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İstanbul, 02 Aralık 2011 2011/1353

GENEL MEKTUP
No: 669

Konu: Yeni Anayasa Yapımı hk.

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu tarafından Birliğimize gönderilen
29 Kasım 2011 tarih ve A.01.1.AUK.0.00.00.00-32276 sayılı yazıda, yeni
anayasa taslak metnini hazırlık çalışmalarında meslek kuruluşlarının da
görüş ve önerilerinin alınacağı ifade edilmiştir.

Anayasa konusundaki çalışmalar kapsamında, TBMM tarafından bir
web sayfası (yenianayasa.tbmm.gov.tr) hazırlanmıştır. Web sayfasının en
önemli özelliği internet üzerinden görüş bildirimine olanak sağlamasıdır.

TBMM Başkanlığından alınan ekteki yazıda, yapılan çalışmaların
toplumun bütün kesimlerinin katılımıyla gerçekleştirilmesinin
amaçlandığı belirtilerek, Birliğimize bağlı bütün kuruluşlara bildirim
yapılması istenmiştir.

Konuya ilişkin olarak Birliğimiz bünyesinde çalışmalar yürütülmekte
olup, dileyen üyelerimizin görüşlerini 28 Aralık 2011 tarihine kadar
Birliğimize ve/veya ilgili web sayfası üzerinden 31 Aralık 2011 tarihine
kadar TBMM’ye iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

İlkay ARIKAN
GENEL SEKRETER

Ek: TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonunun 29 Kasım 2011 tarih ve
A.01.1.AUK.0.00.00.00-32276 sayılı yazısı.



TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BA$KANLIGI
ANAYASA UZLA $MA KOMiSYONU

Sayi : A.01.1.AUK.0.00.00.00 - 3 2 2 7 6Konu : Yeni anayasa yapimi 2 Q Kasii.l lull

TURKIYE SERMAYE PIYASASI ARACI KURULU$LARI BIRLIGINE

Ilgi: 11.11.2011 tarihli ve 28677 sayih yazimiz.

TBMM Anayasa Uzla^ma Komisyonu, 11.11.2011 tarihinde tarafiniza gonderilen

yazida belirtildigi uzere, yeni anayasa taslak metnini hazirlamak ve anayasa yapim surecini

yurutmek uzere call^malarlna 19.10.2011 tarihi itibariyle baslami^tlr. Komisyon, bu surecte

halk ve sivil toplum katiliminin en yuksek seviyede gerceklqmesini amaclamaktadir.

Komisyon, bu esnada, cali^malarmi koordineli ^ekilde yurutmek ve goru^lerinizin

sistematik ve ozenli ^ekilde kayda alinmasini saglamak amaciyla "meslek kurulu^lan ve

sendikalarin oneri ve g6r4lerini alacak bir alt komisyon" olu^turmu^tur. Bu alt komisyon

cali^malarlna 24.11.2011 tarihi itibariyle ba^lami^tir. Komisyon. bu surecte, posta yoluyla

veya elektronik ortamda (TBMM Web sayfasinda olu§turulan yeni anayasa sitesi araciligiyla)

ileteceginiz gorulerinizi tasnif ve analiz edecek, gerektiginde bizzat sizi dinleyecek ve

ulkemizin cesitli bolgelerinde sizlerle toplantilar duzenleyecektir.

Surer igerisinde sadece meslek kurulu^lari ve sendikalara ait ust kurulu^larin degil, uye

veya bagll alt kurulu^lann da goru^leri alinabilecektir. Bu yogun katilim siirecinin makul bir

surede bitirilmesi ise goru^lerin kisa surede tasnif edilip muzakere edilmesiyle mumkundur.

Bu itibarla, yazili veya elektronik ortamda (TBMM Web sayfasinda olu^turulan yeni

anayasa sitesi araciligiyla) ileteceginiz goru^Ierin, 11.11.2011 tarihli yazida belirtildigi uzere,

en gec 31.12.2011 tarihine kadar tarafimiza iletilmesi ve bu davetin kurum bunyenizde yer

alan alt kurulu^lara da ivedilikle iletilmesi hususlarini rica ederim.

Saygilanmla.

Cef l cif

Turkiye Buyuk Millet Meclisi
Ba^kam
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