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Türkiye’de özellikle 2011 genel seçimlerinden sonra, yeni anayasa yap lmas  

ile ilgili tart malar sürekli olarak gündemde yer tutmaktad r. Halk n bu konudaki 
beklentileri, ülke çap nda yap lan çal malarla çe itli biçimlerde ifade edilmi se de 
yerel düzeyde konuyla ilgilenen çal malar yok denecek kadar azd r. Bu bo lu u 
nispeten doldurmay  amaçlayan ara t rmam z, A r ’da ya ayan insanlar n yeni 
anayasadan beklentilerini ortaya koymaktad r. Bu beklentiler, bu çal mada iki ana 
tema etraf nda ele al nmaktad r. lkin,  yeni anayasan n biçimi ile ilgili beklentiler 
ortaya konmaktad r. kinci olarak, içerik ve i lev bak m ndan yeni anayasadan 
halk n beklentileri ara t r lmaktad r. Ara t rma kapsam nda, (üyelik esas na göre) 
toplam 22.401 ki iyi temsil eden sendika, meslek odas  ve sivil toplum kurulu unun 
yan  s ra, baz  sosyolojik gruplar  temsil eden kanaat önderlerinin yer ald  
cevaplay c  kitlesiyle 30 “derinlemesine mülâkat” ve 2 “odak grup çal mas ” 
gerçekle tirilmi tir. Ara t rma, ülkenin temel sorunlar n n yeni bir anayasa ile 
çözebilece ine dair beklentiler oldu unu ortaya koymaktad r. Bu beklentiye sahip 
insanlar, bir an önce yeni anayasan n yap lmas  gerekti ine inanmaktad r. Yeni 
Anayasa’n n özellikle temel hak ve hürriyetlere öncelik vermesi, di er konular  
kanunlara b rakmas  gerekti i yönündeki görü  ön plana ç kmaktad r. Yeni 
anayasan n k sa, net ve anla l r olmas  yönündeki beklentiler de ara t rman n 
ortaya koydu u bulgular aras ndad r. Konuya hukukî aç dan de il, sosyolojik 
aç dan yakla an çal man n bulgular , rapor halinde TBMM Ba kan  Cemil Çiçek’e 
sunulmu tur.  

Anahtar Kelimeler: Halk n yeni anayasadan beklentileri, A r ’da saha 
ara t rmas , yeni Türk anayasas . 
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