Adalet K o m i s y o n u B a ş k a n ı İ y i m a y a : ,

ANAYASAYI DEĞİŞTİRME YETKİSİ,
TBMM ÜYELERİNINDİR"
"Hukuk, yorumla

garipliklerin

üretilebileceği bir kaosa değil, ortak
iyiye dayalı düzene işaret eder.
Tâli kurucu iktidar süreci, saydam
bir süreç olup, ortak iradenin

cak hukuk birikimini, toplum mühendis

olarak her zaman tartışılabilecek- 'odak'

liğinin buyruğuna sunma anlayışlarının

tespitinden Anayasayı değiştirme yasa

demokrasiye katacağı ne olabilir) sorusu,

ğı üreten hukuk anlayışının, Anayasa

haksız bir soru değildir" ifadesini kul

hermenötiği (yorumsama) konusundaki

landı.

açığını gidermesi, ivedi bir gereksinimdir.

Ahmet İyimaya, Anayasayı değiştirme

oluşumunda her dinamiğin

yetkisinin, T B M M üyelerinde olduğunu

katkısına açıktır."

ve bu yetkinin, başka bir organ ve kişiye
devredilemeyeceğini bildirdi. "Millet

T B M M Adalet Komisyonu Başkanı, AK
Parti Ankara Milletvekili Ahmet İyima
ya, 25 Ocak'ta yaptığı yazılı açıklamada,
TBMM'nin Anayasayı değiştirme (tali
kurucu iktidar) yetkisi üzerinde, temel
den yoksun bir tartışmanın başlatılmak
istendiğini ifade etti.

vekillerinin Anayasayı değiştirme tek-

Hukuk, yorumla garipliklerin üretilebi
leceği bir kaosa değil, ortak iyiye dayalı
düzene işaret eder. Tâli kurucu iktidar sü
reci, saydam bir süreç olup, ortak irade
nin oluşumunda her dinamiğin katkısına

liflerindeki ve değişiklik oylamasındaki

açıktır. Türkiye, olağanüstü dönemlerin

iradelerini, Anayasa Mahkememiz dahil,

dayattığı organik anayasalardan toplum

hiç bir yargı organı askıya alamaz, erte-

sal sözleşmeye geçmeye fazlasıyla layıktır,

leyemez, şarta bağlayamaz ve ehliyetsiz

muhtaçtır ve geç kalınmıştır. Siyaset

göremez" görüşünü dile getiren İyimaya,

kurumunun, konjonktürün hararetinden

şunları kaydetti:

kurtularak milletin Anayasal geleceğini

Dürüst ve bilgiye dayalı sistem tartış

"Anayasa Mahkemesinin, Adalet ve

inşa etme görevini uygulamaya koyması

malarının, demokrasiye güç ve derinlik

Kalkınma Partisinin kapatılması dava

gerektiği günlerin içinde olduğunu düşü

kazandırdığım kaydeden İyimaya, "(An

sını redde yönelik kararındaki -bilimsel

nüyorum."

İnsan Haklarını İnceleme K o m i s y o n u

TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERİN
SAĞLIK ŞARTLARI İYİLEŞTİRİLDİ
Üskül: "Cezaevlerinde görev yapan
hekimlerin döner sermayeden
faydalanmasının önü açılarak hak
sızlık giderildi, protokolden önce
66 olan tüm infaz

kurumlarındaki

doktor sayısı 200'e, 81 olan diş

Kötü Muamele ve İşkence ile Ceza ve

zenlenmesi Hakkında Protokol', 30 Nisan

Tutukevleri ile İlgili Sorunların İncelen

2009 tarihinde imzalandı. Bu kapsamda,

mesi" amacıyla kurulan daimi alt

kampus infaz kurumu şeklindeki Silivri,

komisyonun, cezaevi ziyaretlerinde tu

Ankara, Kocaeli ve Maltepe'deki infaz

tuklu ile hükümlülerin sağlık sorunları,

kurumlarına poliklinik yapılması

doktor yetersizliği ve sevklerdeki gecik

kararlaştırıldı. Bunun ilk uygulaması

melerle ilgili sorunlarla karşılaştığı ifade

ise Ankara Ceza İnfaz Kurumunda

edildi.

gerçekleştirilerek, cezaevi kampusu içe

hekimi sayısı ise 150'ye çıkarıldı."

risinde, Numune Hastanesine bağlı bir
Komisyon Başkanı Zafer Üsküfün,

semt polikliniği tutuklu ve hükümlülere

kampus şeklindeki infaz kurumlarında

hizmet vermeye başladı. Benzeri uygu

"Cezaevi Hastaneleri" projesi kapsa

hastane kurulmasının sorunu çözeceğini,

lamaya diğer kurumlarda da kısa sürede

mında, ilk olarak, Ankara Ceza İnfaz

ayrıca ceza infaz kurumunda görev yapan

geçileceği bildirildi. Ayrıca; cezaevlerinde

Kurumunda, Numune Hastanesine bağlı

hekimlerin döner sermaye sisteminden

görev yapan hekimlerin döner sermaye

semt polikliniği, tutuklu ve hükümlülere

yararlandırılmaları gerektiğini belirttiği

den faydalanmasının önü açılarak hak

hizmet vermeye başladı. T B M M İnsan

kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

sızlık giderildi, protokolden önce 66 olan
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"Bu gelişmeler üzerine, Adalet ve Sağlık

tüm infaz kurumlarındaki doktor sayısı

Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, ko

bakanlıkları arasında, 'Ceza İnfaz Ku

200'e, 81 olan diş hekimi sayısı ise 150'ye

misyon bünyesindeki "Her Türlü Şiddet,

rumlarındaki Sağlık Hizmetlerinin Dü

çıkarıldı."
Haber

