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AB’nin kanunları nasıl yapılıyor? 

Vatandaşlar, çıkar grupları, uzmanlar: tartışma,
danışma

Komisyon: resmi teklifte bulunur

Parlamento ve Bakanlar Konseyi: ortak karar

Komisyon ve Adalet Divanı: uygulamanın izlenmesi

Ulusal ve yerel otoriteler: uygulayıcılar



AB’nin Kurumları
1) AVRUPA KOMİSYONU (YÜRÜTME ORGANI)
2) AB BİRLİĞİ KONSEYİ (KARAR ORGANI)
3) AVRUPA PARLAMENTOSU (YASAMA ORGANI)

4) AB ADALET DİVANI (ANAYASA MAHKEMESİ)

5) AB SAYIŞTAY (DENETLEME ORGANI)

6) AVRUPA ZİRVESİ (İSTİŞARE ORGANI)
7) MERKEZ BANKASI

DANIŞMA KURULLARI





Kurumsal Yapıdaki Değişiklikler

 Başlangıç (1951): 4’lü Kurumsal Yapı (Konsey + Komisyon +
Parlamento + Adalet Divanı)

 1957: Parlamento ve Adalet Divanlarının Birleştirilmesi
 1965: Yürütmelerin Birleştirilmesi (Füzyon) Antlaşması
 1992 (Maastricht Antlaşması) : 5’li Kurumsal Yapı (+ Sayıştay)
 2007 Lizbon Antlaşması: 7’li Kurumsal Yapı
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AVRUPA KOMİSYONU 
Ortak Menfaatlerin Savunucusu

• Avrupa Komisyonu, yasama sürecini başlatan,
ayrıca Birliğin yürütme organı olarak AB
müktesebatını, bütçeyi ve programları
uygulamaktan ve idari denetimden sorumlu
kurumdur.

• Her bir üye devletten bir kişinin yer aldığı 28
üyeden oluşur. Bu kişilere "komiser" adı
verilir.

• Merkezi Brüksel’dir. AB’nin can damarıdır.



AVRUPA KOMİSYONU

Avrupa Birliği Komisyonu ya da Komisyon (The Commission), AB
politikalarının tasarlayıcısı ve koordinatörü olarak görev yapan Birliğin
yürütme organıdır.

 Mevzuat önerileri hazırlar, Parlamento ve Konsey’e sunar.
 Avrupa Birliği müktesebatını, Parlamento ve Konsey tarafından

hazırlanan bütçe ve programlan uygulamakla yükümlüdür.
 Topluluk anlaşmalarının koruyucusudur.
 Adalet Divanı ile birlikte AB hukukunun doğru uygulanmasını sağlar.
 Uluslararası ilişkilerde ve uluslararası anlaşmaların müzakerelerinde

özellikte ticaret ve işbirliği alanlarında Birliği temsil eder.
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AVRUPA KOMİSYONU

Komisyon’un görevleri şunlardır:

 Parlamento ve Konsey’e yasal düzenlemeler hazırlamak,

 AB politikalarının uygulanmasını sağlamak,

 Avrupa hukukunun uygulanmasına Adalet Divanı ile birlikte katkıda
bulunmak,

 AB’yi uluslararası kuruluş ve örgütlerde temsil etmek,

 Anlaşmaları müzakere etmek ve bütçeyi hazırlamak.

Komisyon’daki üyeler (komiser - commisioner) ülkelerin nüfuslarına göre
belirlenir.

Günümüzde (2014) Komisyon 28 üyeden oluşur. Her üyenin sorumlu olduğu
alan vardır.

Komisyon’un görev süresi beş yıldır. Komisyon, sorumluluklarını yerine getirirken
bağımsızdır.

Komisyon Başkanı, konseyin önerisiyle Avrupa Parlamentosu'nun kararıyla (salt
çoğunluk) atanır. Görevden alma yetkisi Parlamento’ya aittir.
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AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ – AVRUPA BİRLİĞİ 
BAKANLAR KONSEYİ Üye Ülkelerin Sesi

• Maastricht Antlaşmasından sonra resmi
adı ‘Avrupa Birliği Konseyi’ olmuştur.
(Öncesinde, ‘Bakanlar Konseyi’)

• AB üye devletlerin hükümetlerinde görev
yapan bakanlar

• AB üye devletlerinin ulusal çıkarlarının
temsil edildiği organ

• AB’nin yasalarını çıkarır.
• Komisyonun önerilerini temel alarak yasal

düzenlemeler yapar ve karar alır.
• Parlamento ile birlikte bütçeyi hazırlar.
• Merkezi Brüksel’dedir.



AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ

Üye devletlerin bakanlarından 
oluşan bir organdır

Yasama konusunda geniş yetkilere 
sahiptir

Bakanlar konseyi olarak da  
tanımlanır
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AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLAR KONSEYİ

 Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi, [The Council of the
European Union) üye devletlerin temsil edildiği AB
kurumu

 Lizbon Anlaşması’na göre Konsey: “Avrupa Birliği üyesi
devletlerin hükümetlerinde görev yapan bakanlardan
oluşan bir organ konumundadır. Konsey, Avrupa Birliği
içinde üye devletlerin ulusal çıkarlarının temsil edildiği
organdır. Konsey toplantılarına, karara bağlanacak konu
doğrultusunda üye devletleri temsilen ilgili bakanlar
katılır.“

 Örn; toplantının konusu ekonomi veya para politikası ile
ilişkili ise, üye devletlerin ekonomi ve maliye bakanları
toplantıya katılım
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AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLAR KONSEYİ

Konsey Başkanlığı, 18 aylık süre için görev yapacak 3 üye devlet
tarafından ortaklaşa yürütülür. Başkanlık, 6 aylık dönemlerle üye
devletler arasında el değiştirir.
 AB’nin yasama ve karar alma kurumudur.
 Yaygınlaşan biçimde nitelikli çoğunlukla karar alır.
 Konsey’in Komisyon önerisini değiştirerek karara bağlaması ancak

oybirliği ile mümkündür. Ortak karar alma yönteminin uygulandığı ve
uzlaştırma komitesi aşamasına giden karar önerileri bundan
istisnadır.

 Komisyon üzerinde denetim yetkileri vardır. Fakat, Komisyonu
görevden alma yetkisine sahip değildir.

 Avrupa Parlamentosu tarafından demokratik denetime tabi tutulma
imkanı ise sınırlıdır.

 Konsey, Avrupa Birliği adına üçüncü ülkeler ve uluslararası kuruluşlar-
la anlaşmalar imzalar.

 Konsey, üye devletlerin ekonomi politikaları arasında uyum sağlar,
 AB’nin Ortak Dış ve Güvenlik Politikası alanına yönelik politikalarının

belirlenmesinde AB Zirvesi ile birlikte yetkilidir.
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Konsey’in 6 
temel görevi 
vardır

1. Üye ülkeler tarafından birliğe 
devredilen yetkiler çerçevesinde 
yasama görevini parlamento ile 

birlikte yürütür. 

2. Üye devletlerin iktisadi 
politikaları arasındaki 
koordinasyonu sağlar. 

3. AB ve üçüncü ülkeler veya 
uluslararası organizasyonlarla 

antlaşmalar yapar. 

4.  Parlamento ile birlikte bütçeyi 
onaylar. 

5. Birliğin dış politikasını ve ortak 
savunma politikasını belirler.

6. Mahkemeler ve üye devletlerin 
polis güçleri arasındaki ilişkileri 

koordine eder. 
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KARAR ALMA USULLERİ

BASİT 
ÇOĞUNLUK

•Bir karar alınırken kabul oylarının ret oylarından daha çok olması demektir.
Burada topluluğa üye her devletin bir oy hakkı vardır yani bu sitem de üye
devletlerin büyüklükleri dikkate alınmamaktadır.

NİTELİKLİ 
ÇOĞUNLUK

•Ağırlaştırılmış çoğunluk Topluluk Anlaşmalarının karar alırken bu sistemi aradığı
durumlarda uygulanır. Bu sistem de Birliğin dört büyük ülkesi ; Almanya , Fransa,
İngiltere, İtalya birleşip karar alamazlar (Olumlu: %55, Toplam Nüfus: %65, Bloke
Edici Azınlık: 4 ülke)

OYBİRLİĞİ

•Avrupa topluluğunu kuran anlaşmalarda oybirliğinin açıkça öngörüldüğü
durumlarda kullanılır bunlar ; AB vatandaşlarının yerleşme hakkının
düzenlenmesi, AP seçimlerinde seçme ve seçilme hakkının düzenlenmesi , AB
vatandaşlarının haklarının düzenlenmesi. Çekimserler oybirliğini bozmaz.
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Avrupa Parlamentosu – (yasama organı)
Halkın Sesi

• Avrupa Parlamentosu, AB kurumları
içinde doğrudan halk tarafından
seçilen TEK organ

• AB üyesi ülkelerin vatandaşları olan
Avrupa vatandaşları beş yılda bir
yapılan AP seçimlerinde oy
kullanabilir

• Parlamento'da üye devletlerin
nüfusuna göre temsili

• Bir üye devletin temsilci sayısı en az 6
(malta) en fazla 99 (Almanya) olabilir



AB PARLAMENTOSU’NUN YETKİLERİ 16

Yasama 
Yetkisi

Bütçe 
Yetkisi

Yürütme 
Üzerinde 
Denetim 

Yetkisi



AVRUPA PARLAMENTOSU

 Avrupa Parlamentosu’nun yetkilerini üç başlık altında
toplamak mümkündür. Bunlar;
 Avrupa Topluluklarının yasama görevini yerine getirmesinde yardımcı ol-

mak ve bu göreve katılmak,

 Bütçe’yi görüşmek ve kabul etmek,

 Komisyon ve Konseyi denetlemek

 Avrupa Parlamentosu üyeleri, Strasburg, Brüksel ve
Lüksemburg’da görev yapar. Parlamento’nun iki Meclis
Binası ve bir Sekreterliği vardır. Meclisleri Brüksel ve
Strasburg’da, Sekreterliği ise Lüksemburg’dadır.
Parlamento’nun komitelerinin ve siyasi gruplarının
toplantılarının çoğu Brüksel’de yapılır. Diğer hafta
parlamento faaliyetleri Strasburg’a taşınır.
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AVRUPA PARLEMENTOSU

 Parlamento ve Konsey, bütçe konusundaki yetkileri paylaşır. AP,
yıllık bütçeyi oylar ve bütçe uygulamasını izler. Böylece Birliğe
verdiği siyasi önceliklerini yansıtır.

 Büyük önem taşıyan bazı kararlar (bazı uluslararası Anlaşmalar, yeni
üyelerin katilimi, Parlamento seçimlerinde her ülkede aynı usulün
uygulanması, Birlik vatandaşlarının ikamet hakkı) için Konsey’in,
Parlamento’nun onayını alması gerekir.

 AP, Avrupa Topluluğu içinde Komisyon ve Konsey arasında
paylaşılmış yasama ve yürütme yetkilerinin kullanılmasının
demokratik biçimde denetlenmesi amacıyla kurulmuştur.
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AVRUPA PARLEMENTOSU

 Parlamento, Avrupa Komisyonu üyelerinin atamalarını onayan
kurumdur.

 Üçte bir oy çokluğuyla Komisyon’u görevden alma yetkisine
sahiptir.

 Parlamento, Komisyon’un programını oylar ve Komisyon ve
Konsey’e sözlü ve yazılı sorular yönelterek Avrupa politikalarının
gündelik işleyişini izler.

 Parlamento Soruşturma Komisyonları kurabilir ve Birlik
vatandaşlarının dilekçelerini inceler.

 Birlik Anlaşması’na göre Parlamento, Birlik kuramlarının faaliyetlerini
gerçekleştirmesi sırasında ortaya çıkan görevi kötüye kullanma ile
ilgili olarak vatandaşların şikâyetleriyle ilgilenmekle görevli
ombudsman atama yetkisine sahiptir.
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AVRUPA PARLEMENTOSU

Örnek Olay:
 2004 seçimleri sonucunda Almanya’da bir

Avrupa Parlamenteri ortalama olarak
884.000 kişiyi temsil ederken, bu sayı
Yunanistan İçin 414.000, İrlanda için 237.000,
Lüksemburg için 80.000, Fransa için 662.758,
İtalya için 655.977 seçmene karşılık
gelmektedir.
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AVRUPA PARLEMENTOSU
21

Austria  - 18
Belgium - 21
Bulgaria  - 17
Croatia  - 11
Cyprus  - 6
Czech Republic  -
21
Denmark  - 13
Estonia  - 6
Finland  - 13
France  - 74

Germany  - 96
Greece  - 21
Hungary  - 21
Ireland  - 11
Italy  - 73
Latvia - 8
Lithuania  - 11
Luxembourg  - 6
Malta  - 6

Total  - 751

Netherlands  - 26
Poland  - 51
Portugal  - 21
Romania  - 32
Slovakia  - 13
Slovenia  - 8
Spain  - 54
Sweden  - 20
United Kingdom  - 73



AVRUPA PARLEMENTOSU

Günümüzde (2014 Şubat) Avrupa Parlamentosu’nda çeşitli partilerden seçilen
temsilcilerden oluşan 8 grup vardır. Bu gruplar içerisinde 100’den fazla ulusal siyasi
partinin üyeleri bulunmaktadır. Siyasi grupların ülkelere göre dağılımı aşağıda
verilmiştir.
 Avrupa Halkları Grubu-Hıristiyan Demokratlar Grubu (Group of the Eu- ropean

People’s Party: EPP),
 Avrupa Sosyalist ve Demokratlar İlerici Grubu (Group of the Progressive

Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament: S&D),
 Avrupa Liberal ve Demokrat Grubu (Group of the Alliance of Liberals and

Democrats for Europe: ALDE),
 Yeşiller Grubu/Avrupa Serbest Grubu (Group of the Greens/European Fee

Alliance: Verts/ALE),
 Avrupa Muhafazakarlar ve Reformcular Grubu (European Conservatives and

Reformlsts Group: ECR),
 Konfederal Avrupa Birleşik Sol/Kuzey Yeşil Sol Grubu (Confederal Group of the

European United Left-Nordic Green Left: GUE/NGL),
 Avrupa Özgürlük ve Demokrasi Grubu (Europe of Freedom and Democracy

Group: EFD),
 Bağımsızlar (Non-attached Members: NI)
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AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI
(Hukukun Koruyucusu)

• AB Adalet Divanı, Avrupa
Birliği'nin bağımsız yargı
organıdır.

• Üçlü Yapı: Adalet Divanı, Genel
Mahkeme ve Uzmanlık
mahkemeleri

• Temel amacı, AB hukukunun her
ülkede aynı şekilde
yorumlanması ve uygulanması



AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI

 ADALET DİVANI AB’nin en yüksek yargı organıdır.
 2007 yılında yapılan Lizbon Zirvesi imzalanan Lizbon Anlaşması’nda

AB’nin kurumları arasında sayılmış
 Her üye devletten en az bir yargıç olmak üzere 28 yargıcının

bağımsızlıkları, statülerini düzenleyen çeşitli hükümler aracılığıyla
güvence altına alınmış

 Adalet Divanı’na dava açılması, dava dilekçesinin ya da bir ulusal
mahkemenin kararının sunulmasıyla başlar. AB kurumlan, üye
devletler, gerçek ve tüzel kişiler ile üye devletlerin mahkemeleri
dava açma hakkına sahiptir.

 Avrupa bütünleşmesindeki rolü
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 AD kararları kesin ve bağlayıcıdır.
 Topluluk hukuku üye ülkelerde doğrudan doğruya uygulanır.
 Topluluk hukuku ulusal hukuktan üstündür.

 Birlik kurallarının uygulanmasını ve yorumlanmasını denetler.
 Kararları, Birlik hukukunun uygulanması ve yorumlanması ile

sınırlıdır, ulusal hukuk kuralları divanın yetkisi dışındadır.
 Birlik hukuku çerçevesindeki uyuşmazlıkları çözümlemek
 AB kurumlarının işlem ve tasarruflarının hukuka uygunluğunu

denetlemek (iptal davaları)
 Üye devletlerin Birlik hukukunu ihlal edip etmediklerini tespit

etmek (ihlal davaları)
 AB kurumları arasındaki uyuşmazlıkları çözmek

26AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI
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AVRUPA BİRLİĞİ SAYIŞTAYI

• Avrupa Sayıştayı, Birliğin tüm
gelir ve giderlerini inceler

• İşlemlerinin hukuka ve usule
uygunluğunu temin eder.

• Sayıştay denetimi, gelir ve
giderlerin hukuka uygunluğu
ile düzenliliğini ve iyi bir mali
idareyi sağlamaya yöneliktir.



AVRUPA BİRLİĞİ SAYIŞTAYI

 SAYIŞTAY Avrupa Birliği’nin denetleme kurumudur.
 Sayıştay’ın yasal gücü yoktur. Her ülkeden bir üyeden

oluşur. Üyeler, 6 yıllık yenilenebilir bir dönem için Konsey
tarafından atanır. Üyeler, aralarında bir kişiyi, 3 yıllık
yenilenebilir bir dönem için başkan olarak seçerler.

 Maastricht Anlaşması ile Sayıştay’a kurumsal statü,
tanınmıştır.

 Sorumluluklarının kapsamı genişletilerek hesapların
güvenilirliği ve hesaplara konu olan işlemlerin hukuka
uygunluğu ve düzenliliği hakkında Parlamento ve
Komisyon’a rapor sunma görevi verilmiştir.

 Sayıştay, Avrupa Birliği’nin tüm gelir ve harcamalarının
hukuka uygun ve düzenli biçimde yapılıp yapılmadığını
ve mali yönetiminin tutarlı olup olmadığını denetler.
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AVRUPA BİRLİĞİ SAYIŞTAYI

 AB vatandaşlarının mali kaynaklardan en iyi şekilde yararlanması
amacıyla AB mali kaynaklarını kontrol eder.

 AB fonlarım yöneten kişi ya da kuruluşu denetleyebilir.
 Amacı, AB bütçesinin doğru uygulandığım kontrol etmek, AB’nin ge-

lir ve giderlerinin yasal bir şekilde elde edildiği ve harcandığını
garanti altına almak ve sağlam bir mali yönetim sağlamaktır.

 Görevlerini yerine getirmek için AB gelir veya giderleri ile ilgili çalışan
bir kurumun ya da kişinin çalışmalarını soruşturabilir. Bir önceki yılın
denetleme raporlarını her yıl düzenli olarak AP, AB Konseyi’ne ve AB
üye ülke hükümetlerine sunar.

 AP, Komisyon’un bütçeyi mevzuata uygun olarak kullanıp
kullanmadığına Sayıştay’ın raporunu inceledikten sonra karar verir.
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• AB Bakanlar Konsey’inden ayırmak için AB Başkanlar Konseyi denir.
• Birliğin en üst düzeyde yetkili politik organıdır.
• 1974'te kurulan Avrupa Zirvesi, Devlet ve Hükümet Başkanları ile

Komisyon Başkanı'ndan oluşur.
• Dışişleri Bakanları ile Komisyonun bir üyesi onlara yardımcı olur. Yılda

iki kez toplanan doruk, birliğin istişare organıdır.
• Bu çerçevede, gelecekte girişilecek eylemler için gerekli ivmeyi

sağlar ve faaliyetlerin ana hatlarını çizer.
• Avrupa Birliği Zirvesi, Avrupa Birliği'ne üye devletlerin başbakanları

veya devlet başkanları ile Avrupa Birliği Zirvesi Başkanı ve Avrupa
Komisyonu Başkanı'nın katılımı ile meydana gelir.

• Zirve, Birliğin gelişmesi ve Avrupa'nın bütünleşmesi doğrultusunda
temel politikaları belirleyen kararlar alır.

AVRUPA BİRLİĞİ ZİRVESİ
(AVRUPA DORUĞU)


