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Ortaklõk Konseyi�nin İç Tüzüğünün onayõna ilişkin 1/64 sayõlõ ORTAKLIK KONSEYİ 
KARARI  

ORTAKLIK KONSEYİ, 

Ortaklõk Anlaşmasõ ve bu Anlaşmanõn özellikle 24�üncü maddesinin 2�nci bendini göz önüne 
alarak,  

AŞAĞIDAKİ GİBİ KARAR VERMİŞTİR: 
 

Madde 1 

Ortaklõk Konseyi, aksine bir karar olmadõkça, en az altõ ayda bir kez bakanlar düzeyinde 
toplanõr. 

Ortaklõk Konseyi, yukarõdaki fõkrada öngörülen oturumlar dõşõnda, , Ortaklõk Konseyi Üyeleri 
temsilcileri düzeyinde toplanõr. 

Ortaklõk Konseyinin bir üyesinin temsilcisi asil üyenin bütün haklarõnõ kullanõr. 

Madde 2 

Ortaklõk Konseyi, Avrupa Ekonomik Topluluğu Konseyi�nin oturumlarõnõn her zaman 
yapõldõğõ yerde toplanõr. 

Ortaklõk Konseyi Başkanõ, Konsey Üyelerine danõştõktan sonra oturumlarõn tarihini tespit 
eder. 

Madde 3 

Ortaklõk Konseyi Üyelerine kendilerine yardõmcõ olacak memurlar eşlik edebilir. Her 
oturumdan önce, her delegasyon için öngörülen bileşim Başkana sunulmuştur. 

Madde 4 

Aksine bir karar olmadõkça Ortaklõk Konseyi toplantõlarõ kamuya açõk değildir. Konsey 
toplantõlarõna katõlma, yazõlõ bir giriş iznine tabidir. 

Madde 5 

Acil bir meseleye ilişkin Ortaklõk Konseyi görüşmeleri, bir taraftan Topluluk ve üye devletler, 
diğer taraftan da Türkiye, böyle bir uygulamayõ kabul ettiği takdirde, mektupla oylama 
yoluyla sağlanabilir. 

Madde 6 

Bu yönetmelikte öngörülen bütün Başkanlõk bildirileri, bir taraftan üye devletler daimi 
temsilciliklerine, Konseylerin sekreterlikleri ile Komisyon�un İdari Sekreterliğine, diğer 
taraftan ise, Türkiye�nin Topluluk nezdinde daimi temsilciliğine iletilir. 
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Madde 7 

Başkan her oturumun geçici gündemini oluşturur. Bu gündem oturum başlamadan en az 15 
gün önce yukarõdaki maddede öngörülen yerlere gönderilir. 

Geçici gündem, ilgili oturumun başlangõcõndan en az 21 gün önce Başkana ulaşan kayõt 
talebinde bahsedilen konularõ içermektedir. 

Geçici gündeme sadece, yukarõdaki maddede öngörülen yerlere iletilen belgelerin içeriği olan 
konular, en geç bu gündemin gönderilme tarihinde, kaydedilebilir. 

Gündem, her oturumun başõnda Ortaklõk Konseyince kabul edilir. Geçici gündemde yer alan 
konular dõşõnda herhangi bir konunun gündeme alõnmasõ, bir taraftan Topluluk ve üye 
devletlerin, diğer taraftan da Türkiye�nin onayõ ile sağlanõr.  

Madde 8 

Her oturumun, özellikle Ortaklõk Konseyince alõnan kararlarõn bir dökümünü içeren-Başkanõn 
yapmõş olduğu konuşmalarõn özetini temel alarak- tutanağõ hazõrlanõr.  

Ortaklõk Konseyince onaylandõktan sonra, tutanak, görevdeki Başkan ve Ortaklõk Konseyi 
Sekreterleri tarafõndan imzalanõr ve Ortaklõk Konseyi arşivlerinde saklanõr. Tutanağõn bir 
kopyasõ yukarõdaki 6�ncõ maddede bahsedilen yerlere gönderilir. 

Madde 9 

Almanca, Fransõzca, İtalyanca, Flamanca ve Türkçe Ortaklõk Konseyinin resmi dilleridir. 

Aksine bir karar olmadõkça, Ortaklõk Konseyi bu 5 dilde hazõrlanmõş herhangi bir belgeye 
dayanarak görüşmelerini sürdürür. 

Ortaklõk Konseyinin her üyesi, eğer bir metin tespit edilmiş 5 dilden herhangi birinden 
hazõrlanmamõşsa, oturum sõrasõnda bu metnin görüşülmesine karşõ çõkabilir. 

Madde 10 

Ortaklõk Konseyi tarafõndan alõnan kararlar Başkanõn imzasõnõ taşõrlar. 

Madde 11 

Anlaşmanõn 22�nci maddesi doğrultusunda Ortaklõk Konseyi tarafõndan alõnan kararlar, 
�Karar� başlõğõ altõnda, sõra numarasõ ve amaçlarõnõ belirten bir ibare taşõrlar. 

Anlaşmanõn 22�nci maddesi doğrultusunda Ortaklõk Konseyi tarafõndan alõnan kararlar, 
�Tavsiye� başlõğõ altõnda, sõra numarasõ ve amaçlarõnõ belirten bir ibare taşõrlar. 

Madde 12 

Anlaşmanõn 22�nci maddesi doğrultusunda hazõrlanan karar ve tavsiyeler maddelere 
bölünmüştür. 
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Yukarõdaki fõkrada adõ geçen kararlar �________�de ________ tarihinde hazõrlanmõştõr� 
ibaresi ile bitirilir, belirtilen tarih Ortaklõk Konseyi tarafõndan kabul edildikleri tarihtir. 

Ortaklõk Konseyi�nin karar ve tavsiyeleri, yukarõdaki 6�ncõ maddede belirtilen yerlere 
bildirilir. 

Madde 13 

Ortaklõk Konseyinin aksine bir kararõ olmadõkça, Ortaklõk Anlaşmasõ�nõn 24�ücü maddesinin 
3�üncü bendi hükümleri uyarõnca Konsey tarafõndan oluşturulmasõna karar verilen 
Komitelerin başkanlõğõ Ortaklõk Konseyi ile aynõ şartlarda ve aynõ dönüşüm kurallarõ 
içeresinde sağlanõr.  

Madde 14 

Sekreterlik görevleri, Avrupa Ekonomik Topluluğunun bir memuru ile Türk Hükümetinin bir 
memuru tarafõndan ortaklaşa yapõlõr.  

Madde 15 

Topluluk üyesi ülkeler bir taraftan Türkiye, diğer taraftan Ortaklõk Konseyi oturumlarõna 
katõlõm nedenlerinden dolayõ ortaya çõkan personel, seyahat ve ikametgah ile posta ve 
telekomünikasyon masraflarõnõ üstlenirler.  

Türkiye�nin yükümlülüğünde olan Türkçeden veya Türkçeye yapõlan yazõlõ ve sözlü çeviriler 
dõşõnda kalan, oturum sõrasõnda sözlü çeviri ve belgelerin yazõlõ çevirisi ile çoğaltõlmalarõna 
ilişkin masraflar Topluluk tarafõndan üstlenilir. 

Toplantõlarõn maddi organizasyonuna (toplantõ salonu, malzeme, mübaşir, vs) ait masraflarõ 
Topluluk karşõlar.  

Madde 16 

Uygulanabilir diğer hükümlere zarar vermeksizin, Ortaklõk Konseyi oturumlarõ, aksine bir 
karar olmadõkça, meslek sõrrõ kapsamõna girer. 

Madde 17  

Ortaklõk Konseyine gönderilen mektuplar, Ortaklõk Konseyi Başkanõ adõna, Avrupa 
Topluluklarõ Konseyi Sekreterliği adresine gönderilir.  

 

Brüksel, 1 Aralõk 1964  

 
Ortaklõk Konseyi adõna 

Başkan 
K.SCHMUECKER 

 


