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ÇĐFTE SANDIK 3 KASIM 2019’DA

Meclis Genel Kurulu’nda iki tur halinde yapılacak görüşmelerin ardından ikinci turda 330 oyun

(http://www.hurriyet.com.tr/index/oyun) bulunması halinde teklif, referanduma sunulacak. AK

Parti, komisyon raporunun yazılmasının ardından teklifi hemen Genel Kurul gündemine almayı

planlıyor. Teklif yasalaşırsa cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin 5 yıl için birlikte seçileceği çifte

sandık 3 Kasım 2019’da kurulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, referandumun açıklanmasıyla birlikte AK Parti’yle bağını yeniden

kurabilecek. Teklif, en geç 6 ay içinde TBMM’nin gerekli yasalar ve Meclis içtüzük

değişikliklerini yapmasını öngörüyor. Kasım 2019’dan önce Meclis, erken seçim kararı alırsa

cumhurbaşkanı seçimi de yapılacak ve bu seçimlerde Anayasa’daki “Seçim kanunlarında yapılan

değişiklikler bir yıl içinde uygulanmaz” ilkesi askıya alınacak.

YARDIMCILARA DOKUNULMAZLIK

Cumhurbaşkanı, istediği sayıda cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanla kabineyi oluşturacak. Bu

makamlarla ilgili teklifte bulunmayan ‘nitelik’ konusunda, ‘milletvekili seçilme yeterliliği’ şartı

teklife eklendi. Milletvekilleri gibi dokunulmazlığa kavuşacak olan cumhurbaşkanı ve

yardımcıları da Meclis’te vekillerle aynı andı içecek. Cumhurbaşkanı adaylığı için öngörülen

‘doğuştan Türk vatandaşı olma’ şartındaki ‘doğuştan’ ifadesi de çıkarıldı.

TEKLĐFTEKĐ DÜZELTMELER

Teklif hazırlanırken Meclis’in görevleri arasında unutulan ‘soruşturma’ yetkisi eklendi.

Cumhurbaşkanı’nın ilk turda seçilememesi halinde Meclis seçimlerinin de yenilenmesini

gerektiren hüküm değiştirildi. Uluslararası antlaşmalar konusunda cumhurbaşkanına verilen

‘akdeder ve yayımlar’ yetkisi, ‘onaylar ve yayımlar’ diye değiştirildi. Böylece uluslararası

sözleşmeler Meclis’te görüşülmeye devam edecek.

30 GÜNDE YENĐ HSK OLUŞACAK

Mevcut HSYK üyelerinin görevleri sona erecek ve 30 gün içinde yeni Hâkimler Savcılar Kurulu

(HSK) oluşturulacak. HSK 13 üyeden oluşacak. Bir üyesi Adalet Bakanı, bir üyesi Adalet

Müsteşarı olacak. Kalan 11 üyeden 4’ünü cumhurbaşkanı atayacak. 7 üye Meclis’te seçilecek. Üç

turlu seçimde ilk turda 400, ikinci turda 360 çoğunluk aranacak.
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Bilecik / Gölpazarı

9.980 m²
360.000 TL

Bilecik / Gölpazarı

8.285 m²
213.000 TL

Bu yazıya ilk siz yorum yapın

Giriş yapın ve yorum yazın
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