T B M M BAŞKANı ÇIÇEK, H U K U K Ç U
AKADEMISYENLERLE BIR ARAYA GELDI

• TBMM Başkanı Cemil Çiçek,
"YeniAnayasa"için19Eylül'de
24 hukukçu akademisyenle bir
araya geldi.
• Yeni bir anayasa yapımının
sadece Türkiye'de değil,
tüm dünyada zorlu bir
süreç olduğunu ifade eden
Çiçek, "Anayasa yapımında
izlenecek yöntemden metnin
içeriğine kadar her konuda
sorun yaşanması son derece
doğaldır ve bu süreçleri biz de
yaşayacağız"diye konuştu.
T B M M Başkanı Çiçek, toplantıyı
açış konuşmasında, bugün önemli
bir başlangıcı yapmış olacaklarını
belirterek 1982 Anayasasında
değişiklik yapılması ya da yeni bir
anayasa yapılması tartışmalarının.
Anayasanın kabulünden sonraki ük

seçim olan 1983 genel seçimlerinin
hemen ardından ülke siyasi gündemine
girdiğini ve güncelliğini koruduğunu
anlatan Çiçek, hatta 1982 Anayasası
yapılırken bile itirazların söz konusu
olduğunu, bunda Anayasanın
demokratik ve katılımcı olmayan bir
ortamda hazırlanmış olmasının büyük
payı bulunduğunu kaydetti.
1982 Anayasasının hazırlanması
ve referanduma sunulmasının,
siyasi partilerin serbest faaliyette
bulunmadığı bir ortamda
gerçekleştirildiğini, bugüne kadar 17
defa değişikliğe uğramasına rağmen
üzerindeki "darbe anayasası" imajını
atamadığını anlatan Çiçek, bu imaj
nedeniyle yaşanan her sorunun
haklı ya da haksız, doğru ya da eksik
Anayasaya mal edildiğine işaret
etti. Sadece bu psikolojik sorunun
giderilmesi ve Anayasanın toplum
tarafından benimsenmesini sağlamak
için bile yeni bir anayasa ihtiyacının
aşikâr olduğunu ifade eden Çiçek,
"Kaldı k i Anayasanın birçok toplumsal
soruna kaynaklık ettiğini göz ardı
etmek de mümkün değildir" diye
konuştu.

"ANAYASA K O N U S U N D A
C I D D I B I R BEKLENTI SÖZ
KONUSU"
Türkiye'nin taraf olduğu çok sayıda
uluslararası anlaşma, AİHM içtihatları
ve AB üyelik hedefi dikkate alındığında
mevcut anayasanın uluslararası
kamuoyunda da çeşitli sorunlara
sebep olduğunu belirten Çiçek, şöyle
konuştu:
"12 Haziran 2011 tarihinde yapılan 24.
Dönem milletvekili genel seçimlerine
de birçok siyasi partimiz yeni bir
anayasa vaadiyle girmiştir Keza uzun
yulardan beri çeşitli sivü toplum
kuruluşlarının da yeni ve sivü bir
anayasa konusunda yaptıkları sayısız
çalışma mevcuttur."
Yeni bir anayasa yapımının sadece
Türkiye'de değü, tüm dünyada zorlu
bir süreç olduğunu ifade eden Çiçek,
"Anayasa yapımında izlenecek
yöntemden metnin içeriğine kadar
her konuda sorun yaşanması son
derece doğaldır ve bu süreçleri biz de
yaşayacağız" diye konuştu.
Toplumların günümüzde ulaştığı
gelişmişlik seviyeleri, hayat standardı.

