İzgi. parlamento

muhabirleri

ile

bctyramlaştı

''Gelecekteki güzel günlere Meclis'de
oluşturulacak kararlarla ulaşacağız."
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Ömer izgi,
Ramazan

Bayramı dolayısıyla yayımladığı

mesajda,

yaşanan acı ve üzüntü veren olayların bir an önce sona
ermesi; başta çocuklar olmak üzere t ü m insanların,

"Gelecekteki güzel günlere bugüne kadar olduğu gibi

savaşların

bundan sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluş

dileğimizdir.

turulacak

kararlarla ulaşacağız." dedi. İzgi,

neden o l d u ğ u acıları yaşamaması

içten

bayram

Sürekli değişen ve gelişen koşullardan kaynaklanan

dalayısıyla parlamento muhabirlerini de kabul ederek

bazı eksikliklerimiz, sorunlarımız ve gereksinimlerimiz

bayramlaştı.

olabilir. Bunları, asla karamsarlığa kapılmadan, işbir

TBMM Başkanı İzgi, Bayram mesajında, Ramazan

liğimizi daha da güçlendirerek, inanç ve güvenimizi koru

Bayramı'nın 'Ulusça, birbirimize olan sevgi, hoşgörü, bir

yarak rahatlıkla aşabiliriz. Bunun için her türlü maddi ve

lik

manevi zenginliğe sahibiz.

ve

beraberlik

duygularımızı

gösterme

olanağı

sağladığını belirtti. İzgl'nin mesajı şöyle:

Gelecekteki güzel günlere bugüne kadar olduğu gibi

"insanlar arasında sevgi, hoşgörü ve yardımlaşma
duygularının

karşılıklı

olarak

pekişip

güçlenmesini

bundan sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluş
turulacak kararlarla ulaşacağız. Tarihinin her döneminde

sağlayan dini bayramlarımızın bireysel ve toplumsal

ulusunun

yaşamımızda çok önemli ve anlamlı bir yeri vardır.

Meclisi'nin Başkanı olma onurunu taşıyan biri olarak

Bayramların getirdiği güzellik ve iyilik ortamı içinde

hizmetinde

olan

Türkiye

Büyük

Millet

buna inancım tamdır."

yardımlaşma ve dayanışma ilişkilerinin gelişmesi, sonuç

Ömer İzgi, Ramazan Bayramı ertesinde parlamento

itibarıyla toplumsal barış ve istikrarımızın güçlenmesini

muhabirlerini ve Meclis personelini ayrı ayrı kabul ederek

sağlayacaktır. Türk ulusu olarak arzumuz

ülkemizde,

çevremizde ve t ü m dünyada barışın egemen olmasıdır.

bayramlaştı. Bayramlaşmanın ardından

gazetecilerle

sohbet eden İzgi, 2 0 0 2 ' d e k i çalışma takvimine ilişkin

Birbirimize, bizi biz yapan değerlerimize, tarihimize

şimdiden bir şey söylemenin doğru olmayacağını, ancak,

ve kültürümüze sahip çıkmalıyız, birlik ve dirliğimizi koru

önceliğin uyum yasalarında olduğunu, anayasa değişik

malıyız. Ancak b u sayede vatanımızı, devletimizi korur ve

liğinin de bu dönemde gündeme gelebileceğini söyledi.
Bu arada, İzgi, 4 Arahk'ta milletvekillerine iftar yemeği

demokrasimizi yüceltebiliriz.
Her türlü tahrike karşın huzur ve güven ortamı içinde
bulunan ulusumuz,

köklü tarihine ve inancına yaraşır

büyük bir olgunluk ve dayanışma içinde laik - demokratik

verdi. İzgi'nin TBMM Üyeler Lokantasında verdiği iftar
yemeğine

Ecevit,

Başbakan

Yardımcıları Hüsamettin Özkan ve Mesut

Başbakan

Bülent

Yılmaz, Ak

cumhuriyete ve birliğimize yönelecek her türlü girişimi

Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM eski

yok edecek güç ve kararlılıktadır.

Başkanlarından Yıldırım Akbulut, bakanlar, milletvekilleri

Terörün yarattığı olumsuz gelişmelerin, Ortadoğu'da

TBMM Başkam İzgi, parlamento
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muhabirlerinin

ve diğer davetliler katıldı.

bayramını

kıılUull

ve .sorularını

yanıtladı.

