24. Maddesinin 2. Paragrafý ile yürürlükten kaldýrýlmýþtýr.)
	[Bkz: Birleþme Antlaþmasýnýn 24. Maddesinin 1. paragrafý:
	Avrupa Kömür ve Çelik Topluluðunun, Avrupa Ekonomik  Topluluðunun ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluðunun memurlarý  ve diðer görevlileri, iþbu Antlaþmanýn yürürlüðe girdiði  tarihte, Avrupa Topluluklarýnýn memurlarý ve diðer  görevlileri olur ve bu Toplulu
	Konsey, Komisyonun önerisi üzerine ve diðer ilgili kuruluþlarýn görüþünü aldýktan sonra nitelikli çoðunlukla Avrupa Topluluklarý memurlarýnýn statüsünü ve bu
	Topluluklarýn diðer görevlilerine uygulanacak çalýþma koþullarýný belirler.]

	Madde 213
	Ýþbu Antlaþmanýn hükümlerine uygun olarak Konseyce belirlenen sýnýrlar ve þartlar dahilinde Komisyon, görevlerini yerine getirmesi için gerekli her tür bilgiyi toplayabilir ve her tür incelemeyi yapabilir.

	Madde 214
	Görevleri sona erdikten sonra bile, Topluluk kurumlarýnýn ve komitelerinin üyeleri ve Topluluðun memurlarý ve diðer görevlileri, mesleki sýr kapsamýna girer nitelikteki bilgileri ve özellikle teþebbüslere, bunlarýn ticari iliþkilerine veya maliyet unsurl

	Madde 215
	Topluluðun sözleþmelerden doðan sorumluluðu, söz konusu sözleþmeye uygulanan kanuna tabidir.
	Sözleþme dýþý sorumluluða iliþkin olarak Topluluk, kendi kurumlarýnýn veya memurlarýnýn görevlerini yerine getirirlerken neden olduklarý zararlarý Üye Devletlerin ortak genel hukuk prensiplerine göre gidermekle yükümlüdür.
	Görevlilerin Topluluða karþý kiþisel sorumluluklarý kendi statülerinde veya onlara uygulanacak Personel Rejiminde yer alan hükümlerle düzenlenir.

	Madde 216
	Topluluk kurumlarýnýn merkezi, Üye Devletler hükümetlerinin ortak kararý ile belirlenir.

	Madde 217
	Adalet Divaný iç tüzüðünde yer alan hükümler saklý kalmak kaydýyla, Topluluk kurumlarýnca kullanýlacak dillere iliþkin ilkeler Konsey tarafýndan oybirliði ile belirlenir.

	Madde 218
	(Bu Madde, Birleþme Antlaþmasýnýn 28. Maddesinin ikinci paragrafý ile yürürlükten kaldýrýlmýþtýr.)
	[Bkz:Birleþme Antlaþmasýnýn 28. Maddesinin birinci paragrafý:
	Avrupa Topluluklarý, Üye Devletlerin topraklarýnda iþbu  Antlaþmaya ekli Protokolde belirlenen koþullar dahilinde  görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ayrýcalýk ve  dokunulmazlýklardan yararlanýrlar. Ayný durum Avrupa  Yatýrým Bankasýna da uy

	Madde 219
	Üye Devletler, iþbu Antlaþmanýn yorumuna veya uygulanmasýna iliþkin bir uyuþmazlýðý çözmek için iþbu Antlaþmada öngörülenler dýþýnda herhangi bir yönteme baþvurmamayý taahhüt ederler.

	Madde 220
	Üye Devletler, gerekli olduðu ölçüde kendi uyruklarý yararýna:
	kiþilerin korunmasý ve haklarýn kullanýlýp korunmasýyla ilgili olarak, her Devletin kendi uyruklarýna tanýdýðý koþullarýn uygulanmasýný;
	Topluluk içinde çifte vergilendirmenin kaldýrýlmasýný;
	58. Maddenin 2. paragrafýnda belirtilen þirketler ve firmalarýn karþýlýklý tanýnmasýný, merkezlerini bir ülkeden diðer bir ülkeye taþýmalarý durumunda tüzel kiþiliklerinin korunmasýný ve farklý ülke mevzuatýna tabi þirket ve firmalarýn birleþme imkanýný;
	mahkeme ve hakem kararlarýnýn karþýlýklý tanýnmasý ve  bunlarýn tensizine iliþkin iþlemlerin basitleþtirilmesini,
	saðlamak amacýyla birbirleri ile müzakerelerde bulunurlar.

	Madde 221
	Ýþbu Antlaþmanýn diðer hükümlerinin uygulanmasý saklý kalmak kaydýyla, 58. Maddede belirtilen þirket veya firmalarýn sermayelerine iþtirak ile ilgili olarak Üye Devletler, iþbu Antlaþmanýn yürürlüðe giriþinden itibaren üç yýl içinde kendi uyruklarýna uyg

	Madde 222
	Ýþbu Antlaþmanýn Üye Devletlerin mülkiyet rejimi sistemini düzenleyen kurallar üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

	Madde 223
	Bu Antlaþma hükümleri aþaðýdaki kurallarýn uygulanmasýný engellemez:
	hiçbir Üye Devlet, açýða vurulmasýnýn kendi güvenliði bakýmýndan temel çýkarlarýna ters düþeceði görüþünde olduðu bilgileri vermek zorunda deðildir;
	her Üye Devlet, silah, mühimmat ve savaþ malzemesi,ticareti veya üretimi ile ilgili, kendi güvenliði açýsýndan temel çýkarlarýnýn korunmasý için gerekli gördüðü tedbirleri alabilir; bu tedbirler, sadece askeri amaç taþýyanlar dýþýndaki ürünler ile ilgili
	Ýþbu Antlaþmanýn yürürlüðe girdiði tarihi izleyen yýl için˜de Konsey, oybirliði ile karar alarak, paragraf 1(b) hükümlerinin uygulanacaðý ürünler listesini belirler.
	Komisyonun önerisi üzerine Konsey oybirliði ile bu listede deðiþiklikler yapabilir.

	Madde 224
	Üye Devletler, bir Üye Devletin, kamu düzenini bozucu ciddi iç karýþýklýklar, savaþ veya savaþ tehdidi oluþturan ciddi uluslararasý gerginlik durumunda veya kendisi tarafýndan uluslararasý barýþýn ve güvenliðin korunmasý amacýyla üstlenilen yükümlülükler

	Madde 225
	223 ve 224. Maddelerde belirtilen durumlarda alýnan önlemlerin ortak pazar içindeki rekabet þartlarýný bozucu bir etkisi olursa Komisyon, ilgili Devlet ile birlikte, bu önlemlerin iþbu Antlaþmada belirtilen kurallara uyarlanmasý yollarýný araþtýrýr.
	Komisyon veya bir Üye Devlet, diðer bir Üye Devletin 223 ve 224. Maddelerde belirtilen yetkileri kötüye kullandýðý görüþündey˜se, 169 ve 170. Maddelerde belirtilen usule uymaksýzýn, doðrudan Adalet Divanýna baþvurabilir. Adalet Divaný kararýný gizli otur

	Madde 226
	Geçiþ dönemi sýrasýnda, bir ekonominin herhangi bir sektö˜ründe ciddi ve süreklilik arz etmesi muhtemel güçlükler veya herhangi bir bölgenin ekonomik durumunun ciddi þekilde bozulmasýna sebep olabilecek güçlüklerin ortaya çýkmasý halinde, bir Üye Devlet,
	Ýlgili Devletin talebi üzerine Komisyon, acil durum usulünü uygulayarak, vakit geçirmeksizin gerekli gördüðü koruma önlemlerini alýr ve bu önlemlerin uygulanma þart ve esaslarýný belirler.
	2. paragrafa uygun olarak alýnmasýna izin verilen önlemlerde sadece 1. paragrafta belirtilen amaçlara ulaþmak için gerekli ölçü ve süre içinde kalarak, iþbu Antlaþmanýn kurallarýna istisna getirilebilir. Ortak pazarýn iþleyiþini en az etkileyen önlemlere

	Madde 227
	Ýþbu Antlaþma Belçika Krallýðý'na, Danimarka Krallýðý'na Federal Almanya Cumhuriyeti'ne, Yunanistan Cumhuriyeti'ne, Ýspanya Krallýðý'na, Fransa Cumhuriyeti'ne, Ýrlanda'ya, Ýtalya Cumhuriyeti'ne, Lüksemburg Büyük Dukalýðý'na, Hollanda Krallýðý'na, Porteki
	Fransa'nýn denizaþýrý eyaletleri ve Cezayir ile ilgili olarak iþbu Antlaþmanýn aþaðýdaki konulara iliþkin genel ve özel hükümleri Antlaþmanýn yürürlüðe girdiði tarihte uygulanmaya baþlar:
	mallarýn serbest dolaþýmý;
	tarým (40/4 Maddesi hariç);
	hizmetlerin serbestleþtirilmesi;
	rekabet kurallarý;
	108, 109, ve 226. Maddelerde belirtilen koruyucu önlemler;
	kurumlar.
	Ýþbu Antlaþmanýn diðer hükümlerinin uygulanmasý koþullarý, Antlaþmanýn yürürlüðe giriþinden itibaren en geç iki yýl içinde Komisyonun önerisi üzerine Konseyin oybirliði ile alacaðý kararlarla belirlenir.
	Topluluk kurumlarý, iþbu Antlaþmada yer alan usuller ve özellikle 226. Madde çerçevesinde bu bölgelerin ekonomik ve toplumsal geliþmesine imkan saðlamaya özen gösterirler.
	Ýþbu Antlaþmanýn IV. Ekindeki listede yer alan denizaþýrý ülke ve topraklara Antlaþmanýn dördüncü kýsmýnda tanýmlanan özel ortaklýk rejimi uygulanýr.
	Ýþbu Antlaþma, Büyük Britanya Birleþik Krallýðý ve Kuzey Ýrlanda ile özel iliþkileri olan ve yukarýda adý geçen listede yer almayan denizaþýrý ülke ve topraklara uygulanmaz.*
	Ýþbu Antlaþma hükümleri, Avrupa'da bulunan ve dýþ iliþkile˜rinden bir Üye Devletin sorumlu olduðu topraklara uygulanýr.
	Önceki paragraflardaki hükümler saklý kalmak kaydýyla*:
	Ýþbu Antlaþma Faroe Adalarýna uygulanmaz. Ancak, Danimar˜ka Krallýðý hükümeti en geç 31 Aralýk 1975 tarihine kadar Ýtalya Cumhuriyeti hükümetine bir deklarasyonla bu Antlaþmanýn o Adalara da uygulanacaðýný bildirebilir; Ýtalya hükümeti bu deklarasyonun o
	Ýþbu Antlaþma Büyük Britanya Birleþik Krallýðý ve Kuzey Ýrlanda'nýn egemenliði altýnda bulunan, Kýbrýs'taki üs bölgelerine uygulanmaz.
	Ýþbu Antlaþma Anglo-Norman Adalarýna ve Man Adasýna sa˜dece, 22 Ocak 1972'de imzalanan Avrupa Ekonomik Topluluðuna ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluðuna Yeni Üye Devletlerin Katýlmasýna Ýliþkin Antlaþmada öngörülen bu adalarla ilgili düzenlemelerin uygulan

	Madde 228
	Ýþbu Antlaþmanýn Topluluk ile bir veya daha fazla Devlet ya da uluslararasý kuruluþ arasýnda anlaþmalar yapýlmasýný öngördüðü durumlarda, bu anlaþmalarla ilgili müzakereler Komisyon tarafýndan yapýlýr. Bu alanda Komisyona verilen yetkiler saklý kalmak ka
	Konsey, Komisyon veya bir Üye Devlet öngörülen anlaþmanýn iþbu Antlaþma hükümleriyle baðdaþýp baðdaþmadýðý konusunda
	önceden Adalet Divanýnýn görüþünü alabilir. Adalet Divaný görüþünün olumsuz olduðu hallerde anlaþma ancak 236. Maddeye uygun olarak tespit edilen þartlarda yürürlüðe girebilir.
	Yukarýda belirtilen þartlara göre yapýlan anlaþmalar Top˜luluðun kurumlarý ve Üye Devletler için baðlayýcýdýr.

	Madde 229
	Komisyon, Birleþmiþ Milletler ve uzman kuruluþlarý ile Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaþmasýnýn (GATT) kurumlarýyla tüm yararlý iliþkilerin sürdürülmesini saðlamakla yükümlüdür.
	Komisyon ayrýca, tüm uluslararasý kuruluþlarla da gereðine uygun iliþkiler sürdürür.

	Madde 230
	Topluluk, Avrupa Konseyi ile her türlü yararlý iþbirliðini kurar.

	Madde 231
	Topluluk, Avrupa Ekonomik Ýþbirliði Teþkilatý ile ayrýntýlarý ortak kararla tespit edilecek sýký bir iþbirliði kurar.

	Madde 232
	Ýþbu Antlaþma hükümleri, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluðunu kuran Antlaþma hükümlerini, özellikle de Üye Devlet hak ve yükümlülükleri ile, bu Topluluk kurumlarýnýn yetkileri ve kömür ve çelik ortak pazarýnýn iþleyiþine iliþkin kurallarla ilgili hükümleri
	Ýþbu Antlaþma hükümleri Avrupa Atom Enerjisi Topluluðunu kuran Antlaþma hükümlerini deðiþtirmez.

	Madde 233
	Antlaþmanýn uygulanmasýyla Belçika ve Lüksemburg arasýndaki veya Belçika, Lüksemburg ve Hollanda arasýndaki bölgesel birliklerin amaçlarý gerçekleþtirilemediði ölçüde, iþbu Antlaþma hükümleri, bu bölgesel birliklerin varlýklarýna veya tamamlanmalarýna en

	Madde 234
	Ýþbu Antlaþma hükümleri, yürürlüðe girme tarihinden önce, gerek bir veya daha fazla Üye Devlet gerek bir veya daha fazla üçüncü ülke arasýnda yapýlmýþ sözleþmelerden doðan hak ve yükümlülükleri etkilemez.
	Söz konusu sözleþmelerin iþbu Antlaþmayla baðdaþmamasý halinde, ilgili Üye Devlet veya Devletler tespit edilen uyumsuzluklarý ortadan kaldýrmak için gerekli her tür önlemi alýrlar. Bu amaçla Üye Devletler, gerektiðinde karþýlýklý yardýmlaþmada bulunurlar
	Birinci paragrafta anýlan sözleþmelerin uygulanmasýnda Üye Devletler, iþbu Antlaþma uyarýnca her Üye Devlet tarafýndan saðlanan avantajlarýn Topluluðun oluþmasýnýn ayrýlmaz bir parçasý olduðunu ve saðlanan bu avantajlarýn, ortak kuruluþlar oluþturulmasýy

	Madde 235
	Ortak Pazarýn iþleyiþi süresince Topluluk amaçlarýndan birinin gerçekleþtirilmesi için Topluluðun giriþimde bulunmasýnýn gerekli olduðunun anlaþýlmasý halinde, iþbu Antlaþmada gerekli yetkiler verilmemiþse, Konsey, Komisyonun önerisi üzerine ve Avrupa Pa

	Madde 236
	Her üye Devletin Hükümeti veya Komisyon, Konseye, iþbu Antlaþmada deðiþiklik yapýlmasýna yönelik öneriler sunabilir.
	Eðer Konsey, Avrupa Parlamentosunun ve gerektiðinde Komisyonun görüþünü aldýktan sonra, Üye Devletlerin Hükümet temsilcilerinin katýlacaðý bir Konferansýn toplanmasýnýn gerekli olduðu görüþüne varýrsa, Konsey Baþkaný iþbu Antlaþmada yapýlmasý gerekli deð
	Yapýlan deðiþiklikler, her birinin kendi anayasal kurallarýna uygun olarak bütün Üye Devletler tarafýndan onaylandýktan sonra yürürlüðe girer.

	Madde 237
	Her Avrupa Devleti Topluluða üye olmak için baþvuruda bulunabilir. Üye olmak isteyen devlet baþvurusunu Konseye gönderir. Konsey Komisyonun görüþünü ve üye tam sayýsýnýn mutlak çoðunluðuyla karar alacak olan Avrupa Parlamentosunun onayýný aldýktan sonra
	Kabul þartlarý ve bu kabulün iþbu Antlaþmada yapýlmasýný gerektirdiði uyarlamalar Üye Devletlerle baþvuran devlet arasýnda yapýlacak bir anlaþma ile belirlenir. Bu anlaþma, kendi anayasal kurallarýna göre onaylanmak üzere bütün Akit Devletlere sunulur.

	Madde 238
	Topluluk bir üçüncü Devlet, bir Devletler birliði veya uluslararasý bir kuruluþ ile karþýlýklý hak ve yükümlülükler, ortak faaliyetler ve özel usuller öngören bir ortaklýk kurma amacýyla anlaþmalar yapabilir.
	Bu anlaþmalar, Avrupa Parlamentosunca üye tam sayýsýnýn mutlak çoðunluðu ile onay alýndýktan sonra, Konsey tarafýndan oybirliði ile yapýlýr.*
	Bu anlaþmalarýn iþbu Antlaþmada deðiþiklikler yapýlmasýný gerektirmesi halinde, söz konusu deðiþiklikler 236. Maddede öngörülen usule göre önceden yapýlýr.

	Madde 239
	Ýþbu Antlaþmaya Üye Devletlerin ortak kararýyla eklenecek Protokoller, iþbu Antlaþmanýn ayrýlmaz parçasýný oluþturur.

	Madde 240
	Ýþbu Antlaþma süresiz olarak yapýlmýþtýr.


	Kurumlarýn oluþturulmasý
	Madde 241
	Konsey, iþbu Antlaþmanýn yürürlüðe girmesini izleyen bir ay içinde toplanýr.

	Madde 242
	Konsey, ilk toplantýsýný izleyen üç ay içinde Ekonomik ve Sosyal Komiteyi oluþturmak amacýyla gerekli tüm tedbirleri alýr.

	Madde 243
	Asamble ((), ilk Konsey toplantýsýný izleyen iki ay içinde, Konsey Baþkanýnýn çaðrýsý üzerine Baþkanlýk Divanýný seçmek ve iç tüzüðünü hazýrlamak üzere toplanýr. Baþkanlýk Divaný seçilene kadar en yaþlý üye Asambleye baþkanlýk yapar.

	Madde 244
	Adalet Divaný, üyelerinin atanmasý ile göreve baþlar. Divanýn ilk baþkaný, üyeleri ile ayný koþullarda üç yýllýk bir süre için atanýr.
	Adalet Divaný göreve baþlamasýný izleyen üç ay içinde iç tüzüðünü hazýrlar.
	Adalet Divanýna ancak bu iç tüzüðün yayýnlandýðý tarihten itibaren baþvurulabilir. Dava açma süreleri ancak bu tarihten itibaren baþlar.
	Adalet Divaný Baþkaný, iþbu Antlaþma ile kendisine verilen yetkileri atanmasýndan itibaren kullanmaya baþlar.

	Madde 245
	Komisyon, üyelerinin atanmasýyla göreve baþlar ve iþbu Antlaþmayla kendisine verilen sorumluluklarý yüklenir.
	Komisyon göreve baþlar baþlamaz, Topluluðun ekonomik durumu hakkýnda genel bir deðerlendirme yapmak amacýyla gerekli incelemeler yapar ve gerekli iliþkileri kurar.

	Madde 246
	Ýlk mali yýl iþbu Antlaþmanýn yürürlüðe girdiði tarihte baþlar ve onu izleyen 31 Aralýða kadar devam eder. Ancak, Antlaþmanýn yýlýn ikinci yarýsýnda yürürlüðe girmesi halinde, mali yýl bir sonraki yýlýn 31 Aralýðýna kadar devam eder.
	Birinci mali yýla iliþkin bütçe yapýlýncaya kadar Üye Devletler Topluluða faizsiz avans verirler; bu avanslar devletlerin bütçenin uygulanmasýyla ilgili mali katkýlarýndan düþülür.
	212.Maddede öngörülen memurlarýn statüsü ve Topluluðun diðer görevlilerine uygulanacak Personel Rejimi belirleninceye kadar her kurum ihtiyacý olan personeli alýr ve bu amaçla sýnýrlý süreli sözleþmeler yapar.
	Her kurum, görevlilere tahsis edilecek kadro sayýsý ve daðýlýmý ile maaþlarýna iliþkin sorunlarý Konseyle birlikte inceler.


	Nihai hükümler
	Madde 247
	Ýþbu Antlaþma, kendi anayasal kurallarýna uygun olarak yüksek Akit Taraflarca onaylanýr. Onay belgeleri Ýtalya Cumhuriyeti Hükümetine tevdi edilir.
	Ýþbu Antlaþma, bu formaliteyi en son yerine getirecek Akit Devletin onay belgesini teslim etmesini izleyen ayýn ilk günü yürürlüðe girer. Ancak, bu onay belgesinin bir ayýn ikinci yarýsýnda teslim edilmesi halinde, Antlaþmanýn yürürlüðe giriþi teslim tar

	Madde 248
	Tek nüsha olarak Hollanda'ca, Fransýzca, Almanca ve Ýtalyanca olarak kaleme alýnan, dört metni de ayný ölçüde geçerli olan bu Antlaþma, Ýtalya Cumhuriyeti Hükümeti arþivlerinde muhafaza edilerek birer onaylý sureti Antlaþmaya imza koyan diðer Devletler h
	DOÐRULUÐUNU ONAYLAYARAK aþaðýda adlarý yazýlý tam yetkili temsilciler iþbu Antlaþmayý imzalamýþlardýr.
	Roma'da bin dokuz yüz elli yedi yýlýnýn Mart ayýnýn yirmi beþinci günü yapýlmýþtýr.
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	Ekler
	EK III
	GÖRÜNMEYEN ÝÞLEMLER LÝSTESÝ
	
	Ýþbu Antlaþmanýn 106. Maddesinde belirtilen
	Kiralamalar, liman giderleri, balýkçý tekneleri için yapýlan harcamalar vs.de dahil 	olmak üzere deniz navlunlarý.
	Kiralamalar da dahil olmak üzere iç sulardaki navlunlar.
	Kara yolu taþýmacýlýðý: Yolcular ve kiralamalar da dahil navlunlar.
	Hava taþýmacýlýðý: Yolcular ve kiralamalar da dahil navlunlar.
	Uluslararasý uçak biletlerine yolcularýn yaptýðý ödemeler ve fazla bagaj ücretleri; uluslararasý hava navlunlarý ve kiralanan uçuþlara iliþkin ödemeler.
	Uluslararasý uçak biletlerinin satýþýndan, fazla bagaj ücretlerinden, uluslararasý hava navlunlarýndan ve kiralanan uçuþlardan (charter) elde edilen gelirler.
	Her tür deniz taþýmacýlýðýnda: Liman giderleri (yakýt ikmali, erzak, bakým, onarým, mürettebat için yapýlan harcamalar vs).
	Her türlü iç su yolu taþýmacýlýðýnda: Liman giderleri (yakýt ikmali, erzak, teçhizat ile ilgili bakým ve küçük onarýmlar, mürettebat için yapýlan harcamalar vs).
	Her türlü ticari nitelikli karayolu taþýmacýlýðýnda: yakýt, yað, küçük onarýmlar, garaj kullanýmý, þoförler ve taþýt personeli için yapýlan harcamalar, vs.
	Her türlü hava taþýmacýlýðýnda: iþletme giderleri, uçak ve uçuþ araçlarýnýn onarýmlarý için yapýlan harcamalar da dahil  olmak üzere genel giderler.
	Antrepo ve depolama, gümrükten çekme masraflarý.
	Gümrük vergi ve resimleri.
	Transit bedeli .
	Onarým ve montaj masraflarý.
	Ýþleme, bitirme, fason iþçilik ve benzeri hizmetler.
	Gemi onarýmlarý.
	Gemi ve hava taþýtlarý dýþýndaki diðer taþýmacýlýk  araçlarýnýn onarýmý.
	Teknik  yardým  (özel  amacýna  göre  belli  süresi  olan,  her  düzeyde  mal  ve 	hizmetlerin  üretim  ve  daðýtýmý ile ilgili yardýmlar;  örneðin, uzmanlarýn 	yaptýklarý ziyaret ve danýþma  hizmetleri, plan ve kopyalarýn hazýrlanmasý, 	imalat  denetiml
	Komisyonlar ve simsarlýk ücretleri.
	Transit iþlemlerinden ya da aktarma satýþlarýndan kaynaklanan  gelirler.
	Banka komisyonlarý ve ücretleri.
	Temsil giderleri.
	Her türlü reklam.
	Ýþ gezileri.
	Baðlý   kuruluþlarýn   ve   þubelerinin   yurtdýþýndaki   ana    kuruluþlarýnýn   genel  	giderlerine,   yurtdýþýndaki   ana    kuruluþlarýn   da   yan   kuruluþlarýnýn ve 	þubelerinin genel  giderlerine katýlmalarý.
	Yapým sözleþmeleri(konusunda  uzmanlaþmýþ firmalarýn genelde
	ihale sonucu götürü fiyat ile gerçekleþtirdikleri bina, yol,  köprü, liman, vs.nin yapýmý ve bakýmý).
	Ticari   teamüle   göre   gerçekleþtirilen   mal   akýþlarý ile ilgili olarak alýnan fiyat 	farklarý, teminatlar ve depozitolar.
	Turizm.
	Eðitim amaçlý özel yolculuk ve konaklamalar.
	Tedavi görmek amacý ile yapýlan özel yolculuk ve konaklamalar.
	Ailevi nedenlerden ötürü yapýlan özel yolculuk ve konaklamalar.
	Gazete, dergi, kitap ve müzik yayýnlarý aboneleri.
	Gazete, dergi, kitap, müzik yayýnlarý ve plaklar.
	Ticari,   belgesel,   eðitsel   vs.   filmler  (kiralama bedelleri, sinema rödövanslarý, kayýtlar, çoðaltma, seslendirme giderleri).
	Üyelik aidatlarý.
	Yurt dýþýndaki özel mülklerin olaðan bakým ve onarýmlarý.
	Devlet harcamalarý (yurt dýþýnda resmi temsilcilikler, uluslararasý kuruluþlara katký paylarý).
	Vergiler , mahkeme giderleri, patent ve marka tescil giderleri.
	Tazminatlar.
	Sözleþmelerin feshi ya da muaccel olmayan borçlarýn ödenmesi halinde paralarýn iadesi.
	Para cezalarý.
	Toplu taþýma,posta, telgraf ve telefon hizmetleri ile ilgili  periyodik ödemeler.
	Yurtdýþýna göç eden yurttaþlara ya da yabancý uyruklulara  verilen döviz izni.
	Ana yurtlarýna dönen yurttaþ ya da yabancý uyruklulara verilen  döviz izni.
	Maaþlar  ve  ücretler  (ülkelerin  yabancý  iþ  gücü  istihdamý   konularýnda   yasal 	düzenlemeler getirme hakký  saklý  kalmak   üzere  sýnýr  bölgesinde  ikamet 	etmekte olup ta çalýþmak için  her gün sýnýrý geçmek durumunda  olanlar ya 	da   mevsimli
	Göçmenlerin  gönderdikleri paralar (bir ülkenin göç ile ilgili  yasal düzenlemeler 	getirme hakký saklý kalmak üzere).
	Serbest meslek erbabýna yapýlan ödemeler.
	Temettü ve kazanç paylarý.
	Senetlerin, ipoteklerin vs. faizleri.
	Kiralar, icarlar vs.
	Akdi itfa (beklenen geri ödemeler ya da birikimli borçlarýn  ödenmesi niteliðini taþýyan itfalarla ilgili olarak yapýlan  transferler hariç).
	Ýþletmelerden saðlanan kazançlar.
	Fikri ve sýnai haklar.
	Patentler,  desenler,   markalar   ve   buluþlar   (yasal  koruma altýnda olsun ya da 	olmasýn   patent,    desen,    marka    ve     buluþlarýn     devri     ile    lisansa  	baðlanmalarý ve bu tür devir ve lisans iþlemlerinden kaynaklanan transferler).
	Konsolosluk gelirleri.
	Emeklilik maaþlarý ve benzeri gelirler.
	Yasal bir yükümlülük veya bir mahkeme kararýndan doðan nafaka ödemeleri ve özel maðduriyet 	hallerinde yapýlan mali yardýmlar.
	Bir Üye Devlette ikamet   eden,   ancak   bu   Üye   Devletteki geliri geçimini 	saðlamaya    yeterli    olmayan    kiþinin    diðer    bir    Üye
	Devletteki mal varlýklarýnýn kademeli olarak transferleri.
	Doðrudan sigorta iþlerinden kaynaklanan ticari iþlem ve transferler.
	Yeniden sigortalama ve retrosesyon faaliyetleriyle ilgili ticari iþlem ve transferler.
	Ticari veya sýnai kredilerin açýlmasý ve geri ödenmesi.
	Küçük miktarlarýn yurt dýþýna transferleri.
	Yetkili döviz kuruluþlarýnýn dokümantasyon için kendi hesaplarýna yaptýklarý masraflar.
	Spor ve yarýþma ödülleri .
	Miraslar.
	Çeyizler.


	EK IV
	
	Ýþbu Antlaþmanýn dördüncü kýsmýnda yer alan hükümlerin uygulanacaðý (1)  (2) (3)


	DENÝZAÞIRI ÜLKE VE TOPRAKLAR
	
	Senegal, Sudan, Gine, Fildiþi Sahili, Dahomey, Moritanya, Nijer ve Yukarý Volta'yý içine alan Fransýz Batý Afrikasý;(4)
	Orta Kongo, Ubangi-Þari, Çad ve Gabon'u içine alan Ekvatoral Fransýz Afrikasý (1)
	Sen-Pier ve Mikölon(2), Komor takýmadalarý(3), Madagaskar(1) ve ona baðlý topraklar(1), Somali Fransýz sahili(1), Yeni Kalendonya ve ona baðlý topraklar, Okyanusya'daki Fransýz sömürgeleri(4), güneydeki ve Antarktika'daki topraklar(5);
	Otonom Togo Cumhuriyeti(1);
	Fransa tarafýndan yönetilen Kamerun himayesi altýndaki topraklar(1);
	Belçika Kongosu ve Ruanda-Burundi(1);
	Ýtalya tarafýndan yönetilen Somali himayesi altýndaki topraklar(1);
	Hollanda Yeni-Ginesi(1);
	Hollandaya baðlý Antil Adalarý(1) ;
	Ýngiltere ve Fransa'ya ait Yeni Ebrid ortak dominyonu(1)
	Bahama adalarý(1);
	Bermuda adalarý(2);
	Buruney(3);
	Karaipler Denizinde bulunan Devletler: Antiguva, Dominik, Granada, Santa-Lüsya, Sen-Vensan, Sen Kristof, Nevis, Angila(4);
	Ýngiltere Honduras'ý(1);
	Kaiman Adalarý;
	Folkland Adalarý ve onlara baðlý topraklar(5);
	Jilber ve Elis adalarý(1);
	Güneydeki Merkezi Ekvator adalarý(1);
	Ýngiltere'nin Salamon adalarý(1);
	Türk ve Kaik adalarý;
	Ýngiltere'nin Virgin adalarý;
	Monsera;
	Pitcairn;
	Sen Elena ve ona baðlý topraklar;
	Seyþeller (1);
	Antarktika'daki Ýngiliz topraklarý;
	Çin hindindeki Ýngiliz topraklarý;
	Grönland(2).


	II - PROTOKOLLER
	Avrupa Yatýrým Bankasýnýn Statüsüne
	Ýliþkin Protokol
	
	YÜKSEK AKÝT TARAFLAR,
	Antlaþmanýn 129. Maddesinde öngörülen Avrupa Yatýrým Bankasý Statüsünü saptamak ARZUSUYLA,
	Ýþbu Antlaþmaya eklenen aþaðýdaki hükümler üzerinde ANLAÞMIÞLARDIR:

	Madde 1
	Aþaðýda "Banka" ifadesiyle anýlacak olan ve Antlaþmanýn 129. Maddesiyle kurulan Avrupa Yatýrým Bankasý iþbu Antlaþma ve bu Statünün hükümlerine uygun olarak oluþturulmuþtur ve görev ve faaliyetlerini de ayný hükümlere uygun olarak yerine getirir.
	Bankanýn kurulacaðý yer, Üye Devlet Hükümetlerinin ortak kararýyla tespit edilir.

	Madde 2
	Bankanýn görevi, iþbu Antlaþmanýn 130. Maddesinde tanýmlanmýþtýr.

	Madde 3*
	Antlaþmanýn 129. Maddesi uyarýnca, Bankaya Üye Devletler þunlardýr:
	Belçika Krallýðý;
	Danimarka Krallýðý;
	Federal Almanya Cumhuriyeti;
	Yunanistan Cumhuriyeti;
	Ýspanya Krallýðý;
	Fransa Cumhuriyeti;
	Ýrlanda;
	Italya Cumhuriyeti;
	Lüksemburg Büyük Dükalýðý;
	Portekiz Cumhuriyeti;
	Büyük Britanya Birleþik Krallýðý ve Kuzey Ýrlanda.

	Madde 4
	Bankanýn sermayesi yirmi sekiz milyar sekiz yüz milyon ECU'dür. Bu sermaye aþaðýdaki miktarlarda Üye Devletlerce taahhüt edilmiþtir:
	Almanya
	Fransa
	Ýtalya
	Birleþik Krallýk
	Ýspanya
	Belçika
	Hollanda
	Danimarka
	Yunanistan
	Portekiz
	Ýrlanda
	Lüksemburg
	Hesap birimi, Avrupa Topluluklarý tarafýndan kullanýlan ECU olarak belirlenmiþtir.** Guvernörler Kurulu, Yönetim Kurulunun
	teklifi üzerine hesap biriminin tanýmýnda deðiþiklik yapabilir.*
	Üye Devletler taahhüt edilen ödenmemiþ sermayenin sadece kendi paylarýna düþen miktarý oranýnda sorumludur.
	Yeni bir üyenin kabulü, taahhüt edilen sermayenin bu yeni üyenin katkýsýna tekabül eden miktar kadar yükseltilmesini gerektirir.
	Guvernörler Kurulu, oybirliðiyle, taahhüt edilen sermayenin artýrýlmasýna karar verebilir.
	Bir üyenin taahhüt edilen sermayedeki payý transfer edilemez, rehin edilemez ya da haczedilemez.

	Madde 5
	Üye Devletler taahhüt edilen sermayeden, 4. Maddenin 1. parag˜rafýnda belirlenen miktarlarýn ortalama % 9,01367457'sine tekabül eden kýsmýný öderler.**
	Taahhüt edilen sermayenin artýrýlmasý durumunda, Guvernörler Kurulu, oybirliðiyle, ödenmesi gereken oraný ve ödeme usullerini saptar.***
	Yönetim Kurulu, Bankaya borç vermiþ olanlara karþý yükümlü-
	lüklerini karþýlamak için gerektiði ölçüde, taahhüt edilen serma˜yenin bakiyesinin ödenmesini isteyebilir.
	Ödeme, her Üye Devlet tarafýndan, taahhüt edilen sermayedeki payý ile orantýlý olarak Bankanýn yükümlülüklerini karþýlamak için ihtiyaç duyduðu döviz cinsinden gerçekleþtirilir.*

	Madde 6
	Finanse edilecek projelerin niteliðine ve amacýna göre, Bankanýn belirli projelerin finansmaný için borç paraya ihtiyacý olmasý ve Yönetim Kurulunun gerekli kaynaklarý sermaye piyasalarýndan finanse edilecek projelerin nitelik ve amacýna uygun þartlarda
	Özel borçlar, ancak Antlaþmanýn yürürlüðe girmesini takip eden dördüncü yýlýn baþýndan itibaren istenebilir. Bu borçlar toplam olarak 400 milyon hesap birimini, yýllýk olarak da 100 milyon hesap birimini geçemez.
	Özel borçlarýn vadesi, Bankanýn bu borçlar yoluyla vermeyi önerdiði kredi ve teminatlarýn süresine göre belirlenir; bu süre yirmi yýlý geçemez. Guvernörler Kurulu, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, nitelikli çoðunlukla özel borçlarýn vadesinden önce ger
	Guvernörler Kurulu, sermaye piyasalarýnda faiz oranlarýnýn seyrini ve seviyesini dikkate alarak farklý bir oran belirlemedikçe, özel borçlarýn yýllýk faiz oraný % 4'tür.
	Özel borçlar, Üye Devletler tarafýndan, taahhüt ettikleri sermaye paylarý ile orantýlý olarak verilir. Bu özel borçlar, talep edilmelerini izleyen altý ay içerisinde ilgili ülkenin para birimiyle ödenir.
	Bankanýn tasfiyesi halinde, Üye Devletlerin verdikleri özel borçlar ancak Bankanýn diðer borçlarýnýn ödenmesinden sonra ödenir.

	Madde 7*
	4. Maddede belirlenen hesap birimine göre bir Üye Devletin parasýnýn deðerinin düþürülmesi halinde, o Devlet tarafýndan kendi ulusal parasýyla ödenen sermaye payýnýn miktarý, para deðerinde meydana gelen deðiþiklikle orantýlý olarak, bu Devletin Bankaya
	4. Maddede belirlenen hesap birimine göre bir Üye Devletin parasýnýn deðerinin yükseltilmesi halinde, o Devlet tarafýndan kendi ulusal parasýyla ödenmiþ olan sermaye payýnýn miktarý, para deðerinde meydana gelen deðiþiklikle orantýlý olarak, Bankanýn bu
	Ýþbu Maddenin amacý doðrultusunda, 4. Maddede belirlenen hesap birimine göre bir Üye Devletin parasýnýn deðeri bu hesap birimi ile söz konusu para arasýnda piyasadaki faiz oraný esas alýnarak tespit edilmiþ bulunan konvertibilite oranýna tekabül eder.
	Guvernörler Kurulu, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, oybir-
	liðiyle, hesap birimi ile ifade edilen miktarlarýn ulusal paralara veya ulusal paralarýn bu hesap birimine çevrilmesine iliþkin usulde deðiþiklik yapabilir.
	Ayrýca, Guvernörler Kurulu, Yönetim Kurulunun teklifi üze˜rine oybirliðiyle iþbu Maddenin 1 ve 2. paragraflarýnda öngörülen sermaye ayarlamasýna iliþkin usulleri belirleyebilir; bu ayarlamayla ilgili ödemeler senede en az bir defa yapýlýr.

	Madde 8
	Banka, bir Guvernörler Kurulu, bir Yönetim Kurulu ve bir Ýdari Komite tarafýndan yönetilir ve iþletilir.

	Madde 9
	Guvernörler Kurulu, Üye Devletler tarafýndan tayin edilen Bakanlardan oluþur.
	Guvernörler Kurulu, özellikle Ortak Pazarýn gerçekleþtirilmesi süreci ilerledikçe izlenecek hedefler ýþýðýnda, Bankanýn kredi politikasýna iliþkin genel direktifleri hazýrlar.
	Guvernörler Kurulu, bu direktiflerin uygulanmasýný saðlar.
	3.   Guvernörler Kurulu, ayrýca:
	4. Maddenin 3. paragrafý ve 5. Maddenin 2. paragrafý uyarýn˜ca taahhüt edilen sermayenin artýrýlýp artýrýlmayacaðýna karar verir;*
	özel borçlar konusunda 6. Maddede öngörülen yetkileri kullanýr;
	Yönetim Kurulu ve Ýdari Komite üyelerinin atanmalarý veresen görevden alýnmalarý konusunda 11 ve 13. Maddeler ile 13(1) Maddesinin 2. bendinde öngörülen yetkileri kullanýr;*
	18. Maddenin 1. paragrafýnda öngörülen sapmalara izin verir ;
	Yönetim Kurulu tarafýndan hazýrlanan yýllýk raporu onaylar;
	yýllýk bilançoyu ve kar-zarar hesabýný onaylar;
	4, 7, 14, 17, 26 ve 27. Maddelerde öngörülen yetki ve görevleri yerine getirir;**
	Bankanýn iç tüzüðünü onaylar.
	4.   Ýþbu Antlaþma ve Statü çerçevesinde Guvernörler Kurulu, oybirliðiyle Bankanýn faaliyetlerinin askýya alýnmasýna ve gerek˜tiðinde tasfiyesine iliþkin bütün kararlarý almaya yetkilidir.

	Madde 10***
	Ýþbu Statüde aksine hüküm bulunmadýkça, Guvernörler Kurulunun kararlarý üyelerinin çoðunluðuyla alýnýr. Bu çoðunluðun
	taahhüt edilen sermayenin en az % 45'ini temsil etmesi gerekir. Guvernörler Kurulunun oylamalarý Antlaþmanýn 148. Maddesinin hükümleri uyarýnca düzenlenir.

	Madde 11
	Yönetim Kurulu, kredi veya teminat verilmesi ve borçlanma konularýnda karar vermek üzere münhasýr yetkiye sahiptir; verilen borçlarýn faiz oranlarýný ve teminatlardan alýnacak komisyonlarý saptar; Bankanýn, gerektiði þekilde yönetilmesini gerçekleþti˜rir
	Yönetim Kurulu, mali yýlýn bitiminde Guvernörler Kuruluna bir rapor sunmak ve onaylanmasý üzerine bu raporu yayýnlamakla yükümlüdür.
	2. Yönetim Kurulu, yirmi iki yönetici ve on iki yedek üyeden oluþur.*
	Yöneticiler beþ yýllýk bir dönem için Guvernörler Kurulu tarafýndan aþaðýda gösterilen sayýlarda atanýrlar:
	Almanya Federal Cumhuriyeti tarafýndan aday gösterilen üç yönetici,
	Fransa Cumhuriyeti tarafýndan aday gösterilen üç yönetici,
	Ýtalya Cumhuriyeti tarafýndan aday gösterilen üç yönetici,
	Büyük Britanya Birleþik Krallýðý ve Kuzey Ýrlanda tarafýndan aday gösterilen üç yönetici,
	Ýspanya Krallýðý tarafýndan aday gösterilen iki yönetici,
	Belçika Krallýðý tarafýndan aday gösterilen bir yönetici,
	Danimarka Krallýðý tarafýndan aday gösterilen bir yönetici,
	Yunanistan Cumhuriyeti tarafýndan aday gösterilen bir yönetici,
	Ýrlanda tarafýndan aday gösterilen bir yönetici,
	Lüksemburg Büyük Dükalýðý tarafýndan aday gösterilen bir yönetici,
	Hollanda Krallýðý tarafýnda aday gösterilen bir yönetici,
	Portekiz tarafýndan aday gösterilen bir yönetici,
	Komisyon tarafýndan aday gösterilen bir yönetici.*
	Yedek üyeler, Guvernörler Kurulu tarafýndan beþ yýllýk bir süre için aþaðýda gösterilen sayýlarda atanýrlar:
	Almanya Federal Cumhuriyeti tarafýndan aday gösterilen iki yedek üye,
	Fransa Cumhuriyeti tarafýndan aday gösterilen iki yedek üye,
	Ýtalya Cumhuriyeti tarafýndan aday gösterilen iki yedek üye,
	Büyük Britanya Birleþik Krallýðý ve Kuzey Ýrlanda tarafýndan aday gösterilen iki yedek üye,
	Danimarka Krallýðý, Yunanistan Cumhuriyeti ve Ýrlanda tarafýndan ortak bir kararla aday gösterilen bir  yedek üye,
	Benelüks ülkeleri tarafýndan ortak bir kararla aday  gösterilen bir yedek üye,
	Ýspanya Krallýðý ve Portekiz Cumhuriyeti tarafýndan ortak bir kararla aday gösterilen bir yedek üye,
	Komisyon tarafýndan aday gösterilen bir yedek üye.*
	Yöneticilerin ve yedek üyelerin görev süreleri yenilenebilir.*
	Yedek üyeler, Yönetim Kurulunun oturumlarýna katýlabilirler. Bir Devlet veya ortak bir kararla birkaç Devlet ya da Komisyon tarafýndan aday gösterilen yedek üyeler, sýrasýyla bu Devlet, bu Devletlerden biri veya Komisyon tarafýndan tayin edilen asillerin
	Baþkan veya onun yokluðunda Ýdari Komitenin Baþkan yardýmcýlarýndan biri, oylamaya katýlmadan Yönetim Kurulunun oturumlarýna baþkanlýk eder.
	Yönetim Kurulu üyeleri, baðýmsýzlýklarý ve yeterlilikleri kuþku götürmeyen kiþiler arasýndan seçilir; bu üyeler sadece Bankaya karþý sorumludurlar.
	Guvernörler Kurulu, bir yöneticinin ancak görevlerini yerine getirmek için gereken nitelikleri artýk taþýmaz hale gelmesi durumunda nitelikli çoðunlukla resen görevden almaya karar verebilir.
	Yýllýk raporun onaylanmamasý Yönetim Kurulunun istifasýný gerektirir.
	4.   Ölüm, gönüllü olarak ayrýlma ya da resen görevden alýnma veya toplu halde görevden ayrýlma sonucu kadrolarda boþalma ortaya çýkarsa, 2. paragrafta saptanan kurallara göre yeni atamalar yapýlýr. Genel yenilenmeler dýþýnda, üyelerin yerlerine, görev s
	5.  Guvernörler Kurulu, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerini saptar. Yönetici ve yedek üyelerin görevleriyle baðdaþmayacak faaliyetleri belirler.

	Madde 12
	Her yöneticinin Yönetim Kurulunda bir oy hakký vardýr. Bankanýn iç tüzüðü çerçevesinde belirlenecek usullere göre, her durumda oy hakkýný bir baþkasýna devredebilir*
	Ýþbu Statüde aksine hüküm bulunmadýkça, Yönetim Kurulunun kararlarý oy verme hakkýna sahip kurul üyelerinin basit çoðunluðuyla alýnýr. Nitelikli çoðunluk 15 lehte oyu gerektirir.** Bankanýn iç tüzüðü Yönetim Kurulunun karar alma yeter sayýsýný belirler.

	Madde 13
	Ýdari Komite, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Guvernör˜ler Kurulu tarafýndan altý yýllýk bir süre için atanan bir baþkan ve altý baþkan yardýmcýsýndan oluþur. Bu kiþiler yeniden atanabilirler.***
	Guvernörler Kurulu Ýdari Komitenin üye sayýsýný oybirliðiyle deðiþtirebilir.****
	Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Guvernörler Kurulu
	da nitelikli çoðunlukla, Ýdari Komite üyelerini resen görevden almaya karar verebilir.
	Baþkanýn yetkisi ve Yönetim Kurulunun denetimi altýnda, Ýdari Komite, Banka'nýn cari iþlerinin yürütülmesinden sorumludur.
	Özellikle borç alýnmasý, kredi ve teminatlar verilmesi konularýnda Yönetim Kurulunun kararlarýný hazýrlar; bu kararlarýn uygulanmasýný saðlar.
	4. 	Ýdari Komite, borç alma ile borç ve teminat verme önerileri hakkýndaki görüþlerini oy çokluðuyla belirler.
	Guvernörler Kurulu, Ýdari Komite üyelerinin ücretlerini saptar ve  görevleri ile baðdaþmayan faaliyetleri belirler.
	Yargýsal olan veya olmayan konularda Bankayý, Baþkan veya herhangi bir engeli olmasý halinde baþkan yardýmcýlarýndan biri temsil eder.
	7. Banka memurlarý ve çalýþan personel Baþkanýn otoritesi al˜týndadýr. Baþkan tarafýndan iþe alýnýr veya çýkarýlýrlar. Personel seçiminde yalnýzca kiþisel yetenekler ve mesleki nitelikler deðil, Üye Devletlerin uyruklarýnýn dengeli daðýlýmý da dikkate al
	8. Ýdari Komite ve Banka personeli sadece Bankaya karþý sorumludurlar ve görevlerini tam bir baðýmsýzlýk içinde yerine getirirler.

	Madde 14
	Guvernörler Kurulu tarafýndan ehliyetleri göz önüne alýnarak atanan üç üyeden oluþan bir Komite her sene Banka iþlemlerinin ve defterlerinin usulüne uygun olup olmadýðýný denetler.
	Bu komite kar-zarar hesabýnýn ve bilançonun muhasebe kayýtlarýna uygunluðunu ve bunlarýn aktif kýymetler ve sorumluluklar açýsýndan Bankanýn durumunu doðru olarak yansýtýp yansýtmadýðýný teyit eder.

	Madde 15
	Banka her Üye Devlet ile bu Devlet tarafýndan tayin edilen merci aracýlýðýyla iletiþim kurar. Banka, mali iþlemlerin yürütülmesinde, ilgili Üye Devletin emisyon Bankasýna veya bu Devlet tarafýndan kabul edilmiþ diðer mali kurumlara baþvurur.

	Madde 16
	Banka, kendisiyle benzer alanlarda faaliyet gösteren bütün uluslararasý kuruluþlarla iþbirliði yapar.
	Banka, faaliyette bulunduðu ülkelerdeki banka ve mali kuruluþlarla iþbirliði yapmak için gerekli bütün temas imkanlarýný araþtýrýr.

	Madde 17
	Guvernörler Kurulu, bir Üye Devlet veya Komisyonun talebi üzerine veya resen iþbu Statünün 9. Maddesi uyarýnca kendisi tara˜fýndan saptanan direktifleri kararlaþtýrýldýklarý þartlarda yorumlar veya tamamlar.

	Madde 18
	Ýþbu Antlaþmanýn 130. Maddesinde belirlenen görev çerçevesin˜de diðer kaynaklardan makul þartlarda fonlar temin edilememesi halinde Banka, Üye Devletlerin Avrupa'daki topraklarýnda gerçek˜leþtirilecek yatýrým projeleri için ortaklarýna, özel sektör ve ka
	Bununla birlikte Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, Guvernörler Kurulunun oybirliðiyle kendisine tanýdýðý istisna yoluyla, Banka, Üye Devletlerin tamamen ya da kýsmen Avrupa'daki topraklarý dýþýnda gerçekleþtirilecek yatýrým projeleri için krediler vereb
	Krediler, olanak ölçüsünde diðer finansman kaynaklarýnýn da kullanýlmasý þartýyla verilecektir.
	Bir Üye Devletin dýþýnda bir teþebbüs veya bir kuruluþa borç verildiði zaman, Banka, bu borcu topraklarýnda projenin gerçekleþtirileceði Üye Devletin bir teminatý ya da yeterli diðer teminatlar þartýna baðlar.
	Banka, Antlaþmanýn 130.Maddesinde öngörülen faaliyetlerin gerçekleþtirilmesi için, kamusal veya özelteþebbüsler, ya da kuruluþlar tarafýndan akdedilen borçlarý garanti edebilir.
	Banka tarafýndan verilen borç ve teminatlarýn toplam tutarý taahhüt edilen sermayenin, % 250' sini geçemez.
	Banka, kambiyo risklerine karþý, kredi ve teminat sözleþmelerine uygun gördüðü hükümleri koyarak kendini korur.

	Madde 19
	Banka tarafýndan verilecek borçlarýn faiz oranlarýnýn ve teminat komisyonlarýnýn sermaye piyasasýnda geçerli olan þartlara uyarlanmasý ve getireceði gelirlerin Bankanýn yükümlülüklerini yerine getirmesine, masraflarýný karþýlamasýna ve 24. Madde uyarýnca
	Banka, faiz oranlarýnda indirim yapmaz. Finanse edilecek projenin niteliði göz önüne alýnarak, faiz oranýnda indirimin
	uygun görülmesi halinde, ilgili Üye Devlet veya bir baþka kurum, faiz indiriminin iþbu Antlaþmanýn 92. Maddesinde belirlenen kurallarla baðdaþmasý ölçüsünde, faizin ödenmesi için yardýmda bulunabilir.

	Madde 20
	Banka borç ve teminat iþlemlerinde, aþaðýdaki ilkelere uymak zorundadýr:
	Banka, fonlarýn Topluluðun yararýna en akýlcý biçimde kullanýlmasýný saðlar.
	Banka, yalnýz:
	faiz ödemeleri ve itfanýn, imalat sektöründeki teþebbüs˜lerce yürütülen projelerde iþletme kârlarýyla karþýlandýðý durumlar ile projenin gerçekleþtirildiði devletin taahhüdü ile veya baþka yollarla karþýlandýðý durumlarda; ve
	(b)projenin uygulanmasýnýn genel olarak ekonomik verimli˜liðin artmasýna katkýda bulunduðu durumda ve Ortak Pazarýn gerçekleþmesine destek olmasý halinde;
	borç veya borçlara karþýlýk teminat verebilir.
	Banka, alacaklarýnýn tahsilini teminat altýna almak için haklarýnýn korunmasý böyle bir durumu gerektirmedikçe teþebbüslerden hiçbir çýkar saðlayamaz, yönetimlerinde hiçbir sorumluluk üstlenemez.
	Alacaklarýný, sermaye piyasasýnda devredebilir ve bu amaçla, borçlularýndan tahvil veya baþka senetler çýkarmalarýný isteyebilir.
	Gerek Banka, gerek Üye Devletler, verilen borçlarý belirli bir Üye Devlet içinde kullanýlma þartýna baðlayamazlar.
	Banka borç verme iþlemini uluslararasý ihaleler düzenlenmesi þartýna tabi tutabilir.
	Banka, topraklarýnda projenin uygulanacaðý Üye Devletin karþý çýktýðý hiçbir projeyi tamamen veya kýsmen finanse etmez.

	Madde 21
	Borç veya teminat baþvurularý Bankaya Komisyon kanalýyla ya da topraklarýnda projenin gerçekleþtirileceði Üye Devlet kanalýyla yapýlýr. Bir teþebbüs borç veya teminat talebi için Bankaya doðrudan da baþvurabilir.
	Komisyon kanalýyla yapýlan baþvurular görüþünü almak için topraklarýnda projenin gerçekleþtirileceði Üye Devlete sunulur. Bir Üye Devlet kanalýyla yapýlan baþvurular, görüþünü almak için Komisyona sunulur. Bir teþebbüs tarafýndan doðrudan yapýlan baþvuru
	Ýlgili Üye Devletler ve Komisyon en fazla iki aylýk bir süre içinde görüþlerini bildirmek zorundadýr. Bu süre içerisinde bir cevap alýnamazsa, Banka söz konusu projeye herhangi bir itirazda bulunulmadýðý görüþüne varabilir.
	Ýdari Komite tarafýndan kendisine sunulan borç veya teminat talepleri hakkýndaki kararlarý Yönetim Kurulu verir.
	Ýdari Komite kendisine sunulan borç veya teminat talep˜lerinin iþbu Statünün, özellikle de 20. Maddenin hükümlerine uygun olup olmadýðýný inceler. Eðer Ýdari Komite borç veya teminat verilmesi lehinde görüþ bildirirse, sözleþme taslaðýný Yönetim Kuruluna
	Ýdari Komitenin olumsuz görüþ bildirmesi halinde,Yönetim Kurulu söz konusu borç veya teminatý oybirliðiyle karar almadýkça veremez.
	Komisyonun olumsuz görüþ bildirmesi halinde, Yönetim Kurulu, ilgili borç ve teminatý ancak oybirliðiyle verebilir, Komisyon tarafýndan görevlendirilen yönetici bu oylamaya katýlmaz.
	Ýdari Komite ve Komisyonun olumsuz görüþ bildirmesi halinde, Yönetim Kurulu söz konusu borcu veya teminatý veremez.

	Madde 22
	Banka, görevlerini yerine getirmek için gerekli fonlarý uluslararasý sermaye piyasalarýndan ödünç alarak temin eder.
	Banka, bir Üye Devlette iç piyasada senet ihracýna uygulanan hukuki düzenlemeler çerçevesinde veya o Üye Devlette bu tür düzenlemelerin bulunmamasý halinde ilgili Üye Devlete tasarlanan borçlanma konusunda anlaþmaya varýldýðý takdirde, söz konusu Üye Dev
	Ýlgili Üye Devletin yetkili mercileri ancak o Devletin sermaye piyasasýnda kaygýlanmayý gerektirecek ciddi bozulma varsa muvafakat vermeyi reddedebilir.

	Madde 23
	Banka, yükümlülüklerini yerine getirmek için acilen ihtiyaç duymadýðý kullanýlabilir fonlarý aþaðýdaki þartlarda kullanabilir:
	para piyasalarýnda plasman yapabilir;
	20. Maddenin 2. paragrafýndaki hükümler saklý kalmak kaydýyla, Banka, bizzat kendisi veya borçlularý tarafýndan piyasaya sürülen menkul kýymetleri alabilir veya satabilir;
	amaçlarýyla iliþkili diðer her türlü mali iþlemi yapabilir.
	25. Madde hükümleri saklý kalmak kaydýyla, Banka, yatýrýmla˜rýnýn idaresinde kendi borç verme iþlemlerini yürütmek için veya kendisi tarafýndan verilen teminat ya da borçlardan doðan taahhütlerini yerine getirmek için doðrudan gerekli olmayan hiçbir arbi
	Banka, iþbu Maddenin kapsadýðý alanlarda, Üye Devletlerin yetkilileriyle veya bu Devletlerin emisyon Bankalarýyla uyum içinde hareket eder.

	Madde 24
	Taahhüt edilen sermayenin %10'una kadar bir ihtiyat akçesi aþamalý olarak oluþturulur. Eðer Banka pasiflerinin durumu gerekli kýlýyorsa, Yönetim Kurulu ek rezervler oluþturmaya karar verebilir. Bankanýn, yükümlülüklerini yerine getirmek ve masraflarýný k
	5. Madde uyarýnca Üye Devletlerce yatýrýlacak meblaðlar˜dan Bankanýn verdiði borçlardan elde edilen faiz gelirleri;
	(a) bendinde sözü edilen borçlarýn geri ödenmesiyle fonlardan Bankanýn verdiði borçlar üzerinden elde edilen faiz gelirleri bu ihtiyat akçesinin kaynaðýný oluþturur.
	Ýhtiyat akçesinin kaynaklarý her an bu fonun amaçlarýný karþýlayabilecek þekilde yatýrýlmalýdýr.

	Madde 25
	Banka, iþbu Statünün 23. Madde hükümlerini de göz önüne alarak, Antlaþmanýn 130. Maddesinde tanýmlanan ve amacýna uygun
	mali iþlemleri gerçekleþtirmek için bir Üye Devlet parasý cinsinden elinde bulundurduðu varlýklarý bir diðer Üye Devlet parasýna çevirmeye her zaman yetkilidir. Banka, ihtiyaç duyduðu para cinsinden nakde veya likit varlýklara sahipse, mümkün olduðu ölçü
	2.   Banka, Üye Devletlerden birinin parasý cinsinden elde bulundurduðu varlýklarý ilgili üye Devletin rýzasý olmadan üçüncü bir ülke parasýna çeviremez.
	Banka, sermayesinin altýn veya konvertibl döviz olarak ödenmiþ kýsmýný ve Topluluk dýþý piyasalardan ödünç aldýðý diðer paralarý serbestçe kullanabilir.
	Üye Devletler, sermayenin ödenmesi için gerekli dövizler ile topraklarýnda gerçekleþtirilecek projeler için Bankanýn verdiði veya garanti ettiði borçlarýn faizlerini, Bankadan borç alanlarýn emrine vermeyi taahhüt ederler.

	Madde 26
	Eðer bir Üye Devlet iþbu Statüden doðan üyelik yükümlülüklerini, özellikle de taahhüt ettiði sermaye payýný ödemek veya özel olarak borç vermek ya da aldýðý borçlarýn faizini ödemek yükümlülüðünü yerine getirmezse, nitelikli çoðunlukla karar alan Guvernö
	Bu karar, ne o Devleti ne de uyruklarýný Bankaya karþý olan yükümlülüklerinden kurtarmaz.

	Madde 27
	Eðer Guvernörler Kurulu Bankanýn faaliyetlerini askýya almaya karar verirse,varlýklarýn gerektiði gibi kullanýmýný, korunmasýný ve saklanmasýný ve taahhütlerin yerine getirilmesini
	saðlamak için gerekli iþlemler dýþýnda, bütün faaliyetlerini derhal durdurur.
	Bankanýn tasfiyesi durumunda, Guvernörler Kurulu, tasfiye memurlarý tayin eder ve onlara tasfiyeyi gerçekleþtirmeleri için talimatlar verir.

	Madde 28
	Banka, Üye Devletlerin her birinde, ulusal mevzuatla tüzel kiþilere tanýnan en geniþ hukuki yetkileri kullanýr: özellikle menkul ve gayri menkul mallar edinebilir veya devredebilir ve yasal süreçlerde taraf olabilir.
	(2. bend, Birleþme Antlaþmasýnýn 28. Maddesinin ikinci paragrafý ile kaldýrýlmýþtýr)
	[Bkz: Birleþme Antlaþmasýnýn aþaðýdaki þekilde ifade edilen  28. Maddesinin ilk paragrafý:
	Avrupa Topluluklarý, iþbu Antlaþmaya eklenen protokolle  belirlenen þartlar içerisinde Üye Devletlerin topraklarýnda  görevlerini yerine getirmek için gerekli ayrýcalýk ve  dokunulmazlýklardan yararlanýrlar. Ayný durum, Avrupa  Yatýrým Bankasý için de ge
	2.  Bankanýn mallarý, hangi þekilde olursa olsun, bütün el koyma veya istimlak iþlemlerinden muaftýr.

	Madde 29
	Banka, borçlularý, alacaklýlarý veya üçüncü þahýslar arasýnda ortaya çýkacak uyuþmazlýklar, Adalet Divanýna verilen yetkiler saklý kalmak kaydýyla, yetkili ulusal mahkemeler tarafýndan karara baðlanýr.
	Banka, her Üye Devlette temsilcilik kurar. Bununla birlikte, Banka, bir sözleþmeyle þubesini özel olarak açabilir veya tahkim prosedürü öngörebilir.
	Bankanýn mal varlýðýna ancak bir mahkeme kararýyla el konulabilir veya haciz uygulanabilir.
	Roma'da bin dokuz yüz elli yedi yýlýnýn Mart ayýnýn yirmi beþinci günü yapýlmýþtýr.
	P.H SPAAK
	ADENAUER
	PINEAU
	Antonio SEGNI
	BECH
	J.LUNS


	Almanya'nýn iç ticareti ve buna baðlý
	sorunlara iliþkin
	Protokol
	
	YÜKSEK AKÝT TARAFLAR,
	Almanya'nýn bölünmüþ olmasý nedeniyle halen mevcut koþullarý GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURARAK,
	Ýþbu Antlaþmanýn eki olan aþaðýdaki hükümler üzerinde ANLAÞMIÞLARDIR:
	Federal Almanya Anayasasý ile yönetilen Alman topraklarýnda ve bu Anayasanýn uygulanmadýðý Alman topraklarý arasýndaki ticari faaliyetler Almanya iç ticaretine dahil olduðundan iþbu Antlaþmanýn Almanya'da uygulanmasý mevcut ticaret rejiminde hiç bir deði
	Her Üye Devlet Almanya Anayasasý ile yönetilmeyen Alman topraklarý ile yaptýðý tüm ticari anlaþmalardan ve bunlarýn uygulanmasý ile ilgili hükümlerden diðer Üye Devletleri ve Komisyonu haberdar eder. Her Üye Devlet bu uygulamalarýn ortak pazarýn ilkeleri
	Her Üye Devlet, baþka bir Üye Devletin Almanya Anayasasý ile yönetilmeyen Alman topraklarý ile gerçekleþtirdiði ticari faaliyetlerden kendisi için doðabilecek güçlükleri önlemek için uygun tedbirler alabilir.
	Roma'da, bin dokuz yüz elli yedi yýlýnýn Mart ayýnýn yirmi beþinci günü yapýlmýþtýr.
	ADENAUER
	PINEAU
	Antonio SEGNI
	BECH
	J.LUNS


	Avrupa Ekonomik Topluluðu
	Adalet Divaný Statüsüne Ýliþkin
	Protokol
	
	AVRUPA EKONOMÝK TOPLULUÐUNU KURAN ANTLAÞMANIN YÜKSEK AKÝT TARAFLARI,
	Ýþbu Antlaþmanýn 188. Maddesinde öngörülen Adalet Divaný Statüsünü tespit etmeyi ARZU EDEREK, bu amaçla,
	MAJESTELERÝ BELÇÝKA KRALI:
	Ekonomik Ýþler Bakanlýðý Genel Sekreteri, Hükümetler arasý Konferans nezdinde Belçika Heyeti Baþkaný Baron J.Ch.SNOY ET D'OPPUERS'i;
	FEDERAL ALMANYA CUMHURBAÞKANI:
	Büyükelçi, Hükümetlerarasý Konferans nezdinde Alman Heyeti Baþkaný Profesör Dr. Carl Friedrich OPHÜLS'ü;
	FRANSA CUMHURBAÞKANI:
	Hukuk Profesörü, Hükümetlerarasý Konferans nezdinde Fransýz Heyeti Baþkan Yardýmcýsý Bay Robert MARJOLIN'i;
	ÝTALYA CUMHURBAÞKANI:
	Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþarý, Hükümetlerarasý Konferans  nezdinde Ýtalyan Heyeti Baþkaný Bay V. Badini CONFALONIERI' yi;
	ALTES RUAYAL LÜKSEMBURG BÜYÜK DÜÞESÝ:
	Lüksemburg Büyük Dukalýðý Büyükelçisi, Hükümetlerarasý Konferans nezdinde Lüksemburg Heyeti Baþkaný Bay Lambert
	SCHAUS'u;
	MAJESTELERÝ HOLLANDA KRALÝÇESÝ:
	Hükümetlerarasý Konferans nezdinde Hollanda Heyeti Baþkaný Bay J. LINTHORST HOMAN'ý
	Tam yetkili temsilcileri olarak atamýþlardýr.
	Yukarýdaki temsilciler, yerinde ve usulüne uygun bulunan yetki belgelerinin deðiþiminden sonra Avrupa Ekonomik Topluluðunu kuran Antlaþmaya eklenecek olan aþaðýdaki hükümler üzerinde ANLAÞMIÞLARDIR.

	Madde 1
	Bu Antlaþmanýn 4. Maddesi ile öngörülen Adalet Divaný kurulmuþtur ve faaliyetlerini anýlan Antlaþmaya ve iþbu Statü hükümlerine uygun olarak yerine getirir.


	BAÞLIK 1
	YARGIÇLAR VE SAVCILAR
	Madde 2
	Göreve baþlamadan önce her Yargýç aleni bir birleþimde görevini tarafsýzca ve vicdanýna göre yerine getireceðine ve Divan müzakere sonuçlarýnýn gizliliðini koruyacaðýna dair yemin eder.

	Madde 3
	Yargýçlar yargý dokunulmazlýðýna sahiptirler. Görevleri sona erdikten sonra da, verdikleri sözlü ya da yazýlý beyanlar da dahil olmak üzere, resmi sýfatlarýyla yaptýklarý iþler ile ilgili olarak dokunulmazlýklarý devam eder.
	Adalet Divaný, Genel Kurulda bu dokunulmazlýðý kaldýrabilir.
	Dokunulmazlýðý kaldýrýldýktan sonra bir Yargýç hakkýnda ceza davasý ikame edilirse, o Yargýç, herhangi bir Üye Devlette ancak en yüksek ulusal yargý organý üyelerinin yargýlandýðý bir yargý merciinde yargýlanabilir.

	Madde 4
	Yargýçlar siyasi veya idari hiçbir görev alamazlar.
	Yargýçlar, kazanç karþýlýðý olsun ya da olmasýn, Konsey istisnai bir karar ile bu madde hükmünden muaf tutmadýkça hiçbir þekilde baþka bir iþ ile meþgul olamazlar.
	Yargýçlar görevi üstlenirken, görevin ifasý sýrasýnda ve görev bitiminden sonra görevlerinden doðan yükümlülükleri yerine getirmeyi ve özellikle de görevin sona ermesinden sonra belli iþlerin ve ayrýcalýklarýn kabulünde dürüst ve titiz davranacaklarýna þ
	Bu konuda tereddüde düþülmesi halinde kararý Adalet Divaný verir.

	Madde 5
	Olaðan yenilenme ve ölümlerin dýþýnda Yargýçlarýn görevleri istifa ile son bulur.
	Ýstifa eden Yargýcýn istifa dilekçesi Konsey Baþkanýna iletilmek üzere Adalet Divaný Baþkanýna sunulur. Bu son bildirim ile makamý boþalmýþ olur.
	6. Maddenin uygulandýðý hallerin dýþýnda görevden ayrýlan Yargýç, yerine baþkasý atanana kadar görevini sürdürür.

	Madde 6
	Bir Yargýç, ancak Divan Yargýç ve Savcýlarýnýn kendisinin görevinin gerektirdiði þartlarý ya da görevinin gerektirdiði yükümlülükleri artýk yerine getiremediðine oybirliðiyle karar vermeleri durumunda görevinden alýnabilir ya da emeklilik veya bunun yeri
	Adalet Divaný Baþkatibi Divan kararýný Avrupa Parlamentosu Baþkaný ve Komisyon Baþkanýna iletir ve kararý Konsey Baþkanýna teblið eder.
	Eðer yargýç hakkýnda görevden el çektirme kararý alýndýysa bu son teblið ile makamý boþalmýþ olur.

	Madde 7
	Görev süresi dolmadan ayrýlan Adalet Divaný üyesinin yerine görev süresinin geri kalan bölümü için bir Yargýç atanýr.

	Madde 8
	2 ila 7. Madde hükümleri Savcýlara da uygulanýr.


	BAÞLIK II
	ORGANÝZASYON
	Madde 9
	Divan Baþkatibi, Adalet Divaný huzurunda görevini tarafsýz bir þekilde ve vicdanýna göre yerine getireceðine ve Divan müzakerelerinin gizliliðini koruyacaðýna dair yemin eder.

	Madde 10
	Baþkatibin Divana katýlamadýðý durumlarda Adalet Divaný vekaleten bir Katibin seçilmesini saðlar.

	Madde 11
	Divana, çalýþmalarýný yürütebilmesi için memurlar ve diðer hizmetliler tahsis edilir. Bunlar Baþkanýn yetkisi altýnda Baþkatibe karþý sorumludurlar.

	Madde 12
	Konsey, Adalet Divanýnýn önerisi üzerine oybirliði ile Yardýmcý Raportörler atayýp bunlarýn görev kapsamlarýný belirleyebilir. Yardýmcý Raportörlerden iç tüzük kurallarý uyarýnca Divanda bakýlmakta olan davalarýn hazýrlýk soruþturmalarýna katýlmalarý ve
	Yardýmcý Raportörler baðýmsýzlýklarý kuþku götürmeyen ve gerekli hukuki niteliðe sahip kiþiler arasýndan seçilirler. Bu Yardýmcý Raportörler Konsey tarafýndan atanýrlar ve görevlerini
	tarafsýzca ve vicdanlarýna göre yerine getireceklerine ve Divan müzakerelerinin gizliliðini koruyacaklarýna Divan huzurunda yemin ederler.

	Madde 13
	Yargýçlar, Savcýlar ve Baþkatipler Adalet Divanýnýn bulunduðu yerde ikamet etmek zorundadýrlar.

	Madde 14
	Adalet Divaný sürekli çalýþma halinde bulunur. Adli tatilin süresi Divan tarafýndan iþin gerekleri göz önünde bulundurularak belirlenir.

	Madde 15*
	Divan kararlarý ancak oturumlarda tek rakamlý üye sayýsý mevcut ise geçerli sayýlýr. Genel Kurul halindeki oturumlarda alýnan kararlar ancak yedi üyenin hazýr bulunmasý ile geçerli sayýlýr. Dairelerin kararlarý ise ancak üç Yargýç tarafýndan alýnmalarý d

	Madde 16
	Daha önce dava taraflarýndan birinin temsilciliðini, danýþmanlýðýný ya da avukatlýðýný üstlenmiþ ya da bunlar hakkýnda mahkeme üyesi, soruþturma komisyonu üyesi ya da bir baþka sýfatla karar vermek için çaðrýlmýþ olan Yargýç ya da Savcýlar davanýn görülm
	Eðer bir Yargýç ya da Savcý özel bir sebepten ötürü kendisinin belli bir davanýn karara baðlanmasýna ya da
	soruþturmasýna katýlmamasý gerektiði görüþündeyse bunu Baþkana bildirir. Eðer Baþkan özel bir nedenden ötürü bir Yargýç ya da Savcýnýn belli bir davanýn karara baðlanmasýna ya da araþtýrýlmasýna katýlmamasý gerektiði görüþündeyse ilgili kiþiye bunu bildi
	Ýþbu Maddenin uygulanmasýnda herhangi bir güçlük doðarsa kararý Adalet Divaný verir.
	Herhangi bir taraf ne Yargýcýn uyruðu gerekçesiyle ne de Divan ya da Divanýn herhangi bir dairesinde kendi uyruðundan bir Yargýcýn bulunmadýðý gerekçesiyle Divanýn ya da Divanýn herhangi bir dairesinin kompozisyonunun deðiþtirilmesi için baþvuruda buluna


	BAÞLIK III
	YARGILAMA USULÜ
	Madde 17
	Devletler ve Topluluk kurumlarý Divanda her mesele için atanmýþ ayrý bir görevli tarafýndan temsil edilirler; bir danýþman ya da Üye Devletlerden birisinin barosuna kayýtlý bir avukat bu vekile yardým edebilir.
	Diðer taraflar Üye Devletlerden birisinde avukatlýk yapma yetkisine sahip bir avukat ile temsil edilirler.
	Adalet Divaný huzuruna çýkan bu vekil, danýþman ve avukatlar , görevlerini baðýmsýz bir þekilde yerine getirmeleri için gerekli olan hak ve dokunulmazlýklardan iç tüzükle belirtilen þartlar dahilinde yararlanýrlar.
	Divan, huzurdaki danýþman ve avukatlara karþý, iç tüzük uyarýnca normal olarak mahkemelere tanýnan yetkilere sahiptir.
	Yasalarý uyarýnca , kendilerine mahkeme önünde taraf vekili olarak bulunma yetkisi verilen ve bir Üye Devlet uyrukluðunda bulunan üniversite öðretim üyeleri, bu Madde ile Divan önünde avukatlara verilen yetkilere sahip olurlar.

	Madde 18
	Divandaki yargýlama usulü yazýlý ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluþur.
	Yazýlý yargýlama usulü, dava dilekçelerinin, yazýlý beyanlarýn, savunmalarýn ve görüþlerin, gerekiyorsa karþý cevaplarýn ve ayrýca davanýn çözümüne yardým etmek amacý ile sunulan her türlü yazý ve belgelerin ya da bunlarýn onaylý suretlerinin taraflara v
	Bildirimler, iç tüzükle öngörülen sýra ve sürede Divan Baþkatibi tarafýndan yerine getirilir.
	Sözlü usul ise, Raportör görevi yapan Yargýcýn sunduðu raporun okunmasýndan, vekillerin, danýþmanlarýn ve bir Üye Devlette avukatlýk yapma yetkisine sahip avukatlarýn ve Savcýlarýn iddianamelerinin ve gerekiyorsa tanýk ve bilirkiþilerin Adalet Divaný tar

	Madde 19
	Baþkatibe verilen dava dilekçesi ile Adalet Divanýnda dava açýlmýþ olur. Dava dilekçesi davacýnýn adýný ve sürekli adresini,
	imza sahibinin sýfatýný, dava edilen tarafýn adýný, uyuþmazlýðýn konusunu ve kanuni dayanaklarýnýn kýsa açýklamalarýný içerir.
	Dava dilekçesine, gerektiðinde, iptali istenen kararýn metni ya da iþbu Antlaþmanýn 175. Maddesinde belirtilmiþ olan durumlarda, sözü edilen Maddeye göre öngörülen davet tarihini kanýtlayan bir belge eklenir. Dava dilekçesine bu belgeler eklenmemiþse Baþ

	Madde 20
	Ýþbu Antlaþmanýn 177. Maddesinde öngörülen durumlarda, bir davayý durduran ve Divana baþvuran bir Üye Devlet mahkemesi bu kararýný kendi isteðine göre Divana iletir. Divan Baþkatibi bu kararý ilgili taraflara, Üye Devletlere ve Komisyona ve ayrýca Konsey
	Bu bildirimden sonraki iki ay içinde taraflar, Üye Devletler,Komisyon ve gerektiðinde Konsey, Divana dilekçe ya da yazýlý görüþler sunabilir.

	Madde 21
	Divan, taraflardan gerekli bulduðu tüm dokümanlarýn ibrazýný ve tüm bilgilerin verilmesini talep edebilir. Bu talebin reddi halinde Divan bu durumu tutanak ile tespit eder.
	Divan, ayrýca, bu davaya taraf olmayan Üye Devlet ve kurumlardan bu davanýn çözüme baðlanmasý için gerekli bulduðu tüm bilgileri talep edebilir.

	Madde 22
	Divan her zaman, kendisinin seçtiði kiþileri,kuruluþlarý,resmi mercileri, komite ve diðer kuruluþlarý bilirkiþi olarak görevlendirilebilir.

	Madde 23
	Tanýklar, iç tüzükle belirlenecek þartlara uygun olarak dinlenirler.

	Madde 24
	Mahkemeye gelmeyen þahitlere karþý Divan, iç tüzükle belirtilen þartlar dahilinde mahkemelere tanýnan genel yetkileri kullanýr ve para cezalarý verebilir.

	Madde 25
	Tanýklar ve bilirkiþiler, iç tüzükle öngörülen þekilde ya da kendi ülkelerinin hukuk düzenlerinin tanýk ve bilirkiþiler için öngördüðü þekilde yeminli ifade verirler.

	Madde 26
	Adalet Divaný, tanýk ya da bilirkiþinin sürekli ikamet ettiði yerdeki mahkemede dinlenmesi için talimat verebilir.
	Bu talimat, iç tüzükle belirtilen þartlar dahilinde uygulanmak üzere yetkili adli makama gönderilir. Ýstinabenin ifasýyla ilgili evraklar ayný þartlarda Adalet Divanýna iade edilir.
	Adalet Divaný, gerektiðinde, taraflara yüklemek yetkisi saklý kalmak kaydýyla yargýlama giderlerini üstlenir.

	Madde 27
	Her Üye Devlet, bir þahidin ya da bilirkiþinin yeminini ihlalini hukuk davalarýna bakan kendi mahkemelerinin huzurunda iþlenmiþ bir suçmuþ gibi deðerlendirir. Divanýn þikayeti üzerine Üye Devletler suçluyu kendi yetkili mahkemelerinde yargýlar.

	Madde 28
	Adalet Divaný önemli nedenlerden ötürü resen ya da taraflarýn talebi üzerine baþkaca karar vermedikçe duruþma alenidir.

	Madde 29
	Divan duruþma esnasýnda bilirkiþileri, tanýklarý ve bizzat taraflarý sorgulayabilir. Bununla birlikte, taraflar ancak temsilcileri tarafýndan savunulabilirler.

	Madde 30
	Her duruþma tutanaða geçirilir ve Divan Baþkaný ile baþkatip tarafýndan imzalanýr.

	Madde 31
	Duruþma cetveli Divan baþkaný tarafýndan kararlaþtýrýlýr.

	Madde 32
	Adalet Divaný müzakereleri gizlidir ve gizli kalýr.

	Madde 33
	Kararlar gerekçelidir. Kararlarda yargýlamaya katýlan Yargýçlarýn adlarý da bulunur.

	Madde 34
	Kararlar, Divan Baþkaný ve Divan Baþkatibi tarafýndan imzalanýr, aleni bir oturumda okunurlar.

	Madde 35
	Masraflar konusunda Adalet Divaný karar verir.

	Madde 36
	Adalet Divaný Baþkaný, iþbu Antlaþmanýn 185. Maddesinde öngörülen yürütmeyi durdurma, 186. Madde gereðince ihtiyati tedbir uygulanmasýna ve 192. Maddenin son paragrafýna uygun olarak cebri icranýn durdurulmasýna, gerektiði ölçüde iþbu Statünün hükümlerin
	Baþkanýn bulunmamasý halinde, onun yerine iç tüzükte belirtilen þartlar dahilinde baþka bir Yargýç görev yapar.
	Baþkanýn ya da vekilinin emirleri geçici nitelik taþýr ve Divanýn esasa iliþkin kararýný hiçbir bakýmdan etkilemez.

	Madde 37
	Üye Devletler ve Topluluk kurumlarý Adalet Divanýnda görülmekte olan davalara müdahil olarak katýlabilirler.
	Üye Devletler arasýndaki, Topluluk kurumlarý arasýndaki ya da Üye Devletler ile Topluluk kurumlarý arasýndaki davalarýn dýþýnda, herhangi bir kiþi de eðer Adalet Divanýnda görüþülen dava sonucunun kendisini ilgilendirdiðini kanýtlamýþsa bu davalara müdah
	Müdahil tarafýn dilekçesinde yer alan iddialarýn konusu ancak taraflardan birinin iddialarýný destekleyici nitelikte olabilir.

	Madde 38
	Usulüne uygun olarak çaðrýlan davalý, yazýlý bir savunma sunmaz ise karar onun yokluðunda verilir. Bu karara, tebliðden itibaren 1 ay içinde itiraz edilebilir. Adalet Divanýnýn aksine kararý olmadýkça bu itiraz gýyaben verilen kararýn uygulanmasýný durdu

	Madde 39
	Üye Devletler, Topluluk kurumlarý ve diðer tüm gerçek ve tüzel kiþiler kendi haklarýna zarar veren, kendilerinin bulunmadýðý bir davada alýnan bir karar hakkýnda iç tüzükte belirtilen durum ve þartlarda üçüncü þahýs itirazýnda bulunabilirler.

	Madde 40
	Eðer bir kararýn anlamý ve kapsamý bakýmýndan kuþku var ise Adalet Divaný, konunun açýklanmasýnda haklý bir yararý olduðunu kanýtlayan herhangi bir tarafýn ya da herhangi bir Topluluk kurumunun baþvurusu üzerine bu kararý yorumlar.

	Madde 41
	Adalet Divanýndan, yargýlamanýn yenilenmesi, ancak dava üzerinde belirleyici etkiye sahip olan ve kararýn verilmesinden önce gerek Adalet Divanýnca gerekse yargýnýn yenilenmesini isteyen tarafça henüz bilinmeyen bir hususun öðrenilmesi halinde talep edil
	Yargýlamanýn yenilenmesi davasý, kesin olarak yeni hususlarýn var olduðunu tespit eden ve bu hususlarýn yargýlamanýn yenilenmesini gerekli kýlan niteliklere sahip olduðunu kabul eden ve bu nedenle baþvurunun yerinde olduðunu açýklayan Adalet Divanýnýn ka
	Karar tarihinden itibaren on yýllýk bir sürenin bitiminden sonra yargýlamanýn yenilenmesi talep edilemez.

	Madde 42
	Mesafeler dikkate alýnarak tanýnan süreler iç tüzüðe göre belirlenir.
	Ýlgili taraf beklenmedik olaylarýn ya da mücbir sebebin varlýðýný kanýtlarsa sürenin geçmesi sonucunda hiçbir hakkýný yitirmez.

	Madde 43
	Sözleþme dýþý sorumluluk ile ilgili olarak Topluluk hakkýnda açýlacak davalar, buna neden olan olayýn meydana gelmesinden itibaren beþ yýllýk bir sürenin geçmesiyle zaman aþýmýna uðrar. Zaman aþýmý, dava dilekçesinin Adalet Divanýna verilmesi ya da zarar

	Madde 44
	Ýþbu Antlaþmanýn 188. Maddesinde öngörülen Adalet Divaný iç tüzüðü, bu Statü ile konulacak hükümlerin dýþýnda, bu Statünün uygulanmasý ve gerektiðinde eksiklerini gidermesi için gerekli tüm hükümleri içerir.

	Madde 45
	Konsey oybirliði ile, iþbu Statü hükümlerinde, iþbu Antlaþmanýn 165. Maddesinin son paragrafý doðrultusunda aldýðý tedbirlerin gerekli kýlacaðý tamamlayýcý uyarlamalarý yapabilir.

	Madde 46
	Yemin töreninden hemen sonra, Konsey Baþkaný iþbu Antlaþmanýn 167. Maddesinin ikinci ve üçüncü paragraflarýna uygun olarak ilk üç yýlýn bitiminden sonra görev süreleri yenilenecek olan Yargýç ve Savcýlarý kura ile belirler.
	Doðruluðunu onaylayarak aþaðýda adlarý yazýlý tam yetkili temsilciler iþbu Antlaþmayý imzalamýþlardýr.
	Brüksel'de bin dokuz yüz elli yedi yýlýnýn Nisan ayýnýn on yedinci günü yapýlmýþtýr.
	J.Ch. SNOY ET D'OPPUERS
	C.F. OPHÜLS
	Robert MARJOLIN
	Vittorio BADINI
	Lambert SCHAUS
	J. LINTHORST HOMAN



