TBMM Başkanı Akbulut Meclis'in ilk yasama yılını değerlendirdi

"Meclisimiz, bütün
zorlukları aşacak
birikime sahiptir"
TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut, 21 inci Dönem Birinci
Yasama yılının sona ermesi nedeniyle düzenlediği basın
toplantısında "Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, bütün zor
lukları aşacak sağlam bir yapıya ve birikime sahiptir." dedi.
Akbulut'un düzenlediği basın toplantısına, TBMM Baş
kanlık Divanı üyeleri Nejat Arseven, Şadan Şimşek, Melda
Bayer, Ahmet Çakar, Mehmet Ay, TBMM Başkan Başda
nışmanı Orhan Demirtaş da katıldı.
Sözlerine, deprem telaketi sırasında hayatlarını kaybe
den vatandaşları bir kere daha rahmetle anarak başlayan
Akbulut, ölenlerin yakınlarına ve millete sabır ve başsağlı
ğı, yaralı vatandaşlara acil şifalar diledi.
Akbulut "Milletimiz ve devletimiz güç birliği içinde bu
büyük felaketin yol açtığı zararları moral çöküntüsüne uğ
ramadan tamir edecektir." diyerek şöyle konuştu:
"Yurdumuzun pek çok yerini etkileyen deprem, ülkemi
zin ve dünyanın tanık olduğu en büyük doğal afetlerin ba
şında yer almaktadır. Ve ne yazık ki, binlerce vatandaşımı
zın hayatını kaybetmesine, onbinlerce vatandaşımızın ya
ralanmasına neden olmuştur. Canlarını kurtarabilen va
tandaşlarımız ise yakınlarını, evlerini, eşyalarını yitirmenin
acısı içerisinde hayatlarını yeniden kurabilme çabası ver
mektedir.
Depremin acısını yüreğinde duyan yüce milletimiz, açı
lan yaraların sarılması için gönüllü bir seferberlik içerisine
girmiştir, işçisinden memuruna, esnafından işadamına,
parlamenterine kadar toplumumuzun her kesimi afetzede
lere katkıda bulunabilmek için adeta birbirleriyle yarış ha
lindedir.
TBMM'nin el ve gönül birliği içerisinde yürütülen bu ça
balara katkıda bulunma kararı aldığını ifade eden Akbulut,
Milletvekilleri ve Meclis personeli arasında başlatılan kan
ve maddi yardım kampanyasının devam ettiğini hatırlattı.
Ayrıca, 1999 TBMM bütçesinde taşıt alımı için ayrılan
ödeneklerin kullanılmaması ve zaruri olanlar dışındaki har
camaların kısıtlanmasının kararlaştırıldığını açıklayan
TBMM Başkanı, bu şekilde iki trilyon liranın üzerinde bir ta
sarruf sağlanacağını ifade etti. Akbulut şöyle devam etti:
"Devletimiz ve milletimiz afetin yol açtığı zararları gider
mek, acıları dindirmek üzere canla başla uğraşıyor. Dün
yanın pek çok ülkesinin de kurtarma ekipleri ve maddi yar
dımla destek verdiği bu çabaların mümkün olan en kısa sü
rede sonuçlanacağını umuyorum. Allahtan milletimizi ve
bütün insanlık alemini benzeri afetlerden esirgemesini dili
yorum.
TBMM BÜLTENİ
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Milletimiz ve devletimiz güç birliği içinde bu büyük fela
ketin yol açtığı zararları moral çöküntüsüne uğramadan ta
mir edecektir. Milletimizin refah ve mutluluğu için büyük bir
azim ve kararlılıkla kalkınma hedeflerimiz istikametinde ça
lışmalarımıza devam edeceğimize hiç kimsenin kuşkusu ol
masın."
YASAMA Ç A L I Ş M A L A R I
18 Nisan 1999 Pazar günü yapılan milletvekili genel
seçimi sonucunda oluşan 21 inci Dönem TBMM'nin birinci
yasama yılı çalışmalarını tamamladığını anımsatan Akbu
lut, ilk yılda gerçekleştirilen çalışmaları konusunda bilgi
verdi.
TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut "Birinci yasama yılında
yerine getirilen çalışmaların tümü (Egemenlik kayıtsız şart
sız milletindir) düstur ve bilinci içerisinde gerçekleştirilmiş
tir. Bütün çalışmalarımızda, Yüce Önder Atatürk'ün ilke ve
inkılapları rehberimiz olmuştur." dedi.
Yasama faaliyetleri hakkında bilgi veren Akbulut şöyle
konuştu:
"Geride bıraktığımız birinci yasama yılında parlamento
muz toplam 59 birleşim yapmıştır. Bu birleşimlerin hepsin
de toplantı yeter sayısı sağlanmıştır.
Yaklaşık dört ay süren birinci yasama yılı çalışmalarının
süresi 374 saat 51 dakika olarak tesbit edilmiştir. Bu çalış
malara ait tutanaklar ise 15 bin 298 sayfadır.
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ
Kısa bir zaman dilimi içerisine sığdırılan bu çalışmalar
sırasında iki anayasa değişikliği gerçekleştirilmiştir.
Anayasa'nın 143 üncü maddesinde yapılan değişiklik
le, devlet güvenlik mahkemelerinin kuruluşu yeniden d ü 
zenlenmiştir. Böylelikle, demokratikleşme yolunda önemli
bir adım daha atılmıştır.
Gerçekleştirilen ikinci anayasa değişikliği ile Anaya
sa'nın 47, 125 ve 155 inci maddeleri yeniden düzenlen
miştir. Uluslararası sermayenin ülkemizde yatırım yapma
sını sağlamayı amaçlayan bu düzenleme ile özelleştirme
kavramı ilk kez anayasımızda yer almıştır.
KANUNLAR
Birinci yasama yılı içerisinde başkanlığımıza. Cumhur
başkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen ve
hükümsüz sayılmayan 16 adet kanun da dahil olmak üze
re toplam 285 adet kanun tasarısı ile 20. Dönemden inti
kal eden ve hükümsüz sayılmayan 240 adet kanun hük
münde kararname gelmiştir.

