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AVRUPA ANAYASASI VE YETKi DAGILIMI

Deniz ILGAZ*

Avrupa Parlamentosu'nun ge{:mi.y ba.ykanz Pat Cox tarafindan "Avrupa
Birligi i{:in {:Ok onemli ve olumlu bir ileri adzm" olarak nitelendirilen
"A vrupa i{:in bir Anayasa olu.yturan Antla.yma, " 17 - 18 Haziran 2004
tarihindeBraksel 'de ger{:ekle.ytirilen Zirve so nunda azerinde uzla.ymaya
varzldzktan ve 29 Ekim 2004 tarihinde Roma 'da 25 aye alke lideri
tarafindan torenle imzalandzktan sonra yararlage girebilmesi i{:in aye
alkelerin kendi i{: hukuklarz uyarmca kabul edilmesi sarecinin e.yigine
gelmi.ytir. "Avrupa'nzn Gelecegi i{:in Kurultay" kapsammda 16 aylzk yogun
bir mazakere doneminin ardmdan Anayasa 'nm yazzlmaszyla ula.yzlan bu
noktadaAvrupa'da ne gibi yeniliklere kapz aralanmz.ytzr?
Son ana kadar saren tartz.ymalar arasmda yer alan "Hzristiyanlzk"
kavramz A vrupa medeniyetinin dayandzgz temellerden biri olarak kabul
gormemi.y, bunun yerine Avrupa'nzn kaltarel, dini ve insanlzga deger veren
mirasmdan esinlenilmi.y oldugu ifadesi azerinde fikir birligine vanlmz.ytzr.
Anayasa 'nm belirledigi A vrupa Birligi degerleri, insan onuru, ozgarlak,
demokrasi, e.yitlik, hukukun astanlaga ve insan haklarzna saygz olarak
listelenmi.ytir. Azmlzklara ait olan ki.yilerin haklarma saygzya da vurgu
yapan Anayasa, aye alkelerdeki toplumlarm payla.ytzklarz ilkeler arasmda
{:ogulculuk, ayrzmczlzga kar.yz tavzr, ho.ygora, adalet, dayanz.yma, kadm ve
erkek arasmda e.yitligi saymz.ytzr. AB'ye ayeligin, Birligin degerlerine ve bu
degerleri diger aye alkelerle birlikte gelecege ta.yzmaya kararlz olan A vrupa
alkelerine apk oldugunun belirtilmesinin yanz Slra Anayasa 'da ilk kez
* Yrd. Do~. Dr., Bogazi~i Universitesi, YabanCI Diller Yiiksekokulu.
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Birlik'ten pkz~la ilgili bir hiikiim yer almaktadzr. AB'nin temel degerlerini
ciddi ~ekilde ihlal edecek bir iiye devletin iiyeligi diger iiye devletlerin
nitelikli ~ogunluk oy ilkesine gore alacaklarz bir kararla askzya
alznabilecektir. Bir iiye iilke kendi istegiyle de Birlik'ten ayrzlabilecektir.
Birlik ile iiye iilkeler arasznda yetki payla~zmz konusunda ii~ yetki
kategorisi saptanarak bunlarzn kapsamlarz, i~indeki politika alanlarz ile
birlikte belirtilmektedir. Birlige ait miinhaszr yetki, ortak ticaret politikasz,
giimriik birligi, euro'ya dahil olan iilkeler i~in para politikasz gibi
konularda Birligin iiye iilkeler iizerinde baglayzcz karar almasz anlamzna
gelmektedir. Payla~zlan yetki kategorisinde ise, i~ pazar, i~i§leri, adalet ve
giivenlik, tarzm, balzk~zlzk, ula~tzrma, enerji, sosyal ve ~evre politikalarz,
tiiketicinin korunmasz, kamu saglzgz ile ilgili konular yer almakta; bunlarda
Birlik, AB iiye iilkeleriyle birlikte karar almaktadzr. Oye iilkeler ekonomi ve
istihdam politikalarzm geli§tirirken Birlik politikalarzyla e~giidiim
saglayacaklar, ortak savunma politikasznz da kapsayacak ~ekilde ortak dz~
ve giivenlik konularznda Birlik bu politikayz belirleme ve uygulama yetkisine
sahip olacaktzr. Tamamlayzcz yetki kategorisinde ise, endiistri, saglzk,
mesleki ve genel egitim, gen~lik, kiiltiir, spor, turizm, sivil savunma, zdarf
i~birligi alanlarznda Birlik, iiye iilkelerin etkinliklerini koordine edecek,
destekleyecek ve tamamlayacaktzr.

1. AB Anayasa Antla~masi'mn Genel bir incelemesi
dengeler iizerine oturan ve olu~umunu tam olarak
olan Avrupa Birligi'nin Anayasas1, 17- 18 Haziran 2004
tarihinde irlanda'mn Ba~kanhgmda iiye iilkelerin devlet ve hiikiimet
1
ba~kanlan tarafmdan Briiksel' deki zirvede onayland1. Ardmdan, 29 Ekim
2004 giinii Roma' da 25 iiye iilkenin liderleri tarafmdan torenle imzaland1.
Boylece, ikibinli ytllarm ilk on yth i<;inde veya hemen sonrasmda,2 her bir
tiye iilkenin Anayasa Antla~masm1 kendi i<; hukukuna uygun bir bi<;imde
kabuliinden sonra yiiriirltige girebilmesinin yolu a<;tlmt~ oldu. Birlik
Anayasas1, Toplulugun dort ayn kurucu antla~masm13 ve bu antla~malan
4
degi~tiren ek antla~malan basitle~tirerek ve yeniden dtizenleyerek Anayasa
metni altmda toplamaktadtr.
Hassas

sonu~landtrmamt~

Dort bOltimden ve Protokollerden olu~an Anayasa'mn Birinci Boltimti
AB' nin degerlerini, hedeflerini, gti<;lerini tammlamakta, yasama erkini nas1l
kullanacagmt ve hangi kurumlara sahip olacagmt dtizenlemekte, aynca
Birligin sembollerine, vatanda~?hgma, demokratik ya~amma ve finans
konulanna yer vermektedir. "Uye Devletlerin ortak hedeflerine ula~?mak
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i9in yetkilerini devrettikleri" Birligin, kendi degerlerine saygt gosteren ve
bu degerleri birlikte geli~tirmeye azmetmi~ biitiin Avrupa iilkelerine a91k
olacag1 belirtilmektedir. ikinci Boliimde "Temel Haklar Bildirgesi,"
U9iincii Boliimde ise ulusal anayasalardan farkl1 bir bi9imde, i9 ve d1~
ticaret de dahil olmak iizere, AB'nin biitiin politika alanlar1 a91klailmaktadtr.
Genel ve Son hiikiimlerden olu~an Dordiincii Boliimde Anayasa'mn kabulii
ve degi~tirilmesiyle ilgili siire9lere de yer verilmektedir.
Birligin sozii ge9en degerleri nelerdir? insan onuruna ve hiirriyetine,
demokrasiye, e~itlige, hukukun iistiinliigiine, insan haklanna ve azmhklara
mensup ki~ilerin haklarma duyulan saygtdtr; toplumda 9ogulculugu,
ho~goriiyii, adaleti, dayant~mayt desteklemek, aynmcthga kar~1 9lkmak,
ozellikle kadm ve erkek e~itligini desteklemektir. Birlik, hedefleri arasmda
ban~1 geli~tirmek, halkm iyiligi i9in ugr~ vermek; yurtta~lanna i9 smtrlan
olmayan bir ozgiirliik, giivenlik ve adalet alam saglamak; rekabetin serbest
oldugu ve tahrif edilmedigi bir Tek Pazar yaratmak gibi olumlu beklentileri
saymaktadtr.
Yeni bir hiikiimle, belirli saytda iiye iilke vatanda~1 olan en az bir mil yon
imzastyla sunulacak bir istekle Komisyon'u Konsey'e bir oneri
sunma konusunda ikna edebilmenin de yolu a9llmaktad1r.

ki~inin

Hlristiyanhk kavramma Anayasa' da yer verilmemesi karanna uzun
sonra ula~llmt~, "din" sozciigii A vrupa' daki biitiin dinleri
kucaklayacak bir bi9imde Giri~ (Dibace) sayfasmda, kiiltiir ve insani
degerlerle birlikte Avrupa'nm mirasm1 olu~turan degerler arasma
eklenmi~tir. Birligin Demokratik Ya~am1 ba~hkh boliimiiniin altmda, iiye
iilkelerde kabul goren ve uygulanan dinlere ozgii ibadethanelerin
("churches") statiisiine ve diger inan9lara ya da dini inan9la ilgili olmayan
ama9lara yonelik grupla~malara Birligin sayg1 gosterecegi ve aynmcthk
yapmayacag1 belirtilmektedir.
tart1~malardan

Avrupa'nm siirdiiriilebilir kalkmmas1 i9in 9ah~1hrken dengeli bir
ekonomik geli~me, sosyal pazar ekonomisi, tam istihdam ve sosyal geli~me
goz oniinde tutulacak, 9evrenin niteliginin korunmas1 ve iyile~tirilmesi 90k
yiiksek bir hedef olarak benimsenecektir. ilimde ve teknolojide geli~meler
desteklenirken, sosyal dt~lanmt~hga kar~1 sava~ a9llacak, sosyal adalet
kapsammda kadm ve erkek e~itligine, ku~aklar arasmda dayam~maya ve
90cuklann haklarmm korunmasma 9ah~Ilacakhr. Dye Ulkeler arasmda
ekonomik, sosyal ve bolgesel biitiinle~m~ ve dayam~ma te~vik edilecektir.
Zengin kiiltiirel ve dilsel 9e~itliligiyle oviinen ve buna saygt gosteren Birlik,
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Avrupa'nm ortak kiiltiirel mirasmm korunmasm1 ve desteklenmesini de
garanti altma alacakhr.
D1~

diinya ile ili~kilerde de Birlik, onem verdigi kendi degerlerini ve
savunmaya devam ederek, tiim diinyamn ban~, giiven ve
siirdiiriilebilir bir kalkmma i~inde ilerlemeye, insanlar arasmda dayam~ma
ve kar~lltkh saygtya, serbest ve adil ticarete, yoksullugun silinmesine ve
insan haklarmm korunmasma yonelik bir yol izleyerek, ba~ta Birle~mi~
Milletler ~art1 olmak iizere uluslararas1 hukukun gozetimi ve geli~imi i~in
~aba harcayacaktlr.
~1karlanm

Birlik, biitiin bu hedeflere ula~mak i~in Anayasa'mn her bir ilgili
alamnda kendisine bah~edilen yetkilere dayanarak hareket edecektir.
Birlik i~inde, milliyet~ilige day~nan herhangi bir aynmcthk
yasaklamrken, aym zamanda her bir Uye Ulkenin ulusal kimliklerinin
tamnacagt; iilkelerin kendi b6lgesel ve yerel yonetimleri de dahil olmak
iizere temel siyasi ve anayasal yaptlanna; toprak biitiinliigiinii, hukuki
diizeni ve i~ giivenligi saglayan tiim Devlet i~levlerine saygt gosterilecegi
vurgulanmaktadtr.
Birligin miinhaSlf yetki sahibi olmadtgt alanlarda da Birlik ve Uye
Ulkeler, kar~thkh saygt temelinde, Anayasa' dan kaynaklanan bu hedeflere
ili~kin gorevleri iistlenmede birbirlerine yardtmct olacaklar ve hi~bir Oye
Olke Anayasa'mn ongordiigii bu hedeflere ula~mada herhangi bir engel
olu~turacak eylemlere giri~meyecektir.
Anayasa'mn ikinci Boliimii'nii Birlik iiyesi iilkelerin vatanda~lanmn ve
baz1 konularda Birlik i~inde ikamet edenlerin veya biitiin insanlarm
haklanmn tanmd1g1 Temel Haklar Bildirgesi olu~turmaktadtr. Diba~esinde,
"Avrupa' daki insan topluluklanmn aralarmda giderek daha yakm bir birlik"
kurmakta olduklarmdan si::iz eden Bildirge'nin, Anayasa'mn diger
alanlarmda yer alan baz1 hiikiimlerle uyumlu olup olmadtgt iizerine
ku~kularm olmasmm yam stra, Temel Haklar ve Yurtta~hk konusunda
Birligin insan Haklan ve Temel bzgiirliikler Avrupa Sozle~mesi'ne
("Avrupa Sozle~mesi") iiye olarak katllma beklentisinin (ve de yeni
eklemeyle, kararhhgmm) ihtimal dahilinde olup olmadtgl tartl~Ilmaktadtr.
Birligin, temel haklar konusunda Avrupa Sozle~mesi'nden ve Oye Ulkelerin
anayasal geleneklerinde varolan ortak hiikiimlerden ilham alarak genel
ilkelerini olu~turacagt belirtilse de, uygulamada Avrupa Birligi Adalet
Divam'mn (ATAD) temel haklar sozkonusu oldugunda kararlarmda ortak
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pazann i~leyi~i baglanunda ve Birligin 91karlan dogrultusunda ongoriilerde
bulunarak ne Avrupa Sozle~mesi'ne ne de Oye Ulkelerin anayasa
htiktimlerine dogrudan bagh kalmasmm pek de mtimktin olmayacagt
goriilmektedir. 5
Temel Haklar Bildirgesi, Birligin kU;rumlan ve organlan tizerinde etkili
olacak; tiye tilkeler tizerindeki baglaytct etkisi ancak tiye tilkelerin Birlik
hukukuyla dtizenlenmi~ politika alanlanndaki etkinlikleri tizerinde
uygulanabilecektir. "A vrupa Sozle~mesi"nden daha geni~ kapsamh bir
i9erige sahip olan Bildirge, bio-etik ve ki~isel veriler, i~9ilerin sosyal
haklan, iyi yonetim hakkt gibi alaplara da geni~letilmi~tir. Bu konularda en
son karar mercii olarak Avrupa Adalet Divam (ATAD) yetkilendirilmi~tir.
Genel ilke ~udur: Birligin ya da tiye tilkelerin taraf oldugu uluslararast
antla~malar ve "A vrupa Sozle~mesi" ile 9eli~ki ortaya 91kttgt durumlarda
Bildirge, hangi belgede temel haklar daha geni~ ~ekilde korunmaktaysa ona
oncelik verecektir.
Birlik yurtta~hgmm, Aynen Amsterdam Antla~mast'nda yer aldtgt gibi,
Taslak Anayasa Sozle~mesi'nde de Oye Ulkelerin vatanda~larma ozgti bir
hak olacagt, fakat ulusal yurtta~hgm yerini almayarak, ulus yurtta~ltgma ek
olacagt belirtilmektedir.
Birlik Yurtta~larmm sahip olacagt haklar ve tistlenecegi gorevler
nelerdir? Bunlar ~oyle stralanmaktadtr:
- Oye Ulkelerin topraklart i9inde serbest9e dola~mak ve ikamet etmek;
- ikamet ettikleri Oye Ulkede, A vrupa Parlamentosu se9imlerinde ve
yerel belediye se9imlerinde, aynen ikamet ettikleri Oye Ulkenin
vatanda~lanna uygulanan ko~ullar altmda se9me ve se9ilme hakkma sahip
olmak. Burada gozden ka9mlmamas1 gereken bir husus, kendi tilkesi
dt~mda bir Oye Olkede ikamet eden bir AB yurtta~mm, ikamet ettigi Oye
Ulkenin genel se9imlerinde se9me ve se9ilme hakkma sahip olmayacagtdtr;
- Vatanda~t oldugu Oye Ulke'nin ti9tincti bir tilkede diplomatik veya
konsolosluk temsilciligi bulunmadtgt durumda AB yurtta~hgt ki~iye
herhangi bir Oye Ulkenin sozti ge9en ti9tincti tilkede diplomatik veya
konsolosluk yetkilileri tarafmdan aynen kendi yurtta~larma tamdtgt
ko~ullarda koruma saglamastm kazandtrmaktadtr;
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Avrupa Parlamentosu'na ~ikayette bulunmak; Avrupa Kamu
(Ombudsman) ba~vurmak; Birligin kurumlanna ve dam~ma
kurulu~lanna Anayasa' nm dillerinden herhangi birinde ba~vurmak ve aym
dilde yamt almak.
Denet~isi'ne

2. Y etkiler konusu: Kimin "Neyi" "Ne Kadar" Yapacag•
Bel~ika' da Laeken' de "Avrupa'mn Gelecegi Kurultay1"nm bir ylldan
uzun bir sure ytiriittilmesinin somut bir tiriinti olarak ortaya ~1kan Anayasa
antla~masmm ytizde onundan az bir k1sm1 tizerinde yap1lan son
degi~ikliklerle nihai metne ula~llm1~hr. 6 Metnin temel yap1s1 oldugu gibi
korunarak, ozellikle btiytik bir titizlikle ele ahnan yetki dagl11m1 konusunda
ufak tefek rtitu~lar d1~mda esas ~ahya dokunulmam1~hr. Birlik hukukunun
tiye tilkelerin hukukuna tisttinltigti ("primacy") prensibinin vurguland1gmm
bir i~areti olarak daha once Madde 1-10' da yer alan htiktim biraz daha one,
Madde I-6'ya, Birligin ttizel ki~iligini belirleyen Madde'nin online,
"Birligin Tamm1 ve Hedefleri" ba~hkh Birinci K1smm i~ine almm1~hr. Hi~
ku~kusuz Birligin en karma~1k ve tart1~mah konusu olan yetki dagll1m1,
Anayasa i~inde de bir~ok soru i~areti uyand1racak bir bi~imde yer
almaktad1r.

Avrupa Toplulugu'nun ve Birligi'nin 40 y1h a~km stiren ya~am1 i~inde
resmi oldugu kadar gayri resmi yollarla ger~ekle~tirilmi~ olan ~e~itli
degi~im ve donti~timler de zaten bu gtine kadar yetki dag1hm1 konusunun
hi~ bir zaman kesin bir netlikle belirlenmemi~ olmasmdan kaynaklanm1~t1r.
Bu durum bir bak1ma Birligin yararma ~ah~m1~t1r denilebilir: Avrupa
Ekonomik Toplulugu bu yoldan siyasi bir Birlige donti~ebilmi~,
demokratikle~me tart1~ma ve ~abalanm gtindeme getirmi~, bir ttir
"federasyon"a dogru goreceli olarak ilerlemeyi saglaffil~hr.
Anayasa' da yetki dagl11m1 ilk kez s1mflandmlarak listelenmektedir; "gri"
alanda b1rakllan bir~ok konularla birlikte. Ornegin, ekonomi ve istihdam
politikalannm oldugu kadar ortak d1~ ve gtivenlik politikasmm da hangi
yetki s1mfma dahil edileceginin bilinmemesi sonucunda bu konular ayn
olarak ele almm1~t1r. Anayasa'nm ilk metniyle son metni arasmda yap1lan
bir degi~iklikle, Birligin tiye tilkelerin ekonomi alamndaki giri~imlerini
koordine etmesi degil de, tiye tilkelerin ekonomi politikalarm1
Birliginkilerle koordine edeceklerinin alhm ~izen bir siyasi yoruma
gidilmi~tir.
Birlige dti~en gorev, ekonomi politikalarma yonelik geni~
~er~eveli bir k1lavuz olu~turmakt1r.
Benzer bir siyasi hassasiyet de
ara~hrma ve teknolojik geli~me konulannda ongoriilen i~birliginde ortaya
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c;tkmt~,

bu konular da yi.iksek bir siyasi profil c;izmek ic;in "payla~tlan yetki
alanlan" ic;ine almm1~ olsalar da daha c;ok paralel olarak si.irdi.iri.ilecek bir
yetki payla~1m1 gibi algllanacak bic;imde degi~tirilmi~tir.
Avrupa Birligi ile Oye Ulkeler arasmdaki yetki dagthmmda kimin "neyi"
"ne kadar" yapacag1 konusunda ku~kuya yer btrakmamak amactyla konulan
tic; yetki grubu altmda smtflandtrma yontemi getirilmektedir. Anayasa' da,
Birligin kendisinin Oye Olkelerce yetkilendirilmemi~ oldugu alanlarda yasa
yapmaya giri~tigine ya da bah~edilmi~ yetkiyi a~arak ve aynntllara fazla
girerek olc;i.iyi.i kac;trdtgma dair endi~e duyan ki~ilerin tepkilerine kar~1
olu~turulan yetki payla~1m1 kategorilerine gore listelenmi~ konu ba~hklan
yer almaktadtr. (Madde I - 11 - 17) Aynca Anayasa, yetkilerin a~1lmas1
durumunda yerindenlik ("subsidiarity") ve orantlhhk ("proportionality")
ilkelerinin gozetilip gozetilmedigini denetleyecek mekanizmalann
eksikligini de goz online alarak bu konuda denetim i~ini ulusal
parlamentolara btrakacak bir sistem yaratmaktadtr.
Yerindenlik ilkesi, kararlann herhangi bir siyasi sistem ic;inde en etkin
sonuc;lann elde edilecegi idarl di.izeyde ahnmasm1
ongormektedir.
Kararlar, elverdigince yerel veya ulusal di.izeylerde
almacak; ancak Birlik di.izeyinde karar almmas1 en iyi sonucu verecegi
durumlarda bu yola gidilecektir. ilk kez 1975 yllmda Belc;ika Ba~bakam
Leo Tindesmans' m yaytmladtgt bir raporda ortaya konulan bu kavram
Avrupa'mn vatanda~lara daha yakm olacak bir entegrasyona gidebilmesini
tasarlamaktayd1. Yerindenlik daha sonra Maastricht Antla~mast'nda yerini
ald1. Yerindenlik ve orantlhhk ilkeleriyle ilgili bir Protokol Amsterdam
Antla~mast'na da eklendi.
Orantlhhk ilkesinin anlam1 da, yerindenlik
ilkesinin uygulanmast durumunda Birligin ancak ve ancak Antla~ma
hedeflerine ula~mayt gerektirecek oranda karar almak ve eylemlere
giri~mekle yetineceginin altm1 c;izmektedir.
i~leyebilecek

Anayasa' da yer alan tic; yetki kategorisinden birincisinde Birligin
uluslari.isti.i ("supranational") gi.ici.ini.i mi.inhastren kullanma durumunda
oldugu konular (Madde I-13); ikinci grupta Birligin Oye Ulkelerle
payla~t1g1 yetkiler (Madde I - 14); i.ic;i.inci.isi.inde ise Birligin Oye Olkeleri
destekleme, tamamlama ve koordine etme yetkisinin bulundugu konular
gelmektedir (Madde I - 17). Bu kategorilerden ayn olarak Oye Ulkelerin,
ekonomi politikalarmt Birlige gore koordine edecekleri belirtilmekte;
istihdam konusunda ise Birlige, Oye Olkelerin politikalanm koordine etme
yetkisi tamnmaktadtr. (Madde I- 15) Birlige bah~edilen daha da onemli bir
yetki alam, ktsaca CFSP olarak bilinen "ortak dt~ ve gi.ivenlik politikast"m
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tammlama ve uygulamaya koyma gticti ve gorevi, ve buna ek olarak giderek
geli~ecek bir savunma politikasmm ~en;evesinin olu~turulmastdtr.
Bu
alanda Oye Ulkelere dti~en, Birligin atacagt adtmlan aktif ve ~ekincesiz bir
bi~imde, sadakat ve ortak dayam~ma duygulan i~inde desteklemek
olacaktlr. Oye Olkeler aynca Birligin ~1kanna ters dti~ecek veya etkinligine
zarar verecek eylemlerden de sakmacaklardtr. (Madde I- 16)
Anayasa' da Birlige, kendisine Oye Ulkelerce resmen bah~edilmi~ olan
yetkileri gerektiginde a~ma olanagt tamyan bir esneklik ("flexibility")
htikmti de yer almaktadtr. (Madde I- 18) Avrupa Toplulugu'nun Kurucu
Anla~mast'nm Madde 308'ini ~agn~tlran bu htiktim yalmzca ortak Pazar
konulanyla smuh kalmayarak btittin politika alanlart i~in ongortilmektedir.
Konsey'de oybirligiyle karar ahnmas1 ko~uluyla Avrupa Parlamentosu'nun
onaymt da gerektirecek bir stirece tabi kthnmt~tlr. Esneklik htikmti
Komisyon'a da onemli bir gorev ytiklemektedir. Konsey'de esneklik
htikmtine dayamlarak ele almacak konular a~tsmdan Komisyon, tiye
tilkelerin parlamentolarmt bilgilendirecek, boylece yerindenlik ve orantthhk
ilkelerinin denetiminin slirdtirtilmesini saglamaya ~ah~acaktlr.
Anayasa yine de Birligi, kendisine tanman yetki alanlanmn stmrlanm
kesin ve gti~lti bir bi~imde gozetmeye zorlamaktadtr. Yetki devrinin ancak
ve ancak Anayasa' daki hedefleri ger~ekle~tirmek i~in Birlige bah~edilmi~
olan alanlarla ktstth olacag1, Birligin ancak bu alanlar i~inde kalacag1, ve
yetki devri yaptlmamt~ alanlarm Oye Olkelerin yetkisinde kaldtgt a~tk ve
net olarak belirtilmektedir. Yetkilerin kullamlmas1 (Madde I-11) konusunda
getirilen erken uyart sistemiyle ulusal parlamentolar, Birlik'te yasama stireci
sonu~landmlmadan ince yerindenlik ve orantlhhk ilkelerine ne derece sadtk
kalmdtgmt denetleyebileceklerdir. (Protokol3)
Avrupa Adalet Divam (ATAD) kararlarmda farkh yetki ttirlerinin
varhgma daha once deginilmi~ olsa da Topluluk Anl~malanmn hi~ birinde
yer almam1~ olan ti~ yetki grubuna gore politika alanlarmm listelenmesi i~i
ilk kez Anayasa metninde ger~ekle~tirilmektedir. Ger~i bu listelemenin
pratikte bir yaran olacagt soylenemez ~tinkti her bir konuda yetkilerin Birlik
tarafmdan nasll kullamlacagt, yasama stirecinin nasll ytirtittilecegi,
Anayasa'mn III. BOltimti'nde yer alan ayn ayn politika alanlarmdaki
htiktimlerde farkh aynntllarla dtizenlenmektedir.
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ATAD'm 1964 yllmdaki iinlti Costa v ENEL davastyla yasala~t1rm1~
oldugu, Topluluk hukukunun Oye Ulke mevzuatl iizerindeki iistiinltigiinii
belirleyen ~ok onemli bir ilke de Anayasa' da ilk kez Toplulugun birincil
Anla~ma hukuku diizeyinde yerini almaktadtr. (Madde I - 6)
Birlige
tamnm1~ olan yetki alanlannda yasa olu~turmas1 ve yasalarm uygulanmas1
a~lSlndan soz konusu ilke Toplulugun Birlik olma yolundaki geli~mesine
~ok onemli katk1 saglamt~tlr.
Birligin kurumlannm a~tklandtgt Ba~hk (Title) IV, 18-31 Maddelerinde
Avrupa Parlamentosu, A vrupa Konseyi, Bakanlar Konseyi, A vrupa
Komisyonu, A vrupa Komisyonu Ba~kam ve Birligin Dt~i~leri Bakam,
Adalet Divam, Avrupa Merkez Bankas1, Say1~tay, ve Birligin dam~ma
kurulu~lan olan Bolgeler Komitesi, ve Ekonomik ve Sosyal Komite ile ilgili
temel bilgiler aktanlmaktadtr. AB tiye devletlerin liderlerinden olu~an
Avrupa Konseyi tarafmdan nitelikli ~ogunluk oy ilkesiyle sec;ilecek bir
Konsey Ba~kam'mn iki kez tekrarlanabilecek iki bu~uk yllhk sure i~in
oturabilecegi bir koltugun yaratllmasmm yam S1fa, Birligin d1~ ili~kilerini,
gtivenlik ve savunma politikalarm1 ytirtitecek bir Dt~i~leri Bakan1 makam1
da olu~turulmaktadtr. Yeni kurulan D1~ ili~kiler Konseyi'ne de ba~kanhk
edecek olan Dt~i~leri Bakam, aynca Avrupa Komisyonu'nda ikinci Ba~kan
gorevini de tistlenecektir. Dt~i~leri Bakam da iiye tilkelerin liderleri
tarafmdan nitelikli ~ogunluk oy ilkesiyle sec;ilecektir.
Belirli konu ba~hklan altmda toplanan Bakanlar Konseylerine, ii~er tiye
tilkeden olu~an gruplar 18 ay stireyle ba~kanhk yapacaklard1r. Euro bolgesi
maliye bakanlan Konseyine ise yine iki buc;uk yll stireyle hizmet verecek
bir ba~kan se~ilecektir.
Anayasa'nm tiye tilke liderlerince onaym1 geciktiren bir ba~ka konu da
yine oy sistemi olmu~tur. AB'nin en hassas konulannda kullamlacak olan
~ifte ~ogunluk oy ilkesi hem iiye tilkelerin hem de toplam ntifusun tizerine
temellendirilmi~tir.
Bir karar ahnmas1 i~in en az 15 tiye tilkenin
olu~turacag1 blokun, Birlik niifusunun ytizde 65'ini temsil etmesi
gerekmektedir. Karar almay1 engelleyecek azmhk ise AB'nin en az dort
tiye tilkesinden olu~mah veya nitelikli c;ogunluga eri~ilmelidir.
Birligin yetkilerinin hangi yasal ~er~eve i~inde uygulanacagma ili~kin
(Title) V'te Birligin yasama erkini ne gibi mekanizmalar aracthgtyla
kullanacag1 dtizenlenmi~tir.
Ba~hk
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Birligin her bir politika alamnda ayn ayn uygulamalanmn a91kland1g1
D9iincti Boltim'deki htiktimlere gonderme yap1larak, yasamada "Avrupa
Yasalan"ndan, "Avrupa <;er9eve Yasalan"ndan, "Avrupa Ttiztikleri"nden,
"Avrupa
Kararlan"ndan,
"Tavsiyeleri"nden
ve
"Gorti:;;leri"nden
yararlamlacag1 belirtilmektedir. Ttimiiyle baglay1c1 ve Dye Dlkelerde
dogrudan etkili olacak olan Avrupa Yasalan genel anlamda uygulanacak
temel ya5:al dtizenlemeleri olu:;;turacaktu. Avrupa <;er9eve Yasalan ise
hedefledikleri sonu9 a91smdan yonetildigi Dye Dlkede baglay1c1 bir yasal
mevzuat olu:;;turan, fakat uygulama bi9imini Dye Dlkenin ulusal
otoritelerine b1rakan yasa metinleridir.
Ortak d1:;; ve gtivenlik politikasmm i9inde yer alacak olan ortak gtivenlik
ve savunma politikasma gelince, bu politika Birlige tiye tilkelerin sivil ve
askeri olanaklarmdan yararlanarak hareket etme kolayhg1 saglayacakhr. Bu
olanaklar bar1:;;1 koruma, 9at1:;;malan onleme ve Birle:;;mi:;; Milletler ~art1
ilkeleri uyarmca uluslararas1 gtivenligi gii9lendirici gorevler iistlenme
amac1yla Birlik d1:;;mdaki hedeflere yonelik olarak da kullamlabilecektir.
Bu ttir i:;;lemlerde yararlamlacak olanaklar Dye Dlkelerden saglanacakhr.
Dye Dlkeler, ortak gtivenlik ve savunma politikasmmuygulanmas1 i9in sivil
ve askeri yeteneklerini Birligin kullammma sunacaklar, Bakanlar
Konseyi'nce tammlanan hedeflere katk1da bulunacaklard1r. Dye Dlkeler bu
ama9la kendi askeri yeteneklerini geli:;;tirmeyi olanaklan elverdigince
tistleneceklerdir. Birlik i9inde savunma sektOriintin smai ve teknolojik
temelini gii9lendirmek i9ill gerekli onlemleri belirlemede, ger9ekle:;;tirmede
ve uygulamada kar:;;1la:;;llacak gii9liikleri yenmek, Avrupa'nm yetenekleri ve
silahlanmas1yla ilgili politikalarm olu:;;turulmasmda Bakanlar Konseyi'ne
katk1da bulunmak amac1yla bir Avrupa Silahlanma, Ara:;;tuma ve Askeri
Yetenekler Ajans1 kurulmas1 hedefi de Anayasa'da yer almaktad1r.
Ortak gtivenlik ve savunma politikas1, giderek 9er9evesi belirginle:;;ecek
olan planlanm1:;; i:;;birligini ("structured cooperation") de ongormektedir.
Planlanm1:;; i:;;birligine dahil olan bir tiye tilkenin kendi topraklar1 tizerinde
silahh saldmya ugramas1 durumunda i:;;birligine dahil diger tiye tilkelerden
yard1m saglanacak, bu ttir dayan1:;;maya teror saldmlar1 ya da dogal afet
olaylar1 da eklenecektir.
Gti~lendirilmi:;; i:;;birligi (Madde I - 44)
mekanizmasmdan yararlanan belirli say1da tiye iilkeler Birlige bah:;;edilen
baz1 yetkileri kullanma hakkma sahip olmaktad1rlar. Bu htikme gore,
kahlmaya gontillti olan tiye tilkeler Birligin mtinham olmayan yetki
alanlarmdan birinin 9er9evesi i~inde i:;;birligine gidebilmektedirler.
Gii9lendirilmi:;; i:;;birligi, Anayasa tarafmdan getirilen bir yenilik olmasa da
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daha once ongoriildiigiinden farkh olarak yalmzca ortak d1~ ve giivenlik
politikas1yla ve de emniyet gii~leri ve ceza hukuku konulanyla
S1mrlandmlmamaktad1r. Gii~lendirilmi~ i~birliginde, oybirliginden nitelikli
~ogunluklu oy sistemine ge~i~ imkam yaratlld1g1 gibi, olagan yasa yapma
siireci de benimsenmektedir. Herhangi bir gii~lendirilmi~ i~birligi i~in daha
once gerekli olan en az sekiz iiye iilke saylSl da biitiin iiye iilkelerin ii~te
birine degi~tirilerek AB'nin son geni~lemesiyle birlikte hem aym asgari iilke
saylSl korunmu~. hem de gelecege yonelik olas1 geni~lemeler goz online
almm1~ olmaktad1r.
3. Sonne;

ilk ba~larda ortak bir Pazar ve ekonomik bir Topluluk olu~turmak i~in
yola ~1kan az say1daki Avrupa iilkesi zaman i~inde geni~leyerek siyasi bir
birlik olmak i~in irade gostermi~ler fakat bir yandan da egemenlik
sahalannm baz1 boliimlerini Avrupa Birligine devretmekte endi~e
duymu~lar, diren~ gostermi~lerdir. Bu nedenle yetki dagll1m1 konusunda
AB 'nin ~ok onemli bir ~ift kavram1 olan "yerindenlik" ve "orantlhhk"
ilkelerini yaratm1~ ve Anayasa'ya eklenen 3iincii Protokol ile bu konunun
gozetimini ulusal parlamentolara emanet etmi~lerdir.
Anayasa'nm 20 Haziran 2003 tarihli ilk metninden sonra yapllan
arasmda Giri~'in en ba~mda "motto" olarak yer alan
Thucydides II, 37'den yapllan almtl da isabetli bir karar sonucunda
~1kanlm1~tlr.
Giiniimiizde ~ogunlugun azmhg1 ezmemesi ve onlarm da
temsil edilerek haklannm gozetilmesi olarak yorumlanan demokrasi
anlay1~1yla pek de bagda~mayan bir bak1~ a~lSl ortaya koyan ifade ~uydu:
"AnayasamlZl ... demokrasi olarak adlandmyoruz ~iinkii gii~. bir azmhgm
elinde olmay1p en geni~ say1ya sahip olanlarm elindedir." Bu sozler,
7
ele~tiriler iizerine Anayasa Antla~masmdan ~1kanlm1~t1r.
degi~iklikler

ilk metnin Giri~'inde yap1lan bir ba~ka degi~iklik, ilk iki paragrafm
Avrupa'mn medeniyetinin ortak miras1 olan kiiltiir, din ve
hiimanizma kaynagmdan geldigine yapllan vurgunun korunmas1 olmu~tur.
insanm, temliki ve ferag1 miimkiin olmayan haklarmm varhg1 ve bunlann
temelindeki ozgiirliik, demokrasi e~itlik ifadeleri aynen yer ald1g1 gibi, akla
saygmm yerini hukukun iistiinliigii alm1~, Birligin degerlerinin Siraland1g1
Madde 2' de yeni eklemelerle azmhklara ait olan insanlann haklanna ve
kadm ile erkek arasmda e~itlige sayg1ya yer verilmi~tir. Anayasa' da
azmhklara grup haklan degil de bireysel diizeyde bir azmhga ait olma
birle~tirilerek
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hakkmm tanmmas1, Avrupa Konseyi'nin ~er~eve anla~masmdaki ifadeye
yakm bir durn~ ahnd1gma dair dikkat edilecek bir husustur.
Anayasa hukukunun biitiin iiye iilkelerde e~it bi~imde uygulanacagm1
belirten bir hiikmiin yer almasma da gerek duyulmu~tur. Madde 5'e yapllan
bir eklemeyle, Birlik nezdinde iiye iilkeler arasmdaki e~itlik vurgulamrken,
her bir iiye iilkenin ulusal kimliginin ve toprak biitiinliigiiniin gozetilecegi
belirtilerek, hukuki diizenin ve ulusal giivenligin korunacag1 ve
siirdiiriilecegi giivencesi verilmektedir. Birlik'ten aynlmak isteyen bir iiye
iilkeye ilk kez bOyle bir olanak tamyan, birligin degerlerini siirekli olarak
~igneyen bir iiye iilkenin iiyeliginin de ask1ya ahnabilecegini belirten
Anayasa, getirdigi dayam~ma hiikmiiyle, saldmya ugrayan bir iiye iilkeye
diger iiye iilkelerin yard1m elini uzatacagm1 da ongormektedir.

Summary

The Treaty Establishing a Constitution for Europe has been designated
as a positive step forward, having utmost importance. The text of the
Cosntitution, as approved by the European Council at the summit meeting
in Brussels on 17-18 June 2004 under the Irish Presidency, has now
reached the stage when the member states enter into a period of ratification
of the constitutional treaty according to their domestic laws so that the
Constitution can go into effect.
After a 16-month period of negotiations conducted within the context of
the Convention on the Future of the European Union, what are some of the
new provisions having significant consequences for the future of the Union?
The concept of "Christianity," as one of the subjects of debate, did not take
place among the basic foundations forming the heritage of Europe; instead,
a reference to cultural, religious and humanistic inheritance of Europe took
precedence. The European values designated by the Constitution appeared
as human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and human
rights, including the rights of persons belonging to minorities. The
principles commonly shared by the member states were listed as pluralism,
non-discrimination, tolerance, justice, solidarity and equality between
women and men.
In addition to the statement that the Union shall be open to all European
states which respect its values and are committed to promoting them
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together, the Constitution gives place for the first time to a provision on exit
from the Union. In the case of a serious and persistent breach by a member
state of the values of the Union, certain rights of the member state may be
suspended. Any member state may also withdraw from the Union.
The use of Union competences, divided into three categories, is governed
by the principles of referral, subsidiarity and proportionality. The provision
on the Union law, expressing the primacy of Union law over the laws of the
member states, has been moved into Title I, right before the provision on
legal personality of the Union, as has been the provision on the symbols of
the Union, the flag, the anthem, the motto ("united in diversity"), the
currency euro and the Union day, May 9.
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