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Anayasa Değişikliği Ne Getiriyor, Ne Götürüyor?

 

 TAKDİM

	 16	 Nisan	 2017	 tarihinde	 ülkemiz	 ve	
milletimiz	açısından	çok	önemli	bir	referanduma	
gidiyoruz.	

	 AK	Parti	 ve	MHP	 işbirliği	 ile	 hazırlanan	
ve	 yönetim	 sistemi	 değişikliğini	 içeren	 anayasa	
değişikliği	teklifi	kamuoyunda	fazla	tartışılma	ve	
değerlendirme	fırsatı	bulamadan	Meclis’e	sunul-
du.	Aynı	aceleci	yaklaşımla	Meclis’ten	geçirildi	ve	
Cumhurbaşkanı’nın	onayı	ile	millete	arz	edildi.

	 Süreç,	başından	itibaren	milletin	sıhhat-
li	bir	değerlendirme	yapmasına	imkân	vermeden	
ve	aceleyle	yürütüldü.	Daha	da	kötüsü	özellikle	
hükümet	kanadı	referandum	süreci	kampanyasını	
toplumda	 kutuplaşmayı	 ve	 kamplaşmayı	 daha	
da	artıracak	bir	üslup	ve	muhtevayla	yürütüyor.	
Bu	yanlış	üslup	ve	yaklaşım	maalesef	meselenin	
müzakere	edilmesine	 fırsat	vermemekle	beraber	
15	Temmuz	gibi	büyük	bir	badireyi	el	 ve	gönül	
birliği	içinde	atlatmış	80	milyon	vatan	evladını	da	
birbirine	düşman	eden	bir	duruma	sebep	oluyor.

	 Saadet	 Partisi	 olarak	 bizler,	 bu	 süre-
ci	 başından	 beri	 yakinen	 takip	 ediyoruz	 ve	 bu	
değişikliğin	 hep	 ülkemiz	 lehine	 olacak	 şekilde	
neticelenmesi	gayretinde	olduk.

	 Başta	 anayasa	 değişikliği	 teklifi	 olmak	
üzere	ülke	meselelerinin	kamplaşmaya	ve	kutup-
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laşmaya	 sebep	 vermeden,	 birlik,	 beraberlik	 ve	
kardeşlik	 içerisinde,	 düşünerek	 ve	 müzakere	
ederek	düzeltilebileceğine	inanıyoruz.	

	 Saadet	 Partisi	 bir	 meseleyi	 ele	 alırken,	
hak	ve	adalet	ölçülerinde,	ülkenin	tarihi	müktese-
batına	 uygun	 ve	 ülkesi	 ve	milletinin	menfaatini	
gözeterek	ele	alır.	Referandumda	oylanacak	olan	
bu	 anayasa	 değişikliği	 konusunda	 kararını	 ve	
değerlendirmesini	de	bu	ölçüler	içinde	yapmıştır.	

	 Bu	çalışma,	anayasa	değişikliğinin	neler	
getirdiğini	anlatmak,	olması	gerekenin	ne	olduğu-
nu	hatırlatmak,	necip	milletimizin	neyi	oyladığını	
bilmesini	ve	kararını	“hamasetle	değil	düşünerek”
vermesini	temin	etmek	gayesiyle	hazırlandı.

	 16	Nisan	2017	tarihinde	yapılacak	olan	
referandumun	sonucu	ne	olursa	olsun	ülkemize	
ve	milletimize	hayırlar	getirmesini	diliyoruz.
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I. BÖLÜM
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1. ANAYASA TOPLUM SÖZLEŞMESİDİR

	 Anayasalar,	 bir	 ülkede	 yaşayan	 vatan-
daşların	 arzusuna	 uygun	 olarak	 tanzim	 edilmiş	
bir	 “toplumsal	 sözleşme”	 niteliğinde	 olmalıdır.	
Anayasa	 hazırlanırken	 gaye,	 istisnasız	 bütün	
vatandaşların	 “Bizim	ne	güzel	Anayasamız	 var”	
inancında	olmalarını	temindir.	Bunun	için	de	ana-
yasaların	 gayesi,	 kâmil	 manada	 insan	 hak	 ve	
hürriyetlerini	 teminat	 altına	 almak	 ve	 yönetim-
de	adaleti	temin	etmektir.	Yoksa	bunları	ortadan	
kaldırmak	değildir.	

2. ANAYASA SAADET GETİRMELİDİR

	 Anayasalar	 ülkede	 düzeni	 tanzim	 eden	
en	 önemli	 belgelerdir.	 Vatandaşların	 saadetleri	
ise	her	şeyden	önce	ve	en	büyük	oranda	düzene	
bağlıdır.	Dolayısıyla	anayasaların	amacı	topluma	
ve	onun	bireylerine	saadet	getirmektir.	

	 Saadetin	 tesisi	 için	 gerekli	 olan	 huzur,	
hürriyet,	 adalet,	 refah	 ve	 saygınlık	 prensiplerini	
getirme	gayesini	gütmeyen	ve	bu	gayelere	uygun	
adil	bir	düzen	önermeyen	hiçbir	anayasa	ülkemi-
ze	ve	milletimize	saadet	getiremez.

3. ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ ZARURİ MİDİR?

	 Çok	partili	hayata	geçtiği	tarihten	itibaren	
ülkemizde	partilerin	bir	araya	gelerek	yaptığı	tek	
bir	anayasa	olmamıştır.	Maalesef	anayasalarımız	
askeri	 ihtilallerin	 ürünü	 olarak	 hazırlanmış	 ve	
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gelişen	olaylara	karşı	 reaksiyonlar	 esas	alınarak	
da	 bazı	 değişiklikler	 yapılmıştır.	 Bu	 itibarla	 an-
ayasalar	“milletin	ne	istediği”	göz	alınarak	değil,	
“millete	 nasıl	 bir	 şekil	 verileceği”	 gözetilerek	
düzenlenmişlerdir.	 Bu	 yüzden	 bir	 yandan	 bu	
anayasaların	 sık	 sık	 değişmesi	 gerekmiş	 diğer	
yandan	 da	 toplumda	 huzur	 ve	 saadeti	 temin	
etmek	 yerine	 huzursuzluk	 ve	 buhranlara	 sebep	
olmuşlardır.	

	 1982	Anayasası’nın	bu	bakımdan	bir	an	
evvel	değiştirilmesi	gerekmektedir.	Milletin	bu	ar-
zusunu	yerine	getirmek	bizatihi	yürürlükteki	an-
ayasanın	da	belirttiği	gibi,	anayasayı	değiştirme	
yetkisine	sahip	ve	göreviyle	sorumlu	olan	Türkiye	
Büyük	Millet	Meclisi’nin	vazifesidir.	

4. ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILMALIDIR?

	 Anayasalar	 bütün	 toplumu	 kucaklayan	
“bir	toplumsal	sözleşme”	oldukları	için	anayasa-
nın	değiştirilmesinde	millet	iradesinin	temsilcileri	
olan	Siyasi	Partilerin	hepsinin	uzlaşmasının	temi-
ninin	 büyük	 önemi	 bulunmaktadır.	 Bu	 uzlaşma	
hiç	değilse	TBMM’de	temsilcisi	bulunan	partiler	
arasında	 gerçekleşmelidir.	 Böyle	 bir	 uzlaşma-
ya	 dayanmayan,	 yalnızca	 bir-iki	 partinin	 uygun	
görmesiyle	 yapılacak	 değişikliklerin	 ülkemize	
huzur	getirmesi	ve	insanımızın	beklentilerine	cev-
ap	vermesi	ve	ayrıca	uzun	ömürlü	olması	müm-
kün	değildir.Bu	 şekilde	 yapılmış	bir	 anayasa	 ya	
da	 anayasa	 değişiklikleri	 sadece	 yeni	 huzursu-
zluklara	yol	açacaktır.



9

Anayasa Değişikliği Ne Getiriyor, Ne Götürüyor?

5. ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNDE ESAS “ÖZDE 
DEĞİŞİKLİK” OLMALIDIR

	 				Hepimizce	malum	olduğu	üzere	1982
Anayasası,	 bir	 darbe	 anayasasıdır.	 Zaman	
içerisinde	 yaşanan	 bazı	 gelişmeler	 neticesinde	
kısmi	 değişikliklere	 uğramış	 olsa	 da	 darbe	
ruhunu	yani	özünü	hala	korumaktadır.	Ülkemizin	
içerisinde	 bulunduğu	 birçok	 problemin	 kaynağı	
da	bu	anayasanın	özündeki	problemli	hususlardır.	
Ülkemiz	 insanının	 anayasa	 değişikliğinden	
beklentisi,	bu	problemli	hususların	giderilmesidir.

	 Bu	 itibarla	 bir	 anayasa	 değişikliği	
yapılırken	amaç,	insanımızın	beklentilerine	cevap
verebilmek	ve		toplumumuzdaki		mevcut		huzur-
suzlukları	ortadan	kaldırabilmek	olmalıdır.

	 Bu	 sebepten	 dolayı	 biz	 Saadet	 Partisi	
olarak;	ne,	hangi	şekilde	olursa	olsun	bir	anayasa	
değişikliği	yapmış	olalım	fikrine	 iltifat	edebiliriz,	
ne	de	peyderpey	mutabık	kalmadığımız	değişik-
likleri	 yapmak	 suretiyle	 amaca	 ulaşalım	 fikrine	
iltifat	edebiliriz.	

	 Özde	değişilik	yapmak	yerine	başka	un-
surlarla	uğraşmak,	sadece	“insanımızı	oyalamak”	
anlamı	 taşır.	Oysa	esas	olan,	beklentilere	cevap	
vermek	 ve	 huzursuzlukların	 nedenlerini	 ortadan	
kaldırarak	hizmet	etmektir.	

	 Ayrıca	 yaşadığımız	 hadiseler	 bize	 baş-
ka	 bir	 şeyi	 daha	 göstermiştir.	 Aynı	 anayasa	 bir	
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hükümet	 için	baskı	ve	zulme	gerekçe	olmuşken	
başka	 bir	 hükümet	 için	 baskı	 ve	 zulme	 engel	
olma	 imkânı	 vermiştir.	 Yani	 mevcut	 anayasa,	
özünde	 zulme	 fırsat	 imkânı	 vermiş	 olduğundan	
dileyen	zulüm	uygulamış	dileyen	uygulamamıştır.	
En	bariz	örneği	başörtüsü	uygulamalarıdır.

	 Beklentilere	 cevap	 vermek	 ve	 huzur-
suzlukların	 nedenlerini	 ortadan	 kaldırmak	 bazı	
maddelerin	şeklen	değiştirilmesiyle	mümkün	ol-
maz.	 Mutlaka	 “anayasanın	 özü”ndeki	 hataların	
giderilmesiyle	yani	istenmeyen	tatbikata	yol	açan	
sebeplerin	 ortadan	 kaldırılarak	 düzenin	 bütün	
vatandaşlarca	 benimsenecek	 hale	 getirilmesiyle	
mümkündür.

	 Bu	 sebeplerden	 dolayı	 bir	 anayasa	
değişikliğinde	 en	öncelikli	 husus,	ülkemizin	bir-
lik	ve	beraberliğini	ve	kâmil	manada	insan	hak-
larının	uygulanmasını	temin	etmek	ve	yönetimde	
adaleti	tesis	edecek	bir	düzen	kurmak	olmalıdır.

6. YÖNETİMDE İSTİKRAR ÖNEMLİDİR, ADALET İSE 
ZARURİDİR

	 1982	 Anayasası’nın	 en	 önemli	 prob-
lemlerinden	 biri	 de	 “gerçek	 demokrasi”	 yerine	
“milleti	 keyfi	 arzulara	 uydurma”ya	 yani	 “hile”	
ve	 “aldatmaca”ya	 müsait	 bir	 yapı	 taşımasıdır.	
Çünkü	bu	anayasanın	her	ne	kadar	birçok	mad-
desinde	 “demokrasi”	 ve	 “demokratik”	 ifadeleri	
kullanılmışsa	da	TBMM’de	milletin	adil	bir	şekil-
de	 temsil	 edilmesini	 sağlayacak	 temel	 esaslar	
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belirlenmemiştir.	Herşey	kanuna	bırakılmıştır.	Bu	
belirsizlikten	 yararlanılarak	 da	 seçim	 kanunları	
gayr-ı	 adil	 şekilde	 yapılmış	 ve	 seçimlerde	 ada-
letsizliği	artıran	bir	durum	ortaya	çıkmıştır.	

	 Bu	 “aldatmaca”yı	 devamlı	 kılmak	 için	
seçim	 sisteminde,	 “adalet”	 mefhumu	 değil	 “is-
tikrar”	mefhumu	öne	çıkarılmıştır.	Halbuki	gerçek	
demokrasi	ancak	seçim	sisteminin	adil	olmasıy-
la	 mümkündür.	 Millet	 kendi	 kendini	 yönetmek	
için	 temsilcilerini	 seçiyor	 ve	 böylece	 milleti	 ve	
milli	 iradeyi	temsil	eden	TBMM	teşekkül	ediyor.	
Gerçek	demokraside	TBMM’nin	milleti	aynen	ve	
adil	ölçüler	içinde	temsil	etmesi	ve	her	bir	seçim	
çevresinde	 milletin	 kendisini	 istediği	 kimselerle	
temsil	ettirmesi	esastır.	Demokraside	esas	olan,	
millet	iradesinin	baskısız	ve	çarpıtılmadan	tecel-
lisidir.
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II.  BÖLÜM



13

Anayasa Değişikliği Ne Getiriyor, Ne Götürüyor?

1. AK PARTİ VE MHP’NİN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ
 
	 1982	Anayasası	darbe	ürünü	bir	anayasa	
olduğu	ve	muhtevasında	birçok	problem	ihtiva	et-
tiği	için	yeni	ve	sivil	bir	anayasa	yapılması	bütün	
partilerin	 sürekli	 gündemini	 meşgul	 etmiştir.	
Ülkemizi	 yaklaşık	 15	 yıldır	 idare	 eden	 AK	 Par-
ti’nin	de	özelikle	son	birkaç	seçimdir	en	önemli	
vaatlerinden	biri	anayasa	değişikliği	olmuştur.	Bu	
çerçevede	 2011	 seçimlerinden	 sonra	 Meclis’te	
temsil	 edilen	 siyasî	 partiler,	 anayasa	 değişikliği	
için	bir	 komisyon	 teşekkül	 ettirdiler	 ve	birtakım	
çalışmalar	 yaptılar.	 Ancak	 yapılan	 çalışmalar	
akamete		uğradı		ve		herhangi	alınamadı.		Ayrıca
bu	 çalışmanın	 neden	 akamete	 uğradığına	 dair	
kamuoyuna	doyurucu	bir	açıklama	da	yapılmadı.	

	 Bu	sürecin	ardından	AK	Parti	bir	uzlaşma	
zemini	 oluşmadığı	 gerekçesiyle	 parti	 olarak	 bir	
çalışma	yapacaklarını	ve	bunu	Meclis’e	sunacak-
larını	deklare	etti.	Ancak	bu	konuda	da	muhteva-
ya	dair	sadece	“Türk	tipi	başkanlık	sistemi”	diye	
bir	kavram	haricinde	herhangi	bir	bilgiyi	kamuoyu	
ile	 paylaşmadı.	 Bu	 yaklaşıma	MHP	 dahil	Mec-
lis’te	 temsil	edilen	bütün	partiler	 itirazlarını	dile	
getirerek	kabul	edemeyeceklerini	ifade	ettiler.

	 15	Temmuz	2016	tarihinde	gerçekleşen	
darbe	teşebbüsünden	sonra	bizzat	MHP	tarafın-
dan	 “fiilî	 durumu	 hukukîleştirmek”	 diye	 ifade	
ettikleri	 bir	 yaklaşım	 ile	 anayasa	 değişikliği	
konusunda	AK	Parti’ye	işbirliği	teklifi	sunulmuş-
tur.	Bu			teklif			sonrasında			AK			Parti			ve		MHP		
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mevcut	anayasada	sadece	“sistem	değişikliği”ni	
içeren	bir	çalışma	yaparak	Meclis’e	sunmuşlardır.	
Değişiklik,	 “Parlementer	 Sistem”den	 (hüküme-
tin	parlementodan			çıktığı			sistem)			“Başkan-
lık			Sistemi”ne	(hükümetin	ayrı	parlementonun	
ayrı	 seçildiği	 sistem)	 geçişi	 önermekte	 ve	 bunu	
da	 “Cumhurbaşkanlığı	Sistemi”	olarak	adlandır-
maktadır.21	 madde	 olarak	 sunulan	 anayasa	
değişikliği	 teklifi	 Meclis’ten	 18	 madde	 olarak	
çıkmıştır.Teklif	 Cumhurbaşkanı	 tarafından	 onay-
lanarak	16	Nisan	2017	tarihinde	halkın	onayına	
sunulacaktır.
 
	 Şimdi	değişiklik	teklifinin	neleri	ihtiva	
ettiğini	ele	alalım.

2. ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ NE GETİRİYOR?

I.Genel Konulardaki Değişiklikler
 a.Yargı	yetkisi	tanımlamasında	“bağımsız”	
ibaresinin	 yanına	 “tarafsız”	 ibaresi	 ekleniyor.	
(Teklif	m.	1)
 b.Milletvekili	 sayısı	 550’den	 600’e	
çıkarılıyor.	(Teklif	m.	2)
 c.Milletvekili	seçilme	yaşı	25’ten	18’e	in-
diriliyor.	(Teklif	m.	3)

II.Seçimlerle İlgili Değişiklikler

 a.Meclis	 ve	 Cumhurbaşkanı	 seçimleri	
aynı	güne	getiriliyor.	(Teklif	m.	4)
 b.Meclis’in	 seçimin	 yenilenmesine	 karar	
verebilme	yetkisi	değiştiriliyor.	Meclis	ancak	üye	
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tam	sayısının	beşte	üç	çoğunluğuyla	(360	millet-
vekili)	seçimlerin	yenilenmesine	karar	verebiliyor.	
(Teklif	m.	11)
 c.Cumhurbaşkanı	 sebep	 göstermeden	
dilediği	zaman	Meclis	seçimlerinin	yenilenmesine	
karar	verebiliyor.	(Teklif	m.	11)

III.Denetim İle İlgili Değişiklikler

 a.Meclis’in	hükümeti	güvenoyuyla	denet-
lemesi	kaldırılıyor.	(Teklif	m.	5)
 b.Meclisin	 Bakanlar	 Kurulu’na	 kanun	
hükmünde	kararname	çıkarma	yetkisi	verme	yet-
kisi	kaldırılıyor.	(Teklif	m.	5)
 c.Türkiye	Büyük	Millet	Meclisi’nin	bakan-
lıkların	çalışmasına	dair	bilgi	edinme	ve	denetim	
yolları	başlığı	kaldırılıyor.
 d.Milletvekillerinin	 Bakanlara	 sözlü	 soru	
sorması	kaldırılıyor.	(Teklif	m.	6)
 e.Meclis’in	Bakanlar	Kurulu	veya	herhan-
gi	bir	bakan	hakkında	gensoru	önergesi	vermesi	
(Güven	oylaması	talebi)	kaldırılıyor.	(Teklif	m.	6)
 f.Yürütmenin	 başı	 olacak	 olan	 Cumhur-
başkanı’na	soru	sorulamıyor;	ancak	yardımcıları-
na	ve	bakanlarına	sorulabiliyor.	(Teklif	m.	6)
 g.Suç	işlediği	iddia	edilen	bakanlarla	ilgili	
Meclis	soruşturması	açılması	zorlaşıyor.
 h.Suçlanan	 Cumhurbaşkanı	 Yardımcıları	
ve	 Bakanlar	 hakkında	 Meclis’in	 salt	 çoğunluğu	
ile	(301	milletvekili)	soruşturma	önergesi	verile-
biliyor.
 i.Başkan	yardımcıları	veya	bakanlara	dair	
soruşturma	 önergesinin	 gündeme	 alınabilmesi	
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için	Meclisin	3/5’inin	(360	milletvekili)	oyu	gere-
kiyor.	(Teklif	m.	10)
 j.Suç	işlediği	iddia	edilen	Cumhurbaşkanı	
yardımcıları	ve	bakanlar	ancak	400	milletvekili-
nin	oyu	 ile	Yüce	Divan’a	gönderilebiliyor.	 (Teklif	
m.	10)
 k.Meclis	 Cumhurbaşkanı’nın	 geri	 gön-
derdiği	 bir	 kanunu	 salt	 çoğunlukla	 (301	millet-
vekili)	 aynen	 kabul	 ederse	 Cumhurbaşkanı	 ka-
nunu	yayımlıyor.	(Teklif	m.	16/C)

 l.TBMM’nin	 bütçe	 ile	 ilgili	 yetki-
si	 karışıklıklara	 sebep	 olacak	 şekilde	 yeniden	
düzenleniyor.	 (Anayasa	 m.	 161-165;	 Teklif	 m.	
15)

IV.Yürütme İle İlgili Değişiklikler

 a.Parlamenter	sistemden	Cumhurbaşkan-
lığı	sistemine	geçiliyor.	Başbakanlık	ve	Bakanlar	
Kurulu	kaldırılıyor.
 b.Yürütme	yetkisi	Cumhurbaşkanı’na	ve-
riliyor.	(Teklif	m.	8)
 c.Partili	 Cumhurbaşkanlığı’nın	 yolu	
açılıyor.	(Teklif	m.	7)
 d.Yürütme	 yetkisi	 ve	 görevi,	 Cumhur-
başkanı	 tarafından	kullanılıyor	ve	yerine	getirili-
yor.	(Teklif	m.	16/A)
 e.Seçilmemiş	 olan	 Cumhurbaşkanı	
yardımcısı,	Cumhurbaşkanı’na	vekâlet	edebiliyor	
ve	Cumhurbaşkanı’na	ait	yetkileri	kullanabiliyor.	
(Teklif	m.	10)
 f.Cumhurbaşkanı	 bir	 veya	 daha	 fazla	
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Cumhurbaşkanı	yardımcısı	ile	bakanları	atıyor	ve	
görevlerine	son	veriyor.	(Teklif	m.	8)
 g.Cumhurbaşkanı	 üst	 kademe	 kamu	
yöneticilerini	 atayabiliyor,	 görevlerine	 son	 vere-
biliyor.	(Teklif	m.	8)
 h.Cumhurbaşkanı	 üst	 kademe	 kamu	
yöneticilerinin	atanmasına	ilişkin	usul	ve	esasları	
Cumhurbaşkanlığı	 kararnamesiyle	 düzenliyor.	
(Teklif	m.	8)
 i.Cumhurbaşkanı	millî	 güvenlik	 politika-
larını	belirliyor.	(Teklif	m.	8)
 j.Cumhurbaşkanı	yürütmeye	ilişkin	konu-
larda	kararname	çıkarabiliyor.	(Teklif	m.	8)
 k.Cumhurbaşkanı	 tek	başına	olağanüstü	
hâl	 ilan	 edebiliyor	 ve	 Anayasa	 104.	madde	 ile	
sınırlı	olmadan	OHAL	kararnameleri	çıkarabiliyor.	
(Teklif	m.	12)
 l.Bakanlıkların	 kurulması,	 kaldırılması,	
görevleri,	 yetkileri,	 teşkilat	 yapısı	 kanunla	 değil	
Cumhurbaşkanlığı	 kararnamesiyle	 düzenleniyor.	
(Teklif	m.	10)
 m.Bakanlıkların	merkez	ve	taşra	teşkilat-
larının	 kurulması	 kanunla	değil	Cumhurbaşkan-
lığı	kararnamesiyle	düzenleniyor.	(Teklif	m.	10)
 n.Kamu	tüzel	kişiliği,	ancak	kanunla	veya	
Cumhurbaşkanlığı	 kararnamesiyle	 kurulabiliyor.	
(Teklif	m.	16/B)
 o.Genelkurmay	Başkanının	görev	ve	yet-
kileri	Cumhurbaşkanlığı	kararnamesi	ile	düzenle-
necek	şekilde,	fıkra	kaldırılıyor.	(Teklif	m.	16/E)
 p.Milli	Savunma	Bakanlığı’nın	Genelkur-
may	Başkanlığı	ve	Kuvvet	Komutanlıkları	ile	iliş-
kileri	ve	yetki	alanı	kanunla	düzenlenir	maddesi	
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kaldırılıyor.	(Teklif	m.	16/E)
 q.Millî	 Güvenlik	 Kurulu	 Genel	 Sekreter-
liği’nin	 teşkilatı	ve	görevleri	kanunla	değil	Cum-
hurbaşkanlığı	kararnamesiyle	düzenleniyor.	(Tek-
lif	m.	16/B)

V.Yargı İle İlgili Değişiklikler

 a.Askerî	 yargıya	 dair	 Anayasa	 maddesi	
kaldırılıyor;	 disiplin	 mahkemeleri	 dışında	 askerî	
mahkeme	kurulamıyor.	(Teklif	m.	13,	m.	16/E)
 b.Cumhurbaşkanının	 Devlet	 Denetleme	
Kurulu’nun	 başkan	 ve	 üyelerini	 kanunda	 nite-
likleri	 belirtilen	kişiler	 arasından	atayacağı	hük-
mü	kalkıyor,	nitelik	belirtilmiyor.	(Teklif	m.	16/Ç)
 c.Devlet	 Denetleme	 Kurulu’nun	 işleyişi,	
üyelerinin	 görev	 süresi	 ve	 özlük	 işleri	 kanunla	
değil	 Cumhurbaşkanlığı	 kararnamesiyle	 düzen-
leniyor.	(Teklif	m.	16/Ç)
 d.Hakimler	 ve	 Yüksek	 Savcılar	 Kurulu	
(HSYK)	 üye	 sayısı	 22’den	 13’e	 indiriliyor.	 6’sı	
Cumhurbaşkanı,	7’si	Meclis	tarafından	belirleni-
yor.	(Teklif	m.	14)
 r.Anayasa	Mahkemesi	üye	sayısı	17’den	
15’e	indiriliyor.	12’si	Cumhurbaşkanı,	3’ü	Meclis	
tarafından	belirleniyor.	(Teklif	m.	16/D)

VI.Referandum Kabul Edilirse Hemen Uygula-
nacak Değişiklikler

 a.Anayasa	 değişikliği,	 referandumda	 ka-
bul	 edilirse,	 Cumhurbaşkanı’nın	 varsa	 partisi	
ile	 ilişiği	 kesilir	maddesi	hemen	kalkıyor.	 (Teklif	
18/C)
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 b.Anayasa	değişikliği,	 referandumda	ka-
bul	edilirse,	Cumhurbaşkanı	30	gün	içinde	HSK	
üyelerini	yeniden	belirliyor.	(Teklif	17/C)

3. DEĞİŞİKİLİKLER NE ANLAM İFADE EDİYOR?

 I.Genel Konular

	 Yargının	 tarafsızlığı	 anayasadaki	 ilgi-
li	 maddeye	 bir	 ibare	 konularak	 sağlanamaz.	
Aslolan	 metne	 yazılan	 ibare	 değil	 oluşturulan	
düzendir.	Bu	 itibarla	 yargıya	 yönelik	düzenleme	
teklifi	maddeye	eklenen	tarafsız	ibaresinin	sadece	
yazıda	kalacağına	işaret	etmektedir.

	 Meclis	 millet	 iradesinin	 yegâne	 tecel-
ligâhıdır.	Bu	itibarla	Meclis’te	esas	olan	sayı	değil	
temsilde	adaletin	sağlanmasıdır.	Temsilde	adalet	
sağlanmadıktan	sonra	sayı	çok	da	önemli	değildir.

	 Bir	milletin	en	önemli	gücü;	millî,	manevî	
ve	 ahlâkî	 değerlerle	 bezenmiş,	 ülke	 sevgisiyle	
yoğrulmuş	ve	bütün	insanlığın	saadeti	için	çalış-
mayı	gaye	edinmiş	nesilleridir.	Nesillerimize	veri-
lecek	en	büyük	kıymet,	onlar	için	huzur	içinde	bir	
toplum	oluşturmak	ve	iyi	bir	gelecek	hazırlamak-
tır.

 II.Seçimler

	 Cumhurbaşkanı’nın	tek	başına	ve	gerekçe	
göstermeden	seçime	karar	verebilmesi	Meclis’in	
şahsiyetini	 zedeler.	 Cumhurbaşkanı’nın	 seçim	
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kararı	 alması	 kendi	 görev	 süresini	 bitiriyor	 olsa	
da	bu	gerçeği	değiştirmez.	Aynı	şekilde	önemli	bir	
gerekçe	olmadan	Meclis’in	belli	bir	sayıyı	bularak	
seçime	gidebiliyor	olması	da	yürütme	açısından	
birçok	önemli	mahzur	doğuracaktır.

 III.Denetim

	 Başkanlık	 sisteminin	 en	 büyük	 avan-
tajı	 yönetimde	 istikrarı	 sağlaması	 ve	 güçlü	 bir	
hükümet	 imkânı	 sunmasıdır.	 Böyle	 güçlü	 bir	
hükümetin,	 ülkeye	 zarar	 vermeden	 ve	 sadece	
hizmeti	 önceleyerek	 icraat	 yapabilmesi	 için	 en	
önemli	husus	denetlenebilir	olmasıdır.	Bu	denet-
lemeyi	doğal	olarak	ancak	Meclis	yapabilir.	

	 Getirilen	 değişiklik	 teklifinde	 Meclis’e	
bazı	 denetleme	 imkanları	 verilmiş	 olsa	 da	 ye-
tersiz	ve	kısıtlıdır.	Cumhurbaşkanı’na	soru	soru-
lamıyor	 olması,	 Cumhurbaşkanı	 yardımcıları	 ve	
önemli	 bakanlıkların	 Meclis	 onayına	 sunulma-
ması,	 bütçe	 konusunda	 karışıklıklara	 sebebiyet	
verilecek	olması,	Meclis	tarafından	çıkarılmış	ka-
nunun	Cumhurbaşkanınca	iade	edilmesi	halinde	
kanunun	yeniden	çıkarılmasında	zorlaştırma	ge-
tirilmesi	 gibi	 hususlar	 başta	 olmak	 üzere	 Mec-
lis’in	hükümeti	denetim	imkânı	zayıf	tutulmuştur.

 IV.Yürütme

	 Daha	önce	de	belirtildiği	üzere	başkanlık	
sistemi,	güçlü	ve	uzun	süreli	hükümet	etme	im-
kânı	 sağlayan	bir	 sistemdir.	Bu	 kadar	 güçlü	 bir	
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yürütmenin	kontrolü	 için	diğer	 erklerle	 arasında	
denge	 ve	 uyum	 sağlanması	 ve	 denetlenmesinin	
artırılması	gerekirken	mevcut	teklifte	tersi	bir	du-
rum	getirilmiştir.

	 Seçilmemiş	 veya	 Meclis	 onayına	 sunul-
mamış	 Cumhurbaşkanı	 yardımcısının	 Cumhur-
başkanına	 vekalet	 edecek	 olması	 başlı	 başına	
problemli	bir	husustur.

	 Üst	 kademe	 kamu	 yöneticilerinin	 atan-
ması	 ve	 görevlerine	 son	 verilmesinin	 Cumhur-
başkanınca	yapılması	doğal	bir	durumdur.	Ancak	
bunlara	 dair	 usul	 ve	 esasların	 nasıl	 işleyeceği	
konusunda	bir	netliğin	olmaması	kamu	persone-
linde	endişeye	sebep	olacak	bir	durumdur.	Aynı	
şekilde	bakanlıkların	ve	teşkilat	yapılarının	karar-
name	ile	düzenlenmesi	konusunda	işleyişin	nasıl	
olacağı	hususu	Anayasa	değişikliği	çalışması	 ile	
beraber	arz	edilmesi	gereken	hususlardır.	

	 Ayrıca	 kamu	 tüzel	 kişiliği	 gibi	 ülke	 için	
hayatî	önemî	haiz	bir	meselenin	Cumhurbaşkan-
lığı	kararnamesi	ile	de	kurulabilmesi	önümüzdeki	
yıllarda	toplumda	sıkıntılara	sebebiyet	olabileceği	
yönünde	kamuoyunda	ciddi	endişeler	bulunmak-
tadır.

	 Özetle	ifade	edecek	olursak,	teklif	edilen	
yeni	 sistemin	 gereği	 olarak	 Cumhurbaşkanı’nın	
bakanları	ve	üst	kademe	kamu	yöneticilerini	ata-
ması,	 kamunun	 genel	 işleyişinin	 belirleyicisi	 ol-
ması	tabiîdir.	Ancak	bu	hususlarla	alakalı	muğlak	
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bırakılan	ve	ileride	nasıl	idare	edileceği	konusun-
da	 netlik	 olmayan	 hususlar	 insanların	 zihninde	
bir	problem	olarak	durmaktadır.

 V.Yargı

	 Askerî	yargının	disiplin	mahkemeleri	ha-
ricinde	 kaldırılmış	 olması	 önemli	 ve	müspet	 bir	
adımdır.	Ancak	Cumhurbaşkanı’nın	HSK’nın	13	
üyesinden	 6’sını	 direkt	 atayabilmesi	 ve	 partili	
olduğu	 için	meclis	 tarafından	belirleneceklerden	
en	 az	 birini	 atayacak	 olması	 HSK’nın	 Cumhur-
başkanı	 tarafından	 kontrol	 edileceği	 anlamına	
gelmektedir.	 Aynı	 şekilde	 Anayasa	 Mahkeme-
si	 üyelerinin	 15	 üyesinden	12’sini	 atayabilecek	
olması	 da	 Cumhurbaşkanı’nın	 yargılanabileceği	
söylemini	boşa	çıkarmaktadır.	Sadece	bu	iki	ata-
ma	imkanı,	anayasanın	ilgili	maddesine	eklenen	
“tarafsız”	ibaresinin	şeklen	yazıldığına	işarettir.

	 Ayrıca	 Devlet	 Denetleme	 Kurulu’na	 ait	
düzenlemede	 üyelerin	 atamasında	 nitelik	 un-
surunun	kaldırılması	ve	yine	üyelerin	görev	süresi	
ve	özlük	işlerinin	kanun	yerine	Cumhurbaşkanlığı	
kararnamesiyle	 düzenlenebilecek	 olması	 önemli	
bir	problem	olarak	karşımıza	çıkacaktır.

 VI.Hemen Uygulanacaklar

	 Anayasa	 değişikliğinin	 referandumda	
kabul	 edilmesinin	 hemen	 ardından	 Cumhur-
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başkanı’nın	 parti	 mensubu	 olmasına	 imkan	
tanınması	ve	HSK	üyelerini	yeniden	belirleyecek	
olması	 toplumda	 değişiklikteki	 samimiyet	 hissi-
nin	zedelenmesine	yol	açacaktır.

 VII.Genel Değerlendirme

	 AK	Parti	ve	MHP	tarafından	hazırlanan	bu	
Anayasa	 değişikliği	 aceleyle	 hazırlanmış,	 eksik-
liklerinin	 ve	 problemli	 hususlarının	 giderilmesi	
için	yeterince	müzakere	edilememiştir.	Bu	itibarla	
yukarıda	da	açıklandığı	üzere	ülkemiz	açısından	
birçok	endişe	verici	hususu	içermektedir.

	 Ülkemiz	başta	çeşitlenen	ve	yaygınlaşan	
terör	 olayları	 olmak	 üzere	 birçok	 sosyal,	 siyasi	
ve	ekonomik	sorunla	karşı	karşıyadır.	Bu	sorun-
ların	 çözümünde	 esas	 mesele	 yönetim	 sistemi	
değişikliği	 değil	 yönetim	 zihniyeti	 değişikliğidir.	
Zira	bugün	hükümette	bulunan	AK	Parti,	 siyasi	
açıdan	her	türlü	imkana	sahiptir	ve	yaklaşık	15	
yıldır	tek	başına	iktidardadır.

	 Ayrıca	 Saadet	 Partisi	 olarak	 bizler,	 bu	
değişikliğin	 mevcut	 haliyle	 geçmesinin	 bizatihi	
Sayın	Cumhurbaşkanı’nın	şahsına	ve	AK	Parti’ye	
büyük	zararlar	vereceği	kanaatindeyiz.	

	 Yine	bizler	AK	Parti’ye	gönül	vermiş	bütün	
kardeşlerimizi	seviyoruz	ancak	ülkemizi	daha	çok	
seviyoruz.
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4. SAADET PARTİSİ BUGÜNE KADAR BU KONUDA 
NE DEDİ?

	 Saadet	 Partisi,	 mevcut	 anayasanın	
değiştirilmesi	 gerektiğini	 ve	 değişikliğin	 ana	
muhtevasının	 yukarıda	 da	 ifade	 edildiği	 üzere	
“özde	değişiklik”	şeklinde	yapılmasını	hep	 ifade	
etmiştir.

	 Saadet	Partisi,	AK	Parti	ve	MHP	tarafın-
dan	hazırlanan	anayasa	değişikliğini	yersiz	ve	ye-
tersiz	görse	de	önem	atfetmiş	ve	ülke	içerisinde	
herhangi	bir	krize	sebebiyet	vermemek	için	hata		
ve		eksiklerinin	düzeltilmesi	halinde	destek	vere-
bileceğini	yazılı	ve	sözlü	beyanlarıyla	açıklamıştır.

	 Saadet	 Partisi,	 prensip	 itibariyle,	 yöne-
timde	istikrarı	ve	adaleti	tesis	edecek	bir	Başkan-
lık	 Sistemine	 ya	 da	 bugünkü	 ifadesiyle	 Cum-
hurbaşkanlığı	 Sistemi’ne	 karşı	 değildir.	 Aksine,	
Türkiye’de	Başkanlık	Sistemi’ne	ilişkin	ilk	öneriyi	
yapan	Millî	Görüş	partileri	olmuştur.

	 Saadet	 Partisi,	 geçmişte	 olduğu	 gibi	
bugün	 de	 anayasa	 değişikliği	 teklifini	 ve	 bu	
kapsamda	 gündeme	 gelen	 “Cumhurbaşkanlığı	
Sistemi”	tartışmalarını,	büyük	bir	titizlik	ve	has-
sasiyetle	ele	almış,	 teklif	 edilen	çalışma	üzerin-
den	“En	iyi	sistem	nasıl	kurulur?”	sorusunun	ce-
vabını	aramıştır.

	 Bu		amaçla		alanında		uzman		akademis-
yenler,	 sivil	 toplum	 temsilcileri,	 kanaat	 önder-
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leri	ve	araştırma	kuruluşları	ile	çeşitli	çalışmalar	
yapmıştır.	Yapılan	teklifin	milletimizin	 ihtiyaç	ve	
beklentilerine	uygun	bir	sistem	olması	için	azamî	
çaba	göstermiştir.

	 Tüm	bu	çaba	ve	tecrübeler	ışığında	teklif	
edilen	düzenlemede	endişe	verici	hususları	tespit	
ederek	Meclis’te	temsil	edilen	partilere	ve	Sayın	
Cumhurbaşkanı’na	 bu	 durumu	 bildirmiştir.	 Her	
ne	kadar	anayasa	komisyonu	görüşmeleri	sırasın-
da	 teklifte	 kısmi	 değişiklikler	 yapılmış	 olsa	 da	
endişelerimiz	maalesef	ortadan	kalkmamıştır.

	 Özellikle	 partili	 Cumhurbaşkanlığı	 ve	
Cumhurbaşkanı’nın	 Meclis’i	 feshi	 gibi	 bazı	
düzenlemeler	gelecekte	hem	ülke	hem	de	millet	
aleyhine	 ciddi	 olumsuz	 sonuçlar	 doğurabilecek	
niteliktedir. 

	 Gerek	 bu	 endişelerin	 ortadan	 kalkması	
gerekse	 “Yeniden	Büyük	Türkiye”	 idealini	 yaka-
layacak	bir	anayasanın	ortaya	çıkması	şüphesiz	
ki	hepimiz	için	övünç	vesilesi	olacaktır.

	 Bu	 çerçevede	 tespit	 ve	 önerilerimizin	
samimi	bir	çaba	olarak	değerlendirilip		ciddiyetle
ele	 alınması	 ve	 yapılan	 anayasa	 değişikliğinin	
kamu	 vicdanında	 kabul	 görmesi	 için	 gereken	
düzenlemelerin	yapılması	en	büyük	temennimiz-
di.	 Maalesef	 bu	 temennimiz	 doğrultusunda	 bir	
sonuç	alınamamıştır.
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	 Anayasa’da	 yapılacak	 değişikliğin	 iti-
barını	ve	toplum	tarafından	kabulünü,	“yasama,	
yürütme	 ve	 yargı”	 arasındaki	 “uyum	 ve	 denge”	
belirleyecektir.	Bu	üç	erk	arasındaki	ilişki,	“denge	
ve	 denetleme”	 prensibi	 çerçevesinde,	 birinin	
diğeri	 üzerinde	herhangi	 bir	 hâkimiyet	 veya	 ve-
sayet	 oluşturmasına	 imkân	 vermeyecek	 şekilde	
düzenlenmeliydi.

	 İcranın	 tek	 elde	 toplandığı	 Cumhur-
başkanlığı	 Sistemi’nde	 yönetimde	 istikrar	 en	
önemli	 avantajlardan	 biridir.	 Hükümeti	 kuram-
ama	 ya	 da	 kurulmuş	 hükümetin	 güvenoyu	 ile	
düşürülmesi	 gibi	 kaygılar	 olmayacağı	 için	 güçlü	
bir	icraat	imkânı	ortaya	çıkacaktır.	Ancak,	güçlü	
bir	Yürütme	organı	ile	doğru	orantılı	olarak	güçlü	
bir		Yasama’nın		varlığı		hükümetin		faaliyetlerini
denetleme	 ve	 dengeleme	 için	 hayati	 önemî	
haizdir.	

	 Güçlü	 bir	 Meclis	 için	 Meclis’in,	 bütçeyi	
değiştirerek	 onaylama	 hakkı	 korunmalı,	 kanun	
yapmada	 ortağı	 olmamalı,	 Cumhurbaşkanı	 ile	
çatışmaya	sebebiyet	verecek	alan	bırakılmamalı	
ve	 denetleme	 hakkı	 daha	 güçlü	 ve	 belirgin	 ol-
malıydı.

	 Özellikle	 etkinliğini,	 saygınlığını	 ve	
gücünü	korumak	için	TBMM’nin	kendi	iradesinin	
dışında	feshine	imkân	tanıyacak	her	türlü	düzen-
lemeden	mutlak	suretle	uzak	durulmalıydı.

	 Güçlü	 bir	 Meclis’in	 en	 önemli	 şartı	 ise	
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temsilde	 adaletin	 azamî	 düzeyde	 sağlanmış	 ol-
masıdır.	 Toplumun	 bütün	 kesimlerinin	 temsil	
edildiği,	 görüş	 ve	 tekliflerini	 ifade	 etme	 imkânı	
bulduğu	 bir	 Meclis,	 toplumsal	 barışın	 sağlan-
masına	büyük	katkı	sağlayacak,	millet	nezdinde	
bugünkünden	 çok	 daha	 demokratik	 ve	 saygın	
hale	gelecektir.	Güçlü	bir	Meclis	 için,	kanunlara	
bırakılmaksızın	bizzat	anayasa	ile	seçim	barajları	
tamamen	kaldırılmalıydı.

	 Cumhurbaşkanı	yardımcıları,	Millî	Savun-
ma,	Adalet	ve	İçişleri	gibi	bazı	önemli	ve	stratejik	
bakanlıklara	 atanacak	 isimler	Meclis’in	 onayına	
sunulmalıydı.	 Bu	 durum	 sadece	 mecliste	 değil	
millet	 nezdinde	 de	 Hükümet’e	 saygınlık	 kazan-
dırmış	olurdu.	

	 Yine	 görevi	 sırasında	 haklarında	 ciddi	
suçlama	bulunan	bakanlar	için,	“gensoru”	benze-
ri	bir	soruşturma	ve	hesap	sorma	mekanizmasının	
varlığı,	 Meclis’in	 millet	 adına	 denetleme	 an-
layışının	bir	gereği	olarak	görülmeli	ve	muhafaza	
edilmeliydi.

	 Yeni	 düzenleme	 ile	 gündeme	 gelen	
“Partili	 Cumhurbaşkanı”	 kamuoyunda	 haklı	 bir	
endişeye	 neden	 olmuştur.	 Gerçekten	 de	 Cum-
hurbaşkanı’nın	 partisiyle	 ilişiğinin	 kesilmeme-
si,	 Cumhurbaşkanlığı	 makamı	 için	 elzem	 olan	
“Tarafsızlık”	ve		“Eşitlik”		ilkelerine		gölge		düşür-
mekle	kalmayacak,	toplumun	bütününü	kucakla-
ma	noktasında	eksiklik	olarak	algılanacaktır.	Bu	
itibarla	Cumhurbaşkanı	partili	olmamalıydı.
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	 Yeni	 anayasa	 teklifi	 çerçevesinde	 üze-
rinde	 titizlikle	durulması	gereken	en	önemli	un-
surlardan	biri	de	Yargı	Bağımsızlığı	idi.	Yargı,	ne	
Yasama’nın	ne	de	Yürütme’nin	etkisinde		kalma-
yacak	 şekilde	 düzenlenmeliydi.	 “Adalet	 mülkün	
temelidir.”	Yargının	bağımsız	olmadığı	bir	yerde,	
haktan,	 hukuktan,	 adaletten	 bahsetmek	 müm-
kün	değildir.	Yargı	bağımsızlığı,	ülkede	huzurun,	
barışın,	kardeşliğin	tesisi	için	olmazsa	olmaz	bir	
husustur.	 Herhangi	 bir	 organ	 veya	 kişinin	 et-
kisinde	kalma	ihtimali	olan	ya	da	başka	bir	güce	
bağımlı	olan	hukuk	sistemi	hiçbir	zaman	adil	o-
lamaz.	

	 Saadet	 Partisi	 olarak	 sürecin	 başından	
itibaren	 bu	 tespit	 ve	 önerilerimizi	 bir	 kardeş-
lik	 vazifesi	 olarak	 gerek	Meclis’te	 temsil	 edilen	
gerekse	 temsil	 edilmeyen	 partilerle	 paylaştık.	
Düzeltme	 veya	 geri	 dönme	 konusunda	 da	 ger-
ekli	 uyarılarımızı	 ifade	 etme	 gayretinde	 olduk.	
İnandığımız	gerçekleri	necip	milletimize		ve		tari-
he	 karşı	 sorumluluğumuzun	 gereği	 olarak	 tüm	
kamuoyuna	arz	ediyoruz.
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SONUÇ
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Anayasalar toplum sözleşmesidir.

* Bir	ailede	fertler	aynı	çatı	altında	nasıl	bir	ara-
da,	huzur	 içinde	yaşarsa,	anayasalar	bir	ülkede	
yaşayan	 7’den	 70’e	 tüm	 vatandaşların	 hiçbir	
zorlamaya	maruz	kalmadan,	rızaları	ile	bir	arada	
huzurlu,	mutlu,	refah	ve	saadet	içinde	yaşamasını	
garanti	eder.

* Anayasalar,	 Medine	 Sözleşmesi’nde	 olduğu	
gibi,	bir	toplumdaki	farklı	insanların	karşılıklı	hak	
ve	özgürlüklerini	güvence	altına	alır.

* Anayasalar,	 adaletin	 teminatıdır.	 Hak	 ve	
özgürlüklerin	 teminatıdır.	 Barış	 ve	 kardeşliğin	
teminatıdır.	İnanç	hürriyetinin	teminatıdır.	Ülkede	
huzurun,	güvenin	ve	güvenliğin	teminatıdır.

* Anayasalar,	hükümetlerin	hukuk	içinde	hareket	
etmesi	için	vardır.

* Anayasalar,	 kuvvetler	 arasında	 denge	 sağlan-
ması	için	vardır.

* Anayasalar,	 yönetenlerin	 kendi	 menfaatlerini	
değil	halkın	menfaatini	gözetmesi	için	vardır.

*Anayasalar,	 mahkemelerin	 zulüm	 değil	 adalet	
dağıtması	için	vardır.

* Anayasalar,	 insanların	huzur	 içinde	çalışması,	
üretmesi	ve	hakça	paylaşması	için	vardır.
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* Anayasalar,	 insanların	 alın	 terinin	 korunması	
için	vardır.

*	 Anayasalar,	 insanların	 yarınlarına	 umutla,	
güvenle	bakabilmesi	için	vardır.

* Anayasalar,	 tüm	kurumların	 sağlıklı	 çalışması	
için	vardır.

* İyi	anayasalar	bilgiyi,	hikmeti	esas	alır.

* İyi	anayasalar,	hırslardan	arınmış,	aklı	esas	alır.

* İyi	anayasalar,	tüm	toplumun	menfaatini	esas	
alır.

* İyi	anayasalar,	toplum	içinde	ayrılık,	kutuplaş-
ma,	çatışma	tohumları	ekmez.

* İyi	anayasalar,	iyiliğin,	hakkın,	adaletin	toplum-
da	yeşermesine	hizmet	eder.

Unutmayalım!

* Referandumda	partilere	veya	adaylara	oy	ver-
meyeceğiz.	 Anayasa	 değişikliği	 partiler	 üstü	 bir	
meseledir.

Unutmayalım!

* Anayasa	değişikliği	bizim	ve	çocuklarımızın	ge-
leceğini	derinden	etkileyecektir.
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* Birbirimizi	kırmadan,	 itham	etmeden	hep	bir-
likte	düşünmeye,	istişare	etmeye	ihtiyacımız	var!
Şuurlu	 bir	 şekilde	 tercihimizi	 yapmak	 için	 gel	
kardeşim,	beraber	düşünelim!...

* Düşünmeden değil düşünerek karar verelim.

* Ülkemizin huzuru, refahı, saadeti ve akıbeti 
için…

Niyet Hayır, Akıbet Hayır!

Şüphesiz ki, mutlak güç ve kudret sahibi yalnız-
ca Cenab-ı Hakk’tır.

Allah ülkemizin ve milletimizin yardımcısı olsun.
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