İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu
kuruluyor
Q l Kuruluş çalışmaları geçen yasama yılında T B M M Başkanlığınca başlatılan insan Hakları in
celeme Komisyonu'na ilişkin yasa teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklif Anaya
sa Komisyonu'nda görüşüldükten sonra Genel Kurul'a sunulacak. Teklifin Genel Kurul'da
bütçe görüşmeleri başlamadan önce kanunlaşması bekleniyor.

Aydın milletvekili
Mehmet Özalp
vefat etti
Aydın ANAP Milletvekili Meh
met Özalp 9 Kasım günü geçirdiği
trafik kazasında hayatını kaybetti.
1949 yılında Kuyucak'ta doğan
Özalp, Eczacılık Fakültesini bitirdik
ten sonra serbest eczacı olarak ça
lıştı. XVII nci dönem TBMM de Ay
dın Milletvekili olarak görev yapan
Mehmet Özalp 1987 seçimlerinde
yeniden Aydın Milletvekili olarak
parlamentoya girdi. Fransızca bilen
Mehmet Özalp, evli ve 3 çocuk ba
basıydı.
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Kasım ayında siyasi partilerin
Meclis'teki milletvekili sayılarında
bazı değişiklikler oldu. ANAP Ay
dın Milletvekili Mehmet Özalp'in
vefatı ile ANAP'ın üye sayısı
276'ya inerken, Meclis'teki boş
üyelik sayısı da 11'e yükseldi. Bu
arada 13 bağımsız milletvekilinden
7'si kurucu üye olarak DEMP'ne
katıldılar.
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TBMM'de bir "İnsan Haklarını
inceleme Komisyonu" kurulması
amacıyla geçtiğimiz yasama döne
minde TBMM Başkanlığı'nca başla
tılan çalışmalar son aşamaya geldi.
TBMM'de grubu bulunan partilerin,
komisyonun kurulmasına ilişkin ortak
yasa teklifleri Adalet Komisyonu'nun
28 Kasım günü yaptığı toplantıda ka
bul edildi. Teklif Anayasa Komisyo
nu'nda da görüşüldükten sonra Ge
nel Kurula sunulacak. Komisyonun
kurulmasına ilişkin teklifin Genel Ku
rul'da bütçe görüşmeleri başlama
dan önce ele alınarak kanunlaşma
sı bekleniyor.
İstanbul ANAP Milletvekili Bü
lent Akarcalı, Gümüşhane ANAP
Milletvekili Ülkü Gökalp Güney, is
tanbul SHP Milletvekili Hasan Feh
mi Güneş ve Konya DYP Milletveki
li Vefa Tanır tarafından hazırlanarak
bir süre önce TBMM Başkanlığı'na
sunulan yasa teklifi, "Dünyada ve ül
kemizde insan haklarına saygı ve bu

konudaki gelişmeleri izlemek sure
tiyle, uygulamaların bu gelişmelere
uyumunu sağlamak ve başvuruları
inclemek üzere TBMM'de bir insan
Haklarını inceleme Komisyonu
kurulmasını" amaçlıyor.
Yasa teklifine göre, kurulacak
komisyonun görevleri arasında insan
hakları konusundaki gelişmeleri izle
mek, insan hakları alanında yapılma
sı gerekli yasal düzenlemeleri tespit
etmek ve önerilerde bulunmak, Türk
iye'nin insan hakları uygulamalarının,
taraf olduğumuz uluslararası anlaş
malarla, anayasa ve yasalara uygun
luğunu incelemek ve bu amaçla ka
rakol, hapishane, sağlık kurumları ile
gerekli görülen kamu kurum ve ku
ruluşlarında araştırmalar yapmak, in
san haklarının ihlale uğradığına iliş
kin iddiaları incelemek, her yıl yapı
lan çalışmaları ve insan hakları uy
gulamalarını kapsayan bir rapor ha
zırlamak gibi görevler bulunuyor.

1991 Bütçesi Komisyonda
kabul edildi
Bütçe tasarısı Genel Kurulda 10-25
Aralık tarihleri arasında görüşülecek
TBMM Plan ve Bütçe Komisyo
nu 1 Kasım gününden bu yana 1991
mali yılı bütçe tasarısı üzerinde sür
dürdüğü çalışmaları tamamladı.
1 - 27 Kasım tarihleri arasında
pazar hariç her gün toplanarak büt
çe görüşmelerini tamamlayan komis
yonda bütçe tasarısı üzerinde bazı
değişiklikler de yapıldı.
Komisyondaki görüşmelerin
son gününde memur maaşlarını dü

zenleyen maddeler üzerinde de
önergeler verildi. Buna göre tasarı
da 346 olan memur maaş katsayısı
352'ye, 444 olan taban aylığı katsa
yısı da 480'e yükseltildi.
1991 mali yılı bütçe tasarısı
10-25 Aralık tarihleri arasında
TBMM Genel Kurulu'nda görüşüle
cek. Tasarı kanunlaştıktan sonra 1
Ocak 1991 tarihinden itibaren uygu
lamaya konulacak.

