MECLIS BÜLTENI

Y E N İ ANAYASA CALISMALARI

A N A Y A S A P L A T F O R M U N U N "TÜRKİYE
KONUŞUYOR" TOPLANTISI YAPILDI

I TBMM Başkanı Çiçek, "Anayasa, vatandaşın devletten beklentilerinin hukuki şekilde düzenlenmesinden ibarettir.
Onun için bizim ne söylediğimizden çok vatandaşın ne söylediği ve ne söyleyeceği önemlidir."
T B M M Başkanı Cemil Çiçek,
aralarında TOBB'un da bulunduğu
sivil toplum örgütlerince oluşturulan
Anayasa Platformunun Konya
Dedeman Otel'de gerçekleştirilen
"Türkiye Konuşuyor" toplantısına 22
Ocak'ta katıldı.
Toplantının açılışında konuşan
T B M M Başkanı Çiçek, bu toplantılara
konuşmak için gelmediklerini,
konuşacak olanın vatandaşın kendisi
olduğunu söyledi.
Devletin sahibi olanın da anayasanın
sahibi olanın da vatandaş olduğunu
ifade eden Çiçek, "Anayasa, vatandaşın
devletten beklentilerinin hukuki
şekilde düzenlenmesinden ibarettir.
Onun için bizim ne söylediğimizden
çok vatandaşın ne söylediği ve ne
söyleyeceği önemlidir. Bunu gerçekten
görmek istiyoruz, merak ediyoruz.
Mümkünse tüm Türkiye'deki tüm
vatandaşlarımızın, toplumun tüm
kesimlerinin bu sürece katkı vermesini
istiyoruz" dedi.
'MILLETIN DÜŞÜNCESI,
KANAATI ÖNEMLI'

Yeni bir anayasa yaparken milletin
düşüncesinin, kanaatinin önemli
olduğunu dile getiren Çiçek, şöyle
devam etti:
"Onun için bu toplantılar bizim
için yol gösterici olacaktır. Artık

bu anayasanın Türkiye'yi geleceğe
taşımasına gerçekten imkân yoktur.
Bana göre, son kullanım tarihi de
geçmiştir. Meclis'te 4 siyasi parti
vardır. 5 konuda siyasi parti yetkilileri
anlaştılar. Anlaştığımız konulardan biri
Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı
olduğudur. Anlaştığımız ikinci konu
bu yeni anayasayı bu Meclis yapacaktır.
Bu Meclisin yetkili olup olmadığı
noktasındaki fantezi düşünceler, 4
siyasi partimizin kabul etmediği bir
düşüncedir. Anayasayı bu Meclis
yapacaktır inşallah. Üçüncüsü bir
uzlaşma komisyonu yolu ve yöntemiyle
anayasa hazırlanacak.
Meclis'te 4 siyasi parti var. Meclis'teki
temsil oranları farklı olmasına rağmen,
4 partimizden eşit sayıda üyeyle biz
bu işi yapacağız. Dördüncüsü bu
işin başkanlığını Cemil Çiçek değil
Meclis Başkanı yapacak. Beşinci
konu da bu anayasayı görüş birliği
içinde hazırlayacağız. Onun için
4 siyasi partimizin görüş birliği
içinde bir anayasa yapma borcu ve
yükümlülüğü vardır milletimize karşı.
Hedefimiz, çabamız, gayretimiz,
2012 yılının sonuna geldiğimizde
bu anayasayı milletimize armağan
etmektir. Meclisin itibarının
yükseltilmesinde, siyaset kurumunun
itibar kazandırılmasında, Türkiye'nin
her sorununun Meclis'te çözüleceği
yolundaki kanaati ve inancı

değiştirmek noktasında yeni anayasa,
bizim de en önemli dayanaklarımızdan
birisini oluşturacaktır."
'YENI ANAYASANıN YAPıLMASı
NOKTASıNDA UMUTLUYUM'

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
burada yaptığı konuşmada, bugün
Türkiye'nin çok büyük hedefleri
olduğunu söyledi.
Bu hedeflere ulaşma noktasında
"elbisenin bedene sığmadığını" ifade
eden Hisarcıklıoğlu, "Bu hedeflere
ulaşabilme noktasında mevcut anayasa
bizi taşıyamıyor. Toplumun tüm
kesimleri, neredeyse aynı noktaya
gelmiş durumda" dedi.
Hisarcıklıoğlu, Meclis'te grubu bulanan
partilerin T B M M Başkanı Cemil Çiçek
başkanlığında yeni bir anayasa için bir
araya geldiğini vurgulayarak, şunları
kaydetti:
"Yeni anayasanın yapılması
noktasında umutluyum. Çünkü ilk
defa Meclis'te bir irade ortaya çıktı.
Çoğunluğa azınlığa bakılmaksızın
Meclis'te Uzlaşma Komisyonunda 4
siyasi parti de eşit temsil noktasında
bir araya geldi. Bizler yeni anayasa
ile gelişmiş olan ülkelerde bireyin
devlet nezdindeki hakkı neyse o
hakkın aynısını istiyoruz, fazlasını
istemiyoruz."

