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TBMM Başkanı Cemil Çiçek
Avrupa Konseyi Parlamento
Başkanları Konferansına Katıldı

Çiçek;  “Esas  mesele  yasalarda,  anayasalarda  düzenlenen  bu  hususlarla  ilgili  teminatlarýın  ortaya  
çýıkarýılmasýıdýır.Elbette  her  ülkenin  anayasasýında  hak  ve  özgürlük  ihlalleriyle  ilgili  olarak  ne  gibi  
teminatlarýın  olmasýı  gerektiðği  yazýılýıdýır.  Bunlarýın  baþşýında  anayasa  mahkemeleri  ve  baðğýımsýız  yargýı  geliyor.”
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
Cemil Çiçek, Norveç’in başkenti
Oslo’da gerçekleştirilen Avrupa Konseyi
Parlamento Başkanları Konferansı’na
katıldı.
Konferans, Norveç Parlamentosu
Başkanı Olemic Thommessen’in
açış konuşmasıyla başladı. Avrupa
Konseyi’nin din, ırk, cinsiyet renk
gibi farklılıklara bakmaksızın, insan
haklarına saygı, temel özgürlükler,
demokrasi ve hukukun üstünlüğü
ilkelerine saygının güçlendirilmesi için
biricik platform olduğunu ifade eden
Thommessen, “Dinamik, müreffeh,
demokratik Avrupa için aynı görüşleri
paylaşıyoruz ancak birçok endişemiz
de var. Berlin Duvarı’nın yıkılışından
bu yana yaşanan büyük ekonomik
gelişme, demokratikleşme ve açık
toplum dönemine rağmen ufukta kara

bulutlar var. Milyonlarca vatandaşımız
işsiz, kıtamızın bazı yerlerinde insan
haklarının durumu standartlarımızı
karşılamıyor” dedi.
TBMM Başkanı Cemil Çiçek de
konferansın birinci gününde yaptığı
konuşmada, temel hak ve özgürlüklerin
doğru tanımının önemine işaret etti.
Bu konuda epey mesafe alındığını
ifade eden Çiçek, insan hakları
sözleşmesinin yorumuyla ilgili olarak
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin
verdiği kararlar ile iç hukukta yargının
verdiği kararların hak ve özgürlüklerin
neyi ifade ettiğini büyük ölçüde ortaya
koyduğunu belirtti.
Anayasa çalışmaları sırasında
Venedik Komisyonu’nun ortaya
koyduğu çabanın önemli bir kaynak
oluşturduğunu vurgulayan Çiçek,
“Esas mesele yasalarda, anayasalarda

düzenlenen bu hususlarla ilgili
teminatların ortaya çıkarılmasıdır.
Elbette her ülkenin anayasasında
hak ve özgürlük ihlalleriyle ilgili
olarak ne gibi teminatların olması
gerektiği yazılıdır. Bunların başında
anayasa mahkemeleri ve bağımsız
yargı geliyor. Belki üzerinde yeterince
durmadığımız medya konusu hak ve
özgürlüklerin hem teminatıdır hem de
bu özgürlüklerin kötüye kullanılması
noktasında medya da zaman zaman
kötü örnekler ortaya koymaktadır”
değerlendirmesini yaptı.
Çiçek, üzerinde durulması gereken
bir konunun da hak ve özgürlüklere
tehditlerin nereden geldiği konusu
olduğunu belirterek, “Devletten
geliyorsa bunu yargıyla çözüyoruz ama
bugün Suriye, Irak’ta hepimizin travma
yaşadığı gündür. En büyük tehdit, terör
örgütlerinden geliyor. Demokrasiye

