
Avrupa Birliği’ne Giriş
9. Hafta



Avrupa Birliğinin Kurumları

•Avrupa Komisyonu
•Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi
•Avrupa Konseyi (Zirve) 
•Avrupa Parlamentosu
•Avrupa Birliği Adalet Divanı



Avrupa Birliği Kurumları

•Avrupa Merkez Bankası

•Sayıştay



Avrupa Komisyonu

•Kuruluştan beri var olan bir organ

•Birliğin çıkarlarının temsilcisi

•Birlik hukukunun bekçisi

•Yürütme organı gibi faaliyet gösteriyor.



Avrupa Komisyonu

• Oluşumu

• Bir başkan, komiserler heyeti, genel müdürlükler ve servisler, 
kabineler

• Başkan ve Yardımcıları

• Başkan ve Yardımcıları: Zirve nitelikli çoğunlukla Parlamentoya 
bir aday önerir, Parlamento üye tam sayısının çoğunluğuyla 
atamayı gerçekleştirir. Çoğunluk sağlanamazsa Zirve yeni bir aday 
önerir ve süreç aynen tekrarlanır.

• Başkan, Konseyle birlikte Parlamentonun onayına sunulmak üzere 
komiserleri ve Başkan yardımcılarını belirler.

• Başkan, Komisyona siyasi anlamda rehberlik eder.



Avrupa Komisyonu

•Görev süresi 5 yıl, istifa, görevden alınma 
veya ölüm nedeniyle sona erme halinde 
yeniden başkan atanıyor.

• Komiserler, Komisyon Başkanına karşı 
sorumlu.



Avrupa Komisyonu

• Komiserler Heyeti

• Her üye devletten bir kişi olmak üzere bugün 27 üye

• Lizbon Antlaşmasıyla 31 Ekim 2014 sonrasında aksi Zirve 
tarafından kararlaştırılmadıkça, eşit rotasyon usulü gereğince 
üye devlet sayısının 2/3’ünden oluşturulması öngörülmüş. 
Ancak İrlanda ile yapılan pazarlık neticesinde üye sayısı her üye 
devletten bir üye olmak üzere muhafaza edilmiştir.

• Komiserlerin seçiminde, üye devletlerin teklifte bulunmaları ve 
bu teklifler doğrultusunda Komisyon Başkanı ve Konsey’in ortak 
mutabakatıyla oluşturulan liste onay için Parlamento’ya 
sunuluyor. 



Avrupa Komisyonu

• Komisyon Başkanının yardımcılarından biri olan Ortak 
Dış ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, Zirve ve 
Komisyon Başkanının ortak kararıyla seçiliyor ve Zirve 
tarafından nitelikli çoğunlukla atanıyor.

• Komiserler, üye devletleri veya üye devletlerin 
çıkarlarını değil, Birliğin çıkarlarını temsil 
ettiklerinden bağımsızdırlar, kimseden emir almazlar.

• Görev süreleri 5 yıl, süre solunca, ölüm, istifa veya 
görevden alınma ile görevleri sona erer.



Avrupa Komisyonu

• Haftada en az bir kez toplanırlar.

• Kurulluk İlkesi Geçerlidir. Kurulluk ilkesi, Komisyon’un kurul olarak yaptığı 
eylem ve işlemlerin hukuki sorumluluğunu üstlenmesi anlamına gelmektedir.

• Genel Müdürlük ve Servisler

• İdari yönetim birimidir.

• Her Genel Müdürlüğün başında bir komiser vardır.

• Yaklaşık 33 tane genel müdürlük bulunmaktadır.

• En önemli görevleri yasama tasarrufu teklifi hazırlamaktır.



Avrupa Komisyonu

• Kabineler
• Komiserlerin kişisel ofis veya özel kalemleridir.
• Maksimum 7-8 kişiden oluşur.
• Komisyon başkanı tarafından atanırlar.
• Tüzük ve direktifleri denetlerler.
• En fazla iki kişi Komisyon üyesi ile aynı ülkeden 

gelebilir. Bu sınırlama Komisyon üyelerinin ulusal 
çıkarları değil Birlik çıkarlarını temsil etmelerinden 
kaynaklıdır.



Avrupa Komisyonu

• Komisyonun Yetkileri
• Yasama ve inisiyatif yetkisi
• Yürütme Yetkisi

• Birlik politikalarının uygulanması
• Birlik hukukunun uygulanmasını sağlama

• Bütçe yetkisi
• Dış ilişkiler ve temsil yetkisi
• Yıllık genel rapor yayımlama



Bakanlar Konseyi(Konsey)

• Oluşumu
• Her üye devletin bir bakanından oluşur.

• Bugün 27 üyeden oluşmakta.

• Yapılacak toplantının gündemine göre her üye devletin o konuda hyetkili
bakanı toplanır. (Tarımla ilgili konuysa tarım bakanları gibi)

• Dış işleri bakanlarından oluşan «Genel İşler Konseyi», Konsey oluşumlarının 
arasındaki tutarlılığı sağlar.

• Bugün itibariyle yaklaşık 10 farklı oluşum vardır.



Bakanlar Konseyi (Konsey)

• Konsey başkanı tarafından re’sen veya üyelerinden birinin ya da 
Komisyon’un talebi üzerine toplanır.

• Toplantılar Brüksel’de yapılmaktadır.

• Başkanlık
• Başkanlık dönüşümlü olarak yapılıyor. Her 6 ayda bir başka bir 

üye devlet Konsey başkanı olarak görev yaparken, kendisinden 
önceki başkanlık ve sonraki başkanlıkla da koordineli çalışması 
öngörülmektedir. (18 ay-Troyka)

• Dışişleri Konseyine Ortak Dış Güvenlik Politikası yüksek 
Temsilcisi, diğer oluşumlara üç üye devletten oluşan Troyka’nın
başkanlık etmesi öngörülmüş.



Bakanlar Konseyi (Konsey)

• Genel Sekreterlik

• Konseyin çalışmalarını hazırlamak ve her düzeyde düzenli 
çalışmasını temin etmek için öngörülmüştür.

• Brüksel’de faaliyet gösterir.

• Konsey tarafından 5 yıllık bir süre için oybirliğiyle atanan 
Konsey genel sekreteri, genel sekreter yardımcısı ve 
bürokratlardan oluşur.



Bakanlar Konseyi (Konsey)

• Daimi Temsilciler Komitesi
• Üye devletlerin Avrupa Birliğindeki daimi temsilcilerinde oluşur.

• Konsey toplantı gündemini belirler.

• Brüksel’de faaliyet gösterir.

• Komisyon tarafından hazırlanan yasa tekliflerini inceler.

• Haftada bir toplanır. İki farklı oluşumu vardır.

• COREPER I:Byükelçi yardımcılarından oluşur, teknik konularla ilgilenir.

• COREPER II: Üye devlet büyükelçilerinden oluşur, ağırlıklı olarak siyasi konular 
üzerinde çalışır.



Bakanlar Konseyi (Konsey)

• Yasama Yetkisi
• Olağan Yasama Prosedürü

• Özel Yasama Prosedürü

• Karar Alma Yetkisi

• Bütçe Yetkisi

• AB’ye yeni üye katılımı

• Atama Yapma yetkisi

• Kontrol yetkisi


