MARMARA JOURNAL OF EUROPEAN STUDIES • VOL 10 • NO: 1 • 2002

173

AB GELECEGiNi ARIYOR:
AB Konvansiyonu *
Ydd1ray SAK**

Ozet***
Avrupa Birligi, 1985 tarihli Avrupa Tek Senedi ile ba~layan, Avrupa Birligi
antla$mas1, Amsterdam .antla$mas1 ve son olarak da Nice antla$mas1 ile devam
eden bir geli$me,siirecini kat etmektedir. Bu degi$imin yap1ta$limmn, Roma
antla$masmm onsiizilnde be/irtilen ban$ ve dayam$ma ve -AB antla$masmm 6.
maddesinde belirtilen ve AB 'nin iizerlerine kurulu oldugu hiikme baglananhukukun iistiinliigu, 'demokrasi ve insah haklan olduguna dair bir oyda$ma vard1r.
Amaclan bu $ekilde·bir olciide kesinle$tirilen Birlik, bu amaclara hangi yontem ve
araclar ile ula~abilecegi haklanda yogun bir. tartl$ma ve r;ab$ma siirecine girdi.
Birlik .kurucu antla$malan degi~tirecek kararlan Hiikiimetlerarasz Konferanslar
yolu ile almaktaydz. C::ok onemli ve tarihi denilebilecek degi$iklikleri bu $ekilde
me$ruiyet tabam dar bir forumda karara baglamak ele$tiri aldzgmdan, soz konusu
Hiikiimetlerarasz Konferansa taslaklar sunacak geni$ katzlzmlz Konvansiyonlar
(EU Conventions) toplanmasz ve burada yapzlacak tartz$malar l$1gmda
Hiikiimetlerarasz Kon/eranslarzn muhtemel degi$ikleri karara baglamasz usulii
geli$tirildi. ilk komiansiyon Avrupa Birligi icin Bir Temel Haklar Sartz

Bu ~ah~ma ~ Konvansiyonu ile ilgili dergimizde .yay\nlanacak bir . seri
makaleden ilkidir. <;ah~manm her defasmda iki boltimden olu~mas1
tasarlanmaktad1r. Birinci boltim, AB · Konvansiyonu oturumlaruidan bilgiler,
geli~meler veya Konvansiyon konulan ile ilgili yapdan akademik ~ah~malardan
olu~acak, ikinci bOltiin ise Enstittimtiztin ve benim Konvansiyon konulan ile
ilgili ~ah~malanndan ~zellikle yetki meselesi ve temel haklar · konulanndamtite~ekkil olacakt1r.
** Ara~t1rma GOrevlisi, Marmara Universitesi AT Enstitiisii AB Hukuku Anabilim
Dah.
***

For the summary in English, see the end page of the article.
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olu$turulmasz amaczyla toplandz. Bunu, Leaken European Council 'da be/irlenen
konular ~en;evesinde, 2004 Hiikiimetlerarasz Konferansma oneriler sunmak iizere
~ab$malarma
ba$layan ve ilk kez aday iilkelerin de katzldzgz 2.Avrupa
Konvansiyonu izledi. Bu ~ab$mamn konusu bu Konvansiyondur.

1.

BOLUM

I. Giri~

AB uzun zamandtr bir soruya cevap anyor: 'Ben Neyim, AB nedir?'. Su
giinlerde ii~iincii toplanttsmt yapacak olan AB Konvansiyonu da i~te bu
soruya temelli ve kahc1 bir cevap bulma ~abast olarak tantmlanabilir. AB,
hem kendisinin, hem de onun dt~mda var olan diinyamn, ~ok htzh
degi~iminin meydan okuyu~u ile kar~I kar~tya soruya cevap bulmaya
~ah~tyor. Avrupa karamsarhgt'nm (Europessimism) sonu olarak goriilen
Avrupa Tek Senedinin AB'ye getirdigi yenilikler, AB Andla~mast'mn Roma
Antla~masmda yapt1g1 ~ok onemli ve kapsaml1 degi~iklikler ve son olarak da
Amsterdam Andla~masmm siirdiirdiigu degi~im siirecine ragmen soru halen
tam olarak cevaplanmami~ttr.
Avrupa'mn dt~mdaki diinya da htzla degi~iyor. Degi~imin temel
ozellikleri, i~sizligin artmast, uluslariistii sermayenin biiyiimesi ve birle~mesi
ve klSltlanmami~ sermaye aki~I olarak tespit edilebilir 1.Bilgi devrimi ile
birlikte, iktisadi ve mali sistemin kiireselle~mesinin ekonomiyi etkiledigi
kadar -hatta belki ondan da fazla- yerel, bOlgesel ve ulusal siyasal ve
toplumsal iktidarlan etkilemesi AB 'nin kendini tanimlama siirecini iyice
zorla~tirdi. Ulus devletin yerle~ik egemenlik, demokrasi ve temsil nazariyesi
kavramlanm sarsan ama altematifinin ne oldugunu heniiz tam ortaya
~tkarmayan ki.ireselle~meci dii~iince ve pratige kar~t AB, kendi yerinin ancak
tantmlanmt~ yeni bir alanda, uluslariistii alanda oldugunu ~agt yukan
anlamt~ goziikiiyor ama eski ara~larla bu alanda var olamayacagt ve bu
nedenle de bu ara~lann degi~tirilmesi gerektigini pek anlamt~
. goziikmemektedir; ya da bunun zorlugu AB 'yi bu degi~imi yapmakta
yava~latmaktadrr. Omegin, Avrupa Komisyonu eski Ba~kant Delors ile
Britanya eski Ba~bakant Thatcher arasmdaki pratik kavgadan sokiin eden ve
bir kural olarak hakim ve ~oziimleyici olmast halen tartt~llan 'subsidiarity'
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(ikame prensibi ya da yerindelik prensibi) gibi icatlann yeterli olup
olmayacag1 AB 'de ytllardtr tart1~ma konusu olmaktan 91kamamaktad1r.
II. Avrupa'mn Gelecegini (:izmek

Fakat vanlacak nihai amaca giden yolun ba~langtcl, samnm,
Komisyonun haztrladtgl Agenda 2000 ile ba~lad1. Bunun en onemli
gostergesi, belgenin i9 ve d1~ boyutlan tamamen kapsay1c1 nitelikte olmas1
ve Avrupa in~asmda 90k onemli bir fonksiyonu olan Jean Monnet'in iinlii
'adtmlanm teker teker ve zamam geldiginde at' yontemini bir miktar
yumu~atlp, bir ka9mtlmaz gelecek perspektifine sahip olmastdtr.
II. 1. Konvansiyona Dogr.u

2000 Nice Avrupa Hiikiimet ve Devlet Ba~kanlan Zirvesi'nin,
Konvansiyonu toplayacak ve ilgili soruya belki de en kapsamh ve nihai
cevab1 verecek yoneltmeyi yapmasmdan bir ka9 yll once, sozkonusu Agenda
2000 bu yoneltmenin ilk i~aretlerini vermi~ti. Bu belgeye gore, Avrupa, tiim
alanlarda, (yani mali kontrol; ekonomik, sosyal ve kiiltiirel alanlar; tanm;
6zgiirliik ve giivenlik alam-o arada temel haklar ve ozgiirliikler-; dt~ politika;
a91khk; AB 'nin yetkileri ve kurumlar; demokrasi) ne 6l9iide biitiinle~ecegini
ve bunlara nas1l ortak teminatlar bulacagma karar vermeliydi. Arahk 2000
de iiye devletler tarafmdan imzalanan ancak haniiz yiiyiirliikte olmayan Nice
Treaty'ye eklenen Deklarasyonda, AB Avrupa Konseyi, onemli bir inisiyatif
ald1 ve a~agtdaki ba~hklar altmda bir 9ah~ma ve tartl!?ma ba!?latllmasm1
istedi:

- Avrupa Birligi ve iiye devletler arasmdaki yetkilerin smrrlanmn daha a91k
bir !?ekilde tammlanmas1
- AB Temel Haklar ~art1'nm statiisiiniin belirlenmesi
- Antla~malann daha iyi anla!?Ilmalartm saglayacak !?ekilde basitle!?tirilmesi
- Ulusal parlementolann Avrupa'nm in!?asmdaki rolii
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II. 2. Konvansiyon
2001 Laeken Devlet ve hiikiimet Ba~kanlan Zirvesi'nin sonu~ hildirisine
ekli 'Avrupa'nm Gelecegi: Leaken Deklarasyonu' ha~hkh deklarasyon hu
ha~hklar altmda tart1~malar yapacak hir Konvansiyonu Mart 2002 de
toplanttya ~ag1rd1. Bu deklarasyonda soz konusu h~hklann i~erigine hiraz
daha a~1khk getirildi. AB 'nin gelecegine, daha fazla demokrasi, kiireselle~en
diinyada AB'nin yeri ve Avrupa vatanda~larmm heklentilerinin hakim
olacag1 not edildikten sonra ha~hklarla ilgili haz1 a~1klamalar yaplld1.
Konvansiyonun konulanna ve i~erigine ii~iincii (III.) holiimde aynntllan ile
girilecektir.
Bu Kovansiyon AB'ye iiye dev1etlerin 15 hiikiimet temsilcisinden ve 30
ulusal parlamento temsilcisinden olu~an, hunun yamnda aday iilkelerin de
aym iiye iilkeler gihi, hirer hiikiimet temsilcisi ve 2 ~er parlemeto temsilcisi
ile kattlahilecegi hir yap1d1r. Ancak aday iilkeler, iizerinde iiye devletlerce
uzlafma saglanan ve sonu~ blldirisine girecek kararlar iizerinde
uzlafmaYJ. bozucu bir oy hakkma sahip olmayacaklardu. Bunun dt~mda
t1pk1 iiye iilkeler gihi tart1~malara kabhp oneriler sunahileceklerdir. Aynca,
Avrupa Parlamentosundan 16 iiye ve Avrupa Komisyonundan da 2 temsilci
(Kurumsal reformlardan sorumlu Komiser Barnier ile Adalet ve i~i~lerinden
sorumlu Komiser Vitorino) Konvansiyon' a AB kurumlanm temsilen
katllacaklardtr. Avrupa Parlamentosu adma Konvansiyon'a Avrupa Halk~1
Partisi 'ni temsilen 6, Avrupa Sosyalist Partisini temsilen 5 ve diger parti
gruplanm temsilen hirer ki~i katllmaktadrr. Konvansiyon'un en onemli
ozelliklerinden hiri hiitiin vatanda~lara ve sosyal taraflara a~1k bir Forum'un
da hu Konvansiyonun ~ah~malanna katkl saglayacak olmastdrr. Bunun i~in
ulusal forumlar da olu~turuldu.
Zirvesinde
Konvansiyon
Ba~kanhgma
Fransa
eski
Valery Giscard d'Estaing, Ba~kan Yardtmcthklarma Bel~ika
eski Ba~hakan1 Jean-Luc Dehaene ve italya eski B~hakan1 Amato getirildi.
Genel Sekreterlige ingiltere D1~i~leri Bakanhg1 Genel Sekreteri Biiyiikel~i
John Kerr atand1.
Laeken

Cumhurha~kan1

Konvansiyon i~in, hir Konvansiyon Ba~kan1 ve iki yardlffictsma ilaveten,
ulusal parlamentolan, Avrupa Parlamentosunu ve Komisyon'u temsilen
iki~er ve ispanya, Danimarka ve Yunanistan Donem Ba~kanhklanm
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temsilen hirer

ki~i

olmak iizere, 12

ki~iden olu~an

bir

Ba~kanhk

Divam da

olu~turuldu.

II. 3. Konvansiyon sonras1
2003 yth Mart aymda tartt~malanm sonu<;landtrmast beklenen
Konvansiyon'un sonu<;lan baglaytcl olmayacaktrr. Bu Konvansiyon'un
sonu<; dokiimanmm 2004 hiikfunetleraras1 konferansmda bir ba~langt<;
noktas1 olu~turmast planlanmaktadrr. Konvansiyonun ilk toplantllanndan
edindigim izlenime gore, 2004 hiikiimetleraras1 konferansma birden fazla
oneriler demedi ya da anla~malar taslag1 sunulacaktrr.
Su nokta dogru anla~llmahdtr ki, ne Konvansiyonda ne de 2004
hiikfunetler arast konferansmda, bir ulusal devletin anayasasma benzeyen ya
da onun temel ozelliklerine uygun olan bir anayasa <;tkmast durumu
sozkonusu olmayacaktrr. Bilakis bu <;abalar soyut anayasa tekliflerinin ve
bitmek tiikenmek bilmeyen federasyon tart1~malannm bir sonuca baglanmas1
i<;in harcanacaktrr. Yetki tart1~malanmn one <;lkacagt a<;tk olarak
gorUlmektedir; ancak bu da federasyon-konfederasyon ya da ulus devletler
federasyonu (!) gibi tartl~malann <;ok belirleyici olacagt anlamma
gelmemektedir. Yaptlacak ~ey 'Avrupa nedir?' sorusuna ger<;ek<;i cevaplar
aramak olacaktrr. Tiirkiye de Konvansiyon'un bir katlltmctst olarak hem bu
soruya hem de kendisinin 'nasll bir Avrupa istedigi' sorusuna cevap olacak
bazt oneriler sunma f1rsat1 bulacaktrr.

III. Konvansiyonun i~erig;.2
Mayts 2002 itibari ile Konvansiyon hayti mesafe
ozetlenmeye <;ah~llmt~tlr.

katetmi~tir. A~agtda

bu

<;ah~malar

III. 1. Konvansiyon <;ab~malari
Konvansiyon ilk toplanttsmt 28 Ocak 2002 tarihinde yaptl. Bu toplantlda
Konvansiyon'un i<; tiiziigu ile ilerideki donemlere ili~kin programt da kabul
edildi. Mart-Temmuz 2002 doneminde yapllacak toplantllarda katzlzmczlarm
gorii#erinin dinlenmes!, Eyliil-Arallk 2002 aylannda yapllacak <;ah~malarda
Konvansiyon'un Hukiimetlerarasz Konferansa sunacag1 belgenin ilk
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taslagzmn ortaya konmasz, Ocak-Mart 2003 aylannda ise sozkonusu
belgenin nihai halini almasz kararla~tmld1.

Bu

a((Ilt~

toplanttsmdan sonra Konvansiyon ilk

((ah~ma

toplanttsmt 28

Subat 2002 de yaptt. Bu toplantlda, AB Donem Ba~kam ispanya Ba~bakam

Jose Maria Aznar'm ve Avrupa Parlamentosu Ba~kant Pat Cox ve AB
Komisyonu Ba~kant Romano Prodi'ni konu~malanndan sonra Ba~kan
Valery Giscard d'Estaing a((Ih~ konu~masmt yaptt. Her ii(( konu~mada da
Konvansiyonun ama((lart iizerinde duruldu. Aznar konu~masmda ozellikle
AB'nin karar alma siirecinin gelecegi iizerinde durdu. Pat Cox halk
kitleleriyle diyalogun onemine degindi. Prodi de Konvansiyonun konulanmn
tiimiine deginen ve 'biitiinliik((ii bir !;6ziimii' ongeren bir proje iizerinde
durdu. Valery Giscard d'Estaing ise bir 'anayasal antla~ma'nm mutlaka
olu~turulmast gerektiginden bahsederek, bu Konvansiyonun ba~anstz olmast
halinde AB siirecinin onemli bir sekteye ugrayacagmt belirtti. Ba~kan, arttk
Avrupa da kimin ne yaptlgt/yapacagt konusunda kesin bir karann verilmesi
gerektiginin iizerinde ozellikle durdu.
Bazt iiye ve aday iilke temsilcileri ile AB kurumlannm temsilcileri de
a((tkladllar. Bu oturumun kapant~ konu~masmt yapan Sosyalist
Grup Ba~kant Robin Cook vatanda~lann AB 'nin miinhastr yetkilerinin
azaltllmasmt istediklerinin gozlemlendigini, Konvansiyonun AB'nin daha
~effaf, daha demokratik ve vatanda~lann sonmlanna daha duyarh bir yaptya
donii~tiiriilmesi amactyla oneriler sunmasmm onem arzettigini, bir anayasa
haztrlanmast onerisinin de hassasiyetle iizerinde durulmasi gereken bir oneri
oldugunu belirtti.
gorii~lerini

Konvansiyonun bu oturumunda genel olarak, soz alan ki~iler temenni,
ve onerilerini belli bir sistematik kaygtst olmadan a((tklamt~lardtr.
Bunula birlikte bazt onerilerden ne kastedildigi de yava~ yava~ ortaya
((tkmaya ba~lamt~tlr. Omegin, Fransa Hiikiimetini temsilen Konvansiyona
kattlan AB ile ili~kilerden sorumlu Devlet Sekreteri Pierre Moscovici,
"Avrupa Birle~ik Devletleri" onerisine a((Ikhk getirerek Birle~ik Devletlerin
federal bir yonetim olacagmt, "Avrupa Birle~ik Devletleri" formuliinii, "ulus
devletler federasyonu" formiiliine gore daha dinamik buldugunu, birincisinin
"birliktelik ile farkhhgt, birlik ile esnekligi" iyi dengelemek demek
oldugunu, AB 'nin devletleri fed ere olarak yoneten bir birlik olarak
algtlanabilecegini, Birle~ik Devletler onerisini federasyon ile ulus devletler
gorii~
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ili~kiye me~ruiyet kazand1racak bir formiil olarak dii~iindiigiinii
belirtmi~tir. Diger dikkat 9ekici bir omegi de <;ek Cumhuriyeti D1~i~leri

arasmdaki

Bakan1 Jan Kavan vermi~tir. Kavan, "subsidiarity" ilkesinin uygulama
alanmm yeniden saptanarak Birlik ile iiye iilkeler arasmdaki yetki
dagll1mmm yeniden belirlenmesinin onemine i~aret etmi~tir. Entegrasyon
siirecine AB vatanda~lannm desteginin saglanabilmesi amac1yla AB'nin
daha ~effaf ve daha demokratik bir yap1ya kavu~turulmas1 gerektigini, bu
9er9evede AB 'nin kulland1g1 hukuki ara9lann azalt1lmas1 ve Antla~malann
basitle~tirilerek AB i9in bir "Anayasa" hazrrlanmas1, Temel Haklar Sartmm
sozkonusu belgeye dercedilmesi gerektigini belirtmi~tir.
Konvansiyon ii9iincii toplant1s1m da 21-22 Mart 2002 de yapt1. Ba~kan
D'Estaing bu oturumda katlhmctlann 'AB'den ne bekliyorsunuz' sorusuna
cevap vermelerini istedi. Bu toplantlda 90k fazla soz talebi oldu.
italyan Parlamenter Muscardini, AB'nin insan haklan ihlallerine h1zh bir
cevap verecek bir yap1y1 olu~tumas1 gerektigini,

~ekilde

ingiliz Parlamenter Duff hangi yetkilerin AB seviyesinde
kullanllacagmm a91k bir ~ekilde belirlenmesi gerektigini, Komisyonu
zaylflatlp, Konseyi daha da gii9lendirecek her tiirlii oneriye kar~1 olduklarm1,
Alman Eyaletler Meclisi iiyesi Teufel subsidiarity ilkesi geregince
belediyelere kadar inilmesi gerektigini, AB 'nin miidahale etmeyecegi
alanlarm a91kca belirtilmesi gerektigini,
italyan hiikiimet temsilcisi Fini Anayasal bir AB den yana olmakla
birlikte ulus devlet benzeri ya da super devleti 9agn~trran bir AB
istemediklerini ve bir AB vatanda~lzgz ihdas edilmedik~e demokratik bir AB
den bahsedilemeyecegini,
italyan parlementer Dini hiikiimetleraras1 yontemin zamana yayllarak
terkedilmesi gerektigini,
AP'nun italyan iiyesi Tajani Avrupa biitiinle~mesindeki iki onemli
oyuncunun, kiliselerin ve ~irketlerin rollerini unutmamak gerektigini,
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Bolgeler Komitesi yetkilisi subsidiarity ilkesine gore yetki payla~tmmm
gozden ge9irilmesi gerektigini ve bir yetki dagthmt listesi ortaya konmast
gerektigini, belirtmi~lerdir.
Konvansiyonun dordiincii toplanttst ise 15-16 Nisan 2002 de yaptldt.
Giderek somutla~an toplantt 9ah~malannm bu boliimiinde Konvansiyon
Divanm haztrladtgt ~u sorulara cevap arandt:
1- AB 'ne daha fazla yetki verilniesine taraftar mrsmtz?
2- AB 'nin yerine getirmesi gereken gorevler soz konusu oldugunda
hangi ktstaslar dikkate ahnmahdtr?
3- Antla~mada AB 'nin yetkili olmadtgt konulann iiye devletlerin
yetkisinde olduguna dair bir madde yer almah mtdtr? Bunlar neler
olmahdtr?
4- AB 'nin yetkileri kahct olarak belirlenmeli midir? Yoksa yetkileri
ileride degi~tirebilecek bir mekanizma mt olu~turulmahdtr?
Bu sorulara cevaben bu oturumda 90k saytda yazth ve sozlii oneri
Bu sebeple burada 90k ktsa bir ozet yaptlacakttr. Aynca konu
iizerinde gorii~meler halen devam etmektedir.
sunulmu~tur.

Y etki dagthmmm temel

9ah~ma

konusu oldugu bu oturumda;

Hollanda ulusal parlamento iiyesi Rene van der Linder, AB'nin insan
haklan ve hukukun iistiinliigu gibi degerler birligi olmast gerektigini,
vatanda~lann AB'nin her giin televizyonlannda izledikleri sorunlara
miidahale etme yeteneginin bulunmadtgl kamsmda olduklanm, AB'nin
tistlenmesi gereken gorev ve roller tizerinde siyasi bir mutabakata
ula~tlmakstzm, kagtt iizerinde AB 'ne daha fazla yetki verilmesinin
vatanda~lann hayal kmkhklanm daha da arttrracagmt, ortak vergi alanznzn
yarattlmast zamanmm geldigini,
Avrupa Parlamentosu Liberal grubu ingiliz iiyesi Andrew Duff,
ongoriilen bir anayasanm federal bir dogast olmasmm ka<;tmlmaz olacagmt,
ilk ii9 maddenin federal birlik ile onun vatanda~lan arasmdaki ili~kilerin
diizenlenmesi hususlarma hasredilebilecegi, burada "Birligin ne i9in
varoldugu" ve yetkilerin neler oldugu sorulannm cevaplanmast gerektigini,
kendisinin yetkilerin miinhastr olarak belirlenmesini tercih etmedigini, zira
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bu durumun ileride ortaya ~1kacak geli~meler kar~tsmda Birligin i~leyi~inde
sorun yaratma tehlikesi ta~tdtgmt, gozden ge~irilmi~ "Topluluk Yontemi"ne
gereken agtrhgm verilmesi gerektigini,
Fransa htiktimet temsilcisi Pierre Moscovici, uygulamada hi~bir
seviyede miinhasu bir yetki bulunmadtgmt, AB'nin yetkilerinin kaynagmm,
onu olu~turan tiye devletlerin devrettigi yetkilerin toplam1 olarak
gortilmemesi gerektigi, ~tinkti Birligin, Adalet Divam 'mn kararlannda
belirtildigi gibi ozerk bir hukuki yap1 oldugunu, yetkilerin a~tkhga
kavu~turulmas1 hususunun, Birligin gorevlerini yeniden dtizenleme
kapasitesine halel getirmemesi gerektigini, oncelikle Birligin gorevleri
tizerinde mutabakat saglamp daha sonra ortak politika alanlanmn
belirlenmesi cihetine gidilmesinin daha uygun oldugunu,
Hollanda htiktimet temsilcisi Hans van Mierlo, AB'nin baz1 gorevlerinin
hentiz tantmmm yapllmadtgmt, ihtiya~ duyulanm, ktiresel sorunlara bir ortak
Avrupa olarak yantt verilmesi oldugunu, demokrasi, hukukun tisttinltigu ve
dayant~ma ilkeleri gibi AB'nin ortak degerleri ile bu ihtiyacm birle~tirilmesi
gerektigini, Birlik i~inde tiye devletlerin tek ba~lanna ba~a ~1kma imkanlan
giderek azalan go~, iltica, smu kontrolti gibi konularda ortak yakla~tmlann
getirecegi "katma deger"e ihtiya~ duyuldugunu, AB'nin ayn1 zamanda
egitim, ula~t1rma, enerji, ileti~im gibi alanlarda tiye devletlerle birlikte
faaliyet gostermesinih gerekli oldugunu, ~ocuklara bir Avrupa bakl~ a~1s1
flkrinin a~Ilanmasmm onem arzettigini, ikincillik (subsidiarity) ve orantlhhk
(proportionality) ilkelerine, dayant~ma (solidarity) · ilkesinin de
eklenebilecegini, kendi tercihlerinin siyasi ve anayasal bir andl~madan yana
oldugunu, Temel Haklar Sartmm sozkonusu anayasa htiktimleri arasmda,
yetki dagllmmm ise siyasi andla~ma htiktimleri arasmda yer almas1
gerektigini, ~tinkti Avrupa idaresinin gorevleri konusunun bir ideoloji
meselesi oldugunu,
Almanya ulusal parlamento temsilcisi Jiirgen Meyer, gorevler ve
yetkiler olmak tizere iki konu bulundugunu, gorevler konusunda, her~eye
s1f1rdan ba~lamadtklanm ancak ~imdi ellerinde yepyeni bir beige olan Temel
Haklar Sartt'nm bulundugunu, bu Sartm gorevler konusunda temel ahrimast
gerektigini, yetkiler konusuna gelince; yetkilerin, miinham, yan~an (ortak
yetkiler) ve ilave yetkiler olarak ti~ gruba aynlabilecegini, yan~an yetkilerde
ikincillik ilkesinin a~lkhga kavu~turulmasmm gerekli oldugunu,
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Birligin 2. ve 3. ayaklannm l.ayaktan farkh tutulmas1 ve bu alanlarda
Birligin ~er~eve tedbirler almas1 gerektigini, ihtiya~ duyulanm ikincillik
ilkesinin uygulanmasmt saglayacak, AP iiyelerinden olu~acak siyasi
sorumlulukla donatilmt~ bir organm kurulmast oldugunu,
Franstz ulusal parlamento temsilcisi Alain Barrau, yetkilerden once
gorevlerin tesbitinin yapilmasmm daha uygun oldugunu, bu kapsamda
vatanda~lann Avrupast'nm kurulmasmm ve ekonomik yonetime agtrhk
verilmesinin onemli oldugunu, bir Avrupa Sosyal Andla~masma ihtiya~
duyuldugunu, Birligin Akdeniz'deki ktyilannm otesinde Ortadogu gibi
yanmakta olan konulann bulundugu, bu sorunlara cevap verecek siyasi bir
Avrupa istendigini,
AP Ye~iller grubu iiyesi ingiliz Neil MacConnick, AB 'nin kullanacag1
yetkilerin ikincillik ilkesi ile stmrlandmlmasmm da bazt tehlikeler
i~erdigini, ilkenin uygulanmasm1 gozetmesi ongoriilen organm siyasi bir
organ olacagt i~in siyasi ~ogunlugun etkisi altmda hareket etmesinin
ka~milmaz hale gelecegini, bu a~tdan ilkenin uygulanmasma ili~kin
denetimin yarg1 organma btrak:Ilmasmm daha uygun olacagmt,
ingiltere ulusal parlamento temsilcisi David Heathcoat, yetki dagiltmt
konusunun oziinde demokrasi sorununun yattlgmt, Andl~mada yer almasma
ragmen hi~bir kurumun onem vermedigi ikincillik ilkesinin bir i~e
yaramadtgmt, neticede vatanda~lann giderek AB 'den uzakla~tlgmt, sorunun
~oziimiinde iki ilkenin yol gosterici olmast gerektigini, bunlarm; a~Ikhk ve
kesinlik ilkeleri oldugunu, halen AB 'nde bulunan veya iiye devletler ile AB
arasmda payla~Ilan bazt yetkilerin tekrar iiye devletlere devredilmesi
gerektigini, bunlara egitim, kiiltiir, sagltk ve sanayi politikalannm da dahil
oldugunu, bu alanlarda hi~bir ~ekilde AB diizeyinde karar ahnmamast
gerektigini, yetki dagiltmi yapthrken, bir konunun, bazt ~evre sorunlan ile
ticaret gibi, stmr a~an bir nitelik arzedip etmedigi hususunun uygulanmas1
gereken kriter olarak ahnmas1 gerektigini,
AP Avrupa Halk Partisi!Htristiyan Demokrat grubu iiyesi FransiZ Alain
Lamassoure, Birligin yetkilerinden degil gorevlerinden bahsedecegini
belirterek, onemli sorunun, AB'nin gocrmenler de dahil bireylerin birlikte
ya~amaktan haz aldtklan bir alanla m1 smtrlandmlmast, yoksa refah ve
zenginlik yayan bir diinya giicii haline mi gelmesi oldugunu, Avrupa'nm bir
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ve giivenlik alam olmast ve dt~ politikamn ortak bir politikaya
gerektigini,

donu~tiiriilmesi

Danimarka ulusal parlamento yedek temsilcisi Per Dalgaard, bir yetkiler
listesi hazrrlanmast konusunun Danimarka'da da tartt~tlmakta oldugunu,
yalmzca smrra~an nitelikteki sorunlann AB di.izeyinde ¥Oziimlenmesi
gerektigini, ulusal ve ulusiisti.i sorunlann arasmdaki aymmm tesbiti i9in
nesnel kriterlerin var oldugunu, bu a91dan AB'ne gerekli olanm otesinde
yetkiler verilmemesi konusunda 90k dikkatli davrantlmast gerektigini,
AB 'nin devletlerin yerini almamast gerektigini, tabandan tavana (bottom-up)
yakla:]tmmm benimsenmesinin gerektigini, bir AB kimligi bulunmadtgmt,
ulusal ve yerel kimliklerin Avrupa kimligini :Jekillendirdigini, bunun tersinin
soylenemeyecegini, i~birliginin, kurumlar arasmda degil, devletler arasmda
yaptlmast gerektigini, dil kavrammm demokrasi ile 90k stkt baglanttst
oldugunu, AB gibi 90k dilli bir yaptda birbirinin dilini konu~mayan
insanlann ideal bir demokrasi olu~turmalanm beklemenin yararstz olacagmt,
AP Avrupa Halk Partisi/Htristiyan Demokrat grubu iiyesi Hanja MaijWeggen, Danimarka temsilcisinin konu~masma cevaben, sozkonusu
konu~mada AB Komisyonuna 90k saytda yetki verildigi iddia ediliyormu~
gibi bir izlenim edindigini, ancak bu yetkilerin genellikle uye devletler
tarafmdan verildigini, bunlann b~mt da 90gu zaman Danimarka'nm
9ektigini,
ingiltere ulusal parlamento uyesi Gisela Stuart, sozkonusu konu~madaki
ifadelerden, "herkes aym dili konu~muyorsa demokrasi olmaz" gibi bir
anlam 91kttgmt, son derece yanh~ olan bu dii~i.inceye kar~t konu~mactya
farkh dillerin konu~uldugu Bel9ika, isvi9re gibi demokratik ulkelerin
hattrlattlmast gerektigini, belirtmi~lerdir.
III. 2. Tiirkiye ve Konvansiyon
III. 2. 1. Tiirkiye'nin Konvansiyona YaptJ.gi Sunu~lar
Konvansiyon'da Tfukiye'yi temsilen hi.iki.imet iiyesi Devlet Bakam ve
Yardtmctst Saym Mesut Ytlmaz ve Milletvekilleri Ayfer Ytlmaz

Ba~bakan
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ve Ali Tekin kattlmaktadtr. Her iic; temsilci de toplanttlarda Tiirkiye'nin
dile getirmi~lerdir.

gorii~lerini

Konvansiyonun 21-22 Mart tarihli toplantlsmda hiikiimet temsilcisi
Devlet Bakam ve Ba~bakan Yardtmctsl Saym Mesut Ytlmaz soz alarak bir
konu~ma yapmt~tlr. y tlmaz konu~masmda ozetle,
- Birligin bir yandan iiye saytstm artrracak bir geni~leme siirecinde
oldugunu ote yandan da kiireselle~menin ve entegrasyonun
derinle~mesinin AB 'yi yeni ve karma~tk sorumluluklar iistlenmeye
zorladtgmt, bu sebeple mevcut yapmm yenilenmesinin gerekli oldugunu,
- Biitiinle~me modeli olarak hiikiimetlerarast yontemin smrrlarma ula~tlgmt
ve bunun otesine gec;ilmesi gerektigini,
- AB'nin ba~ansmm ulus devletin korundugu hassas bir karar
mekanizmasmm varhgma bagh oldugunu,
- AB 'nin bir demokratik zaaf ic;inde oldugunu, AB Parlementosunun tiim
A vrupa vatanda~lannm c;tkarlanm yansttmast gerektigini,
- Birligin kurumsal yaptsi gozden gec;irilirken, Birlik hukukunun iiye
iilkelerde farkh uygulanma risklerinin onlenmesinin dikkate ahnmast
gerektigini,
- Birligin siyasi olarak zaytf oldugunu, daha uyumlu ve belirgin bir dt~
politika izlenebilmesi ic;in Ortak Dt~ ve Giivenlik Politikast'nm tam
olarak ortaya konmas1 gerektigini, belirtmi~lerdir.
Konvansiyonun 15-16 Nisan tarihli toplantismda da Devlet Bakant ve
Yard1mcts1 Saym Mesut Y tlmaz,

B~bakan

- Birligin nihai bir siyasi yaptya kavu~madtgt ve uluslararast sorunlann
c;oziimiinde etkin bir rol almadtgt siirece bolgesel bir ekonomik giic;
olmanm otesine gidemeyecegini, bu nedenle Birligin ekonomik ve siyasi
profilleri arasmdaki dengesizligin gecikmeksizin giderilmesi gerektigini,
bu gorii~ten hareketle AB'nin kiiresel diizeyde etkin bir rol
oynayabilmesi wm Birligin gorevlerinin dt~ ili~kiler alamna
geni~letilmesi ve A vrupa Savunma ve i~birligi Politikas1 ile Avrupa
Giivenlik ve Savunma Politikasmm, bahse konu roliin takviyesi ac;tsmdan
anahtar niteliginde oldugunu,
- Birligin bu anlamda daha fazla yetkiye ihtiyac; duyacagmt, ancak bu
yetkilerin ac;tk bir ~ekilde tantmlanmast gerektigini, bununla birlikte
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- serdedilecek ~;ok aynntth bir yetkiler katalogunun Birligin dinamizmi ve
esnekligini de tehlikeye atabilecegini, AB'nin oziinde iiye iilkelerden
olu~an bir birlik oldugu anlayt~mm temel almmast kaydtyla, yetkilerin
gerektigi ol~;iide degi~tirilebilecegini, ancak yetki dagtltmtmn katt bir
sisteme baglanmasmdan ka~;mtlmast gerektigini, bu nedenle Topluluk
Metodunun bazt yeni gorevlerin yerine getirilmesinde daha iyi bir ara~;
oldugunu,
- Tiirkiye'nin, Avrupa Birligi ile iiye iilkeler arasmda yetki dagtltmmm
a~;tkhga kavu~turulmast, sadele~tirilmesi ve Birligin oniindeki ftrsat ve
sorunlar t~tgmda sozkonusu yetki daglltmmm giincelle~tirilmesi gerektigi
gorii~iinii payla~ttgmt, bu sebeple AB 'nin ba~ta uluslararast terorizm,
kitle imha silahlanmn yaytlmast ve ~;evre kirliligi olmak iizere kiiresel
ban~ ve istikran hedef alan yeni tehditlerle ba~etmeye muktedir olmast
gerektigini vurgulamt~ttr.
T.B.M.M iiyesi Milletvekili saym Ayfer Ytlmaz da 21-22 Mart tarihli
toplanttda ozetle,
- Birligin vatanda~lann ihtiya~;lanm k~tlayabilecek yakla~tmlara ~iddetle
ihtiyact oldugunu
- Parasal birligini tamamlayan Birligin uluslararast etkinligini
saglayabilmek i~;in siyasi bir Birlik olma yoniinde ~;aba sarfetmesi
gerektigini, belirtmi~lerdir.
Konvansiyonun 15-16 Nisan tarihli toplantlSlnda da soz alan saym Ayfer
Ytlmaz,
- 21. yiizytlda AB 'ni bekleyen yeni sorunlar t~tgmda Birlik i1e iiye iilkeler
arasmdaki yetki daglltmmm a~;tkhga kavu~turulmast ve yeniden
diizenlenmesi gerektigini, Birlige verilecek yeni yetki ve gorevlerde AB
vatanda~lannm beklentilerine cevap verilmesinin ve Birligin daha ~effaf
ve etkin bir yaptyt haiz olmast hususlarmm gozoniinde bu1undurulmast
gerektigini, kiireselle~en diinyada Avrupa vatanda~lanmn daha fazla
giivenlik ve refah beklentisi i~;erisinde bulunduklanm,
- AB'nin terorizm, orgiitlii su~;lar ve yasadt~t go~; gibi yeni ve biiyiiyen
sorunlarla kar~t kar~tya bulundugunu, Birligin bu sorunlarla
ba~edebilmesi i~;in, Ortak Dt~ ve Giivenlik Politikast ile ((att~ma1ann
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onlenmesi ve ~oziimlenmesi konulannda yeni sorumluluklar iistlenmesi
gerektigini, aym ~ekilde gtda saghgt ve ~evre gibi stmr a~an tehlike ve
etkileri olan alanlarda Birlik diizeyinde ulusal diizeyden daha etkin
bi~imde miicadele edilebilecegini
- ikincillik ve oransalhk ilkelerini gozoniinde bulundurarak yetki
daglltmmm bir sisteme oturtulmast gerektigini, ancak egitim, kiiltiir ve
iiye iilkelerin i~ idari yapllarma ili~kin konularm iiye iilkelerin miinhastr
yetki alanlan i~erisinde kalmast gerektigini, bu a~amada her ne kadar AB
ile iiye iilkeler arasmdaki yetki daglltmma a~tkhk getirilmesi gerekiyor
ise de, kesin kurallar ~er~evesinde bir yetki srralamasma gidilmesinin bu
a~amada Birlige yarardan yok zarar verebilecegini, belirtmi~lerdir.
T.B.M.M iiyesi milletvekili saym Ali Tekin de 21-22 Mart tarihli
toplanttda soz alarak,
- AB 'nin onemli bir doniim noktasmda oldugunu, Birligin geni~leme ve
derinle~meyi e~zamanh olarak ya~ayacagmt,
- Bu siire~te giivenlik sorunlanmn one ytkacagmt, bu sebeple giivenlik
konusunda daha derin i~birliginin nastl saglanacagt ve bu baglamda
askeri bir yetenegin olu~turulmast ve ban~ i~inde birarada ya~ama
amacmm Konvasiyon yah~malannda benimsenecek yakl~tmm ana
unsurlan olmast gerektigini, belirtmi~lerdir.
Konvansiyonun 15-16 Nisan tarihli toplanttsmda da saym Tekin ozellikle
yetki konusunda detayh bir a~tklamada bulunmu~tur. Saym Tekin ozetle,
antl~mada
Birligin miinhastr sorumluluklanmn
belirtilebilecegini, Birligin yetki alanma girmeyen sorumluluklann iiye
iilkeler tarafmdan iistlenilebilecegini, Birlik ile iiye iilkelerin yetki ve
sorumluluklarmm vatanda~lanmn anlayabilecekleri ~ekilde belirlenmesi
gerektigini, yetki dagtltmt hususunda ileride ortaya ~tkabilecek yeniden
diizenleme gereksinimlerine olanak tantyabilmek amactyla Andla~manm
308. Maddesinin degi~tirilmesi gerektigini, bu ~ekilde AB 'nin
miidahelesine gerek olmayan alanlann tekrar iiye iilkelerin
soriunlulugunda kalabilecegini,
- AB'nin gerekli me~ruiyeti kazanabilmesi iyin iiye iilkeler ile Birlik
arasmda ikincillik ve oransalhk ilkeleri yer9evesinde yetki dagtltmmm
belirlenmesinin onemini, AB 'nin arzu ettigi uluslararast rolii de

-

Olu~turulacak
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iistlenebilmesi amactyla ortak d1~ ve giivenlik politikalanna ili~kin
geli~melerde beklenen 9abuklugu ve esnekligi gosterebilmesi i9in Birlik
biinyesinde gerekli yaptsal mekanizmalann kurulmast gerektigini, aym
~ekilde ozellikle 9evre, enerji, kalkmma, ara~ttrma gibi konularda
sarfedilen 9abalan kanalize ederek daha verimli kazammlar elde etmek
amactyla bu tiir politikalann AB diizeyinde geli~tirilmesi ve iiye iilkeler
arasmda e~giidiimiin arttmlmas1 gerektigini,
- i9inde bulunulan donemin AB 'nin ekonomik alanda gostermi~ oldugu
ba~anyt siyasi alanda da yakalayarak vatanda~larm beklentileri
dogrultusunda siyasi bir gii9 olmas1 i9in onemli bir ftrsat oldugunu,
- Birligin Ortak D1~ ve Giivenlik Politikas1 ile Ortak Giivenlik ve Savunma
Politikalart alanlannda gerekli yetkilerle donat1lmas1 ve bir uluslararas1
gii9 olarak sorumluluk iistlenmesi gerektigini,
- Diinya 9apmda yoksullugun giderilmesi yoniinde Birligin ortak
politikalar benimsemesinin onem arzettigini, 9evre ve enerji konulannda
Birlik iiyeleri arasmda daha derin bir e~giidiimiin saglanmas1 ve Birlik
diizeyinde bu hususta etkin ortak politikalarm hayata ge9irilmesinin
elzem oldugunu, ifade etmi~lerdir.
III. 2. 2. Tiirkiye Konvansiyonu

Tartl~Iyor

Konvansiyon Ttirkiye' de de ilgili c;evrelerce tizerinde durulan onemli bir
konu olmu~tur. Bu baglamda gerekli inisiyatifi saglayan Dt~ i~leri Bakanhgt
ve Avrupa Birligi Genel Sekreterligi, Dt~ i~leri Bakam saym ismail Cern ve
Devlet Bakam ve Ba~bakan Y ard1mc1S1 saym Mesut Y tlmaz'm
ba~kanhklannda sivil toplum orgiitleri, iiniversiteler ve basmm katlhmmm
saglandtgl hirer toplantl diizenlenmi~tir. Bu toplantllarda enstitiimiiz M.D.
Avrupa Toplulugu Enstitiisii konu ile ilgili gorii~lerini ozetleyen sozlii ve
yazth katktlarda bulunmu~tur.
Aynca Koordinatorliigiinii iktisadi Kalktnma Vakft ve TESEV'in yapt1g1
bir dizi toplantt yaptlm1~, bu toplantllarda katthmcllar konular hakkmda
gorii~lerini dile getirmi~lerdir. Bu toplanttlar halen stirmektedir. Bu
toplantllarda ama9 Konvansiyon kapsammda biraraya gelecek sivil toplum
orgiitleri alt Konvansiyonunda Tiirkiyenin katlhmmm ne suretle olacagma
dair haztrhk 9ah~malan yapmak olmu~tur.
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9 May1s Avrupa giinii miinasebeti ile de Enstitiimiiz tarafmdan 'Avrupa
Konvansiyonu ve Avrupa'mn Gelecegi' konulu iki giinliik uluslararas1 bir
konferansda konu akademisyenler tarafmdan tart1~1lml~tlr. Bu konferansa
D1~ i~Ieri Bakamm1z saym ismail Cern de katllarak konu hakkmdaki
gorii~lerini i~eren bir a~ll1~ konu~mas1 yapm1~br. Konferansm bir
oturumunda da Milletvekilimiz saym Ayfer Yllmaz bir sunu~ yapm1~ ve
sorulan cevaplandmm~tlr.
III. 3.AT Enstitiisiinii temsilen
sunulan bir oneri

i~tirak

edilen toplantiiar

~er~evesinde

Yukanda bahsedilen sivil toplum inisiyatifi toplantllan kapsammda
Enstitiimiiz de ~ah~malara katllm1~ ve ~e~itli yaz1h ve s6zlii katkllarda
bulunmu~tur. Bu toplanblardan birinde sunulan onerinin burada da yer
almasmda fayda g6rmekteyiz.
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I. AB'nin Yetkileri ve Bu Yetkilerin Sm1rlan

II.2 ile ilgili olarak belirtilmesi gereken onemli noktalardan biri,
bir <;ok yetki maddesinin oldugu, bunlann tamamma ili~kin
bir yeniden yazmamn bu <;ah~manm hacmini a~ttgtdtr. Bu yiizden bu te~ebiis
sadece bir ka<;I iizerinde geryekle~tirilecektir. Diger bir nokta da, yetki
maddeleri iizerinde 9ah~1rken motivasyonun ne yonde olacagma ili~kindir;
9iinkii yetki meselesi bir yandan muhtemel geni~lemenin karar alma siire9 ve
mekanizmalannda yapacagl etki dolaylSlyle onemlidir, ama ote yandan da
(ve daha onemli olarak) Birlik/Topluluk yetkilerinin geni~lemesinin iiye
ho~ olmayan hisler uyandtrmakta oldugu yoniinden
devletlerde hi9
onemlidir. Su somut omegi vermek bu sonuncu noktay1 a9mak a91S1ndan
yeterli ve gereklidir:
andla~malarda

"(G)elecek it;in belirtilmesi gerekir ki, toplulugun kurumlanna (yetki
meselelerinde5) yorum olanagz veren hiikiimler -Avrupa Birligi anlasmasz
tarafindan szmrlanmzs bazz alanlarda egemenligin kullamlmasz ile
andla$malarzn degi$tirilmesi arasznda fark oldugunu prensip olarak ortaya
koyan hiikiimler varken- bu kurumlann andlasmalardaki yetkilerin
genis/etilmesi sonucunu doguracak yorumlanmn get;erli olmaszm
gerektirmez. Yorum olanagznz temin eden bu tiir kurallar Almanya it;in hit;
bir baglayzcz etkiye sahip olmayacaktzr. '15
Tarihinin ve geli~iminin bu a~amasmda, iiye devletlerinin hirer eyalet,
bOlge ya da federe yap1 (ya da bu diizeyde ve ismi ne olursa olsun) olarak
kalmasma (politik olarak) miisaade edilmeyecegini dii~iindiigiim AB, bana
gore bu safhada stmrh ancak etkili yetki degi~imlerine ugrayacagmdan bu
<;ah~mamn izleyen boliimlerinde bu yonde onerilere yer verilmi~tir. Yine de
bu nevi oneriler dahi iiye devletlerin bazllan tarafmdan ve konu ile ilgili
kanaat onderlerinin kimilerince gen;ekyi bulunmayabiliniyor.
II. Avrupa Toplulugu Andla~mas1
II. 1. Y etki maddelerinin tespiti
A~agtda belirtilenlerin dt~mda, AT ve AB andla~malannda ba~ka baz1
yetkiye ili~kin spesiflk veya izlenen/izlenecek politikamn niteligine gore
ikincil hiikiimler bulunabilir. Omegin AT andla~masmm 133. Maddesi
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bunlardan biridir. Ancak burada miimkiin oldugu kadar prensip niteliginde
olan ve genel nitelikli yetki maddelerine yer verilmi~tir.
AT ANDLA$MASI

Madde 5 (eski 3b)
Madde 11 (eski 5a)
Madde 13 (eski 6a)
Madde 95 (eski lOOa)
Madde 297 (eski 224)
Madde 301 (eski 228a) (AB andla~masmm ilgili hiikiimleri ile birlikte ele
ahnacak)
Madde 308 (eski 235)
Madde 309 (eski 236) (AB andla~masmm ilgili hiikiimleri ile birlikte ele
ahnacak)

II.

2.

Se~ilen

netle~tirilmesi

bazi yetki maddelerinin
ve formfile edilmesi

yeniden

dfizenlenip

Madde5
Antla~malardaki

ana yetki maddesidir. Bununla birlikte a~1k olmayan ve
tamm oziirlii yap1s1 nedeniyle yogun ele~tiriler almaktad1r. Bu maddede
yapllacak degi~iklik yetki sorunlannm ~oziimiinde ba~lang1~ noktas1
olacaktrr. Madde ~oyledir:
"Topluluk bu andla~ma ile kendisine tamnan yetki ve hedejlerle Slmrlz
olarak faaliyet gosterir.
Kendi miinhaslr yetkisine girmeyen alanlarda ise Topluluk, yetki ikamesi
ilkesine uygun olarak ve sozkonusu faaliyetin hedejleri Uye devletler
tarafindan tatminkar bir o/qiide gerqek/e~tiri/emeyecegi ve do/aylSl i/e
ongoriilen faaliyetin boyutlan ile etkileri Topluluk seviyesinde daha iyi
gerqekle~tirebilecegi olqiide miidahalede bulunur.
Toplulukfaaliyeti bu antla~ma hedeflerine eri~mek iqin gerekli olan sznzrz
a~amaz."
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Soru 1: Maddenin birinci paragrafmda yetki alanlanm saymak bir
olabilir mi?
Soru 2: Eger bu tiir bir ~oziim uygulanacaksa andla~manm yetki ile
ilgili ~e~itli maddelerinde de degi~iklik yapdmah m1d1r? Yoksa bu
paragraf buna gerek kalmayacak bir ~ekilde diizenlenebilir mi?
Soru 3: Bu paragrafta yetki alanlanni saymadan da -ama var olan ~ekli
gibi kapah olmadan- bir ~oziim olabilir mi?
Soru 4: Bu paragrafta Topluluk-iiye devlet yetki aynm1 yanmda yerel
iktidarlar da hesaba katdmab m1d1r?
~ijziim

ONERi:
Maddenin birinci paragrafl ~u yap1da olabilir:
''A~agzdaki

alan ve konularda yasama, yiiriitme ve yargz yetkisi biitiiniiyle
Topluluk kurumlarzna bzrakzlmz~tzr.
1-Topluluga yeni iiye kabiilii ve Topluluk ile ii~iincii iilkeler arasznda
yapzlmasz

andla~malar

2-i~ pazar, serbest dol~zmlar ve tarzm ve rekabet politikalarz ile devlet

yardzmlarz
3-AT andl~masznzn 13. maddesinde diizenlenen alanlar
4-Bu maddedeki yetki kurallarznzn
gore- tadil edilmesi

-andla~manzn

(X) maddesindeki usule ·

Oye devletler veya ilgili olduklarz ol~iide yerel yonetimler, bu alanlarda,
ancak Topluluk kurumlarznzn bu andl~mada diizenlenen usule uygun olarak
alacagz karar ~er~evesinde tasarrufta bulunabilirler. "

Bu yontemin en onemli faydas1 'miinhas1r yetki' gibi topluluk hukuku
anlammda tart1~mah bir kavram1 a~lkhga kavu~turmaktrr. Tabii bu
diizenleme ancak diger baz1 alanlarla birlikte subsidiarity ilkesinin
diizenlenmesi ile tamamlanm1~ olacakttr.
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Madde308
Madde metni ~oyledir:
"Ortak Pazar'm i$leyi~inde, Toplulugun ama9larzndan birini
ger9ekle~tirmek i9in Topluluk tarafindan bir giri$imde bulunmak bir
zorunluluk olur da, bu andla~ma 'da o giri~im i9in gerekli yetki
ongorolmemi~ bulunursa, Konsey, Komisyon 'un onerisi uzerine ve Avrupa
Parlementosuna danz~tzktan sonra gerekli duzenlemeleri oybirligi ile
yapar."
Hemen belirtmek gerekir ki, Topluluk Adalet Divam'mn 2/94 nolu
Opinion'mda da i~aret ettigi gibi, bu madde Toplulugun andla~malarda
tantmlanan yetkilerinin kurumlar tarafmdan geni~letilebilecegi ~eklinde
anla~tlamaz ve bu ~ekilde kullantlamaz. Adalet Divanmm bu yorumuna doktrinde de yogun destek bulmasma ragmen- kurumlann zaman zaman
direndigi goriilmektedir. Omegin, bu yorumun etkisinden stynlmak ve 308
deki oybirligi ktstasmdan kurtulmak i~in Konsey andla~manm 95. maddesini
kullanmak istemi~tir. 95'e gore ~tkanlan bir Direktifin (Directive 98/43 EC) 7
3. maddesine gore tiitiin iiriinleri i~in yaptlan tiim reklamlar ve tiim
sponsorluk i~lemleri ile bu iiriinlerin iicretsiz dagtttmt Topluluk ~tapmda
yasaklanmt~tt. 95 deki usule gore Direktif ~ttkanhrken itiraz eden Almanya
konuyu Parlemento ve Konseye kar~t bir iptal davast ~eklinde Adalet Divant
oniine getirmi~, Divan da yetki yoklugu (lack of competence) nedeni ile
Direktifi iptal etmi~tir9 •
308 de bir yetki maddesidir. Yukanda 5. madde ile ilgili oneri (ozellikle
birinci paragrafm dordiincii bendi) ve verilen dava - ki Divamn benzer
kararlar aldtgt bu tip ba~ka omekler de vardtr- dikkate ahndtgmda, 5 ile
308. madde arasmda bir ortii~me var gibi goriinse bile, ashnda madde 5
anlamtnda esaslz yetki alanlarz ve konularz sozkonusu olmadtgt ve de
5/l.bent 4 deki gibi andla~ma tadilinin de sozkonusu olmamast istenen
durumlarda, 308 gibi bir maddenin olmast gerektigi ancak bunun daha etkili
ve smtrlan ~tizilmi~ bir ~ekilde ifade edilmesi gerektigi a~ttkttr.
Soru 1: Yetld ile ilgili konular bir defada diizenlenip sonlandtrdabilecek
maddelerle mi ~ozfilmelidir? Ya da ileride ~tkabilecek ama ~imdi
ongorUiemeyen meseleler hesaba katdarak ana yetkileri diizenleyen bir
madde yamnda bazt tali yetki olanaklan tamyan bir madde de ihdas
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edilebilir mi? Her iki durumda da
neler olabilir?

olu~acak

sakmcalar ya da faydalar

Soru 2: Eger boyle bir aynm yapihrsa, ikincil nitelikte olan ve esasb
olmayan yetki geni~lemesi yaratacak olan maddede, karar alma usulii
nasd olacaktir? Andla~madaki usullerden biri ile mi yoksa ba~ka bir
usulle mi?
ONER1:
Madde metni ~oyle olabilir:
"Toplulugun amal;larznz gerl;ekle~tirmek ve hedeflerine varabilmek il;in
almasz gereken kararlar olur da, gerek bu kararlarz almak ve gerekse bu
amal; ve hedeflere ula~mak i9in Topluluk, bu andla~manzn yetki maddelerine
gore yetkilendirilmemi~ ise ve bu l;e#t bir yetki andla~mamn (5/l.bent 4. ve
bu bent geregince olu~turulacak usule ili~kin (X) ) maddesini i~letmeyi
gerektirmiyorsa, Konsey, Komisyonun iinerisi uzerine, (Y) maddesindeki
usule gore, Avrupa Parlementosuna danz~arak ve Anayasa Konseyi 'nin
onaymz aldzktan sonra gerekli duzenlemeleri yapar. "

Burada ula~tlmak istenen ama~t ~udur. Yetki alanlanm saytp stmrlamak,
siirekli degi~en ve dinamik olan AB gibi bir yaptyt ileride bazt ttkantkhklara
gotiirebilir. Oyle durumlar hastl olabilir ki yukandaki 5. Maddenin
l.fllcrasmm 4. bendindeki tadilatt da andla~malarda yapmak, kar~tla~tlan
sorun kar~tsmda hem usulun zorlugu hem de yetki ile ilgili sozkonusu
konunun bu usulu ~tah~ttrmayt gerektirecek kadar esash olmamast nedeniyle
etkili ve verimli ~ozlim olmayabilir.
Bu nevi durumlar
olabilir.

i~tin

bu madde ve maddenin attf yapttgt maddeler bir

~ozlim

III. 3. Yeni Bir Kurum: Anayasa Konseyi
III. 3. 1. Yetki Meselelerinin Normatif ~ekilde <;ozmenin Zorlugu
AB, kendine has bir devlet olmaya gitmektedir. Yetki meselesi bu gidil}i
normal ve saghkh bir seyir haline getirebilecegi gibi, onu durduran hatta
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geriye gotiiren bir faktor de olabilir. Bunun bOyle olmamast i~in hukuki
giivenligi, hukuk devletini ve bireylerin hak:lanm garanti altma alacak:
dtizenleme iki ayakh olmahdrr. Birinci ayakta Toplulugun yetkisine giren
alanlar, omegin yukanda 5. Maddede onerildigi gibi, kesin olarak: konulmah
ve bu yetkilerin dt~mda kalan alanlarda - ki mutlak:a onlann da saytlmast
gerekir- subsidiarity ve proportionality prensipleri aracthgt ile -ya da
bulunacak: yeni yontemler ile- nastl bir usul uygulanacagt ortaya konmahdtr.
Dtizenlemenin ikinci ayag. iki gerek~eye dayantr. Birincisi esas yetki
maddesinde saytlan yetkilerde degi~iklik olmast gerekebilir; bunlar ebedi
olarak: aym kalmayabilir. Bunun yaptlmast AB'nin gelecekteki mimarisi
dii~iiniildiigiinde AB deki aktorlerin i~inde olacagt yeni bir usul gerektirir.
Su andak:i hiikiimetlerarast konferans yontemi i~lemeyecektir. ikincicisi,
hazen oyle yetki sorunlan ~tkabilir ki, bunlar i~in esas yetki maddesini
degi~tirmek gereksiz ve zor olabilir; yine aym zamanda, bu tip yetki
sorunlan subsidiarity ilkesinin hak:im oldugu alanlarm da dt~mda olabilirler.
bte bu iki sebepten dolayt da, yetki maddelerini gerektiginde revize edecek
mekanizma diizenlemenin ikinci ayagm1 olu~turmahdrr.
Bununla birlikte bu diizenlemenin ~ah~abilmesi i~in muhtemel yetki
sorunlarmm ~oziimiine yardtmct bazt yeni maddelerin antl~malara
konulmast gerekir. Buna ek olarak: onerilen modelde yetki sorunlanmn
normatif diizlemde tamamen ~ozillmesi a~tklanan nedenlerle olast
olmadtgmdan yeni bir kuruma da ihtiya~ vardrr: Anayasa Konseyi 10•
III. 3. 2. Bir izleme Mekanizmasi
Olu~turulacak: yeni kurumun kimlerden olu~acagt kadar, yetki
konulannda hangi gorevi yapacagt da onemlidir. Bu kurum, gerektiginde
5/l.bent 4 deki ve 308. maddedeki hiikmiin nasd i¥1eyecegine ve
i¥1etilmelerinin gerekli olup olmad•gma -{X) ve (Y) maddelerindeki usul
~er~evesinde- karar verecektir.
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ONER1:
Madde Z:
"Anayasa Konseyi Yiiksek Heyeti;
- Avrupa Toplulugu Adalet Divam Yargz9larzndan
11
.. Devlet Anayasa Mahkemesi Ba~ kal
- Uye
n arm d an
- Uye Devlet Parlamentolarzndan gelecek parlamenterlerderP
- AB Parlamentosu iiyelerinden13

15 iiye
15 iiye
15 iiye
15 iiye

olu~acaktzr.

Anayasa Konseyi bu andla~manm 5. ve 308. maddeleri ile ilgili yetki
meselelerini, bu andla~manzn (x) ve (y) maddelerindeki usullere gore karara
baglayacaktzr.
Anayasa Konseyi Yiiksek Heyeti salt (yarzdan bir fazla) 9ogunlukla karar
verir ve kararlarz kesindir. "

Soru 1: Toplulugun ve iiye devletlerin yetkilendirilmesinde veto yetkisi
olan bir kurumun olu¥turulmasmm AB'nin dinamik yap1s1 dikkate
ahndlgmda avantajlan ve dezavantajlari olabilir mi?
Soru 2: Boyle bir kurumun kompozisyonunda iiye devlet temsilcilerinin
ya da Topluluk kurumlarmm ag1rhkh olmasi VEYA iiyelerin ag.rhkh
olarak atanmi¥ hukuk~ulardan ya da se~ilmi¥ politikacdardan
olu,masmm AB entegrasyonu iizerinde ne gibi etkileri olabilir?
Soru 3: Yeni bir kurum yaratmak yerine var olan kurumlarm
kullandacagi yetkilendirmeye ili¥kin yeni usuller iizerinde durulabilir
mi?

ONERi:
MaddeX:
"Toplulugun 5. maddede diizenlenen yetkilerinde esaslz bir
ancak a~agzdaki usulle yapzlabilir:

degi~iklik
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Komisyon bir oneri hazzrlar. Bakanlar Konseyi gorii~ bildirmesi it;in
oneriyi AP' na sunar. Konsey, AP' nun 3 ay it;inde salt t;ogunlukla
onayladzgz oneriyi oybirligi ile kabul etmez ise oneri du~er.
Konsey'de oybirligi ile kabul edilen oneri derhal Anayasa Konseyine
gonderilir. Anayasa Konseyi oneriyi bir ay ir;inde onaylamaz ya da red
ederse yetkiye ili~kin oneri kabul edilmemi~ sayzlzr. "
ONERi:
Madde Y:
"Bu

andla~mamn

gerr;ekle~tirmek

ve

308.maddesine gore Topluluk, amar;larzm
hedejlerine varmak it;in a~agzdaki usul ile

yetkilendirilebilir.
Komisyon esaslz bir yetki degi~ikligi it;ermeyen bir oneri hazzrlar. Konsey
bu oneriyi gorii~ bildirmesi it;in AP'na gonderir. AP'nun oneriyi salt
r;ogunlukla kabuliinden sonra Konsey oneriyi nitelikli t;ogunlukla kabul
edebilir.
Konsey de oneriye muhalif kalan iiye devlet ya da devletler, itirazlarzm
Anayasa Konseyine gotiirebilir. Anayasa Konseyi bir ay ir;inde,
a) hirazz reddedebilir.
b) Yetkilendirmeyi iptal edebilir.
c) ilgili yetki kurallarzmn itiraz eden uye devlet ya da devletler it;in
ancak belli bir sure sonra uygulanmaszna karar verebilir. Bu sure 5
yzlz ger;emez. "
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Abstract

The European Union has stepped up through a phase in which Single European
Act, the EU Treaty, Amsterdam Treaty and Nice Treaty became important
landmarks. Together with the Rome Treaty these establishing treaties put objectives
and destination of the Union, which are well-known characteristics of the EU, -like
peace and solidarity expressed in the preamble of the Rome Treaty and the
principles of liberty, democracy, respect for human rights and fundamental
freedoms, and the rule of law on which the Union 'is founded'. However, there had
been a question regarding the methods and means of this ongoing intensive
progress. Which methods/means could be employed or applied to achieve these
objectives?
The Union has taken necessary initiative and amended the Treaties by way of
Intergovernmental Conferences for a long time. As this method got many criticisms
because of lack of legitimacy, the Conventions have formed to discuss and to work
on the matters regarding the future of the EU. The Conventions submits drafts or
proposals for the matters outlined by the European Council to the next /GC which
would make amendments to the Treaties. First Convention was gathered in year
2000 and worked on a Charter of Fundamental Rights of the EU and The European
Commission, The European Council and The European Parliament proclaimed it.
Second Convention, The Convention of the Future of the EU, started to work in
February 2002 to submit proposals on the issues pointed by Leaken European
Council to 2004 IGC. This article is about this second Convention.
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Hemen belirtmeliyim ki bOyle bir kurumun ba~ka onemli bir ka9 gorevi de
olabilir; ancak ben burada sadece yetki konusu ile smtrladtm.
11
Oyenin Anayasa Mahkemesi Ba~kam m1 yoksa Mahkemenin kendi i9inden
se9ecegi bir ba~ka iiye mi olacagt Oye devletlerin kendi takdirlerine btrakdabilir.
12
Parlementerlerin Konseye kabhm oram Oye devletlerin Avrupa Parlementosu
se9imleri i9in nufiislanna gore kendilerine dii~en iiye saydanmn belli bir nispeti
ahnarak belirlenmi~tir.
13
AB Parlementosunun kendi i9inden se9ecegi iiyeler.
10

