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Yeni Anayasa Çalışmaları
6 Kasım
BDP Batman Milletvekili Bengi
Yıldız başkanlığında toplanan
Yazım Komisyonu, “Sayıştay
maddesi” üzerinde müzakerelerini
sürdürdü. Müzakerelerde, Sayıştay’ın
denetleme ve yargı daireleri olarak
iki bölüm hâlinde yapılandırılması,
Sayıştay’ın siyasi partileri denetleyip
denetlemeyeceği ve üye seçimi üzerinde
duruldu.
Komisyon, “Sayıştay” maddesi üzerinde
uzlaşma sağlayamadı.

7 Kasım
CHP Grup Başkanvekilleri
anayasa konusunda AK Parti Grup
Başkanvekillerini ziyaret etti.
Görüşmede, AK Parti’den Grup
Başkanvekilleri Nurettin Canikli,
Ahmet Aydın ve Belma Satır; CHP’den
Grup Başkanvekilleri Akif Hamzaçebi
ve Engin Altay yer aldı..
CHP Grup Başkanvekili Hamzaçebi,
AK Parti Grubunun TBMM Anayasa
Uzlaşma Komisyonunun üzerinde
mutabık kaldığı 60 maddelik anayasa
değişiklik paketinin yasalaştırılması
önerisine cevaplarını bildirdiklerini
söyledi.
Anayasa Uzlaşma Komisyonunun,
yaklaşık 1,5 yıldır anayasa maddelerinin
yazım çalışmasını yürüttüğüne işaret
eden Hamzaçebi, bu çalışma sonucu 60
madde üzerinde uzlaşma gerçekleştiğini
söyledi. CHP olarak, 60 maddelik
uzlaşıyı son derece önemli bulduklarını
dile getiren Hamzaçebi, sözlerini şöyle
sürdürdü:
“Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun,
60 maddelik anayasa değişiklik
paketi ve bu maddelerle ilişkili
diğer maddelerin, dört partinin
mutabakatıyla yasalaştırılması
önerisini doğru buluyoruz. Dört siyasi
parti olarak bu paketi yasalaştırabiliriz.”
AK Parti Grup Başkanvekili Canikli,
CHP Grup Başkanvekillerinin
ziyaretleri sonrasında gazetecilere
açıklamalarda bulundu.
Anayasa Uzlaşma Komisyonunda
mutabakata varılan 60 maddenin CHP

ile birlikte yasalaştırılması önerilerine,
CHP Grup Başkanvekillerinin olumsuz
cevap verdiğini belirten Canikli,
“Gerekçe olarak da ‘4 siyasi partinin
uzlaşmayla gerçekleştirdiği bu
değişikliği 2 siyasi parti yasalaştırırsa
bu Anayasa Uzlaşma Komisyonunun
dağılması gibi bir riski beraberinde
getirir’ düşüncesiyle böyle bir karar
verdiklerini ifade ettiler.” dedi.

14 Kasım
Yeni anayasa çalışmalarını sürdüren
TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu,
TBMM Başkanı Cemil Çiçek
başkanlığında toplandı.
Dört siyasi parti temsilcileri, bundan
sonraki süreçle ilgili görüşlerini ifade
etti. Toplantıda bundan sonraki süreçle
ilgili karar çıkmadı.

18 Kasım
Komisyon TBMM Başkanı Cemil Çiçek
başkanlığında toplandı.
TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu
üyesi Mehmet Ali Şahin, toplantının
ardından yaptığı açıklamada TBMM
Başkanı Cemil Çiçek’in, Anayasa
Uzlaşma Komisyonunun Anayasa
yapamayacağına ilişkin kaanatini, birer
yazıyla özetleyerek 4 siyasi parti genel
merkezine gönderme kararı aldığını
bildirdi.
Komisyon üyesi Atilla Kart, toplantıda
şimdiye kadarki taslaklar, mutabık
kalınan maddeler ve şerhli olan
maddelerin bir sitede yayınlanması,
bunun kitap hâline getirilmesini
konuştuklarını, mutabık kalındığını
belirtti.
TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu
üyesi Faruk Bal, TBMM Anayasa
Uzlaşma Komisyonu toplantısının
ardından basın toplantısı düzenledi.
Komisyonun bugünkü gündeminin,
çalışmaları nasıl verimli hâle
getirebilecekleri, üzerlerine düşen
görevi tamamlayarak yeni anayasayı
nasıl inşa edebilecekleri olduğunu
belirten Bal, “Ancak bu gündem yerine,
Anayasa Uzlaşma Komisyonuna nasıl
son verebilirim sorusunun müzakeresi
şeklinde geçti.” dedi.

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu
üyesi Bengi Yıldız, düzenlediği basın
toplantısında “Anayasa çalışmaları için
‘bitti’ diyemeyiz ama uzun zamandır
görünen o.” dedi.
Yıldız, TBMM’de, bugün Anayasa
Uzlaşma Komisyonu toplantısında,
süreci nasıl hızlandırabiliriz
tartışmasının ardından, son beş
dakikada, süreci bitiren bir yaklaşımın
olduğunu söyledi.
Anayasa Uzlaşma Komisyonunun
çalışmalarının kamuya açık şekilde
yürütülmesini istediklerini ifade eden
Yıldız, “Kamuoyundan gelen baskıyla
belki süreç kendini tazeler, diye
önerilerle geldik.” dedi.

19 Kasım
MHP Konya Milletvekili Faruk Bal’ın
başkanlığında toplanan TBMM Anayasa
Yazım Komisyonu CHP, MHP ve BDP’li
üyeleri bir araya geldi.
Toplantının ardından, “Yazım
Komisyonu Başkanı Faruk Bal”
imzasıyla yapılan basın açıklaması
dağıtıldı. Toplantıya ilişkin bilgi
verilen açıklamada, toplantıya katılan
milletvekili, danışman ve teknik heyet
uzmanlarının isimlerine yer verildi.

19 Kasım
TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu
Üyesi Mustafa Şentop, parlamentoda
düzenlediği basın toplantısında “Meclis
Başkanının komisyon başkanlığını
bırakması, çekilmesiyle beraber
Anayasa Uzlaşma Komisyonu da
hukuken varlığını sona erdirmiştir.”
dedi.
Anayasa Uzlaşma Komisyonunun
çalışmalarına başlamasının üzerinden
25 ay geçtiğini hatırlatan Şentop,
gelinen noktada 60 madde üzerinde
mutabakat sağlandığını, müzakere
edilmiş ancak mutabakat sağlanamamış
madde sayısının ise 112 olduğunu ifade
etti.
Komisyonun hedefinin yeni anayasa
yapmak olduğunu vurgulayan Şentop,
gelinen noktada komisyondaki
üyelerden hiçbirinin komisyonun yeni
anayasa yapabileceğine inanmadığını
söyledi.

