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Aşağıdaki  sorularımın  Başbakan  Sayın  Recep  Tayyip  Erdoğan 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 
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23-24  Şubat  2012  tarihinde  İstanbul’da  yapılan  Türkiye-  AB  Karma 
Parlamento  Komisyonu  toplantısının  2.  Oturumunda  Anayasa  Konusu 
tartışılmış ve Avrupa Venedik Komisyonu Başkanı Gianni Buquicchio 
ile  TBMM’yi  temsilen  Sayın  Cemil  Çiçek  açıklamalarda  bulunmuştur. 
Venedik  Komisyonu’nun  yeni  anayasa  çalışmalarındaki  önemi  2011  AP 
İlerleme  Raporunda  da  dile  getirilmiştir.   Buquicchio   konuşmasında 
özellikle parlamenter sistemden başkanlık ya da yarı başkanlık sistemine 
geçilmemesi  gerektiğini  vurgularken,  “Bugün  Avrupa’daki  ve  dünyanın 
birçok yerindeki eğilim, parlamenter rejime yönelmek şeklindedir. İkincisi, 
bir başkanlık rejimi ve  iyi işleyen başkanlık rejimi yine de her şeye 
rağmen otoriterlik eğilimlerine yol açabilir. Dolayısıyla madem sizin 
parlamenter rejiminiz işliyor o zaman yeni anayasada da bunu korumakta 
fayda var. Ayrıca bir takım temel değerler var bunları da mutlaka korumak 
lazım ki bunlar 1982 Anayasasında var. Bu ilkeler şunlardır: Erkler ayırımı, 
temel  hakların  korunması  ve  laiklik  ilkesidir”  gerekçelerini  de  ifade 
etmiştir.

Bu kapsamda;

1.  Yeni  anayasa  çalışmalarının  yapıldığı  bu  süreçte  “Başkanlık 
Sisteminin”  aniden  gündeme  gelme  sebebi  nedir?  Demokratik 
ülkelerde  istisnai  olarak  gözüken  başkanlık  sistemi  konusundaki 
yıllardır süren ısrarın arkasında ne bulunmaktadır?

2. Anayasa  hazırlık  çalışmalarını  yürüten  komisyonun  çalışmalarında 
koordinasyon  içerisinde  bulunulan Venedik  Komisyonu  Başkanı’nın 
yukarıda  yer  verilen  ifadeleri  ortadayken  bu  konuda  ısrar  etmek 
toplumsal gerginliği arttırmaz mı?

3. Başkanlık  sistemiyle yönetilen bazı  ülkelerin,  belirli  bir  demokratik 
olgunluk ve güçlerin sert ayrılığı ilkesini hayata geçirecek araçlardan 
yoksun  olmaları  halinde  anti  demokratik,  totaliter  rejimler  haline 
kolaylıkla  dönüştüğü  görülmektedir.  Nitekim  Venedik  Komisyonu 
Başkanı da “otoriterlik eğilimlerine yol açabilir” derken bu durumu 
kast  etmiştir.   Anayasamıza  göre  Türkiye  Cumhuriyeti  hem 
demokratik bir devlettir,  hem de milletvekilleri  olarak bizler de bu 
temel ilkeyi korumak üzere yemin ettik. Bu çerçevede kamuoyuyla 
nasıl bir başkanlık sistemi istediğinizi, detaylı, açık, hiçbir muğlaklığa 



yer  bırakmaksızın  paylaşmayı  düşünüyor  musunuz?  Hükümetinizin 
veya  mensubu  bulunduğunuz  partinin  bu  rejim  ile  ilgili  ortaya 
koyduğu temel bir çalışma bulunmakta mıdır?


