
BASIN ACIKLAMASI

Turkiye Buyuk Mil let Meclisi, T0rkiye cumhuriyeti 'ni kuran,
Kurtulug Savagr'nr ydneten ve olaganustu kogullarda dahi
toplanarak bugun yagadlklarrmrzla kryaslanamayacak gok daha
bUyUk sorunlarrn ustesinden gelen bir Meclis' t i r .

Halkrn egemenligi ve Mil let in iradesi, segilmig ve vekalet
veri lmig Mil letveki l leri  aracrlrgr i le Turkiye Buyuk Mil let
Meclis' inde hayata gegiri l ir .  Bu gergevede tum Siyasi Parti lerin
ve Mil letveki l lerinin, Mil let imizin kendilerine verdigi bu onurlu
gorevi yerine getirmeleri igin TUrkiye BUyuk Mil let Meclisinde
olmalan gerekti$ine inan tyoruz.

12 Haziran segimleri sonrastnda bazt Mil letvekil lerin yemin
etmeyerek yasama faaliyetlerine katrlmamalarr eksikl ikt ir. Son
segimlerle bir l ikte % 95 seviyelerinde yUksek bir temsil  oranlnr
yansrtan TUrkiye BUyUk Mil let Meclisi,  Mil let imizin yeni bir
Anayasa yaptlmast talebi i le bir legtir i lerek de$erlendir i ldiginde,
tum siyasi part i ler igin uygun bir uzlagma zemini
olugturmaktadrr. Ortaya grkan bu tarihi frrsat, toplumsal
sozlegme tanrmrna uygun bir Anayasa yaprlmasr hedefi igin
kullantlmalrdlr.

Siyaset kurumu igin sorunlann gUndeme getir i lece$i,
tarlrgrlaca$t, de$erlendir i leceQi ve gdzUm bulunaca$r yegAne
ortam TUrkiye BUyUk Mil let Meclisidir. Siyasi parti ler sorunlarrn
gozUmU igin TUrkiye BUyUk Mil let Meclisi zemininde olmalrdrr.

Bu inangla, Anayasa dahil  tUm mevzuatrn, hukukun
UstUnlUgU gergevesinde ve kuvvetler aynlr$t i lkesi dikkate
alrnarak, 6zgUrlUkleri  geniglet ici  bir anlaytgla yorumlanmasr ve
uygulanmast gerekti$ine inantyoruz. -
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Sonug olarak, Meclisin agl lrgrndan bugUne kadar, Yasama
Faaliyetlerine katt lmamtg olan mil letvekil lerinin yemin ederek
Meclis galtgmalartna igtirak etrnelerini ve katkr sa$lamalarrnr
ara) ediyoruz.

Kamuoyuna saygryla duyuruyoruz.

Nurettin Cnruifl i

Giresun Mil letveki l i

AK Parti Grup Bagkan Vekil i

Ankara Mil letvekil i

AK Parti Genel Baskan Yardrmcrsl
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istanbul Mil letveki l i

CHP Grup Bagkan Vekil i
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Krrklarel i  Mil letveki l i

CHP Parti Meclisi Uyesi
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Adryaman Mil letveki l i
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CUf istanbul Mil letvekil i

AK Parti Grup Bagkan Vekil i


