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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    

326 

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

Nükleer enerjinin, üretimin geliştirilmesi ve yenilenmesini sağlayacak temel 
kaynağõ teşkil ettiğinin ve barõş çabalarõnõn ilerlemesine imkan vereceğinin 
BİLİNCİNDE OLARAK,  

Ülkelerinin yaratõcõ kapasitelerine uygun başarõ fõrsatlarõnõ, yalnõzca, 
gecikmeksizin girişilecek ortak çabalarõn sunacağõna İNANARAK,  

Çok büyük miktarda enerji kaynağõ oluşturan tekniklerin 
modernleştirilmesini sağlayan ve halklarõnõn refahõna katkõda bulunacak diğer 
birçok uygulamaya imkan veren güçlü bir nükleer endüstrinin gelişme şartlarõnõ 
yaratmaya KARARLI OLARAK, 

Halklarõn yaşam ve sağlõğõna yönelik tehlikeleri giderecek güvenlik 
şartlarõnõ oluşturmak İSTEĞİYLE,  

Diğer ülkeleri kendi çalõşmalarõna ortak etmek ve atom enerjisinin barõşçõ 
gelişimini amaçlayan uluslararasõ örgütlerle işbirliği yapmak ARZUSUYLA,  

Bir Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu kurmaya karar vermişler ve bu 
amaçla,  



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

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

327 

MAJESTELERİ BELÇİKA KRALI: 
Dõşişleri Bakanõ Bay Paul-Henri SPAAK'õ, 
Ekonomik İşler Bakanlõğõ Genel Sekreteri, 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 Prof.Dr.Maurice FAURE'U ;  

İTALYA CUMHURBAŞKANI: 
Bakanlar Kurulu Başkanõ Bay Antonio SEGNI'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'õ; 

MAJESTELERİ HOLLANDA KRALİÇESİ: 
Dõşişleri Bakanõ Bay Joseph LUNS'u, 
Hükümetlerarasõ Konferans nezdinde Hollanda Heyeti Başkanõ Bay 
M.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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BAŞLIK BİR 

Topluluğun görevleri  
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Madde 1 

İşbu Antlaşma ile Yüksek Akit Taraflar kendi aralarõnda bir AVRUPA 
ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU (EURATOM) kurarlar.  

Topluluğun görevi , nükleer sanayilerin kurulmasõ ve hõzlõ gelişimi için 
gerekli şartlarõn hazõrlanmasõ suretiyle, Üye Devletlerde hayat standardõnõn 
yükselmesine ve ilişkilerin geliştirilmesine katkõda bulunmak olacaktõr. 

Madde 2 

Topluluk, görevini yerine getirmek üzere işbu Antlaşmada öngörüldüğü 
biçimde: 

(a) araştõrmalarõ geliştirmek ve teknik bilgilerin yayõlmasõnõ temin etmek; 

(b) halkõn ve işçilerin sağlõğõnõ korumak için tek tip güvenlik standartlarõ 
oluşturup uygulanmalarõnõ sağlamak;  

(c) yatõrõmlarõ kolaylaştõrmak ve özellikle teşebbüslerin girişimlerini 
teşvik ederek, Topluluk içinde nükleer enerjinin gelişmesi için gerekli 
temel tesislerin yapõmõnõ sağlamak; 

(d) maden filizlerinin ve nükleer yakõtlarõn, Topluluktaki tüm 
kullanõcõlarõna, düzenli ve adil biçimde arzõnõ sağlamak; 

(e) uygun denetimlerle, nükleer maddelerin asõl amaçlarõnõn dõşõnda 
kullanõlmamalarõnõ temin etmek; 
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(f) özel fisyon maddeleri ile ilgili olarak kendisine tanõnan mülkiyet 
hakkõnõ kullanmak; 

(g) özel donanõm ve malzeme ortak pazarõ kurulmasõ, nükleer yatõrõmlar 
için sermayenin serbest dolaşõmõ ve Topluluk içinde uzmanlarõn 
istihdam serbestisi suretiyle geniş piyasalara açõlma ve en iyi teknik 
vasõtalardan yararlanma imkanõ sağlamak; ve 

(h) diğer ülkeler ve uluslararasõ örgütlerle, nükleer enerjinin barõşçõl 
amaçlarla kullanõmõndaki gelişmeyi teşvik edici bütün ilişkileri 
kurmakla,  

yükümlüdür.  

Madde 3 

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 19.Maddesiyle eklenmiştir.  
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BAŞLIK İKİ  

Nükleer enerji alanõnda gelişmeyi  

teşvik edici hükümler  
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BÖLÜM I 

ARAŞTIRMANIN GELİŞTİRİLMESİ 

Madde 4 

1. Komisyon, Üye Devletlerde nükleer araştõrmalarõ geliştirmek, kolaylaştõrmak 
ve bu araştõrmalarõ, Topluluğun araştõrma ve eğitim programlarõnõn 
gerçekleştirilmesi suretiyle tamamlamakla yükümlüdür. 

2. Komisyon bu konuda, işbu Antlaşmanõn Ek I'ini oluşturan Listede belirtilen 
alanlarda faaliyet gösterir. 

Bu liste, Komisyonun teklifi üzerine,nitelikli çoğunlukla karar alan Konsey 
tarafõndan değiştirilebilir. Komisyon, 134. Maddede kurulan Bilimsel ve Teknik 
Komitenin görüşünü alõr. 

Madde 5 

Komisyon, Üye Devletlerde yürütülmekte olan araştõrmalarõn 
koordinasyonunu sağlamak ve bu araştõrmalarõ tamamlayabilmek için, ya belirli 
bir muhataba iletilecek ve ilgili Üye Devlete bildirilecek özel bir taleple ya da 
ilan edilmiş genel bir taleple, Üye Devletleri, kişileri veya teşebbüsleri, talebinde 
belirttiği araştõrmalarla ilgili programlarõnõ kendisine bildirmeye davet eder. 
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Komisyon, ilgililere düşüncelerini sunmalarõ için bütün kolaylõklarõ 
sağladõktan sonra, kendisine bildirilen programlarõn her biriyle ilgili olarak 
gerekçeli bir görüş hazõrlayabilir. Komisyon, programõ gönderen devlet, kişi veya 
teşebbüsün talebi durumunda böyle bir görüş hazõrlamaya zorunludur. 

Komisyon bu görüşlerle gereksiz tekrarlamalarõn yapõlmamasõnõ tavsiye 
eder ve çalõşmalarõ, üzerinde yeterince inceleme ve araştõrma yapõlmamõş 
sektörlere doğru yönlendirir. Komisyon, gönderen devletlerin, kişilerin veya 
teşebbüslerin onayõ olmadan bu programlarõ yayõnlayamaz. 

Komisyon, yeterince incelenilmediğini düşündüğü nükleer araştõrma 
sektörlerinin periyodik olarak listelerini yayõnlar. 

Komisyon, görüşmelerde ve bilgi alõşverişinde bulunmak amacõyla, kamu 
ve özel araştõrma merkezleri temsilcilerini ve aynõ veya birbirleriyle ilgili 
alanlarda araştõrma yapan uzmanlarõ bir araya getirebilir. 

 

Madde 6 

Komisyon, kendisine gönderilen araştõrma programlarõnõn 
gerçekleştirilmelerini teşvik amacõyla: 

(a) araştõrma sözleşmeleri çerçevesinde mali yardõmda bulunabilirse de, 
sübvansiyon teklif edemez; 

(b) sahip olduğu hammaddeleri veya özel fisyon maddelerini bu 
programlarõn gerçekleştirilmesi amacõyla bir ücret karşõlõğõnda veya 
ücretsiz olarak verebilir; 

(c) Üye Devletlere, kişilere veya teşebbüslere bir bedel karşõlõğõnda veya 
bedelsiz olarak tesis, donatõm ve uzman yardõmõnda bulunabilir;  
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(d) ilgili Üye Devletlerin, kişilerin ve teşebbüslerin ortaklaşa finansman 
sağlamalarõnõ teşvik edebilir. 

Madde 7 

Konsey, Bilimsel ve Teknik Komitenin görüşünü alan Komisyonun önerisi 
üzerine, oybirliğiyle karar alarak Topluluğun eğitim ve araştõrma programlarõnõ 
tespit eder. 

Bu programlar beş yõlõ geçmeyecek bir dönem için belirlenirler. 

Bu programlarõn gerçekleştirilmesi için gerekli kaynaklar her yõl, 
Topluluğun araştõrma ve yatõrõm bütçesinde gösterilir. 

Komisyon, programlarõn gerçekleştirilmesini sağlar ve her yõl bu konuda 
Konseye bir rapor sunar. 

Komisyon, Topluluğun eğitim ve araştõrma programlarõnõ ana hatlarõyla 
devamlõ olarak Ekonomik ve Sosyal Komiteye bildirir. 

Madde 8 

1. Komisyon, Bilimsel ve Teknik Komitenin görüşünü aldõktan sonra bir Ortak 
Nükleer Araştõrma Merkezi kurar. 

Bu merkez araştõrma programlarõnõn uygulanmasõnõ sağlar ve Komisyonun 
kendisine vereceği diğer görevleri ifa eder. 

Ayrõca tek tip bir nükleer terminoloji ve yine tek tip bir ölçü    sisteminin 
gerçekleştirilmesini sağlar. 

Komisyon merkezi bir nükleer ölçüm bürosu kurar. 
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2. Merkezin faaliyetleri, coğrafi ve işlevsel sebeplerden dolayõ birbirinden ayrõ 
tesislerde sürdürülebilir. 

Madde 9 

1.   Komisyon, Ekonomik ve Sosyal Komitenin görüşünü aldõktan sonra, Ortak 
Nükleer Araştõrma Merkezi bünyesinde, özellikle maden arama, saflõk oranõ 
yüksek nükleer malzeme üretimi, radyoaktif yakõt elde etme, atom 
mühendisliği, sağlõk ve güvenliğin korunmasõ, radyoaktif elementlerin 
üretimi ve kullanõlmasõ konularõnda uzmanlar yetiştirmek için okullar 
açabilir. 

Komisyon, eğitimin ne şekilde yapõlacağõna ilişkin usul ve esaslarõ belirler. 

2. Çalõşma usulleri Komisyonun teklifi üzerine Konsey tarafõndan nitelikli 
çoğunlukla tespit edilecek olan üniversite düzeyinde bir kurum meydana 
getirilir. 

Madde 10 

Komisyon, Topluluğun araştõrma programõnõn bazõ kõsõmlarõnõn 
gerçekleştirilmesini, bir sözleşmeyle Üye Devletlere, kişilere veya teşebbüslere, 
üçüncü devletlere, uluslararasõ kuruluşlara ya da üçüncü ülke uyruklularõna 
verebilir. 

Madde 11 

Komisyon 7, 8 ve 10. Maddelerde belirtilen araştõrma programlarõ ile bu 
programlarõn uygulanmasõna ilişkin periyodik gelişme raporlarõ yayõnlar.  
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BÖLÜM II 

BİLGİLERİN YAYILMASI 

Kesim I 

Topluluğun tasarrufundaki bilgiler  

Madde 12 

Üye Devletler, kişiler ve teşebbüsler, söz konusu buluşlarõ etkili bir şekilde 
işletebilmek amacõyla mülkiyetleri Topluluğa ait olan patentler üzerinde inhisarõ 
olmayan lisanslar, geçici koruma belgeleri, kullanõm modelleri veya patent 
taleplerinden yararlanmak için Komisyona başvuruda bulunma hakkõna 
sahiptirler.  

Topluluk, bu yetkiyi öngören akdi lisanslardan yararlandõğõnda, Komisyon, 
aynõ şartlarla, patentler üzerine alt lisanslar, geçici koruma belgeleri, kullanõm 
modelleri veya patent isteme imtiyazlarõ vermek zorundadõr. 

Komisyon, lisanstan yararlananlarla birlikte varõlacak ortak bir kararla 
tespit edilecek şartlarda bu lisans veya alt lisanslarõ verir ve teşebbüs için gerekli 
bilgileri aktarõr. Bu şartlar özellikle uygun bir tazminat ve yararlanacak kişinin 
üçüncü kişilere alt-lisanslar verme yetkisi ve kendisine verilen bilgileri ticari sõr 
olarak saklama zorunluluğu ile ilgilidir. 

3. paragrafta öngörülen şartlarõn belirlenmesinde bir anlaşmaya 
varõlamamasõ halinde, lisanstan yararlananlar uygun şartlarõ tespit ettirmek 
amacõyla Adalet Divanõna başvurabilirler. 
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Madde 13 

Komisyon, Topluluk tarafõndan elde edilmiş 12. Madde hükümleri 
kapsamõna girmeyen bilgileri, ister kendi araştõrma programõnõn 
gerçekleştirilmesi sonunda ortaya çõkmõş, ister serbestçe kullanma hakkõyla 
kendisine verilmiş olsun, Üye Devletlere, kişilere ve teşebbüslere bildirmek 
zorundadõr. 

Bununla birlikte, Komisyon bu bilgilerin verilmesini, sõr olarak 
saklanmalarõ ve üçüncü kişilere aktarõlmamalarõ şartõna bağlayabilir. 

Komisyon, kullanõlmalarõ ve yayõnlanmalarõyla ilgili kõsõtlamalar saklõ 
kalmak kaydõyla, elde ettiği bilgileri -gizlilik dereceli diye adlandõrõlan bilgilerde 
olduğu gibi -ancak söz konusu kõsõtlamalara uyulmasõnõ sağlayarak bildirebilir. 

Kesim II 

Diğer Bilgiler  

(a) Dostane yollarla yayma  

Madde 14 

Komisyon, Topluluğun amaçlarõnõ gerçekleştirmekte yararlõ bilgilerin 
aktarõlmasõnõ, patentleri kullanma lisanlarõnõn verilmesini, geçici koruma 
belgelerini, kullanõm modellerini veya bu bilgileri içine alan patent taleplerinin 
verilmesini dostane ilişkilerle sağlar veya sağlatõr. 
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Madde 15 

Komisyon, Üye Devletler, kişiler ve teşebbüslerin araştõrmalarõnõn geçici ya 
da kesin sonuçlarõnõ, bu sonuçlar, Komisyonca yaptõrõlmõş araştõrma sözleşmeleri 
çerçevesinde Toplulukça elde edilmiş olmadõklarõ ölçüde, mübadele 
edebilecekleri bir aracõ şeklinde kullanõlabilecek bir usul geliştirir. 

Bu usul, mübadelenin gizli niteliğini sağlayacak şekilde olmalõdõr. Bununla 
birlikte, bildirilen sonuçlar dokümantasyon amacõyla Komisyon tarafõndan Ortak 
Nükleer Araştõrma Merkezine intikal ettirilebilir. Bu intikal ettirme, bildirimde 
bulunanõn rõzasõ olmadõkça, o bilgiyi kullanma hakkõ vermez. 

(b) Komisyona zorunlu bilgi verme  

Madde 16 

1.  Bir Üye Devlet nezdinde, özellikle nükleer bir konuyla ilgili patent talebi ya 
da kullanõm modeli başvurusu yapõlõr yapõlmaz o Devlet, başvurunun 
içeriğini Komisyona derhal bildirmek için talep sahibinin onayõnõ ister . 

Talep sahibinin onayõ halinde bu bildirim, başvuruyu izleyen üç aylõk bir süre 
içinde yapõlõr. Talep sahibinin onayõ olmamasõ halinde ise, Üye Devlet aynõ süre 
içinde Komisyonu talepten haberdar eder. 

Komisyon, Üye Devletten, kendisine bildirilen bir talebin içeriği konusunda 
bilgi isteyebilir.  
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Komisyon, tebligattan itibaren iki aylõk bir süre zarfõnda bu konudaki talebini 
bildirir. Bu sürenin uzatõlmasõ bu paragrafõn altõncõ fõkrasõnda öngörülen sürenin 
de aynõ şekilde uzatõlmasõnõ gerektirir.  

Komisyonun talep yazõsõnõ alan Üye Devlet, başvuru sahibinden talebinin 
içeriğini bildirmesi için yeniden onay istemek zorundadõr. Anlaşma olduğu 
takdirde bu bildirim vakit geçirmeksizin yapõlõr. 

Talep sahibinin onayõ olmamasõ halinde ise, Üye Devlet yine de, başvurunun 
yapõlmasõnõ izleyen on sekiz aylõk bir sürenin sonuna kadar bu bildirimi 
Komisyona yapmak zorundadõr. 

2.  Üye Devletler, henüz yayõnlanmamõş ve ilk bakõşta özellikle nükleer 
olmamakla birlikte, Topluluk içinde nükleer enerjinin gelişmesine temel 
olacak ve onunla doğrudan ilişkili bir konuyla ilgili olduğu kanaatine 
vardõklarõ her türlü patent veya kullanõm modeli talebini, bu talebin yapõlõşõnõ 
izleyen on sekiz aylõk bir süre içinde Komisyona bildirmekle yükümlüdürler. 

Başvurunun içeriği, talebi üzerine iki aylõk bir süre içinde Komisyona 
bildirilir. 

3.  Üye Devletler, yayõmõn en kõsa sürede yapõlabilmesi için, Komisyonun 
talebine konu teşkil eden 1 ve 2 numaralõ paragraflarda belirtilen konularla 
ilgili patent veya kullanõm modeli taleplerine ilişkin işlemlerin süresini 
mümkün olduğu kadar kõsaltmak zorundadõrlar. 

4.  Yukarõda sözü edilen bildirimler Komisyon tarafõndan bir sõr olarak kabul 
edilir. Bu bildirimler yalnõzca dokümantasyon amacõyla kullanõlabilirler. 
Bununla birlikte, Komisyon, kendisine bildirilen buluşlarõ başvuru sahibinin 
onayõ ile veya 17 ila 23. Maddelere uygun olarak kullanabilir.  
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5.  Üçüncü ülkeler veya uluslararasõ bir kuruluşla yapõlan bir anlaşma bildirime 
engel teşkil ediyorsa işbu Madde hükümleri uygulanmaz. 

(c) Tahkim yoluyla veya zorunlu yetkiyle lisans verilmesi 

Madde 17  

1. Dostane anlaşma olmamasõ halinde inhisarõ olmayan lisanslar, ister tahkim 
yoluyla ister resen, 18 ila 23. Maddelerdeki şartlar uyarõnca: 

 

(a) Topluluğa veya 48. Madde gereğince kendilerine patentler, geçici 
koruma belgeleri veya nükleer araştõrmalara doğrudan bağlõ buluşlarõ 
kapsayan kullanõm modelleri ile ilgili olarak bu hakkõn verildiği ortak 
işletmelere, tesislerinin işleyişleri için vazgeçilmez veya buna özgü 
araştõrmalarõn devam ettirilmesinde gerekli olduğu ölçüde verilebilir.  

Komisyonun talebi üzerine bu lisanslar, Topluluk veya Ortak 
Teşebbüsler hesabõna birtakõm sipariş veya işleri gerçekleştirmeleri 
ölçüsünde, üçüncü kişilere icadõ kullanma izni verme yetkisini 
kapsarlar. 

(b) aşağõdaki bütün şartlarõn yerine gelmiş olmasõ ölçüsünde, Toplulukta 
nükleer enerjinin gelişmesine esas ve ona doğrudan bağlõ bir buluşu 
içeren ruhsatlar, geçici koruma belgeleri veya kullanõm modelleriyle 
ilgili olarak Komisyondan istekte bulunan kişi ve teşebbüslere 
verilebilir: 

 

(i) özellikle, nükleer bir konuya ilişkin bir buluşun söz 
konusu olmamasõ şartõyla, patent talebinde bulunulmasõndan 
itibaren en az 4 yõllõk bir sürenin geçmiş olmasõ; 
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(ii) bir buluşun korunduğu Üye Devlet topraklarõnda 
nükleer enerjinin Komisyonun düşündüğü şekilde gelişmesinin 
gerektirdiği ihtiyaçlarõn o buluşla ilgili olarak karşõlanmamõş 
olmasõ; 

(iii) bizzat veya lisans verdiği kişiler aracõlõğõyla bu 
gerekleri karşõlamaya davet edilen patent sahibinin bu davete 
uymamõş olmasõ; 

(iv) yararlanan kişi ve kuruluşlarõn bu ihtiyaçlarõ kendi 
teşebbüslerince fiilen karşõlayabilecek durumda olmalarõ. 

Komisyonun önceden talebi olmazsa, Üye Devletler, ulusal 
mevzuatõnõn öngördüğü ve buluşa sağlanan korumanõn 
sõnõrlandõrõlmasõ sonucunu doğuracak hiçbir zorlayõcõ tedbir 
alamazlar. 

2.  Eğer talep sahibi meşru bir sebebin varlõğõnõ ve özellikle de yeterli bir 
süreden yararlanmadõğõnõ belgelendirmişse, 1. paragrafta öngörülen şartlarda 
inhisarõ olmayan lisans verilemez. 

3. 1. paragraf uyarõnca lisans imtiyazõ verilmesi, miktarõ, lisanstan yararlanan ile 
patent, geçici koruma belgesi veya kullanõm modelinin asõl sahibi arasõnda 
varõlacak uzlaşmayla tespit edilecek bir tazminat hakkõ doğurur. 

4. İşbu Madde hükümleri Paris Sõnai Mülkiyetin Korunmasõ Sözleşmesinin 
hükümlerini etkilemez. 

Madde 18 

İşbu kesimde öngörülen amaçlar için Konsey, Adalet Divanõnõn teklifi 
üzerine bir Hakem Kurulu oluşturur ve bu kurulun üyelerini tayin eder; 
yönetmeliğini hazõrlar.  
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Taraflar, Hakem Kurulunun kararlarõnõn icrasõnõ durdurmak için, 
tebliğlerinden itibaren bir aylõk süre içinde Adalet Divanõna başvurabilirler. 
Adalet Divanõnõn denetimi ancak kararõn şekil bakõmõndan geçerliliği ve işbu 
Antlaşma hükümleri hakkõnda Hakem Kurulunun getireceği yorumla ilgili 
olabilir. 

Hakem Kurulunun nihai kararlarõ, ilgili taraflar için kesin hüküm 
niteliğindedir. Bu kararlar 164. Maddede tespit edilen şartlar dahilinde icrai 
kabiliyete sahiptir. 

 

Madde 19 

Dostane anlaşma olmamasõ halinde, Komisyon 17. Maddede öngörülen 
durumlardan birinde lisans verilmesini sağlamak üzere, bu niyetinden patent, 
geçici koruma belgesi veya kullanõm modeli sahibini veya patent sahibini 
haberdar eder ve lisansõn kapsamõnõ belirtir. 

Madde 20 

Patent sahibi, 19. Maddede sözü edilen yazõnõn alõnmasõnõ izleyen bir aylõk 
süre içinde, Komisyona ve gerekirse başvuru sahibine, Hakem Kuruluna 
başvurmak için tahkimname akdetmek teklifinde bulunabilir. 

Eğer Komisyon veya başvuru sahibi tahkimname akdetmeyi reddederse, 
Komisyon Üye Devletten veya yetkili mercilerinden lisans vermesini veya 
verdirmesini isteyemez. 

Kendisine tahkimname gereğince başvurulan Hakem Kurulu, eğer 
Komisyon talebinin 17. Madde hükümlerine uygunluğunu kabul ederse, 
yararlanõcõya lisans imtiyazõ tanõyan ve taraflarõn bu 
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konuda mutabakata varamamalarõ halinde söz konusu imtiyazõn şart ve bedelini 
tespit eden gerekçeli bir karar verir.  

 

Madde 21 

Patent sahibi Hakem Kuruluna başvurmayõ teklif etmezse, Komisyon ilgili 
Üye Devletten veya yetkili mercilerinden lisans vermesini veya verdirmesini 
isteyebilir. 

Eğer Üye Devlet veya yetkili mercileri, patent sahibini dinledikten sonra 17. 
Maddede öngörülen şartlarõn yerine getirilmediği kanaatine varõrsa, o Üye Devlet 
lisans vermeyi veya verdirmeyi reddettiğini Komisyona bildirir. 

Eğer Üye Devlet lisans vermeyi veya verdirmeyi reddederse veya talep 
tarihini izleyen dört aylõk süre içinde lisans ile ilgili hiçbir açõklamada 
bulunmazsa, Komisyon iki aylõk bir süre içinde Adalet Divanõna başvurabilir. 

Patent sahibinin, Adalet Divanõndaki duruşmada dinlenilmesi gerekir. 

Eğer Adalet Divanõnõn kararõ 17. Maddede öngörülen şartlarõn yerine 
getirildiğini ortaya koyarsa, ilgili devlet veya yetkili mercileri bu kararõn icrasõnõn 
gerektirdiği tedbirleri almak zorundadõr. 

Madde 22 

1. Lisanstan yararlanan kişi ile asõl patent, geçici koruma belgesi veya kullanõm 
modeli sahibi arasõnda tazminat miktarõ üzerinde anlaşmaya varõlamamasõ 
halinde, ilgililer Hakem Kuruluna başvurmak üzere bir tahkim sözleşmesi 
yapabilirler. 

 Bu durumda taraflar, 18. Maddede belirtilen haklar saklõ kalmak üzere, bütün 
dava haklarõndan vazgeçerler. 
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2. Eğer yararlanõcõ tahkim sözleşmesi yapmaya reddederse yararlandõğõ lisans 
geçersiz sayõlõr. 

Eğer asõl patent sahibi tahkim sözleşmesi imzalamayõ reddederse, işbu 
Maddede öngörülen tazminat, ilgili ülkenin yetkili mercilerince tespit edilir. 

Madde 23 

Hakem Kurulunun veya yetkili ulusal mercilerin kararlarõ, bir yõllõk sürenin 
bitiminden sonra, yeni birtakõm olgularõn haklõ kõlmasõ durumunda, lisansõn 
şartlarõ doğrultusunda, yeniden gözden geçirilebilir.  

Yeniden inceleme, kararõ veren organa aittir. 

Kesim III 

Güvenlikle İlgili Hükümler  

Madde 24 

Araştõrma programõnõn uygulanmasõ sonucunda Toplulukça elde edilen ve 
açõklanmalarõ bir veya daha çok Üye Devletin savunma çõkarlarõna zarar vermesi 
muhtemel bilgiler, aşağõdaki şartlarda bir güvenlik sistemine tabidir.  

1.   Komisyonun teklifi üzerine Konsey tarafõndan onaylanacak olan bir güvenlik 
yönetmeliği, işbu Madde hükümlerini dikkate alarak, uygulanabilecek 
muhtelif güvenlik sistemlerini ve bu sistemlerin her biri için uygulamaya 
konulacak güvenlik tedbirlerini tespit eder. 
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2.  Komisyon, açõklanmalarõnõn bir veya daha çok Üye Devletin savunma 
çõkarlarõna zarar verebileceği kanaatinde olduğu bilgilere, geçici olarak, 
güvenliğe ilişkin düzenlemelerin gerektirdiği güvenlik derecelemesini 
uygular. 

Komisyon bu bilgileri derhal Üye Devletlere iletir; Üye Devletler de bu 
belgelerin gizliliğini aynõ şartlarda geçici olarak sağlar.  

Üye Devletler, geçici olarak uygulanmakta olan rejimi devam ettirmeyi, 
yerine başka bir rejim seçmeyi veya gizliliği kaldõrmayõ isteyip istemediklerini üç 
aylõk bir süre içinde Komisyona bildirirler. 

Bu sürenin bitiminde, talep edilen rejimlerin en yüksek gizlilik dereceli 
olanõ uygulanõr. Komisyon bu durumu Üye Devletlere resmen tebliğ eder. 

Komisyonun veya bir Üye Devletin isteği üzerine Konsey, oybirliğiyle 
karar alarak, her zaman bir başka derecelendirme uygulayabilir veya gizliliği 
kaldõrabilir. Konsey bir Üye Devletin isteği üzerine kendi görüşünü bildirmeden 
önce Komisyonun görüşünü alõr. 

3. 12 ve 13. Madde hükümleri güvenlik derecelendirmesine tabi bilgilere 
uygulanmaz. 

Bununla birlikte, uygulanacak güvenlik önlemlerine riayet edilmesi kaydõyla, 

(a) 12 ve 13.Maddelerde belirtilen bilgiler, Komisyon tarafõndan: 
 

i)    bir Ortak Teşebbüse; 

ii) topraklarõ üzerinde faaliyet gösterdiği Üye Devle tin  aracõlõğõyla bir 
kişiye veya Ortak Teşebbüsten başka bir teşebbüse verilebilir. 

 

(b) 13. Maddede belirtilen bilgiler, Üye Devlet tarafõndan, bu bildirimin 
Komisyona da yapõlmasõ kaydõyla, faaliyetini o 
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ülkenin topraklarõnda yürüten bir kişi veya Ortak Teşebbüsten başka 
bir teşebbüse iletilebilir. 

 

(c) her Üye Devlet, ayrõca, kendi ihtiyaçlarõ veya topraklarõnda faaliyet 
gösteren kişi ya da teşebbüslerin ihtiyaçlarõ için Komisyondan 12. 
Maddeye uygun olarak lisans imtiyazõ istemek hakkõna sahiptir. 

Madde 25 

1. 16. Maddenin 1 veya 2. paragraflarõnda belirtilen bir konuyla ilgili patent 
talebinin ya da kullanõm modelinin varlõğõnõ ya da içeriğini bildiren Üye 
Devlet, gerektiğinde bu talebin, savunma sebeplerinden dolayõ, güvenlik 
derecelendirmesine tabi tutulmasõ zorunluluğunu bildirir, aynõ zamanda bu 
rejimin muhtemel süresini de belirtir. 

Komisyon, bir önceki bent uyarõnca alacağõ bilgilerin tümünü diğer Üye 
Devletlere aktarõr. Komisyon ve Üye Devletler, güvenlik tüzüğü uyarõnca, 
bilginin geldiği Devlet tarafõndan istenen güvenlik sisteminin öngördüğü 
tedbirleri almak zorundadõr.  

2. Komisyon bu bilgileri Ortak Teşebbüslere, bir Üye Devlet aracõlõğõyla bir 
şahsa veya faaliyetlerini o ülke topraklarõnda sürdüren bir Ortak Teşebbüs 
dõşõndaki bir teşebbüse de verebilir. 

1. paragrafta belirtilen taleplerin konusunu teşkil eden buluşlar, ancak talep 
sahibinin muvafakatõyla veya 17 ila 23. Madde hükümlerine uygun olarak 
kullanõlabilir.  

İşbu paragrafta belirtilen bilgiler ve gerekirse kullanõlmalarõ güvenlik 
tüzüğü gereğince, bilginin geldiği Devletin 
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istediği güvenlik rejiminin kapsadõğõ tedbirlere tabi tutulur.  

Bu bilgiler, her durumda, menşe Devletin onayõna tabidir. Bilginin 
aktarõlmasõ ve kullanõmõnõn reddine ancak güvenlik sebepleri gerekçe olabilir. 

3. Komisyonun veya bir Üye Devletin talebi üzerine Konsey, oybirliğiyle karar 
alarak, her zaman başka bir derecelendirme uygulayabilir veya bilgilerin 
sõnõflandõrõlmasõnõ kaldõrabilir. Konsey herhangi bir Üye Devletin isteğiyle 
ilgili olarak karar almadan önce Komisyonun görüşünü alõr. 

Madde 26 

1. Patentlerin, patent taleplerinin, geçici koruma belgelerinin, kullanõm 
modellerinin veya kullanõm modeli taleplerinin konusunu teşkil eden bilgiler, 
24 ve 25. Madde hükümlerine uygun olarak güvenlik rejimine tabi tutulmalarõ 
halinde, o rejimi talep etmiş olan Devletler, diğer Üye Devletlerde mukabil 
taleplerde bulunulmasõna karşõ çõkamazlar. 

Her Üye Devlet, bu tür belge ve taleplerin gizliliğini temin etmek için ulusal 
mevzuat hükümlerinde öngörülen usullerle gerekli tedbirleri alõr. 

2. 24. Madde uyarõnca güvenlik rejimine tabi tutulan bilgiler, Üye Devletler 
dõşõndaki devletlere, ancak bütün Üye Devletlerin oybirliğiyle rõza 
göstermeleri kaydõyla verilebilir. Üye Devletlerin tutumlarõnõ bildirmemeleri 
halinde, bu bilgilerin Üye Devletlere Komisyonca bildirildiği tarihi izleyen 
altõ aylõk bir sürenin bitiminde rõzalarõ alõnmõş sayõlõr. 

Madde 27 

Savunma nedenleriyle güvenlik rejimi uygulanmasõ sonucu talep sahibinin 
uğradõğõ zararõn tazmin edilmesi, Üye Devletlerin 
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iç mevzuatõndaki hükümlere tabidir ve bu tür gizliliği talep etmiş veya güvenlik 
derecesinin artõrõlmasõna veya uzatõlmasõna sebep olmuş ya da bu taleplerin 
Topluluk dõşõnda yapõlmasõnõ yasaklamõş olan ülkeye aittir. 

Birden çok Devletin, gizliliğin derecesinin yükseltilmesine veya 
uzatõlmasõna ya da Topluluk dõşõndakilere verilmesinin yasaklanmasõna sebep 
olmasõ halinde, bu devletler kendi eylemlerinden doğan her tür zararõ ortaklaşa 
karşõlamaktan sorumludurlar.  

Topluluk işbu Maddeye dayanarak herhangi bir tazminat talebinde 
bulunamaz. 

K e s i m IV 

Özel Hükümler  

Madde 28 

Komisyona iletilmesi sonucu, henüz yayõnlanmamõş patent talepleri veya 
kullanõm modellerinin, ya da savunma gerekçesiyle gizli tutulan patent veya 
kullanõm modellerinin usulsüz olarak kullanõlmalarõ ya da yetkili olmayan bir 
üçüncü kişiye duyurulmalarõ halinde Topluluk, ilgili tarafõn uğradõğõ zararõ 
karşõlamak zorundadõr. 

Topluluk, zararõn faili karşõsõndaki haklarõ saklõ kalmak kaydõyla, zararõn 
tazminine katõlmasõ ölçüsünde, ilgililere halef olarak, üçüncü kişiler aleyhine 
dava açabilir. Bu durum Topluluğun, yürürlükte bulunan genel hükümlerine 
uygun olarak zararõn failine karşõ dava açma hakkõnõ engellemez. 
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Madde 29 

Bir Üye Devlet, bir kişi veya bir teşebbüs ile bir üçüncü Devlet, uluslararasõ 
bir kuruluş veya bir üçüncü Devlet uyruklusu arasõnda nükleer alanda bilimsel ve 
sõnai bilgilerin mübadelesini amaçlayan ve egemenlik hakkõnõ kullanan bir 
Devletin taraf olarak imzasõnõ gerektiren herhangi bir anlaşma veya sözleşme, 
Komisyon tarafõndan yapõlõr .  

Bununla birlikte, Komisyon, 103 ve 104. Madde hükümlerinin uygulanmasõ 
kaydõyla ve uygun gördüğü şartlarda, bir Üye Devletin, bir kişinin veya bir 
teşebbüsün bu tür anlaşmalar yapmasõna izin verebilir. 

BÖLÜM III 

SAĞLIK VE GÜVENLİK 

Madde 30 

Radyasyon sonucu ortaya çõkacak tehlikelere karşõ işçi ve halk sağlõğõnõ 
korumaya ilişkin temel standartlar Topluluk içinde belirlenmiştir. 

Bu "temel standartlardan" kastedilenler şunlardõr: 

(a) yeterli bir güvenlik için kabul edilebilecek en yüksek dozlar; 

(b) kabul edilebilir azami maruz kalma ve bulaşma düzeyleri; 

(c) işçilerin sağlõk kontrolünü düzenleyen temel prensipler.  
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Madde 31 

Temel standartlar, Üye Devletlerin bilim adamlarõ, özellikle de halk sağlõğõ 
konusundaki uzmanlarõ arasõndan Bilim ve Teknik Komitesince seçilecek bir 
heyetin görüşünü aldõktan sonra, Komisyon tarafõndan hazõrlanõr. Bu şekilde 
hazõrlanarak ortaya konacak standartlarla ilgili olarak Komisyon, Ekonomik ve 
Sosyal Komiteden görüş ister. 

Konsey, Komisyonun bizzat topladõğõ Komitelerin görüşlerini kendisine 
intikal ettirerek teklifte bulunmasõ üzerine, Avrupa Parlamentosunun da 
görüşünü aldõktan sonra nitelikli çoğunlukla karar vererek temel standartlarõ 
tespit eder. 

Madde 32 

Komisyonun veya bir Üye Devletin talebi üzerine, temel standartlar, 31. 
Maddede belirtilen usule göre tekrar gözden geçirilebilir veya tamamlanabilir. 

Komisyon bir Üye Devletten gelecek herhangi bir talebi tahkik etmek 
zorundadõr. 

Madde 33  

Her Üye Devlet, tespit edilen temel standartlara uyulmasõnõ sağlamak için 
yasa ve tüzükler çõkarõr, idari düzenlemeler yapar ve öğretim ve mesleki eğitim 
konularõyla ilgili gerekli tedbirleri alõr. 

Komisyon, Üye Devletlerde bu konuda uygulanacak hükümler arasõnda bir 
uyum sağlamak için uygun tavsiyelerde bulunur. 

Bu amaçla, Üye Devletler, işbu Antlaşmanõn yürürlüğe girdiğinde 
uygulanacak hükümleri ve daha sonra ortaya çõkabilecek aynõ nitelikteki 
tasarõlarõ Komisyona bildirmeye mecburdur.  
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Komisyonun bu tasarõlar ile ilgili muhtemel tavsiyelerinin, bunlarõn 
bildirilmelerini izleyen üç aylõk bir süre içinde yapõlmasõ gerekir. 

Madde 34 

Topraklarõ üzerinde çok tehlikeli denemeler yapõlacak her Üye Devlet, daha 
önceden Komisyonun da görüşünü alarak, sağlõk korumasõ ile ilgili ek tedbirler 
almak zorundadõr. 

Bu deneme sonuçlarõnõn diğer Üye Devletlerin topraklarõna zarar vermesi 
ihtimali söz konusu olduğunda Komisyonun onayõ gerekir.  

Madde 35 

Her Üye Devlet hava, su ve topraktaki radyoaktivite oranlarõnõn devamlõ 
kontrolünü ve yine aynõ şekilde temel standartlara uyulup uyulmadõğõna ilişkin 
denetimleri gerçekleştirmek için gerekli tesisleri kurar. 

Komisyon, bu denetim tesislerine girmek hakkõna sahiptir; işleyiş ve 
etkinliklerini denetleyebilir. 

Madde 36 

35. Maddede öngörülen denetimlerle ilgili bilgiler, halkõn maruz kaldõğõ 
radyoaktivite oranõndan sürekli haberdar olmasõ için yetkililerce düzenli olarak 
Komisyona iletilir. 

Madde 37 

Her Üye Devlet, her türlü radyoaktif atõklarõn kaldõrõlmasõyla ilgili tüm 
projelerin uygulamaya konulmasõnõn bir başka Üye Devletin sularõna, toprağõna 
veya hava sahasõna 
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radyasyon bulaşmasõna yol açmasõ ihtimalinin olup olmadõğõnõ belirlemesine 
imkan verecek genel verileri Komisyona bildirmek zorundadõr. 

Komisyon, 31. Maddede belirtilen uzmanlar grubuna danõştõktan sonra altõ 
aylõk bir süre içinde görüşünü bildirir. 

Madde 38 

Komisyon, Üye Devletlere hava, su ve topraktaki radyoaktivite düzeyleri 
hakkõnda her türlü tavsiyede bulunur. 

Acil durumlarda Komisyon, bir talimatla, söz konusu Üye Devletten, yine 
kendi belirleyeceği süre içinde tüzüklere uyulmasõnõ sağlamak ve temel 
standartlarõn ihlalini önlemek için gerekli bütün tedbirleri almasõnõ ister. 

Eğer bu Devlet kendisine tanõnan süre içinde Komisyon direktifine 
uymazsa, Komisyon veya ilgili herhangi bir Üye Devlet 141 ve 142. 
Maddelerden saparak derhal Adalet Divanõna başvurabilir. 

Madde 39 

Komisyon, Ortak Nükleer Araştõrma Merkezi bünyesinde, bu merkez 
kurulur kurulmaz, sağlõğõn korunmasõ ve güvenlik ile ilgili bir dokümantasyon ve 
araştõrma dairesi kurar. 

Bu dairenin başlõca görevi 33, 37 ve 38. Maddelerde belirtilen belge ve 
bilgileri toplamak ve Komisyona işbu Bölümde verilen görevlerin ifasõnda 
yardõmcõ olmaktõr.  
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BÖLÜM IV 

YATIRIMLAR 

Madde 40 

Kişi ve kuruluşlarõn girişimini teşvik etmek ve nükleer alandaki 
yatõrõmlarõnõn eşgüdüm içinde gelişimini kolaylaştõrmak için Komisyon, özellikle 
nükleer enerji üretim hedefleri ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesinin 
gerektireceği her türlü yatõrõmla ilgili yol gösterici nitelikte periyodik programlar 
yayõnlar. 

Komisyon, yayõnlanmalarõndan önce, bu programlarla ilgili olarak Sosyal 
ve Ekonomik Komitenin görüşünü ister. 

Madde 41 

İşbu Antlaşmanõn II nolu Ekinde gösterilen sanayi sektörleri ile ilgili kişi ve 
teşebbüsler yeni tesislere ilişkin yatõrõm projelerini ve Komisyonun teklifi 
üzerine Konseyce belirlenecek nitelik ve boyut ölçütlerine uygun yenileme 
yatõrõmlarõ ile değişikliklerini Komisyona bildirmek zorundadõr.  

Yukarõda belirtilen sanayi sektörleri listesi önceden Ekonomik ve Sosyal 
Komitenin görüşünü alan Komisyonun teklifi üzerine nitelikli çoğunlukla karar 
vermek suretiyle Konsey tarafõndan değiştirilebilir. 

Madde 42 

41. Maddede belirtilen projelerin, müteahhitler ile ilk sözleşmelerin 
yapõlmasõndan en geç üç ay önce veya eğer çalõşmalar teşebbüsün kendi 
imkanlarõyla yürütülecekse, bu çalõş- 
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malarõn başlamasõndan üç ay önce Komisyona ve bilgi için de ilgili Üye Devlete 
bildirilmeleri gerekir. 

Konsey, Komisyonun teklifi üzerine karar vermek suretiyle bu süreyi 
değiştirebilir. 

Madde 43 

Komisyon, bu yatõrõm projelerinin işbu Antlaşmanõn amaçlarõyla ilgili bütün 
yönlerini kişi ve teşebbüslerle müzakere eder. 

Komisyon, görüşlerini ilgili Üye Devlete bildirir. 

Madde 44 

Komisyon, kendisine intikal ettirilen yatõrõm projelerini ilgili Üye Devletin, 
kişilerin veya teşebbüslerin izniyle yayõnlayabilir. 

BÖLÜM V 

ORTAK TEŞEBBÜSLER 

Madde 45 

Topluluk içinde nükleer endüstrinin gelişmesi için birinci derecede önem 
taşõyan teşebbüsler, işbu Antlaşma çerçevesinde ve aşağõdaki Maddelerin 
hükümlerine uygun olarak Ortak Teşebbüsler halinde kurulabilir. 
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Madde 46 

1. Komisyondan, bir Üye Devletten veya herhangi başka bir taraftan gelen her 
türlü Ortak Teşebbüs projesi Komisyonca incelenir. 

Komisyon, bu amaçla, Üye Devletlerin ve projeyi açõklõğa kavuşturacağõ 
kanõsõna vardõğõ her türlü özel ve kamuya ait kuruluşun görüşünü alõr. 

Komisyon her türlü Ortak Teşebbüs projesini gerekçeli görüşüyle birlikte 
Konseye iletir. 

Eğer Komisyon, tasarlanan Ortak Teşebbüsün gerekliliği yönünde olumlu bir 
görüş belirtirse, Komisyon: 

(a) kuruluş yeri; 

(b) statü; 

(c) finansman hacmi ve zamanlamasõ; 

(d) Topluluğun, Ortak Teşebbüsün finansmanõna muhtemel iştiraki; 

(e) üçüncü bir devletin, uluslararasõ bir örgütün veya bir üçüncü ülke 
uyruklusunun Ortak Teşebbüsün finansman veya yönetimine 
muhtemel katõlõmõ; 

(f) işbu Antlaşmanõn III nolu Ekinde belirtilen avantajlarõn tamamen veya 
kõsmen tanõnmasõ konularõyla ilgili tekliflerini Konseye sunar. 

Komisyon projenin tümüyle ilgili ayrõntõlõ bir raporu da yazõsõna ekler. 

Madde 47 

Konsey, iş kendisine Komisyon tarafõndan havale edildiğinde, gerekli 
göreceği soruşturma ve istihbaratõ tamamlayõcõ bilgileri kendisinden isteyebilir.  
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Eğer Konsey, Komisyonun kendisine olumsuz görüşle ilettiği bir projenin, 
nitelikli çoğunlukla karar vermek suretiyle, yine de gerçekleştirilmesi gerektiği 
kanaatine varõrsa, Komisyon 46. Maddede sözü edilen ayrõntõlõ raporu ve 
tekliflerini Konseye sunmak zorundadõr. 

Komisyonun olumlu görüş bildirmesi veya yukarõdaki paragrafta belirtilen 
durumun ortaya çõkmasõ halinde Konsey, Komisyonun her teklifi üzerinde 
nitelikli çoğunlukla karar verir. 

Bununla birlikte Konsey, 

(a) Topluluğun Ortak Teşebbüsün finansmanõna katõlõmõ; 

(b) bir üçüncü Devletin, bir uluslararasõ kuruluşun veya bir üçüncü Devlet 
uyruğunun, Ortak Teşebbüsün finansman veya yönetimine katõlõmõ 
konularõnda oybirliğiyle karar verir. 

Madde 48 

Konsey, Komisyonun teklifi üzerine oybirliğiyle karar vererek, işbu 
Antlaşmanõn III nolu Ekinde belirtilen avantajlarõn tümünü veya bir kõsmõnõ her 
Ortak Teşebbüse uygulanabilir hale getirebilir; Üye Devletler bu avantajlarõn 
kendileriyle ilgili olanlarõnõn uygulanmasõnõ sağlamak zorundadõrlar.  

Konsey aynõ usulle bu avantajlarõn tanõnmasõ için gerekli olan şartlarõ tespit 
eder. 

Madde 49 

Ortak Teşebbüsler, Konsey kararõyla kurulabilir.  
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Her Ortak Teşebbüs tüzel kişiliğe sahiptir. 

Ortak Teşebbüs Üye Devletlerin her birinde ulusal mevzuatõn tüzel kişilere 
tanõdõğõ haklardan en geniş şekilde yararlanõr; özellikle de menkul ve 
gayrimenkul mallar edinebilir, devredebilir ve mahkemelerde taraf olabilir. 

İşbu Antlaşmada ve kendi statüsünde aksine hüküm bulunmadõkça her 
Ortak Teşebbüs, ticari ve sõnai teşebbüslere uygulanan kurallara tabidir; statüler 
için, Üye Devletlerin ulusal mevzuatõ yardõmcõ nitelikte kaynak olabilir. 

İşbu Antlaşma gereğince Adalet Divanõna tanõnan yetkiler saklõ kalmak 
kaydõyla, Ortak Teşebbüsleri ilgilendiren uyuşmazlõklar yetkili ulusal 
mahkemelerce çözümlenir. 

 

Madde 50 

Gerektiğinde, Ortak Teşebbüslerin statüleri, bu amaç için öngördükleri özel 
hükümlere uygun olarak değiştirilir. 

Bununla birlikte, bu değişiklikler ancak Komisyonun teklifi üzerine 47. 
Maddedeki usule uygun olarak karar vermek suretiyle Konsey tarafõndan 
onaylandõktan sonra yürürlüğe girer.  

 

Madde 51 

Komisyon,Ortak Teşebbüslerin işleyişiyle ilgili organlarõn kuruluşuna kadar 
bu teşebbüslerin kurulmalarõna ilişkin bütün Konsey kararlarõnõn uygulanmasõnõ 
sağlar.  
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BÖLÜM VI 

TEDARİK 

Madde 52 

1. Maden filizi, hammadde ve özel fisyon maddeleri, işbu Bölümdeki hükümlere 
uygun olarak, kaynaklardan eşit yararlanma ilkesine dayalõ ortak bir tedarik 
politikasõ izlenerek temin edilir. 

2. Bunun için işbu Bölümde öngörülen şartlarda: 
 

(a) bazõ yararlanõcõlara imtiyazlõ bir durum sağlamak amacõ taşõyan her 
türlü uygulama yasaktõr; 

(b) Üye Devletlerin topraklarõnda üretilen maden filizleri, hammaddeler 
ve özel fisyon maddeleri üzerinde iştira hakkõna ve Topluluk içinden 
ya da dõşõndan gelen maden filizi, hammadde veya özel fisyon 
maddelerinin tedarik edilmesiyle ilgili sözleşmelerin yapõlmasõ için 
inhisari haklara sahip bir Ajans kurulur. 

Ajans, yasaya aykõrõ olarak kullanõm veya Topluluk dõşõndaki aracõlarõn 
satõlmak üzere gönderdikleri mallar için koyduklarõ şartlara aykõrõ bir durum 
ortaya çõkmadõkça, kullanõcõlar arasõnda, talep ettikleri mallarla ilgili olarak 
tasarladõklarõ kullanõm biçimi açõsõndan hiçbir ayõrõmcõ muamele yapamaz. 

K esim I 

Ajans  

Madde 53  

Ajans, kendisine talimat veren, kararlarõna karşõ veto hak- 
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kõna sahip olan ve Genel Müdürüyle Genel Müdür Yardõmcõsõnõ atayan 
Komisyonun denetimi altõndadõr. 

Ajansõn tercih hakkõnõ veya malzeme temini sözleşmeleri için sahip olduğu 
inhisari hakkõnõ kullanmasõyla ilgili açõk veya zõmni her faaliyeti, ilgililerce bir 
aylõk süre içinde karar vermesi gereken Komisyona intikal ettirilir. 

Madde 54 

Ajans tüzel kişilik ve mali özerkliğe sahiptir. 

Konsey, Komisyonun teklifi üzerine nitelikli çoğunlukla karar vermek 
suretiyle Ajansõn statüsünü tespit eder. 

Ana sözleşmeler, aynõ usulle değiştirilebilir.  

Ana sözleşmeler, Ajansõn sermayesini ve hangi usullere göre sermaye 
taahhüdünde bulunulacağõnõ belirler. Sermayenin çoğunluğu her durumda 
Topluluğa ve Üye Devletlere ait olmak zorundadõr. Sermayeye katõlõm oranlarõ 
Üye Devletlerin ortak kararõyla belirlenir. 

Ana sözleşmeler, Ajansõn ticari yönetim usullerini tespit eder ve Ajansõn 
faaliyetleri için gerekli işletme giderlerini karşõlamak amacõyla, ticari işlemler 
üzerine bir yüküm konulmasõnõ öngörebilir. 

Madde 55 

Üye Devletler, alõm hakkõnõn ve malzeme tedarik sözleşmesi yapma inhisari 
hakkõnõn kullanõmõnda gerekecek bütün bilgileri Ajansa verir veya verilmesini 
sağlar. 

 
 



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

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

360 

Madde 56 

Üye Devletler kendi topraklarõnda Ajansõn faaliyetlerini serbestçe 
yapabilmesini sağlamaktan sorumludur.  

Üye Devletler Ajans ile ilişkilerinde, kendi kaza dairelerine giren Avrupa 
dõşõndaki topraklardaki yararlanõcõ ve üreticileri temsil yetkisine sahip kurum 
veya kurumlar kurabilirler. 

Kesim II  

Topluluk çõkõşlõ maden filizleri, hammaddeler ve özel 
fisyon maddeleri  

Madde 57 

1.  Ajansõn alõm hakkõ aşağõdaki konularõ kapsar: 
 

(a) VIII.Bölümdeki hükümler gereğince mülkiyeti Topluluğa ait olan 
maddeleri kullanma ve tüketme haklarõnõn elde edilmesi; 

(b) diğer bütün hallerde mülkiyet hakkõnõn kazanõlmasõ. 
 

2.  Ajans tercih hakkõnõ maden filizleri, hammadde veya özel fisyon maddeleri 
üreticileriyle sözleşmeler yaparak kullanõr. 

Her üretici 58, 62 ve 63. Madde hükümleri saklõ kalmak kaydõyla, Üye 
Devlet topraklarõnda ürettiği maden filizlerini, hammaddeleri ve özel fisyon 
maddelerini, kullanõlma,nakledilme ve depolanmalarõndan önce Ajansa vermek 
zorundadõr.  
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Madde 58 

Bir üretici üretimini, maden istihracõyla metal üretme arasõnda birkaç 
aşamada gerçekleştirdiği takdirde, ürününü kendisinin seçeceği üretim 
aşamasõnda Ajansa teklif edebilir. 

Kendi aralarõnda Komisyona usulüne uygun şekilde bildirilmiş ve 
Komisyon ile 43 ve 44. Maddelerde öngörülen usullere göre müzakere edilmiş 
bağlantõlar bulunan teşebbüsler için de durum aynõdõr. 

Madde 59 

Eğer Ajans üretimin tümü ya da bir kõsmõ üzerinde alõm hakkõnõ 
kullanmazsa, üretici: 

(a) işletme sonucu elde edeceği ürünü Ajansa teklif etmek kaydõyla, ister 
kendi imkanlarõyla, ister fason işçilik sözleşmeleriyle maden filizlerini, 
hammaddeleri veya özel fisyon maddelerini başka şekillere 
dönüştürebilir; 

(b) elde bulunan ürünü, Komisyonun kararõyla ve daha önce Ajansa 
tanõnan şartlardan daha elverişli şartlar uygulamamak kaydõyla, 
Topluluk dõşõndaki pazarlara sürebilme izni verilir. Bununla birlikte, 
özel fisyon maddelerinin ihracatõ yalnõzca Acente tarafõndan 62. 
Madde hükümlerine uygun olarak yapõlabilir. 

Kendilerine teslim edilecek bu mallardan yararlanacak olanlar, eğer 
Topluluğun genel çõkarlarõnõn gözetileceğine dair her türlü garantiyi vermezlerse 
veya sözleşmelerin hüküm ve şartlarõ işbu Antlaşmanõn amaçlarõna aykõrõ olursa 
Komisyon izin veremez.  
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Madde 60 

Muhtemel kullanõcõlar, yapmak istedikleri tedarik sözleşmelerinin hüküm 
ve şartlarõnõ teşkil edecek olan, özellikle miktarlarõnõ, fiziki ve kimyevi 
niteliklerini, çõkõş yerlerini, kullanõmlarõnõ, teslim sürelerini ve fiyat durumlarõnõ 
belirtmek şartõyla, malzeme ihtiyaçlarõnõ periyodik olarak Ajansa bildirirler. 

Aynõ şekilde üreticiler de, üretim programlarõnõn hazõrlanmasõna imkan 
vermek için yapabilecekleri gerekli teklifleri ve özellikle sözleşme sürelerini 
bütün ayrõntõlarõyla Ajansa bildirirler. Bu sözleşmelerin süresi Komisyonun 
muvafakatõ olmadõkça on yõlõ geçemez. 

Ajans, muhtemel bütün kullanõcõlara, teklifler ve kendisine intikal eden 
taleplerin hacmi hakkõnda bilgi verir ve onlarõ belirli bir süre içinde sipariş 
vermeye davet eder. 

Bütün bu siparişleri elinde bulunduran Ajans, bu siparişlerin hangi şartlarda 
karşõlanabileceğini bildirir. 

Ajans eğer aldõğõ bütün siparişleri tam olarak yerine getiremezse, mallarõ, 
68 ve 69. Madde hükümleri saklõ kalmak kaydõyla her birinin siparişiyle orantõlõ 
olarak bölüştürür. 

Komisyonun onayõnõ gerektiren ajans kurallarõ, arz karşõsõnda talebin 
dengelenme usullerini belirler. 

Madde 61 

Ajans, gerçekleştirilmelerine yönelik hukuki veya maddi engeller 
olmadõkça, bütün siparişleri karşõlamakla yükümlüdür.  
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Ajans, 52. Madde hükümlerine uymak kaydõyla, bir sözleşmenin 
bağõtlanmasõ sõrasõnda, ister garanti niteliğinde, ister siparişin karşõlanmasõ için 
gerekli olan üreticilere karşõ kendi uzun vadeli taahhütlerini kolaylaştõrmak 
amacõyla olsun, kullanõcõlardan uygun avans ödemelerinde bulunmalarõnõ 
isteyebilir. 

Madde 62 

1. Ajans, Üye Devletlerin topraklarõnda üretilen özel fisyon maddeleriyle ilgili 
tercih hakkõnõ: 

 

(a) 60.Maddedeki şartlarda, Topluluğa mensup kullanõcõlarõn talebini 
karşõlamak için; veya 

(b) bu maddeleri bizzat depolamak için; veya 

(c) 59. Maddenin(b)paragrafõnõn 2. bendindeki hükümlere uymak zorunda 
olan Komisyonun izniyle bu malzemeleri ihraç etmek için, 
kullanabilir. 

 

2. Bununla birlikte, bu maddeler ve değerlendirilebilir atõklar, VII. Bölümdeki 
hükümlere tabi tutulmaya devam edilerek; 

 

(a) ister Ajansõn izniyle depolanmak için;  

(b) ister o üreticinin kendi ihtiyaçlarõnõ karşõlamak için; veya 

(c) ister Komisyona zamanõnda bildirilmiş bir programõn 
gerçekleştirilmesi için o üreticiyle, üretimi, teknik gelişmeyi veya 
yatõrõmlarõ sõnõrlamak, veya Topluluktaki kullanõcõlar arasõnda istismar 
suretiyle eşitsizlikler yaratmak amacõ ve etkisi olmayan doğrudan 
bağlarla birleşmiş bulunan Topluluk içindeki teşebbüslere, ihtiyaçlarõ 
ölçüsünde verilmek üzere,  

üreticiye bõrakõlõrlar. 
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3. 89. Maddenin 1. paragrafõ (a) bendi hükümleri Üye Devletlerin topraklarõnda 
üretilen ve üzerinde Ajansõn tercih hakkõnõ kullanmadõğõ özel fisyon 
maddeleri için de geçerlidir. 

 

Madde 63 

Ortak teşebbüslerce üretilen maden filizleri, hammaddeler veya özel fisyon 
maddeleri yararlanõcõlara, bu teşebbüslere özgü statü veya sözleşmelerdeki 
kurallara göre verilir. 

K e s i m III 

Topluluk dõşõndan gelen maden filizleri,  

hammaddeler ve özel fisyon maddeleri  

Madde 64 

Gerektiğinde, Topluluk ile bir üçüncü Devlet ya da uluslararasõ bir kuruluş 
arasõnda yapõlan anlaşmalar çerçevesinde hareket eden Ajans, işbu Antlaşmada 
öngörülen istisnalar saklõ kalmak üzere, asõl amacõ Topluluk dõşõndan gelen 
maden filizleri, hammaddeler veya özel fisyon maddeleri temin etmek olan 
anlaşma ya da sözleşmeler yapma inhisari hakkõna sahiptir. 

Madde 65 

60. Madde, kullanõcõ talepleri ve kullanõcõlarla Ajans arasõndaki Topluluk 
dõşõndan gelen maden filizleri, hammaddeler ya da özel fisyon maddeleri 
teminiyle ilgili sözleşmeler için de uygulanõr.  
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Bununla birlikte Ajans, en az siparişte belirtilenler kadar avantajlõ 
durumlarõ kullanõcõya sağlamasõ şartõyla, mallarõn coğrafi menşei konusunda 
karar verebilir. 

Madde 66  

Komisyon, eğer ilgili kullanõcõlarõn talebi üzerine, Ajansõn, sipariş edilen 
mallarõn tümünü veya bir kõsmõnõ makul bir sürede teslim edecek durumda 
olmadõğõnõ ya da ancak aşõrõ fiyatlarla sağlayabileceğini tespit ederse, 
kullanõcõlar, esas olarak siparişlerinde gösterilen ihtiyaçlara cevap vermeleri 
şartõyla, Topluluk dõşõndan gelen mallarla ilgili doğrudan sözleşme yapma 
hakkõna sahip olurlar. 

Bu hak bir yõl için verilir ve verilmesini haklõ kõlan durumun uzamasõ 
halinde yenilenebilir. 

İşbu Maddede öngörülen haktan yararlananlar, yapõlmasõ tasarlanan 
doğrudan sözleşmeleri Komisyona bildirmek zorundadõrlar. Eğer bu sözleşmeler 
işbu Antlaşmanõn amaçlarõna aykõrõ olursa, Komisyon, bir aylõk süre içinde bu 
sözleşmelerin yapõlmasõna itiraz edebilir. 

Kesim IV 

Fiyatlar  

Madde 67 

Fiyatlar, işbu Antlaşmada öngörülen istisnalar saklõ kalmak üzere, 60. 
Maddede öngörülen şartlarda arz ve talebin karşõlaşmasõ sonucu belirlenir. Üye 
Devletlerin ulusal düzenlemeleri bu hükümlere aykõrõ olamaz. 
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Madde 68 

İşbu Bölüm hükümlerinden kaynaklanan eşit yararlanma ilkesini ihlal 
ederek, bazõ kullanõcõlara ayrõcalõklõ bir durum sağlamak amacõna yönelik  
fiyatlandõrma uygulamalarõ yasaktõr. 

Eğer Ajans bu tür uygulamalarõn yapõldõğõnõ fark ederse, bunlarõ Komisyona 
bildirir. 

Komisyon, eğer söz konusu tespiti yerinde bulursa, ihtilaflõ fiyat tekliflerini 
eşit yararlanma esasõna uygun bir düzeye getirir.  

Madde 69 

Konsey, Komisyonun teklifi üzerine oybirliğiyle karar alarak fiyatlarõ tespit 
edebilir. 

60. Madde uyarõnca, siparişlerin karşõlanabilmesine ilişkin şartlarõ Ajansõn 
belirlemesi halinde, Ajans siparişte bulunan kullanõcõlara fiyatlarõn eşitlenmesini 
teklif edebilir. 

Kesim V 

Tedarik politikasõna ilişkin hükümler  

Madde 70 

Komisyon, Topluluk bütçesinde öngörülen sõnõrlar içinde ve kendi 
belirleyeceği şartlarda, Üye Devletler topraklarõnda yürütülen maden arama 
faaliyetlerine mali destekte bulunabilir. 
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Komisyon, maden arama ve işletme faaliyetlerini geliştirmek amacõyla Üye 
Devletlere tavsiyelerde bulunabilir. 

Üye Devletler, kendi topraklarõ üzerindeki maden arama ve üretiminin 
geliştirilmesi, muhtemel rezervler ve gerçekleştirilen veya planlanan maden 
yatõrõmlarõ hakkõnda Komisyona her yõl bir rapor göndermek zorundadõr. Bu 
raporlar, özellikle yukarõdaki paragraf uyarõnca Üye Devletlerin, kendilerine 
yapõlan tavsiyeler konusunda neler yaptõklarõna ilişkin bir Komisyon görüşüyle 
Konseye sunulur. 

Eğer Konsey, Komisyonun başvurusu üzerine, nitelikli çoğunlukla, 
ekonomik bakõmdan uzun vadede elverişli olduğu ispatlanmõş gibi görünen 
maden istihracõ imkanlarõna rağmen, arama faaliyetlerinin ve maden 
istihracõndaki artõşõn hissedilir şekilde yetersiz kalmaya devam ettiğini tespit 
ederse, ilgili Üye Devlet bu duruma çözüm bulmadõğõ sürece, kendisi için olduğu 
kadar uyruklarõ için de Topluluk içindeki diğer kaynaklardan eşit yararlanma 
hakkõndan vazgeçmiş sayõlõr. 

Madde 71 

Komisyon, Üye Devletlere, gelirler ve maden mevzuatõna ilişkin gerekli 
tavsiyelerde bulunur. 

Madde 72 

Ajans, Topluluğa yapõlan tedarikleri ve Toplulukça gerçekleştirilen mal 
teslimlerini kolaylaştõrmak için, Topluluk içinde veya dõşõnda mevcut bulunan 
her an kullanõlabilir durumdaki malzemeden gerekli ticari stoklarõ oluşturabilir. 

Komisyon, gerektiğinde olağanüstü hal stoklarõ oluşturmaya karar verebilir. 
Bu stoklarõn finansman usulleri, Komisyonun teklifi üzerine nitelikli çoğunlukla 
karar almak suretiyle, Konsey tarafõndan onaylanõr. 
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Kesim VI 

Özel hükümler  

Madde 73 

Bir Üye Devlet,bir kişi ya da bir teşebbüs ile bir üçüncü Devlet, bir 
uluslararasõ kuruluş ya da bir üçüncü ülke uyruklusu arasõndaki bir anlaşma veya 
sözleşmenin Ajansõn yetkisine giren mallarõn teslimini kapsamasõ halinde, bu 
anlaşma ya da sözleşmenin yapõlmasõ veya yenilenmesi için Komisyonun 
önceden onayõ gerekir. 

Madde 74 

Komisyon, araştõrmalar için olağan biçimde kullanõlan nitelikteki maden 
filizi, hammadde ya da özel fisyon maddelerinin küçük miktarõnõn transfer, ithal 
veya ihracatõnõ işbu Bölümdeki hükümlerin uygulanmasõndan muaf tutabilir. 

Bu hüküm gereğince gerçekleştirilecek her türlü transfer, ithalat ve 
ihracatõn Ajansa bildirilmesi zorunludur. 

Madde 75 

İşbu Bölüm hükümleri, maden filizi, hammadde ya da özel fisyon 
maddelerinin işlenmesi, tadili veya şekillendirilmesi amacõyla, 

(a) işlenen, tadil edilen ya da şekillendirilen hammaddelerin geldiği kişi ya 
da teşebbüse geri dönmesinin gerektiği hallerde, birden çok kişi ya da 
teşebbüsler arasõnda; veya  



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

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

369 

 

(b) bu maddelerin Topluluk dõşõnda işlenmeleri, tadil edilmeleri veya 
şekillendirilmeleri ve daha sonra geldiği kişi ya da teşebbüse geri 
dönmelerinin gerektiği hallerde, bir kişi veya teşebbüs ile uluslararasõ 
bir kuruluş ya da bir üçüncü ülke uyruklusu arasõnda; veya 

(c) bu maddelerin Topluluk içinde işlenmeleri, tadil edilmeleri veya 
şekillendirilmelerinden sonra geldiği kuruluş veya uyrukluya ya da o 
kuruluş veya uyruklunun tayin edeceği yine Topluluk dõşõndan 
herhangi bir muhataba geri dönmelerinin gerektiği hallerde, bir kişi 
veya teşebbüs ile uluslararasõ bir kuruluş veya bir üçüncü ülke 
uyruklusu arasõnda yapõlan taahhütlere uygulanmaz. 

Bununla birlikte, ilgili kişi ya da teşebbüsler,bu tür taahhütlerin 
mevcudiyetini ve sözleşmeler imzalanõr imzalanmaz, bu girişimlerin konusunu 
teşkil eden maddelerin miktarlarõnõ Ajansa bildirmek zorundadõr. Komisyon, 
tadil ya da şekillendirme işleminin Topluluğun zararõna, madde kaybõ olmaksõzõn 
etkili ve güvenli bir şekilde sağlanamayacağõ kanaatine varõrsa, (b) bendinde 
belirtilen taahhütleri engelleyebilir. 

Bu taahhütlere konu teşkil eden maddeler, Üye Devletlerin topraklarõnda, 
VIII. Bölümde öngörülen denetim önlemlerine tabidir. Bununla birlikte VIII. 
Bölümde yer alan hükümler (c) bendinde belirtilen taahhütlere konu teşkil eden 
özel fisyon maddelerine uygulanmaz. 

Madde 76 

İşbu Bölümde yer alan hükümler,özellikle beklenmedik şartlarõn genel bir 
kõtlõk durumu yaratmasõ halinde, Komisyonun ya da bir Üye Devletin girişimiyle, 
Komisyonun önerisi üzerine, Avrupa Parlamentosuna da danõştõktan sonra 
oybirliğiyle karar almak suretiyle Konsey tarafõndan değiştirilebilir. Komisyon 
bir Üye 
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Devletten gelen herhangi bir talebi inceleyip araştõrmak zorundadõr. 

Konsey, bu Antlaşmanõn yürürlüğe girişini izleyen yedi yõllõk bir dönemin 
bitiminde,bu hükümleri tümüyle teyit edebilir. Teyit edilmeme halinde, 
yukarõdaki paragrafta belirtilen usule göre işbu Bölümün konusuyla ilgili yeni 
hükümler kabul edilir.  

BÖLÜM VII 

GÜVENLİK 

Madde 77 

Komisyonun, işbu Bölümde öngörülen şartlar içinde Üye Devletlerin 
topraklarõnda,  

(a) maden filizlerinin, hammaddelerin ve özel fisyon maddelerinin, 
kullanõcõlarõ tarafõndan beyan edilen amaçlar dõşõnda 
kullanõlmadõklarõndan;  

(b) arz ile ilgili hükümlere ve bir üçüncü Devlet ya da uluslararasõ bir 
kuruluş ile yapõlan bir anlaşmada yer alan ve Toplulukça onaylanmõş 
bulunan denetimle ilgili her tür özel taahhüde uyulduğundan emin 
olmasõ gerekir. 

Madde 78 

Hammadde veya özel fisyon maddelerinin üretimi, ayrõlmasõ ya da her tür 
kullanõmõ için ya da radyasyon yayõcõ nükleer yakõtlarõn işlenmesi için bir tesis 
kuran ya da işleten herhangi 
 



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

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

371 

bir kişi 77. Maddede belirtilen amaçlarõn gerçekleştirilmesi için bilinmelerinin 
gerekli oluşu ölçüsünde, o tesisin temel teknik özelliklerini Komisyona bildirmek 
zorundadõr. 

Komisyonun, radyasyon yayõcõ maddelerin kimyasal olarak işlenmeleri için 
kullanõlacak usullere, 77. Maddede belirtilen amaçlarõn gerçekleştirilmesinde 
gerekli olduklarõ oranda muvafakat vermesi gerekir. 

Madde 79 

Komisyon, kullanõlan veya üretilen maden filizi, hammadde ya da özel 
fisyon maddelerinin hesap edilmesine imkan vermek amacõyla, işletme 
kayõtlarõnõn muhafaza ve ibrazõnõ talep eder. Nakledilen hammaddeler ve özel 
fisyon maddeleri için de durum aynõdõr. 

İlgililer, 78. Madde ve işbu Maddenin 1. paragrafõ gereğince Komisyona 
gönderdikleri bildirimleri ilgili Üye Devletin yetkililerine tebliğ ederler. 

İşbu Maddenin 1. paragrafõnda belirtilen yükümlülüklerin nitelik ve 
kapsamõ Komisyon tarafõndan hazõrlanõp Konseyce onaylanan bir tüzükle 
belirlenir. 

Madde 80 

Komisyon, yan ürün olarak toplanan ya da elde edilen ve fiilen 
kullanõlmayan ya da kullanõlmaya hazõr olmayan özel fisyon maddelerinin ihtiyaç 
fazlasõ kõsmõnõn Ajans nezdinde bir depoya ya da Komisyonca denetlenen veya 
denetlenebilecek başka depolara konulmasõnõ isteyebilir. 

Bu şekilde depolanmõş özel fisyon maddelerinin, ilgililerce talep edilmeleri 
halinde gecikmeden geri verilmeleri zorunludur. 
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Madde 81 

Komisyon, Üye Devletlerin topraklarõna müfettişler gönderebilir. 
Komisyon, herhangi bir Üye Devletin topraklarõnda bir müfettişe ilk kez görev 
vermeden önce, bu Üye Devlet ile görüşmelerde bulunur. Bu görüşmeler, o 
müfettişin ilerideki bütün görevleri içinde geçerli olur.  

Müfettişler, yetkilerini belirten bir belgeyi göstererek, maden filizi, 
hammadde ve özel fisyon maddelerini denetlemek ve 77. Maddede öngörülen 
hükümlere riayet edildiğinden emin olmak için gerekli olmasõ ölçüsünde, her 
zaman, her yerde, bütün bilgi kaynaklarõna girebilir ve meslekleri gereği işbu 
Bölümde öngörülen denetime tabi madde, teçhizat ve tesislerle meşgul olan 
herkesle görüşebilirler. Eğer ilgili Devlet talep ederse, o Devlet yetkililerinin 
temsilcileri, Komisyonca tayin edilen müfettişlere, görevlerinin ifasõnda 
engellenmemeleri ve geciktirilmemeleri kaydõyla refakat ederler. 

Herhangi bir denetimin yapõlmasõna karşõ çõkõlmasõ halinde, Komisyon, bu 
denetimin gerçekleştirilmesini zorlayõcõ olarak sağlamak üzere Adalet Divanõ 
Başkanõndan yetki istemekle yükümlüdür. Adalet Divanõ Başkanõ üç günlük bir 
süre içinde kararõnõ verir. 

Gecikmenin bir tehlike yaratmasõnõn söz konusu olduğu hallerde, denetimin 
yapõlmasõ için, Komisyon bizzat karar alarak yazõlõ bir emir verebilir. Bu emir, 
hiç vakit geçirmeden daha sonra onaylanmak üzere Adalet Divanõ Başkanõna 
sunulur. 

Karar ya da emrin verilmesinden sonra,ilgili Devletin yetkilileri, 
müfettişlerin emir ya da kararda belirtilen yerlere girmelerini sağlarlar. 
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Madde 82 

Müfettişleri Komisyon işe alõr.  

Müfettişler 79. Maddede sözü edilen kayõtlarõ istemek ve doğru olup 
olmadõklarõnõ kontrol etmekle yükümlüdür. Her türlü ihlali Komisyona bir 
raporla bildirirler. 

Komisyon, bir direktif çõkararak kendi belirleyeceği bir süre içinde söz 
konusu Üye Devletten, tespit edilen ihlale son vermek için gerekli bütün 
tedbirleri almasõnõ isteyebilir; bu durumdan Konseyi haberdar eder. 

Eğer Üye Devlet verilen süre içinde Komisyonun bu direktifine uymazsa, 
Komisyon ya da ilgili Üye Devlet 141 ve 142. Madde hükümlerine bağlõ 
kalmaksõzõn derhal Adalet Divanõna başvurabilir. 

Madde 83 

1. Kişi ya da teşebbüslerin işbu Bölümle kendilerine getirilen yükümlülüklere 
aykõrõ hareket etmeleri halinde, Komisyon yaptõrõmlar uygulayabilir. 

Bu yaptõrõmlar ağõrlõk sõrasõna göre şöyledir: 

(a) uyarma; 

(b) mali ya da teknik yardõm gibi özel avantajlarõn geri alõnmasõ; 

(c) teşebbüs yönetiminin en çok dört aylõk bir süre için, Komisyon ile 
teşebbüsün bağlõ olduğu devlet arasõnda varõlacak bir ortak kararla 
tayin edilecek bir kişi ya da kurula bõrakõlmasõ; 

(d) hammadde ya da özel fisyon maddelerinin kõsmen ya da tamamen geri 
alõnmasõ. 

2. 1. paragrafõn uygulanmasõ için Komisyonca alõnan ve mal verme 
yükümlülüğü içeren kararlar kabili icradõr. Bu kararlar Üye Dev- 
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letlerin topraklarõnda 164. Maddede tespit edilen şartlar dahilinde icra 
edilebilir.  

1. paragrafta sözü edilen yaptõrõmlarõ öngören Komisyon kararlarõna karşõ, 
157. Madde hükümlerine bağlõ kalmaksõzõn Adalet Divanõna yapõlacak 
başvurular yürütmeyi durdurucu etkiye sahiptir. Bununla birlikte, Komisyonun ya 
da ilgili herhangi bir Üye Devletin talebi üzerine, Adalet Divanõ kararõn derhal 
uygulanmasõnõ emredebilir. 

Zarara uğrayan menfaatlerin korunmasõ uygun yasal bir usulle teminat altõna 
alõnõr.  

3. Komisyon, Üye Devletlere, işbu Bölümden kaynaklanan yükümlülüklere 
kendi ülkelerinde riayeti sağlamayõ amaçlayan yasa veya tüzük hükümleri ile 
ilgili her türlü tavsiyede bulunabilir. 

4. Üye Devletler, yaptõrõmlarõn uygulanmasõnõ ve gerekirse meydana gelebilecek 
ihlallerin, failleri tarafõndan telafisini sağlamak zorundadõr.  

Madde 84 

Maden filizi, hammadde ve özel fisyon maddelerinin denetimleri sõrasõnda, 
bu maddelerin kullanõm amacõ açõsõndan bir ayõrõmcõlõk yapõlmaz.  

Denetimlerin hangi alanda ve ne şekilde yapõlacağõ ve denetimle görevli 
organlarõn yetkileri işbu bölümde belirtilen amaçlarõn gerçekleştirilmeleriyle 
sõnõrlõdõr. 

Bu denetim, savunma ihtiyaçlarõnõ karşõlamak amacõyla özel olarak 
işlenmekte ya da işlendikten sonra, bir icra planõna göre 
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herhangi bir askeri kurumda yerleştirilmiş veya depolanmõş bulunan maddeleri 
kapsamaz. 

Madde 85 

Yeni şartlarõn gerekli kõlmasõ halinde, işbu Bölümde öngörülen denetimin 
uygulanmasõna ilişkin usuller, bir Üye Devlet ya da Komisyonun girişimiyle, 
Komisyonun teklifi üzerine ve Avrupa Parlamentosunun da görüşünü aldõktan 
sonra oybirliğiyle karar alan Konsey tarafõndan uyumlu hale getirilir. Komisyon 
bir Üye Devletten gelecek her türlü talebi incelemek zorundadõr. 

BÖLÜM VIII 

MÜLKİYET REJİMİ 

Madde 86 

Özel fisyon maddeleri Topluluğun malõdõr. 

Topluluğun mülkiyet hakkõ, bir Üye Devlet, bir kişi ya da bir teşebbüs 
tarafõndan üretilen veya ithal edilen ve VII. Bölümde öngörülen güvenlik 
denetimine tabi bütün özel fisyon maddelerini kapsar. 

 

Madde 87 

İşbu Antlaşmanõn hükümlerinden kaynaklanan, özellikle güvenlik denetimi, 
Ajansa tanõnan tercih hakkõ ve sağlõğõn korunmasõ konularõyla ilgili 
yükümlülükleri saklõ kalmak kaydõy- 
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la, Üye Devletler, kişiler ya da teşebbüsler uygun biçimde zilyetliklerine giren 
özel fisyon maddeleri üzerinde en geniş kullanõm ve tüketim hakkõna sahiptirler. 

Madde 88 

Ajans, Topluluk adõna, "Özel Fisyon Maddelerinin Mali Hesabõ" adõ altõnda 
özel bir hesap tutar. 

Madde 89 

1. Özel Fisyon Maddeleri Mali Hesabõnda: 
 

(a) bir Üye Devletin, kişinin ya da teşebbüsün tasarrufuna verilmiş veya 
bõrakõlmõş özel fisyon maddelerinin değeri, Topluluğun alacak 
hesabõna ve yararlanan Üye Devlet, kişi ya da teşebbüsün borç 
hesabõna kaydedilir; 

(b) bir Üye Devlet, kişi veya teşebbüs tarafõndan üretilen ya da ithal edilen 
ve Topluluğun malõ haline gelen özel fisyon maddelerinin değeri 
Topluluğun borç hesabõna, Üye Devlet, kişi ya da yükümlü teşebbüsün 
de alacak hesabõna kaydedilir. Bir Üye Devlet, kişi ya da bir 
teşebbüsün, önceden kendi tasarrufuna verilmiş ya da bõrakõlmõş 
bulunan özel fisyon maddelerini malzeme olarak Topluluğa geri 
göndermesi durumunda da yukarõdakine benzer bir kayõt tutulur. 

 

2. Özel fisyon maddelerinin miktarlarõnõ etkileyen değer değişiklikleri, Topluluk 
için hiçbir kayõp veya kazanca meydan vermeyecek şekilde muhasebe 
kayõtlarõnda gösterilir. Kayõp veya kazanç bu maddeleri ellerinde 
bulunduranlarca üstlenilecek veya onlara terettüp edecektir. 

3. Yukarõdaki işlemlerden kaynaklanan bakiyeler alacaklõnõn 
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talebi üzerine muaccel hale gelir. 

4. İşbu Bölüm hükümlerinin uygulanmasõnda Ajans, kendi hesabõ için yaptõğõ 
işlemler açõsõndan bir teşebbüs niteliğinde sayõlõr. 

Madde 90 

Yeni durumlarõn gerektirmesi halinde, işbu Bölümün Topluluğun mülkiyet 
hakkõna ilişkin hükümleri, bir Üye Devlet ya da Komisyonun girişimiyle, 
Komisyonun teklifi üzerine ve Avrupa Parlamentosunun da görüşünü aldõktan 
sonra, oybirliğiyle karar alan Konsey tarafõndan değiştirilebilir. Komisyon, bir 
Üye Devletten gelecek her türlü talebi incelemekle yükümlüdür. 

Madde 91 

İşbu Bölüm gereğince Topluluğun mülkiyet hakkõna girmeyen bütün eşya, 
madde ve mallara uygulanacak mülkiyet rejimi her Üye Devletin kendi 
mevzuatõyla belirlenir. 

BÖLÜM IX 

NÜKLEER ORTAK PAZAR 

Madde 92 

İşbu Bölüm hükümleri, işbu Antlaşmanõn IV. Ekini oluşturan listelerde yer 
alan mal ve ürünlere uygulanõr. 

Bu listeler, Komisyon ya da bir Üye Devletin girişimiyle 
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Komisyonun önerisi üzerine oybirliğiyle karar almak suretiyle Konsey tarafõndan 
değiştirilebilir. 

Madde 93 

Üye Devletler kendi aralarõnda, ithalat ve ihracatta: 

(a) A1 ve A2 Listelerinde yer alan ürünlere;  

(b) B listesinde yer alan, kendilerine ortak gümrük tarifesi uygulanan ve 
Komisyonca verilen ve nükleer amaçlara yönelik olduklarõnõ gösteren 
bir sertifikaya sahip ürünlere uygulanan bütün gümrük vergilerini ya 
da eş etkili yükümleri, ithalat ve ihracattaki bütün miktar 
kõsõtlamalarõnõ, işbu Antlaşmanõn yürürlüğe girişinden bir yõl sonra 
ortadan kaldõrõrlar. 

Bununla birlikte, bir Üye Devletin egemenlik alanõna giren Avrupa 
dõşõndaki topraklar, münhasõran mali nitelik taşõyan ithalat ve ihracat vergileri ile 
eş etkili yükümleri devam ettirebilirler. Bu vergi ve yükümlerin oranlarõ ile 
bunlarõ düzenleyen sistem, o devlet ile diğer Üye Devletler arasõnda ayõrõma yol 
açamaz.  

Madde 94 

Üye Devletler aşağõdaki şartlarda bir ortak gümrük tarifesi oluştururlar: 

(a) A1 Listesinde yer alan ürünlerle ilgili ortak gümrük tarifesi, 1 Ocak 
1957'de Üye Devletlerden birinde uygulanan en düşük tarife düzeyinde 
tespit edilir; 

(b) A2 Listesinde yer alan ürünlerle ilgili olarak ise Komisyon, Üye 
Devletler arasõnda, işbu Antlaşmanõn yürürlüğe girişini izleyen üç 
aylõk bir süre içinde bu ürünlerle ilgili görüşmelere başlanmasõ için 
gerekli bütün tedbirleri alõr. Bu ürünlerden bazõlarõ için işbu 
Antlaşmanõn yürürlüğe girişini izleyen birinci yõlõn sonunda herhangi 
bir anlaşmanõn yapõlmamõş 
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olmasõ halinde Konsey, Komisyonun teklifi üzerine nitelikli 
çoğunlukla karar alarak ortak gümrük tarifesinde uygulanacak oranlarõ 
belirler; 

(c) A1 ve A2 Listelerinde yer alan ürünlere uygulanan ortak gümrük 
tarifesi, işbu Antlaşmanõn yürürlüğe girişini izleyen birinci yõlõn 
sonundan itibaren uygulanõr. 

Madde 95 

Topluluk içinde nükleer enerjinin gelişimine katkõda bulunacak bir tedbir 
niteliğinde olmak üzere Konsey, Komisyonun teklifi üzerine oybirliğiyle karar 
almak suretiyle, B listesinde yer alan ürünler üzerindeki ortak gümrük tarife 
oranlarõnõn öngörülen tarihten önce uygulanmasõna karar verebilir. 

Madde 96 

Üye Devletler, kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlõğõyla ilgili temel 
zorunluluklardan kaynaklanan sõnõrlamalar saklõ kalmak kaydõyla, nükleer alanda 
nitelikli işgücü istihdamõ konusunda, Üye Devletlerden herhangi birinin 
vatandaşlarõna karşõ uyrukluk esasõna dayalõ her türlü kõsõtlamayõ kaldõrõrlar. 

Konsey, önceden Sosyal ve Ekonomik Komitenin görüşünü alan 
Komisyonun teklifi üzerine, Avrupa Parlamentosunun da görüşünü aldõktan 
sonra nitelikli çoğunlukla karar almak suretiyle, işbu Antlaşmanõn uygulanma 
usullerine ilişkin direktifler çõkarabilir.  
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Madde 97 

Bir Üye Devletin kanunlarõna tabi olan ve Topluluk içindeki ilmi veya sõnai 
nitelikli nükleer tesislerin kurulmasõna katõlmayõ arzulayan kamu sektöründeki 
veya özel sektördeki gerçek veya tüzel kişilere uyrukluk esasõna dayalõ hiçbir 
kõsõtlama uygulanamaz. 

Madde 98 

Üye Devletler, nükleer riskleri kapsayan sigorta sözleşmeleri bağõtlamayõ 
kolaylaştõrmak için gerekli bütün tedbirleri alõrlar. 

İşbu Antlaşmanõn yürürlüğe girişini izleyen iki yõllõk bir süre içinde, 
Konsey, önceden Sosyal ve Ekonomik Komitenin görüşünü alan Komisyonun 
teklifi üzerine, Avrupa Parlamentosunun da görüşünü aldõktan sonra nitelikli 
çoğunlukla işbu Antlaşmanõn uygulanmasõyla ilgili usullere ilişkin direktifler 
çõkarõr. 

Madde 99 

Komisyon, işbu Antlaşmanõn II. Ekini teşkil eden listede sõralanan 
endüstriyel faaliyetleri finanse etmeye yönelik sermaye hareketlerini 
kolaylaştõrmayõ amaçlayan her tür tavsiyede bulunabilir. 

Madde 100 

Her Üye Devlet, işbu Antlaşmanõn uygulanmasõnda, mal, hizmet, sermaye 
ve kişilerin dolaşõmõnõn serbestleşmesi ölçüsünde, mal, hizmet ve sermaye 
hareketlerinin, ücret ve sermaye transferleriyle ilgili ödemelerin, alacaklõ ya da 
yararlananõn ikamet ettiği Üye Devlet parasõyla yapõlmasõna izin vermeyi taahhüt 
eder.  
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BÖLÜM X  

DIŞ İLİŞKİLER 

Madde 101 

Topluluk kendi yetkileri ve kaza dairesi çerçevesinde, bir üçüncü Devlet, 
uluslararasõ kuruluş ya da bir üçüncü Devlet uyruklusu ile anlaşmalar ve 
sözleşmeler yaparak yükümlülük altõna girebilir. 

Bu anlaşma ve sözleşmeler Komisyon tarafõndan Konseyin direktifleri 
doğrultusunda görüşülür. Bu anlaşma ve sözleşmeler Konseyin onayõ ile 
Komisyon tarafõndan yapõlõr; Konsey bu konuda nitelikli çoğunluk ile karar verir. 

Bununla birlikte, uygulanmasõ Konsey kararõ gerektirmeyen ve ilgili bütçe 
sõnõrlarõ dahilinde gerçekleştirilmesi mümkün olan anlaşma ve sözleşmeler 
sadece Komisyon tarafõndan görüşülür ve bağõtlanõr; Komisyon Konseye konu 
hakkõnda sürekli bilgi vermek zorundadõr. 

Madde 102 

Üçüncü bir Devlet, uluslararasõ kuruluş ya da üçüncü Devlet uyruklusu ile 
yapõlan ve Topluluğa ilaveten bir ya da daha çok Üye Devletin taraf olduklarõ 
anlaşma ve sözleşmeler, ancak tüm Üye Devletlerin,Komisyona, bu anlaşma ya 
da sözleşmelerin kendi iç hukuk hükümlerine göre uygulanabilir hale geldiklerini 
bildirmelerinden sonra yürürlüğe girerler.  
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Madde 103 

Üye Devletler bir üçüncü Devlet, uluslararasõ kuruluş ya da bir üçüncü 
Devlet uyruklusu ile yapacaklarõ anlaşma ve sözleşmelerin tasarõlarõnõ işbu 
Antlaşmanõn uygulama alanõnõ ilgilendirdiği ölçüde Komisyona bildirmekle 
yükümlüdürler. 

Eğer bir anlaşma ya da sözleşme tasarõsõ işbu Antlaşmanõn uygulanmasõnõ 
engelleyici hükümler içeriyorsa, Komisyon kendisine sunulan bildirimin 
alõnmasõnõ izleyen bir ay içinde ilgili Üye Devlete itirazõnõ bildirir. 

Bu Devlet, tasarlanan anlaşma ve sözleşmeleri, ancak Komisyonun itiraz 
nedenlerini ortadan kaldõrdõktan ya da Adalet Divanõnõn tasarõdaki hükümlerin 
işbu Antlaşma hükümleri ile bağdaştõğõna dair karar vermesinden sonra yapabilir. 
İlgili Devletin talebi üzerine Adalet Divanõ bu konuda seri yargõlama usulü ile 
karar verir. İlgili Devlet, Komisyonun görüşlerini aldõktan sonra, herhangi bir 
zamanda Adalet Divanõna başvurabilir.  

Madde 104 

İşbu Antlaşma yürürlüğe girdikten sonra üçüncü bir Devlet, uluslararasõ 
kuruluş ya da üçüncü Devlet uyruklusu ile anlaşma ya da sözleşmeler yapan ya 
da bunlarõ yenileyen kişi ya da teşebbüsler, bu anlaşma ve sözleşmelerin 
himayesine sõğõnarak işbu  

Antlaşma ile kendilerine konulan yükümlülüklerden kaçamazlar. Her Üye 
Devlet, işbu Antlaşmanõn yürürlüğe girmesinden sonra herhangi bir kişi ya da 
teşebbüs tarafõndan bir üçüncü Devlet, uluslararasõ kuruluş ya da bir üçüncü 
Devlet uyruklusu ile yapõlan ve işbu Antlaşmanõn uygulama alanõna giren 
anlaşma ve 
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sözleşmeler ile ilgili tüm bilgileri,talebi üzerine Komisyona sunmak için gerekli 
gördüğü her türlü önlemi alõr. 

Komisyonun başvurusu üzerine, Adalet Divanõ anlaşma ve sözleşmelerin 
işbu Antlaşma hükümleri ile bağdaşõp bağdaşmadõğõ konusunda karar verir. 

Madde 105 

İşbu Antlaşma hükümleri, bu Antlaşmanõn yürürlüğe girmesinden önce, bir 
Üye Devlet,bir kişi ya da teşebbüs ile bir üçüncü Devlet, uluslararasõ kuruluş ya 
da üçüncü Devlet uyruklusu arasõnda yapõlan anlaşma veya sözleşmelerin işbu 
Antlaşmanõn yürürlüğe girişinden en geç 30 gün sonra Komisyona bildirilmeleri 
kaydõyla, bu anlaşma ve sözleşmelerin uygulanmasõnõ engellemez. 

Bununla birlikte, bir kişi ya da teşebbüs ile üçüncü bir Devlet, uluslararasõ 
bir kuruluş ya da bir üçüncü Devlet uyruklusu arasõnda, işbu Antlaşmanõn 
imzalanmasõyla yürürlüğe girişi arasõnda yapõlan anlaşma ve sözleşmeler, 
Komisyonun talebi üzerine konuyu görüşen Adalet Divanõ, işbu Antlaşma 
hükümlerinden kaçõnma yoluna gitme niyetinin taraflardan biri ya da diğeri 
bakõmõndan bu anlaşma veya sözleşmelerin belirleyici gerekçelerinden birini 
oluşturduğu görüşüne varmõşsa, işbu Antlaşmanõn uygulanmasõnõ engelleyemez. 

Madde 106 

İşbu Antlaşma yürürlüğe girmeden önce nükleer enerji alanõnda işbirliği 
amacõyla üçüncü Devletler ile anlaşmalar yapan Üye Devletler, Topluluğun bu 
anlaşmalardan doğan hak ve yükümlülüklerini devralabilmesi amacõ ile 
Komisyon ile birlikte bu Üçüncü Devletler ile görüşmeler yapar. 
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Bu görüşmeler sonucunda yapõlan her yeni anlaşma yukarõda adõ geçen 
anlaşmalarõ imzalayan Üye Devlet ya da Devletlerin muvafakatõnõ ve bu konuda 
nitelikli çoğunluk ile karar verecek olan Konseyin onayõnõ gerektirir. 
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BAŞLIK ÜÇ 

Kurumlara ilişkin hükümler 
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BÖLÜM 1 

TOPLULUĞUN KURUMLARI 

Kesim I 

Avrupa Parlamentosu  

Madde 107 

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

Madde 108  

(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 Devletler halklarõnõn Avrupa 
Parlamentosundaki temsilcileri, doğrudan genel oy ile seçilir.] 
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[Bkz: Söz konusu Senedin aşağõdaki 2. Maddesi: 

2.   Her Üye Devletten seçilen temsilcilerin sayõsõ aşağõdaki gibidir: 

Belçika 24  

Danimarka 16  

Almanya 81  

Yunanistan 24  

İspanya 60  

Fransa 81  

İrlanda 15  

İtalya 81  

Lüksemburg 6  

Hollanda 25  

Portekiz 24  

Birleşik Krallõk 81]  * 

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

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

                                                 
* İSP/PORT Katõlma Senedinin 10.Maddesi ile belirlenen temsilcilerin sayõsõ.  
** Bu konuda Bkz: Avrupa Parlamentosu Temsilcilerinin Seçimine İlişkin Senedin 7 (1) ve (2) 
Maddesi. 
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Madde 109 

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 110 

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 111 

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

Toplanma yeter sayõsõ iç tüzükle belirlenir. 

Madde 112 

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

                                                 
* Birinci paragraf Birleşme Antlaşmasõnõn 27 (1) Maddesi ile değiştirilmiştir.  
** Bu maddenin ikinci cümlesi için ayrõca Bkz: Avrupa ParlamentosuTemsilcilerinin Seçimine 
İlişkin Senedin 10. (3)Maddesine bakõnõz.  
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Avrupa Parlamentosunun görüşmeleri kendi iç tüzüğünde öngörülen şartlar 
uyarõnca yayõnlanõr. 

Madde 113 

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

Madde 114 

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 bildirir. 

Eğer gensoru önergesi Avrupa Parlamentosunun üye tam sayõsõnõn 
çoğunluğu ve kullanõlan oylarõn üçte ikisiyle kabul edilirse, Komisyon üyeleri 
toplu olarak istifa ederler. Üyeler 127. Maddeye göre yerlerine atama yapõlõncaya 
kadar günlük işleri yürütmeye devam ederler. 

Kesim II 

Konsey  

Madde 115 

Konsey, işbu Antlaşmada öngörülen şartlar dahilinde, görevlerini yerine 
getirir ve karar verme yetkisini kullanõr. 

Konsey, Üye Devletlerin ve Topluluğun faaliyetlerini koordine etmek için 
yetkisi dahilindeki bütün önlemleri alõr.  
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Madde 116 

(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: 

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

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

Madde 117 

(Bu Madde Birleşme Antlaşmasõnõn 7. Maddesi ile yürürlükten kaldõ-
rõlmõştõr.) 

[Bkz:Birleşme Antlaşmasõnõn aşağõdaki 3. Maddesi:  

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

Madde 118 

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

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

Konsey kararlarõnõn alõnabilmesi için:  

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

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

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

Madde 119  

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

Komisyon, özellikle, söz konusu öneri hakkõnda Avrupa Parlamentosunun 
görüşü alõnmõşsa, Konsey karar vermediği sürece ilk önerisini değiştirebilir. 

                                                 
* İkinci paragraf İSP/PORT Katõlma Senedinin 14.Maddesi ile değiştirilmiştir. 
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Madde 120 

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

Madde 121 

(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 122 

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

Madde 123 

(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.] 
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Kesim III 
Komisyon  
Madde 124 

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, resen karar alma yetkisine sahip 
olduğu gibi, Konsey ve Avrupa Parlamentosunca alõnan tedbirlerin 
şekillendirilmesine de katkõda bulunur; 

- Konsey tarafõndan belirlenen kurallarõn uygulanmasõ için Konseyin 
kendisine verdiği yetkileri kullanõr. 

Madde 125 

(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 126 

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

[Bkz: Birleşme Antlaşmasõnõn aşağõdaki 10. Maddesi: 

1. Komisyon, yeterlilikleri esas alõnarak seçilen ve bağõm- 
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sõzlõklarõ şüphe götürmeyen 17 üyeden oluşur.* 

Komisyon üyelerinin sayõsõ, Konsey tarafõndan oybirliğiyle karar alõnarak 
değiştirilebilir. 

Sadece Üye Devlet uyruklularõ Komisyon üyesi olabilirler. 

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

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

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

 Komisyon üyeleri görev süreleri boyunca, kazanç karşõlõğõ olsun ya da 
olmasõn başka hiçbir mesleki faaliyette bulunamazlar. Göreve başlarken 
görevlerinin devamõ 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 
 

                                                 
* Birinci paragrafõn ilk bendi İSP/PORT Katõlma Senedinin 15.Maddesi ile değitirilmiştir. 
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onun yerine geçen diğer sosyal haklardan mahrum bõrakõlmasõna karar verebilir.] 

Madde 127 

(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 128 

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

[Bkz: Birleşme Antlaşmasõnõn aşağõdaki 12. Maddesi: 

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

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

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

Madde 129 

(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 
 

                                                 
* Birleşme Antlaşmasõnõn 13.Maddesi. Bkz. Aşağõdaki 129.Madde 



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

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

396 

Komisyonun başvurusu üzerine o üyeyi resen görevden ayrõlmõş sayabilir.] 

Madde 130 

(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. 1 

Konsey, oybirliğiyle karar alarak Başkan Yardõmcõlarõna ilişkin hükümleri 
değiştirebilir. 2 

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.] 

Madde 131 

(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 
 

                                                 
1 Birinci paragraf, ÝSP/PORT Katýlma Senedinin 16.Maddesi ile deðiþtirilmiþtir. 
2 Ýkinci paragraf anýlan Senedin 16.Maddesi ile eklenmiþtir. 
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hükümlerine uygun olarak çalõşmalarõnõ sağlayacak şekilde kendi iç tüzüğünü 
yapar. Bu tüzüğün yayõnlanmasõnõ sağlar.] 

Madde 132 

(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.] 

Madde 133** 

Madde 134 

1. Komisyon nezdinde istişari nitelikli bir Bilimsel ve Teknik Komite 
kurulmuştur. 

Bu Antlaşmada öngörülen hallerde Komitenin görüşünü almak zorunludur. 
Komisyonun uygun gördüğü bütün durumlarda Komitenin görüşüne 
başvurulabilir. 

2. Komite, Komisyonun görüşü alõndõktan sonra Konsey tarafõndan atanan 33 
üyeden oluşur.*** 

Komite üyeleri kendi adlarõna görev yapmak üzere beş yõllõk bir süre için 
atanõrlar. Görev süreleri yenilenebilir. Komite üyeleri hiçbir makamõn emrine 
giremezler. 

Bilimsel ve Teknik Komite her yõl, kendi üyeleri arasõndan, başkanõ ile 
başkanlõk divanõnõ seçer. 

                                                 
* Birleşme Antlaşmasõnõn 10.Maddesi. Bkz: yukarõdaki 126. Madde.  
** Bu Madde Birleşme Antlaşmasõnõn 19.Maddesiyle yürürlükten kaldõrõlmõştõr. 
*** İkinci paragrafõn 1. bendi, İSP/PORT Katõlma Senedinin 23. Maddesiyle değiştirilmiştir. 
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Madde 135 

Komisyon, görevinin yerine getirilmesi açõsõndan gerekli bütün istişarelerde 
bulunabilir ve her çeşit çalõşma gruplarõ kurabilir. 

Kesim IV 

Adalet Divanõ  

Madde 136 

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

Madde 137 

Adalet Divanõ 13 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 iç tüzüğün Adalet Divanõ dairelerine yetki 
vermediği durumlarda, 177. Madde uyarõnca, kendisine gönderilen ön karar 
gerektiren sorunlarõ karara bağlamak üzere genel kurul halinde toplanõr.** 

                                                 
* Birinci paragraf İSP/PORT Katõlma Senedinin 17.Maddesi ile değiştirilmiştir. 
** Üçüncü paragraf Konseyin 26 Kasým 1974 tarihli kararõnõn 1.Maddesi ile değiştirilmiştir 
(28 Kasõm 1974 tarih ve L 318  sayõlõ Avrupa Topluluklarõ Resmi Gazetesi). 
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Adalet Divanõnõn talebi üzerine Konsey, oybirliğiyle yargõçlarõn sayõsõnõ 
artõrabilir ve bu maddenin ikinci ve üçüncü paragraflarõ ile 139. Maddenin ikinci 
paragrafõnda gerekli uyarlamalarõ yapabilir. 

Madde 138 

Adalet Divanõnda altõ savcõ bulunur.* 

Savcõ, 136. Madde ile Adalet Divanõna verilen görevin ifasõna yardõmcõ 
olmak için, bu mahkemeye açõlan davalara ilişkin gerekçeli mütalaalarõnõ tam bir 
tarafsõzlõk ve bağõmsõzlõkla açõk celsede sunmakla görevlidir. 

Adalet Divanõnõn talebi üzerine, Konsey oybirliğiyle savcõlarõn sayõsõnõ 
artõrabilir ve 139. Maddenin üçüncü paragrafõnda gerekli uyarlamalarõ yapabilir. 

Madde 139 

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 Devlet 
Hükümetlerinin ortak kararõyla altõ yõllõk bir süre için atanõrlar. 

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

                                                 
* Birinci paragraf, İSP/PORT Katõlma Senedinin 18.Maddesi ile değiştirilmiştir.  
** İkinci paragraf İSP/PORT Katõlma Senedinin 19.Maddesi ile değiştirilmiştir. 
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Savcõlar üç yõlda bir kõsmi yenilemeye tabi tutulur.  

Her defasõnda üç savcõ yenilenir.* 

Emekliye ayrõlan yargõç ve savcõlar yeniden atanabilirler. 

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

Madde 140 

Adalet Divanõ, kendi Başkatibini atar ve statüsünü belirler. 

Madde 140 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 150. Maddeye göre 
sunulan önkarar gerektiren sorunlara bakmaya yetkili değildir. 

2. Konsey, 1. paragrafta belirtilen usule uygun olarak söz konusu mahkemenin 
oluşum şeklini belirler ve Adalet Divanõ Statüsünde gerekli uyarlama ve ek 
düzenlemeleri yapar. Konsey aksine karar vermedikçe, işbu Antlaşmanõn 
Adalet Divanõna 
 

                                                 
* Üçüncü paragraf, İSP/PORT Katõlma Senedinin 19.Maddesiyle değiştirilmiştir. 
** Bu Madde Tek Avrupa Senedinin 26.Maddesiyle eklenmiştir. 
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ilişkin hükümleri, özellikle Adalet Divanõ Statüsüne ilişkin Protokol 
hükümleri, bu mahkemeye de uygulanõr.  

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

4. Bu mahkeme, Adalet Divanõ ile mutabakata vararak kendi iç tüzüğünü yapar. 
Bu iç tüzüğün Konseyce oybirliğiyle onaylanmasõ gerekir. 

Madde 141 

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 142 

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

Madde 143 

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 144 

Adalet Divanõ, 

(a) Komisyonca verilen lisans veya alt-lisanslarla ilgili uygun şartlarõ 12. 
Madde gereğince tespit ettirmeye yönelik başvurular; 

(b) kişi veya teşebbüsler tarafõndan 89. Madde gereğince Komisyonca 
kendilerine verilen cezalara karşõ yapõlan başvurular hakkõnda sõnõrsõz 
yargõ yetkisine sahiptir.  
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Madde 145 

Komisyon, bir kişi veya teşebbüsün, işbu Antlaşmayõ 83. Madde 
hükümleriyle cezalandõrõlmasõ mümkün olmayacak şekilde ihlal ettiği kanõsõna 
varõrsa, bu kişi veya teşebbüsün mensup olduğu Üye Devleti söz konusu ihlali 
kendi ulusal mevzuatõna göre cezalandõrmaya davet eder. 

İlgili Devlet Komisyonca belirlenen süre içinde bu davetin gereğini yerine 
getirmezse, Komisyon, söz konusu kişi veya teşebbüsün iddia edilen fiilini tespit 
ettirmek için Adalet Divanõna başvurabilir. 

Madde 146 

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 147 

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

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

Madde 148 

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. 

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

Madde 149 

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

Bu yükümlülük 188. Maddenin ikinci paragrafõnõn uygulanmasõndan 
doğabilecek herhangi bir yükümlülüğü ortadan kaldõrmaz. 
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Madde 150 

Adalet Divanõ: 

(a) işbu Antlaşmanõn yorumu konusunda; 

(b) Topluluğun kurumlarõnõn işlemlerinin geçerliliği ve yorumu 
konusunda; 

(c) c)Konsey kararõyla oluşturulan kurumlarõn statülerinde öngörülmesi 
şartõyla, bu statülerin yorumu konusunda  

ön 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 151 

Adalet Divanõ, 188. Maddenin ikinci paragrafõnda belirtilen zararlarõn 
tazmini ile ilgili davalara bakma yetkisine sahiptir. 

Madde 152 

Adalet Divanõ, statülerinde belirlenen veya kendilerine uygulanan Personel 
Rejimi sõnõrlarõ ve şartlarõ dahilinde Toplulukla memurlarõ arasõndaki her tür 
ihtilafa bakmaya yetkilidir.  
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Madde 153 

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

Madde 154 

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

Madde 155 

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

Madde 156 

146. 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, 146. Maddenin birinci paragrafõnda öngörülen 
gerekçelerden yararlanabilir. 

Madde 157 

İşbu Antlaşmada aksine hüküm bulunmadõkça, 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. 
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Madde 158 

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

Madde 159 

Adalet Divanõ kararlarõ 164. Maddede belirlenen şartlar dahilinde icra 
kabiliyetine sahiptir.  

Madde 160 

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 tüzüğün Konseyce oybirliğiyle 
onaylanmasõ gerekir. 

BÖLÜM II 

ÇEŞİTLİ KURUMLARA İLİŞKİN ORTAK 
HÜKÜMLER 

Madde 161 

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

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

                                                 
* İkinci paragraf Tek Avrupa Senedinin 27. Maddesiyle eklenmiştir. 
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Direktifler, sonuçlarõ itibarõyla her muhatap Üye Devleti bağlar ancak şekil 
ve yöntem seçimini ulusal makamlara bõrakõr. 

Kararlar, muhataplarõ için bütünüyle bağlayõcõdõr. 

Tavsiye ve görüşler bağlayõcõ değildir. 

Madde 162 

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

Madde 163 

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 164 

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, Adalet Divanõna ve 18. Madde gereğince kurulan 
Hakem Kuruluna 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 III 

EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE 

Madde 165 

İstişari nitelikli bir Ekonomik ve Sosyal Komite kurulur. 

Bu Komite, çeşitli ekonomik ve sosyal faaliyet kesimlerinin 
temsilcilerinden oluşur. 

Madde 166 

Komite üyelerinin sayõsõ aşağõdaki gibidir: 

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

 

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

Madde 167 

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 168 

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

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

Komite, Konsey ve Komisyonun talebi üzerine başkan tarafõndan toplantõya 
çağrõlõr.  
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Madde 169 

Komite ihtisas şubelerine ayrõlabilir.  

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, yetki ve sorumluluklarõ iç 
tüzükte belirlenir. 

Madde 170 

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 DÖRT 

Mali Hükümler 
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Madde 171 

1. Ajans ile Ortak Teşebbüslerin varidat ve harcamalarõ dõşõnda, Topluluğun 
bütün gelir ve giderleri, her mali yõl için tahmini olarak belirlenir ve gerek 
işletme bütçesine, gerekse araştõrma ve yatõrõm bütçesine kaydolunur. 

Her bütçe, gelir ve giderleri bakõmõndan denk olmalõdõr. 

2. Ticari esaslara göre faaliyette bulunan Ajansõn gelir ve giderleri özel bir 
hesapta gösterilir. 

Bu gelir ve giderlerin tahmin, uygulama ve denetim şartlarõ, Ajansõn statüsü 
de gerektiği şekilde göz önünde bulundurularak 183. Madde gereğince çõkarõlan 
mali tüzüklerle belirlenir. 

3. Ortak Teşebbüslerin her mali yõla ilişkin gelir ve gider tahminleriyle işletme 
hesaplarõ ve bilançolarõ, bu teşebbüslerin statülerinde belirtilen şartlar 
uyarõnca Komisyona, Konseye ve Avrupa Parlamentosuna gönderilir. 

Madde 172 

1. Hizmet bütçesinin 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 
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2. Araştõrma ve yatõrõm bütçesinin gelirleri diğer muhtemel kaynaklarõn yanõ 
sõra, Üye Devletlerin aşağõdaki katõlõm paylarõna göre belirlenen mali 
katkõlarõndan oluşur: 

Belçika 
9.9 

Almanya 
30 

Fransa 
30 

İtalya 
23 

Lüksemburg 
0.2  

Hollanda 
6.9 

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

4. Araştõrma ve yatõrõmlarõn finansmanõna yönelik borçlanmalar, 117. Maddenin 
5. paragrafõnda öngörülen ilkeler uyarõnca, Konsey tarafõndan belirlenecek 
şartlara göre yapõlõr. 

Topluluk, bir Üye Devletin sermaye piyasasõnda menkul kõymet ihracõ 
yoluyla borçlanmaya ilişkin yasal hükümler çerçevesinde veya bu Üye Devlette 
bu tür yasal düzenlemelerin bulunmamasõ halinde, Komisyonca öngörülen 
borçlanma konusunda bu Üye Devletle Komisyonun görüşüp anlaşmalarõ şartõyla 
kredi alabilir. 

Üye Devletin yetkili makamlarõ onay vermeyi, ancak bu Devletin sermaye 
piyasasõnda ciddi sorunlarõn ortaya çõkmasõndan endişe etmeleri halinde 
reddedebilir. 

Madde 173  

Üye Devletlerin 172. Maddede öngörülen mali katkõlarõnõn yerine, kõsmen 
veya tamamen Topluluğun Üye Devletlerden aldõğõ vergiler konulabilir.  
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Bu amaçla, Komisyon Konseye, bu vergilerin tarhõ, oranõnõn tespit şeklini 
ve tahsil usulleri ile ilgili öneriler sunar. 

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

Madde 174 

1. Hizmet bütçesinde yer alan giderler özellikle: 
 

(a) yönetim giderleri; 

(b) güvenlik kontrolü ve sağlõğõn korunmasõyla ilgili harcamalarõ,  

kapsar. 

2. Araştõrma ve yatõrõm bütçesinde yer alan giderler özellikle: 
 

(a) Topluluğun araştõrma programõnõn uygulanmasõyla ilgili harcamalarõ; 

(b) gerektiğinde Ajansõn sermayesine ve yatõrõm harcamalarõna katõlõmõ; 

(c) eğitim kurumlarõnõn donatõmõ ile ilgili harcamalarõ; 

(d) gerektiğinde Ortak Teşebbüslere ve bazõ ortak faaliyetlere katõlõmõ, 

kapsar. 

Madde 175 

183. Madde uyarõnca yapõlacak yasal düzenlemelerde aksine hüküm 
bulunmadõkça hizmet bütçesinde kayõtlõ giderlere ilişkin olarak bir mali yõl için 
harcama yetkisi verilir. 

183. Maddeye uygun olarak belirlenecek şartlar dahilinde, personel 
giderleri hariç, bütçe dönemi sonuna kadar kullanõlmamõş 
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olan ödenekler, ancak bir sonraki bütçe yõlõna aktarõlabilir.  

Ödenekler, giderlerin türleri ve tahsis amaçlarõna göre özel bölümlere 
ayrõlõr ve gerektiğinde bu bölümler de 183. Madde uyarõnca yapõlacak yasal 
düzenlemelere uygun olarak altbölümlere ayrõlõr. 

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 176 

1. Program ve harcamalarla ilgili olarak Konseyce oybirliğiyle alõnmasõ gereken 
kararlardan doğan sõnõrlamalar saklõ kalmak kaydõyla araştõrma ve yatõrõm 
harcamalarõna ayrõlan ödenekler: 

 

(a) kendi başõna bir kalem oluşturan ve tutarlõ bir bütün meydana getiren 
bir harcama dilimini karşõlamak üzere ayrõlan taahhüt ödeneklerini; 

(b) bendi gereğince akdedilen taahhütlerin karşõlanmasõ için her yõl 
yapõlabilecek azami harcama için gerekli tahsisat ödemelerini,  

kapsar, 

2. Taahhüt ve ödeme programõ Komisyon tarafõndan önerilen ilgili bütçe 
tasarõsõnõn ekinde gösterilir. 

3. Araştõrma ve yatõrõm harcamalarõna ilişkin ödenekler, türleriyle tahsis 
amaçlarõna göre özel bölümlere ayrõlõr ve gerektiğinde 183. Madde uyarõnca 
yapõlacak yasal düzenlemelere uygun olarak alt bölümlere ayrõlõr. 
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4. Kullanõlmayan ödenekler, Konseyce aksine karar alõnmadõkça, Komisyonun 
kararõyla ertesi bütçe yõlõna devredilir. 

Madde 177* 

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 ön 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 Değiştiren Antlaşmanõn 20.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 etmek 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 red kararõ 
alõnmamasõ halinde değişiklik teklifi kabul edilmiş olur. 

- Avrupa Parlamentosu tarafõndan önerilen bir değişiklik bir kurumun 
toplam giderlerini artõrõcõ etki yapacaksa, Konsey, bu değişiklik teklifini 
nitelikli çoğunlukla karar alarak kabul 
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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 hiç birini 
değiştirmeyip de onun tarafõndan yapõlan değişiklik tekliflerini benimserse, bütçe 
kesin olarak kabul edilmiş olur. Konsey, değişikliklerden hiç birini 
değiştirmediğini ve değişiklik tekliflerinin kabul edildiğini Avrupa 
Parlamentosuna bildirir. 

Konsey, bu süre içinde, Avrupa Parlamentosu tarafõndan yapõlan 
değişikliklerin bir veya bir çoğunu 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. 

7. Bu Maddede öngörülen işlemler tamamlandõğõnda, Avrupa Parlamentosu 
Başkanõ bütçenin kesin olarak kabul edildiğini ilan eder. 
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8. Bununla birlikte, eğer önemli gerekçeler mevcutsa Avrupa Parlamentosu üye 
tam sayõsõnõn çoğunluğu ve kullanõlan oylarõn üçte ikisiyle karar alarak, bütçe 
tasarõsõnõ reddebilir 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. 

Avrupa Parlamentosu, Konsey veya Komisyon, Topluluklarõn 
faaliyetlerinin bu paragrafta öngörülen usule göre belirlenen oranõn aşõlmasõnõ 
gerektirdiği kanõsõna varõrsa, nitelikli 
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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 178* 

Bütçe döneminin başõnda bütçe henüz oylanmamõşsa harcamalar, bir önceki 
bütçe yõlõnda her bölüm veya alt bölüm için verilen ödeneklerin on ikide birini 
aşmamasõ kaydõyla, 183. Madde uyarõnca çõkarõlan tüzük 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 Parlamentosuna bildirilir; Avrupa Parlamentosu otuz 
gün içinde, üye tam sayõsõnõn çoğunluğu ve kullanõlan oylarõn      beşte      üçüyle,     
bu     harcamalarõn     birinci     paragrafta   belirtilen  on ikide bir 
 

                                                 
* Bu Madde, Bazõ Mali Hükümleri Değiştiren Antlaşmanõn 21.Maddesi ile değiştirilmiştir.  
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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 179 

Komisyon, 183. 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, 183. Madde gereğince çõkarõlan tüzükte belirlenen sõnõrlar ve 
şartlar dahilinde, bütçe içinde ya bölümden bölüme ya da alt bölümden alt 
bölüme ödenek aktarmalarõ yapabilir. 

Madde 179 a* 

Komisyon, bütçenin uygulanmasõna ilişkin olarak, bir önceki bütçe yõlõnõn 
hesaplarõnõ her yõl Konseye ve Avrupa 
 

                                                 
* Bu Madde, Bazõ Mali Hükümleri Değiştiren Antlaşmanýn 22.Maddesi ile eklenmiştir.  
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Parlamentosuna sunar. Komisyon ayrõca, Topluluğun aktif ve pasifini gösteren 
mali bilançosunu da Konseye ve Avrupa Parlamentosuna gönderir. 

Madde 180* 

1. Bu vesile ile bir Sayõştay kurulur. 

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 seçilir.  

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

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 
seçer. Başkan yeniden seçilebilir.  

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

 Görevlerinin yerine getirilmesinde hiçbir hükümet ya da 
 

                                                 
* 2.paragraf hariç bu Madde, Bazõ Mali Hükümleri Değiştiren Antlaşmanõn 23.Maddesi ile 
eklenmiştir.  
** 2.paragraf ISP/PORT Katõlma Senedinin 20.Maddesi ile değiştirilmiştir. 
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kuruluştan ne talimat isterler, ne de alõrlar. Görevleri ile bağdaşmayan her türlü 
faaliyetten kaçõnõrlar. 

6. Sayõştay üyeleri, görev süreleri boyunca ücretli veya ücretsiz, başka hiçbir 
mesleki faaliyette bulunamazlar. Göreve başlarken görevlerinin devamõ 
süresince ve görevleri sona erdikten sonra görevlerinin gerektirdiği 
yükümlülüklere riayet etmeyi ve özellikle görevleri sona erdikten sonra bazõ 
görev ve menfaatlerin kabulüyle ilgili olarak dürüst ve hassas davranmayõ 
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 8. 
paragraf hükümleri gereğince yerlerine yeni atama yapõlõncaya kadar görevlerine 
devam ederler. 

8. Sayõştayõn talebi üzerine görevinin gerektirdiği koşullarõ artõk taşõmadõğõ veya 
sorumluluklarõnõ yerine getiremediği Adalet Divanõ tarafõndan tespit 
edilmedikçe, bir Sayõştay üyesi görevinden alõnamaz ve emeklilik hakkõndan 
ya da onun yerine geçen hiç bir 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 180 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 kontrol, 
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 Değiştiren Antlaşmanõn 24.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 180 b* 

Avrupa Parlamentosu, Konseyin nitelikli çoğunlukla alacağõ bir tavsiye 
kararõ üzerine bütçenin uygulanmasõ konusunda Komisyonu ibra eder. Bu 
amaçla, sõrasõyla Konsey ve Avrupa Parlamentosu, 179a Maddesinde belirtilen 
hesaplarla mali bilançoyu ve denetime tabi tutulan kurumlarõn Sayõştay'õn 
gözlemleri hakkõndaki cevaplarõ ile birlikte Sayõştay'õn yõllõk raporunu inceler.  

Madde 181 

171. Maddenin 1 ve 2. paragraflarõnda öngörülen bütçeler ve özel hesap 
183. Madde gereğince çõkarõlan tüzük hükümlerine göre belirlenen hesap birimi 
cinsinden düzenlenir. 

                                                 
* Bu Madde, Bazõ Mali Hükümleri Değiştiren Antlaşmanõn 25.Maddesi ile eklenmiştir.  
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172. Maddede öngörülen mali katkõlar, Üye Devletler tarafõndan, kendi 
ulusal para birimleriyle Topluluğun emrine verilir. 

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. 

Madde 182 

1. Komisyon, ilgili Üye Devletlerin yetkili makamlarõna haber vermek kaydõyla, 
bir Üye Devlet parasõ cinsinden sahip olduğu paralarõ, 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. 

2. 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.  

3. Toplulukça üçüncü ülkelerin paralarõyla yapõlacak harcamalarla ilgili olarak 
Komisyon, bütçeler kesin olarak kabul edilmeden önce, değişik paralar 
cinsinden gerçekleştirilecek gelir ve giderleri gösteren bir programõ Konseye 
sunar.  
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Bu program, Konseyce nitelikli çoğunlukla onaylanõr ve bütçe yõlõ içinde, 
aynõ usul ile değiştirilebilir. 

4. Üye Devletler, 3. paragrafta öngörülen programda yer alan harcamalarõn 
yapõlmasõ için gerekli üçüncü ülke dövizlerini 172. Maddede belirtilen katõlõm 
oranlarõna göre, Komisyona vermekle yükümlüdür. Komisyonca toplanan 
üçüncü ülke dövizleri Üye Devletlere yine aynõ katõlõm oranlarõna göre 
transfer edilir. 

5. Komisyon, üçüncü ülkelerden borçlanarak sağladõğõ dövizleri serbestçe 
kullanabilir. 

6. Konsey, Komisyonun önerisi üzerine, oybirliği ile yukarõdaki paragraflarda 
öngörülen kambiyo rejiminin Ajans ve Ortak Teşebbüslere kõsmen veya 
tamamen uygulanacağõna karar verebileceği gibi, gereğinde bu rejimi söz 
konusu kuruluşlarõn faaliyetlerinin gereklerine göre uyarlayabilir. 

Madde 183* 

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

(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 
 

                                                 
* Bu Madde, Bazõ Mali Hükümleri Değiþtiren Antlaşmanõn 26.Madde si ile değiştirilmiştir.  
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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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BAŞLIK BEŞ 

Genel hükümler 
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Madde 184 

Topluluk tüzel kişiliğe sahiptir. 

Madde 185 

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 186 

(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 Toplulukla- 
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rõn diğer görevlilerine uygulanacak çalõşma koşullarõnõ belirler.] 

 

Madde 187 

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 188 

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

Sözleşme dõşõ sorumluluğa ilişkin olarak, Topluluk, kendi kurumlarõnõn 
veya memurlarõnõn görevlerini yerine getirirken 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. 

Madde 189 

Topluluk kurumlarõnõn merkezi, Üye Devlet hükümetlerinin ortak kararõ ile 
belirlenir. 
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Madde 190 

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

Madde 191 

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

[Bkz: Birleşme Antlaşmasõnõn 28. Maddesinin birinci paragrafõ: 

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

Madde 192 

Üye Devletler işbu Antlaşmadan veya Topluluk kurumlarõnõn kararlarõndan 
doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere gerekli bütün genel 
veya özel tedbirleri alõr. Üye Devletler, Topluluğun görevlerini yerine 
getirmesini kolaylaştõrõr.  

Üye Devletler, işbu Antlaşmanõn hedeflerinin gerçekleşmesini tehlikeye 
düşürecek her tür önlemi almaktan kaçõnõr.  

Madde 193 

Üye Devletler, işbu Antlaşmanõn yorumuna veya uygulanmasõna ilişkin bir 
uyuşmazlõğõ çözmek için, işbu Antlaşmada öngörülenler dõşõnda herhangi bir 
çözüm yoluna başvurmamayõ taahhüt ederler. 
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Madde 194 

1. Topluluk Kurumlarõnõn ve Komitelerinin üyeleri, Topluluğun memur ve 
görevlileri veya görevlerinden dolayõ ya da Topluluğun kurumlarõ veya 
tesisleriyle veya Ortak Teşebbüslerle resmi veya özel ilişkilerinden dolayõ, bir 
Üye Devlet veya Topluluğun bir kurumunca konulan hükümler gereğince 
gizli tutulmasõ zorunlu olay, haber, bilgi, belge veya konular hakkõnda 
haberdar olmak veya edilmek durumunda olan diğer bütün kişiler, bu 
görevleri veya ilişkileri sona erdikten sonra bile onlarõ yetkili olmayan 
kişilere ve kamuoyuna açõklamaktan kaçõnmakla yükümlüdür.  

Bu yükümlülüğün her ihlali, her Üye Devlet tarafõndan esas ve yetki 
bakõmõndan, Devlet güvenliğine zarar verme veya mesleki sõrrõn açõklanmasõ 
olarak görülür. İlgili her Üye Devletin veya Komisyonun talebi üzerine böyle bir 
ihlalin faili hakkõnda yargõlama yetkisine sahip olan Üye Devlet kovuşturma 
açar. 

2. Her Üye Devlet, işbu Antlaşmanõn uygulama kapsamõna giren haber, bilgi, 
belge ve konularõn kendi topraklarõnda gizli tutulmasõnõ öngören ve gizlilik 
derecelerini düzenleyen bütün hükümleri Komisyona bildirir. 

Komisyon bu hükümlerin diğer Üye Devletlere bildirilmesini sağlar. 

Her Üye Devlet, korunan sõrlarõn mümkün olduğunca tekdüze ve geniş bir 
şekilde korunmasõnõ sağlayacak bir sistemin aşamalõ olarak oluşturulmasõnõ 
kolaylaştõrmak için, her türlü uygun önlemi alõr. Komisyon, ilgili Üye Devletlerin 
görüşünü aldõktan sonra, bu amaçla her türlü tavsiyede bulunabilir. 
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3. Topluluğun kurumlarõ, bunlara ait tesisler ve ortak teşebbüsler, faaliyette 
bulunduklarõ ülkede güvenlik sistemi kurallarõyla ilgili yürürlükteki 
hükümleri uygulamakla yükümlüdürler. 

4. Topluluğun bir kurumu veya bir Üye Devlet tarafõndan işbu Antlaşmanõn 
uygulama kapsamõna giren bir konuda faaliyet gösteren bir kişiye, aynõ 
kapsamda yer alan ve gizli tutulmasõ gereken olay, haber, belge veya konulara 
ilişkin bilgi almak üzere verilen her türlü yetki, diğer bütün kurumlar ve Üye 
Devletler tarafõndan tanõnõr. 

5. İşbu Madde hükümleri, bir Üye Devlet ile üçüncü bir Devlet ya da 
uluslararasõ bir kuruluş arasõnda yapõlan anlaşmalardan kaynaklanan özel 
hükümlerin uygulanmasõnõ engellemez. 

Madde 195  

Topluluk kurumlarõ, Ajans ve Ortak Teşebbüsler, işbu Antlaşmanõn 
uygulanmasõnda, ülkelerin kamu düzeni veya halk sağlõğõ ile ilgili gerekçelerle 
getirilmiş kendi yasal düzenlemelerinde, maden filizlerinin, ham maddelerin ve 
özel fisyon maddelerinin edinilmesi konusunda konulan şartlara uymak 
zorundadõr.  

Madde 196  

İşbu Antlaşmada aksine hüküm bulunmadõkça, Antlaşmanõn 
uygulanmasõnda: 

(a) "Kişi" terimi, Üye Devletlerin topraklarõnda Antlaşmanõn ilgili 
bölümünde belirtilen konularda tamamen veya kõsmen faaliyet 
gösteren her gerçek kişiyi; 

(b) "Teşebbüs" terimi, kamu ya da özel, hukuki statüsü ne olursa olsun, 
Üye Devlet topraklarõnda Antlaşmanõn ilgili bölümünde belirtilen 
konularda tamamen veya kõsmen faaliyet gösteren her tür teşebbüs 
veya kurumu ifade eder.  
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Madde 197 

İşbu Antlaşmanõn uygulanmasõnda: 

1. "Özel fisyon maddeleri" deyimi plütonyum 239'u, uranyum 233'ü, uranyum 
235 ya da 233 ile zenginleştirilmiş uranyumu ve yukarõdaki izotoplardan bir 
veya birkaçõnõ içeren her madde ile Komisyonun önerisi üzerine Konseyce 
nitelikli çoğunlukla belirlenecek diğer fisyon maddelerini ifade eder; bununla 
birlikte "özel fisyon maddeleri" deyimi hammaddeleri kapsamaz. 

2. "Uranyum 235 ya da 233 ile zenginleştirilmiş uranyum" deyimi, ya uranyum 
235'i, ya uranyum 233'ü, ya da bu iki izotopu da içeren uranyum ve içerdiği 
iki izotop ile izotop 238 arasõndaki orandan yüksek olan uranyumu ifade eder. 

3. "Hammaddeler" terimi, doğadaki izotop karõşõmlarõnõ içeren uranyumu, 
içindeki uranyum 235 oranõ normalden düşük olan uranyumu, toryumu, metal 
alaşõm, kimyasal bileşim veya yukarõda anõlan konsantre şekildeki bütün 
maddeleri veya Komisyonun önerisi üzerine Konseyce nitelikli çoğunlukla 
belirlenecek konsantrasyon oranlarõnda, yukarõda anõlan maddelerden birini 
veya birkaçõnõ içeren diğer her tür maddeyi ifade eder. 

4. "Maden filizleri" deyimi, Komisyonun önerisi üzerine Konseyce nitelikli 
çoğunlukla belirlenecek ortalama konsantrasyon oranlarõnda olmak üzere, 
uygun kimyasal ve fiziksel işlemlerin sonucunda yukarõda tanõmlanan 
hammaddeleri elde etmeye imkan veren maddeleri içeren her tür maden 
filizini ifade eder. 

Madde 198 

Aksine hüküm bulunmadõkça, işbu Antlaşma hükümleri, Üye Devletlerin 
Avrupa'daki topraklarõna ve bu Devletlerin kaza daireleri içinde bulunan Avrupa 
dõşõndaki topraklarõna uygulanõr. 



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

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

437 

 

Bu hükümler aynõ şekilde, Avrupa'da bulunan ve dõş ilişkilerinde bir Üye 
Devletin sorumlu olduğu topraklara da uygulanõr. 

Bununla birlikte, önceki paragraflar:* 

(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 bildirme hakkõna sahiptir. Bu durumda İtalya 
Hükümeti bu deklarasyonun birer onaylõ örneğini diğer Üye Devlet 
hükümetlerine gönderecek ve Antlaşma, deklarasyonun verilmesini 
izleyen ikinci ayõn ilk gününden itibaren bu Adalara uygulanacaktõr. 

İşbu Antlaşma Grönland'a uygulanmaz.** 

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

(c) İşbu Antlaşma, Büyük Britanya Birleşik Krallõğõ ve Kuzey İrlanda ile 
özel ilişkileri olan ve Avrupa Ekonomik Topluluğunu kuran 
Antlaşmanõn IV numaralõ Ek'indeki listede yer almayan denizaşõrõ ülke 
ve topraklara uygulanmaz. 

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

                                                 
* (a) altparagrafõnõn ikinci bendi hariç, üçüncü paragrafõ DAN/İRL/BK Katõlma Senedine 
ilişkin Konsey Kararõnõn 16.Maddesi ile değişik DAN/İRL/BK Katõlma Senedinin 
27.Maddesiyle eklenmiştir. 
** Bu Bent, Grönland Antlaşmasõnõn 5.Maddesi ile eklenmiştir.  
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Madde 199 

Komisyon, Birleşmiş Milletler Örgütü, buna bağlõ uzman kuruluşlar ve 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasõnõn (GATT) kurumlarõyla uygun 
olabilecek bütün ilişkilerin sürdürülmesini sağlamakla yükümlüdür. 

Komisyon ayrõca, tüm uluslararasõ kuruluşlarla da gerekli ilişkileri sürdürür. 

Madde 200 

Topluluk, Avrupa Konseyi ile uygun olabilecek her tür işbirliğini kurar. 

Madde 201 

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

Madde 202 

İşbu Antlaşma hükümleri, Belçika ile Lüksemburg arasõndaki ve Belçika, 
Lüksemburg ve Hollanda arasõndaki bölgesel birliklerin varlõk ve işleyişlerini, bu 
bölgesel birliklerin amaçlarõna işbu Antlaşmanõn uygulanmasõyla ulaşõlamadõğõ 
ölçüde etkilemez. 

Madde 203 

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, oybirliği ile karar alarak gerekli 
tedbirleri alõr. 
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Madde 204 

Her Üye Devletin Hükümeti veya Komisyon, Konseye, işbu Antlaşmada 
değişiklik yapõlmasõna yönelik tasarõlar sunabilir. 

Eğer Konsey, Avrupa Parlamentosunun ve gereğinde Komisyonun 
görüşünü aldõktan sonra, Üye Devletler 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 205 

Her Avrupa Devleti, Topluluğa üye olmak için başvuruda bulunabilir. Üye 
olmak isteyen devlet Konseye başvurur. Konsey Komisyonun görüşünü aldõktan 
sonra oybirliği ile karar verir. 

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

Madde 206 

Topluluk, bir üçüncü Devlet, bir Devletler birliği veya uluslararasõ bir 
kuruluş ile, karşõlõklõ hak ve yükümlülükler, ortak faaliyetler ve özel usuller 
öngören bir ortaklõk kurmak amacõyla anlaşmalar yapabilir.  
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Bu anlaşmalar, Avrupa Parlamentosunun görüşünü aldõktan sonra, Konsey 
tarafõndan oybirliği ile yapõlõr. 

Bu anlaşmalarõn, işbu Antlaşmada değişiklikler yapõlmasõnõ gerektirmesi 
halinde, söz konusu değişiklikler 204. Maddede öngörülen usule göre önceden 
yapõlõr. 

Madde 207 

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

Madde 208 

İşbu Antlaşma sõnõrsõz bir süre için yapõlmõştõr. 
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BAŞLIK ALTI 

Başlangõç dönemiyle ilgili hükümler  
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Kesim I 

Kurumlarõn Oluşturulmasõ  

Madde 209 

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

Madde 210 

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

Madde 211 

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 212 

Adalet Divanõ, üyelerinin atanmasõ ile göreve başlar. Divanõn ilk başkanõ, 
üyeleri ile aynõ koşullarda üç yõllõk bir süre için atanõr.  

                                                 
* EDİTÖR NOTU:  
Tek Avrupa Senedinin 3.Maddesi hükümlerine rağmen ve tarihi nedenlerle "Asamble" terimi 
"Avrupa Parlamentosu" terimi ile değiştirilmiştir.  
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Adalet Divanõ göreve başlamasõnõ izleyen üç ay içinde iç tüzüğünü hazõrlar.  

Adalet Divanõna ancak bu iç tüzüğün yayõnlandõğõ tarihten itibaren 
başvurulabilir. Dava açma süreleri ancak bu tarihten itibaren başlar. 

Adalet Divan Başkanõ, işbu Antlaşma ile kendisine verilen yetkileri 
atanmasõndan itibaren kullanmaya başlar. 

Madde 213 

Komisyon, üyelerinin atanmasõyla göreve başlar ve işbu Antlaşmayla 
kendisine verilen sorumluluklarõ yüklenir. 

Komisyon göreve başlar başlamaz, Topluluk bünyesinde nükleer 
endüstrinin genel bir değerlendirmesini yapmak amacõyla gerekli incelemeler 
yapar ve Üye Devletler,teşebbüsler, işçiler ve tüketicilerle gerekli ilişkileri kurar. 
Komisyon, altõ ay içinde, Avrupa Parlamentosuna bu konuda bir rapor sunar. 

Madde 214 

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, bütçe yõlõ 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. 
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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. 

Kesim II 

Antlaşmanõn ilk uygulama hükümleri  

Madde 215 

1. İşbu Antlaşmanõn V numaralõ Ekinde yer alan ve Konseyce oybirliği ile farklõ 
bir karar alõnmadõkça maliyeti 215 milyon AÖB* hesap birimini aşmayacak 
bir ilk araştõrma ve eğitim programõnõn bu Antlaşmanõn yürürlüğe giriş 
tarihini izleyen beş yõl içinde uygulanõr. 

2. Bu programõn uygulanmasõ için gerekli harcamalarõn dağõlõmõ, V numaralõ 
Ekte, ana bölümler halinde genel hatlarõyla gösterilmiştir. 

 Konsey, Komisyonun önerisi üzerine, nitelikli çoğunlukla bu programda 
değişiklik yapabilir. 

Madde 216 

Komisyonun, 9. Maddede öngörülen üniversite statüsündeki 
 

                                                 
* AÖB: Avrupa Ödemeler Birimi (EPU) 
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eğitim kurumunun işleyişiyle ilgili önerileri, işbu Antlaşmanõn yürürlüğe giriş 
tarihini izleyen bir yõl içinde Konseye gönderilir. 

Madde 217 

Bilgilerin açõklanmasõ ile ilgili olarak, 24. Maddede öngörülen güvenlik 
derecelendirmesini düzenleyen güvenliğe ilişkin yasal düzenlemeler, Konsey 
tarafõndan, işbu Antlaşmanõn yürürlüğe giriş tarihini izleyen altõ ay içinde kabul 
edilir. 

Madde 218 

Temel standartlar, 31. Madde hükümlerine uygun olarak, işbu Antlaşmanõn 
yürürlüğe giriş tarihini izleyen bir yõl içinde tespit edilir. 

Madde 219 

Üye Devletler topraklarõnda, iyon yayõcõ radyasyondan kaynaklanan 
tehlikelere karşõ halk ve işçi sağlõğõnõn korunmasõnõ sağlamaya yönelik yasa, 
tüzük ve idari düzenleme hükümleri bu Devletler tarafõndan, 33. Madde 
hükümlerine uygun olarak işbu Antlaşmanõn yürürlüğe giriş tarihini izleyen üç ay 
içinde Komisyona bildirilir. 

Madde 220 

Komisyonun, Ajansõn 54. Maddede öngörülen statüsüyle ilgili önerileri, 
işbu Antlaşmanõn yürürlüğe giriş tarihini izleyen üç ay içinde Konseye gönderilir.  
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K e s i m III  

Geçiş dönemine ilişkin hükümler  

Madde 221 

Antlaşmanõn yürürlüğe giriş tarihinden önceki patentlere, bunlarla ilgili 
geçici koruma belgelerine, kullanõm modellerine ve patent ve model taleplerine, 
14 ila 23. Madde hükümleri ile 25 ila 28. Madde hükümleri, aşağõdaki şartlar 
dahilinde uygulanõr: 

1. 17. Maddenin 2 numaralõ paragrafõnda öngörülen sürenin uygulanmasõnda, 
Antlaşmanõn yürürlüğe girmesiyle ortaya çõkan yeni durum hak sahibi lehine 
dikkate alõnõr. 

2. Gizlilik kapsamõna girmeyen bir buluşun bildirilmesiyle ilgili olarak, 16. 
Maddede öngörülen üç ve on sekiz aylõk sürelerden birinin ya da her ikisinin 
Antlaşmanõn yürürlüğe girdiği tarihten önce sona ermesi halinde, bu tarihten 
itibaren altõ aylõk yeni bir süre işlemeye başlar. 

Bu sürelerden biri veya ikisi Antlaşmanõn yürürlüğe girdiği tarihte henüz sona 
ermemişse, normal bitiş tarihinden itibaren altõ ay uzatõlõr. 

3. Bu hükümler, yeni sürelerin ya da henüz sona ermemiş sürelerin 
uzatõlmasõnda uzatmanõn başlangõç tarihi olarak 24. Maddede öngörülen 
güvenlik tüzüğünün yürürlüğe giriş tarihinin kabul edilmesi kaydõyla, gizlilik 
kapsamõna giren bir buluşun 16. Madde ile 25. Maddenin 1 numaralõ 
paragrafõ uyarõnca bildirilmesi konusuna ilişkin olarak da uygulanõr. 

Madde 222 

Antlaşmanõn yürürlüğe giriş tarihi ile Ajansõn Komisyonca belirlenen 
göreve başlama tarihi arasõndaki dönem süresince, 
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maden filizlerinin, hammaddelerin veya özel fisyon maddelerinin tedariki ile 
ilgili anlaşma ve sözleşmeler Komisyonun önceden onayõ alõnarak yapõlõr veya 
yenilenir. 

Komisyon, işbu Antlaşmanõn uygulanmasõnõ tehlikeye düşüreceği kanõsõnda 
olduğu anlaşma ve sözleşmelerin yapõlmasõnõ veya yenilenmesini onaylamayõ 
reddetmek zorundadõr. Komisyon vereceği onayõ, özellikle, bu anlaşma ve 
sözleşmelere, uygulanmalarõ sõrasõnda Ajansõn katõlmasõna imkan verecek 
hükümlerin konulmasõ şartõna bağlayabilir. 

Madde 223 

60. Maddenin istisnasõ olarak ve daha önce başlanmõş inceleme ve 
çalõşmalarõ dikkate almak bakõmõndan, bir Üye Devletin topraklarõnda kurulmuş 
ve işbu Antlaşmanõn yürürlüğe giriş tarihini izleyen yedi yõllõk bir sürenin 
bitiminden önce kritik duruma düşebilecek reaktörlerin malzeme ihtiyaçlarõnõn 
karşõlanmasõ, yine aynõ tarihi izleyen azami 10 yõllõk bir dönem süresince, hem bu 
Devlet topraklarõndan çõkan maden filizi ve hammadde kaynaklarõnõ, hem de işbu 
Antlaşmanõn yürürlüğe giriş tarihinden önce akdedilmiş ve 105. Madde 
hükümlerine uygun olarak Komisyona bildirilmiş ikili bir anlaşmaya konu olmuş 
hammaddeleri veya özel fisyon maddelerini kapsayabilecek bir öncelikten 
yararlanõr. 

Bu öncelik, aynõ on yõllõk dönem içinde, işbu Antlaşmanõn yürürlüğe giriş 
tarihini izleyen yedi yõllõk bir sürenin bitiminden önce, Ortak Teşebbüs 
niteliğinde olsun ya da olmasõn bir Üye Devletin topraklarõnda faaliyete giren her 
izotop ayõrma fabrikasõnõn malzeme ihtiyaçlarõnõn karşõlanmasõ için de geçerlidir. 

Ajans, öncelik hakkõnõn uygulanmasõ için gerekli şartlarõn yerine 
getirildiğinin Komisyonca doğrulanmasõndan sonra gerekli sözleşmeleri yapar. 
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Nihai hükümler 
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Madde 224 

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 225 

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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