Sayın

Okuyucularımız,

Birinci sayısını Eylül 1990 'da sunduğumuz aylık TBMM Bülte
ni'nin dokuzuncu sayısına ulaştık. Bu dokuz aylık dönem İçinde, her
ay TBMM hakkında özellikle yasama ve denetim çalışmalarına ağır
lık vererek, sizlere mümkün olduğu kadar ayrıntılı bilgiler vermeye
çaba gösterdik. Bu nedenle bültenimiz, daha çok belgesel nitelikte
tanıtıcı, bilgilendirici bir yayın oldu. Bununla birlikte, TBMM'de ce
reyan eden diğer faaliyetleri de pasajlar halinde duyurmaya çalış
tık.
Bültenimiz, TBMM içinde milletvekillerine, siyasî parti grup
larına ve komisyonlara iletilmekte, TBMM dışında ise, kütüphane
lere, üniversitelere, yargı organlarına, barolara, valiliklere, beledi
yelere, basın ve yayın kuruluşlarına ücretsiz olarak gönderilmekte
dir. Bu çerçevede baskı sayımız şimdilik 1700 dolayında tutulmak
tadır. Bu süre içinde dağıtım yaptığımız çevrelerden, bu çalışma
nın yararlı olduğu yönünde sevindirici duyumlar aldık.
TBMM Başkanı Sayın Kaya Erdem'in direktifleri, TBMM hak
kında daha ayrıntılı bilgiler içeren çeşitli yayınlar hazırlanması ve
bu tanıtıcı ve bilgi verici yayınların toplumun her kesimine mutlaka
ulaştırılması yönündedir. Sadece bülten, broşür, dergi, kitap gibi
yayınlarla yetinilmeyip, TBMM'nin kuruluşunu, fizikî yapısını, tüm
faaliyetlerini ve milletvekillerinin çalışmalarını iç ve dış kamuoyu
na anlatan video kaset ve belgesel filmler yapılması da Sayın TBMM
Başkanımızın üzerinde önemle durduğu konulardır.
TBMM Genel Sekreterliği 'nin başlattığı yeni düzenleme için
de yapılacak uygulamalarla, ilgili kurum ve kuruluşlarla da ilişki kur
mak suretiyle, demokratik rejimimizin temel organı olan TBMM'nin
bütün yönleriyle ve boyutlarıyla çok daha etkin bir biçimde tanıtıl
ması gerçekleştirilecektir.
Sayın Okuyucularımız,
Sizlere sunulan bültenimizin ve biraz önce belirttiğimiz diğer
tanıtıcı çalışmaların daha sağlıklı ve düzenli olarak hazırlanabilme
si için, eleştiri ve önerilerinize ihtiyacımız olduğunu bir kez daha
vurgulamak istiyoruz. Lütfen, bu konudaki düşüncelerinizi bizlere
iletiniz. Ayrıca, TBMM hakkında öğrenmek istediğiniz ya da bilgi
alma ihtiyacını duyduğunuz her konuda sizlere yanıt vermek bizle
ri son derece sevindirecektir. Bu suretle, TBMM ile ilgili tüm bilgi
leri doğrudan ve doğru olarak alma imkânı bulunacaktır.
Mektuplarınızı ve sözlü başvurularınızı "TBMM Bülteni Basın
ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü-TBMM-Ankara" adresine veya 420
69 01 - 420 69 06 numaralı telefonlara iletebilirsiniz.
TBMM Bülteni'nin 9. sayısı Mayıs ve Haziran aylarını kapsa
maktadır. Bunun nedeni de, son siyasî gelişmeler içerisinde, Baş
bakan Sayın A. Mesut Yılmaz tarafından kurulan yeni hükümetin
programı, bu program üzerinde Meclis Genel Kurulunda yapılan gö
rüşmeler ve güven oylaması ile ilgili bilgilere bültenimizde yer ve
rebilmektir.
Bültenimize Eylül 1991 ayından itibaren devam edeceğiz. Mec
lisin tatilde bulunduğu Temmuz ve Ağustos aylarında, sizlerden ala
cağımız önerilerin ışığı altında gerekli hazırlıkları yaparak, daha iyi
bir hizmete ulaşacağımızı ümid ediyoruz.
Bu arada bültenimizin hazırlanması sırasında değerli yardım
larını esirgemeyen sayın milletvekillerine ve TBMM'nin çeşitli bi
rimlerinde görev yapan arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi ile
tiyoruz.
10'uncu sayımızda tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın dilekle
rimizi ve en içten saygılarımızı sunuyoruz.

MECLİS
ARAŞTIRMASI
(Baştarafı 25 Sayfada)

• İzmir Milletvekili Birgen Keleş
ve 22 arkadaşının, Tarım işletmeleri
Genel Müdürlüğüne ait arazilerin
Türk ve yabancı şirketlere satılaca
ğı iddiasını tespit etmek amacıyla
Meclis
Araştırması
açılması
önergesi

KOMİSYONLAR
(Baştarafı 26

Sayfada)

• Hatay Milletvekili Öner Miski
ve 27 Arkadaşının 657 Sayılı Dev
let Memurları Kanunu. 506 Sayılı
Sosyal Sigortalar Kanunu. 211 Sa
yılı Türk Silahlı Kuvvetleri İçhizmet
Kanunu. 1479 Sayılı Esnaf ve Sanat
kârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile
5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
reddedildi.
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•
Yayın Yönetmeni
Engin KARAPINAR
•
Yayın Koordinatörü
Arif BİGEÇ
•
Yayın Sorumlusu
Tiilay ŞAKRAKER
•
Yayına Hazırlayanlar
Nural AKSEKİ
Sema Ö N D Ü R
•
Fotoğraf
Abdullah KARAKUŞ
Orhan AYDEMİR
•
Dizgi - Sayfa Düzeni
Ömer Aydos - Halil Yılmaz
•
Montaj
Ertan Uğur
•
Yayın adresi
Basın ve Halkla ilişkiler Md lüğü
Telefonlar
4 2 0 6 9 01 - 4 2 0 6 9 0 6

TBMM Basımevi Ofset Tesislerinde
hazırlanmış ve basılmıştır

