TBMM yeni yasama
yılına hızlı başladı
Bu yasama yılının ilk dört ayında, milletvekilleri
bakanlara
toplam 2271 adet yazılı soru yönelttiler. Hükümet Meclis'e
54 yasa tasarısı sevkederken, milletvekilleri de 176 yasa
teklifi verdiler. Genel Kurul'da dört ayda 46 yasa çıktı, 78
gündem dışı konuşma yapıldı, 27 sözlü soru yanıtlandı.
TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Meclis çalışmaları
nın mutluluk verici bir düzeyde olduğunu belirterek, "Yüce
Meclisimiz, özellikle son aralık ayı içerisinde
gerçekleştirdiği
çalışmalarla ülke sorunlarına sahip olduğunu bir kez daha
göstermiştir. Yoğun ve verimli çalışmalarımız
sürecektir"
dedi.
Milletvekilleri, 19. yasama dönemi
nin üçüncü yılının başladığı Eylül
ayından yılbaşına kadarki dört aylık
dönemde Başbakan Tansu Çiller ile
Bakanlar Kurulu üyelerini soru
yağmuruna tuttular. Çeşitli partilere
mensup milletvekilleri Başbakan ve
Bakanlara bu dört ay içinde 2271
adet yazılı soru önergesi verdiler.
2271 yazılı soru önergesi içinde
rekor A N A P Ankara Milletvekili
Vehbi Dinçerler'e ait. Dinçerler,
yaklaşık bin adet yazılı soru önerge
si verirken, A N A P istanbul Milletve
kili Hallt Dumankaya ile Bülent
Akarcalı da Dinçerler'i izleyen
milletvekilleri oldular.
46 Y A S A ÇIKTI
Eylül-Aralık döneminde, Meclis
Genel Kurulu'nda Kasım ayında iki,
Aralık ayında ise 44 tane olmak
üzere 46 tasarı veya teklif görüşüle
rek yasalaştı. Yürürlüğe giren
yasalar arasında, 1994 Bütçesi ve
SSK'yı ilgilendiren yasayla, vergi
düzenlemelerini öngören yasa gibi
önemli yasalar bulunuyor. Benimse
nen bu yasaların arasında 20 tanesi
uluslararası sözleşme ve anlaşmala
rın onaylanmasını içeriyor. Bunlar
arasında da , Avrupa Sınırötesi
Televizyon Sözleşmesinin Onaylan

masına ilişkin yasa yer alıyor.
MUHALEFET DE,
HÜKÜMET DE ÇALIŞKAN
Bu yılın ilk dört aylık döneminde
Hükümet tarafından Meclis'e 54
yasa tasarısı ile 33 kanun hükmün
de kararname sunuldu. Milletvekil
leri ise aynı dönemde 176 yasa
teklifi hazırlayarak Başkanlığa
sundular. Milletvekilleri yine bu
dönemde 68 sözlü soru, 2271 de
yazılı soru önergesi hazırlayarak
Başkanlık aracılığıyla Hükümet'e
gönderdiler.
Milletvekilleri Eylül ayından yılbaşı
na kadar olan dönemde 78 kez
gündem dışı konuşma yapmak
üzere kürsüye gelirken, Genel
Kurul'da daha önce yönelttikleri 27
soruya da ilgili Bakanlardan yanıt
aldılar.
Bu yılın ilk dört ayında 34 Meclis
araştırması önergesi, 3 genel
görüşme önergesi verildi, bir genel
görüşme yapıldı. Birisi öğretmen so
runlarının araştırılmasını içeren,
diğeri de Star-1 ile ilgili iki Meclis
araştırma komisyonu raporu
okunarak, gündemden çıkarıldı.
Başbakan Tansu Çiller'e yönelik üç,
Başbakan Tansu Çiller ve Ulaştırma
Bakanı Mehmet Köstepen,

Ankara ANAP
Milletvekili
Vehbi
Dinçerler
bine yakın yazılı
som
önergesi vererek
bu yasama yılının
rekorunu kırdı.
Dinçerler'i
İstanbul
ANAP
Milletvekilleri
Halit Dumankaya
ve Bülent Akarcalı
izlediler.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Tahir
Köse, Orman Bakanı Hasan
Ekinci'ye yönelik birer olmak üzere
6 gensoru önergesi verildi ve bu
önergele- Genel Kurul'da reddedildi.
Genel Kurul'da ayrıca Olağanüstü
Halin dört ay daha uzatılmasına
ilişkin Hükümet tezkeresi Kasım
ayında, Çekiç Güç'ün uzatılmasına
ilişkin tezkere de Aralık ayında
tartışılarak kabul edildi.
CİNDORUK'UN AÇIKLAMASI
Meclis Başkanı Hüsamettin Cindo
ruk, Meclis çalışmalarının mutluluk
verici bir düzeyde olduğunu belirte
rek "Yüce Meclisimiz, özellikle son
Aralık ayı içerisinde gerçekleştirdiği
çalışmalarla ülke sorunlarına sahip
olduğunu bir kez daha göstermiştir."
dedi. Cindoruk şunları söyledi:
"Bu memnuniyet verici çalışma
temposunun 1994 yılında da
artarak sürdürüleceğinden kuşkum
yok. Yeni yılda, içtüzük değişikliği
başta olmak üzere, demokratikleşme
yönünde ve vatandaşlarımızın
beklentilerine uygun biçimde, yoğun
ve verimli çalışmalarımız sürecektir.
T ü m sorunlarımızı demokratik
düzen içinde Meclisimizle birlikte
aşacağız."
TBMM BÜLTENİ
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