YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI
toplumun ve fertlerin beklentileri,
demokrasinin kat ettiği aşamalar,
temel hak ve özgürlüklere yönelik
örgütlü mücadele ve talepler
gibi birçok parametre göz önüne
alındığında anayasa yapımının
zorluğunun daha iyi anlaşılacağım
vurgulayan Çiçek, "Ancak hiçbir
zorluk gelişmiş demokratik toplumları
çağın gereklerine uygun, özgürlükleri
güvence altına alan anayasalar
yapmaktan vazgeçirememiştir, bizi de
vazgeçirmemelidir" dedi.

yürüteceği nazara alındığında,
akademisyenlerin komisyonun
çalışma usul ve esasları ile yeni
anayasanın temel ükeleri konusunda
yapacakları öneri ve tespitler hayati
öneme haizdir. Zira hem anayasacılık
tarihimiz hem de dünya örnekleri
konusunda en kapsamlı ve güncel
bilgüer akademisyenler tarafından
bilinmekte, takip edümekte ve
yorumlanmaktadır. Ancak siz değerli
akademisyenlerimizin katkısı bununla
da sınırlı kalmamalıdır.

T B M M Başkanı Çiçek, Yeni bir
anayasa yapımı için, toplumun yeterli
demokratik uzlaşma kültürüne sahip,
siyaset kurumunun çözüm iradesini
ortaya koyabilecek olgunlukta, sivü
toplum örgütlerinin gerekli katkıyı
sağlayacak kapasitesi olduğunu
belirterek akademik dünyanın anayasa
yapımının teorik zemini açısından
yetkinliğini fazlasıyla ispat ettiğini,
ayrıca yazüı ve görsel medyada
gerekli duyarlığın oluştuğunun
gözlenebildiğini söyledi.

Beklentimiz, Uzlaşma Komisyonunun
çalışmaları devam ederken veya
neticesinde yani ortaya bir metin
çıktıktan sonra da gerek tek tek
maddelerin gerek metnin tümünün
sistematik ve içerik yönünden
olgunlaşmasında sizlerin ciddi
katküarına ihtiyaç olacaktır."

Yeni bir anayasa yapümasında,
kamuoyunun bu yönde bir ihtiyaç
hissetmesi önemli olduğunu kaydeden
Çiçek, Anayasa yapımı sürecinde
herkesin fikrini ifade edebümesi
ve her konunun şiddet içermeden
tartışılabilmesi gerektiğine işaret etti.

"Yüce Meclisin bu konuda üzerine
düşen sorumMuğu yerine getirme ve
mületin beklentüeri doğrultusunda
sivü, demokratik bir anayasa yapımını
gerçekleştirme zamanı çoktan
gelmiştir. Yapüacak anayasa üe
ülkemizin kalkınmasına yeni bir ivme
kazandırmak, toplumsal gerginlikleri
asgariye indirmek. Anayasa
çerçevesinde yapüagelen tartışmalara
son vermek, toplumun tüm katmanları
olarak bizim elimizdedir.

"UZUN Y ı L L A R D A N BERI
ANAYASA TARTıŞMALARı

YAŞıYORUZ"
Anayasa çalışmaları için T B M M
bünyesinde bir Uzlaşma Komisyonu
kurulacağını hatırlatan Çiçek, sözlerini
şöyle sürdürdü:
"Benim yaptığım temaslarda, bu işte
birinci derece rol oynayacak olan
siyasi partilerimizin öne çıkardığı
bir yöntem olarak gözüküyor. Ben üç
konuda, en azından Mecliste bulunan
siyasi partiler açısından genel yaklaşım
görüyorum. Bunlar; yeni bir anayasa
yapılması, yeni anayasanın hazırlığının
öncülüğünün Uzlaşma Komisyonu
tarafından gerçekleştirümesi ve yeni
anayasayı bu Meclisin yapmasıdır.
Uzlaşma Komisyonu mevzuatta
düzenlenmiş bir müessese değü.
Ancak parlamento teamülleri, uzlaşma
komisyonlarının ciddi çalışmalara
öncülük ettiklerini geçmişte
göstermektedir. Yeni anayasa sürecini
büyük oranda Uzlaşma Komisyonunun

Anayasa konusunda yetki ve
sorumluluğun, mületin iradesinin
tecelli makamı olan TBMM'de
olduğuna dikkati çeken Çiçek, şunları
ifade etti:

Bu süreçte birbirimizi suçlamak
yerine sorunlarımızın çözümüne
katkı sağlamak amacıyla her türlü
fikrin tartışümasına imkân verecek
şekilde ortak noktalarımızı ön plana
çıkarmak suretiyle sorunun üstesinden
gelmeye çalışmalıyız. Kangren
olmuş bu sorunumuzu, ülkemize
karşı sorumluluğumuzun bir gereği
olarak ve elbirliğiyle çözeceğimize
inanıyorum."
T B M M Başkanı Çiçek, T B M M
olarak, tam demokratik bir anayasa
hazırlanabümesi için akademisyenlerin
Anayasa yapımına aktif katüımının
önemli olduğunun farkında olduklarını
belirterek, "Akademisyenlerimizden de
beklentimiz anayasa yapımına aktif ve
yapıcı destek vermeleri yönündedir. Bu
desteğin verüeceğine dair inancımız
tamdır. Şimdiden katkılarınıza
teşekkür ediyorum" dedi

ANAYASA
PROFESÖRLERINE
TEŞEKKÜR
MEKTUBU
TBMM Başkanı Cemil Çiçek, yeni
anayasa çalışmaları için ilk toplantıya
katılan 24 anayasa profesörüne 1
Ekim'de teşekkür mektubu gönderdi.
Çiçek, davetine olumlu cevap vererek
toplantıya katılan profesörlere
gönderdiği teşekkür mektubunda
şunları kaydetti:
"19 Eylül 2011 Pazartesi günü
Anayasa Hukuku akademisyenleriyle
yaptığımız ve farklı görüşleri dinleme
fırsatı bulduğumuz toplantı, yeni
anayasa çalışmaları öncesinde
bizim için son derece verimli
olmuştur. Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkanlığı olarak siz değerli
hocalarımızla iş birliğini geliştirmek
niyetindeyiz. Toplantıya katılım
ve katkılarınızdan dolayı teşekkür
ederim."
TBMM Başkanı Çiçek'in 19
Eylül'de "Yeni Anayasa" yapımında
yöntem konusunda görüşünü aldığı
akademisyenler: Prof Dr. Merih
Öden, Prof Dr. Levent Köker,
Prof Dr. Atilla Özer, Prof Dr. Ergun
Özbudun, Prof Dr. Erdal Onar.
Prof Dr. Mehmet Turhan,
Prof Dr. Fazıl Hüsnü Erdem,
Prof Dr. Necmi Yüzbaşioğlu,
Prof Dr. Hasan Tunç, Prof Dr. Serap
Yazıcı, Prof Dr. Sibel İnceoğlu,
Prof Dr. Mustafa Erdoğan,
Prof Dr. Zafer Gören, Prof Dr. Yusuf
Şevki Hakyemez, Prof Dr İbrahim
Kaboğlu, Prof Dr Zühtü Arslan,
Prof Dr. Yavuz Atar, Prof Dr Mehmet
Merdan Hekimoğlu, Prof Dr. Sevtap
Yokuş, Prof Dr. Oktay Uygun,
Prof Dr. Mustafa Koçak,
Prof Dr. Meltem Dikmen
Caniklioğlu, Prof Dr. Bertil Emrah
öder, ve Prof Dr. Korkut Kanadoğlu.

