TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut 30 Eylül günü düzenlediği basın toplantısında 21. Dönem 2. Yasama Yılı'nda yapılacak
hakkında bilgi verdi ve basın mensuplarının çeşitli konulardaki sorularını yanıtladı.

çalışmalar

Akbulut: Meclis'in saygınlığını
korumak hepimizin görevi
•
TBMM Başkanı Akbulut, yeni yasama yılının başlaması dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında,
"Yeni yasama yılında da Atatürk ilkelerinin Meclis 'in şaşmaz rehberi olacağını ve Meclis 7 yoğun bir gündemin
beklediğini" bidirdi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem 2. Yasama
yılı çalışmalarına 1 Ekim 1999 günü başladı. TBMM
Başkanı Yıldırım Akbulut yeni yasama yılının başlama
sından birgünönce bir basıntoplantısıdüzenleyerekyeni
yasama yılında yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Akbulut, sözlerine başlarken, deprem felaketinde ölenleri
rahmetle andı, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar
diledi. Yeni yasama yılının, Parlamentomuz açısından,
milletin sorunlarına çözüm getirecek çalışmalara vesile
olmasını da isteyen Akbulut, "Cumhuriyetimizin ve
demokrasimizin temel taşı olan TBMM'nin bütün üyeleri,
milletimizi, Yüce Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet
seviyesine ulaştırma görevinin bilinç ve sorumluluğu içeri
sindedir" dedi.
Yeni yasama yılında da Atatürk ilkelerinin Meclis'in
şaşmaz rehberi olacağını vurgulayan TBMM Başkanı daha
sonra birinci yasama yılında gerçekleştirilen çalışmalar
hakkında bilgi verdi.
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Birinci yasama yılında 59 birleşim yapıldığını ve bunların
hepsinde de toplantı yetersayısının sağlandığını, toplam
çalışma süresinin 375 saat olarak gerçekleştiğini vurgulayan
Yıldırım Akbulut, 4 aya yakın süre içinde iki anayasa
değişikliği yapıldığını, 69 yasa tasarısının 64 adet kanun
olduğunu, halen kanun tasarılarından 88'inin gündemde,
122'sinin de ilgili komisyonlarda olduğunu anlattı.
Birinci yasama yılında, 20. dönemden intikal eden
ve hükümsüz sayılmayan 240 adet kanun hükmünde
kararnamenin 2 adedinin 1 kanun olduğunu, 5 adedinin
gündemde ve 233'ünün de ilgili komisyonlarda bulunduğu
nu hatırlatan Akbulut, "Geride bıraktığımız yasama yılın
da sayın milletvekillerimiz tarafından başkanlığımıza 296
adet kanun teklifi verilmiş, bunlardan 30'u 3 kanun olmuş,
3 teklif sahiplerince geri alınmış, 2 teklif gündemde, 261
teklif ise ilgili komisyonlarda bulunmaktadır. Sonuç olarak
birinci yasamay ılında 68 kanun çıkarılmıştır" dedi. TBMM
Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü:

