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• Çiçek, "31 Aralık tarihine kadar
siyasi partilerimiz, özelikle
Mecliste temsil edilmeyen
siyasi partilerimiz, meslek
örgütlerimiz, sivil toplum
kuruluşları. Anayasal kuruluşlar
dâhil olmak üzere herkesin
öncelikle yazılı görüşünü
istiyoruz."
T B M M Başkanı Cemil Çiçek, 31
Ekim'de parlamentoda düzenlediği
basın toplantısında. Anayasa Uzlaşma
Komisyonunun çalışma usul ve
esaslarının belirlendiğini açıkladı.
Yeni anayasa için toplumun hemen
her kesiminin olabildiğince katılımını
sağlamak üzere bir mutabakatın
olduğunu belirten Çiçek, bu
katılımın hangi yollarla, hangi
zaman dilimi içerisinde olacağı ve
bu sürece katkı verüeceğiyle ilgili

yapdan alt çalışmanın da bugün
sonuçlandırıldığını düe getirdi.

düşünülüyorsa, bunu bu süre zarfında
Meclis Başkanlığına üetmiş olacaklar

Önümüzdeki yılın sonunda anayasa
konusunu noktalamak istediklerini
söyleyen Çiçek süreçle ügüi öngörülen
4 aşamayı şöyle açıkladı:

Bununla ügüi olarak da hem teknik
komisyon hem de her partiden birer
kişi olmak üzere üç alt komisyon
kurulmuş oluyor Birinci komisyon,
siyasi partüeri ve Anayasal kuruluşların
görüşlerini, düşüncelerini alacak. İkinci
komisyon, kamu kurumu niteliğindeki
meslek örgütleri dâhü olmak üzere
meslek örgütlerinin görüşlerini alacak.
Üçüncü komisyon da sivil toplum
kuruluşlarının, fiüi oluşumların - k i
Türkiye'de fiüi platformlar var. Anayasa
hazırlığı üe ilgüi- bunların görüşleri de
alınmış olacak. Ancak burada hassaten
üzerinde durduğumuz konu; bu süreyi
iyi planlayabilmemiz bakımından
31 Aralık tarihine kadar siyasi
partilerimiz, özelikle Mecliste temsü
edilmeyen siyasi partüerimiz, meslek
örgütlerimiz, sivü toplum kuruluşları.
Anayasal kuruluşlar dâhü olmak üzere
herkesin öncelikle yazüı görüşünü
istiyoruz. 31 Aralık'a kadar bu sürece
katkı vermek isteyen herkesin yazüı
görüşlerini istiyoruz."

"Birinci aşama: Katüım, veri toplama
ve değerlendirme. İkinci aşama:
İlkelerin belirlenmesi ve metin
oluşturma. Üçüncü aşama: Hazırlanan
metnin kamuoyuna sunulması ve
kamuoyunca tartışüması. Dördüncü
aşama: Komisyonda beliren görüşlere
göre taslağın gözden geçüerek teklif
haline getirümesi.
Bugünden itibaren vardığımız
mutabakat şu k i 1 Kasım itibariyle
birinci aşama dönemine geçmiş
oluyoruz; katüım, veri toplama ve
değerlendirme. Bununla ilgüi 30 Nisan
2012 tarihine kadar bu sürece katkı
vermek isteyen sivil toplum örgütleri,
siyasi partüer, şahıslar, meslek örgütleri
dâhil olmak üzere kim bu sürece
katkı vermek istiyorsa 'ben şöyle
bir anayasa istiyorum, içeriği şöyle
olsun, özeUüderi şöyle olsun...' Ne

