Meclis'te yedinci parti

İzgi: "TBMM
üyelerini yıpratmakla
hiç kimsenin eline bir
şey geçmez."

Toplumcu
Demokratik Parti
kuruldu

TBMM Başkanı Ömer izgi, milletvekillerinin yoğun
olarak bulunduğu bölgelerdeki emlak vergisine esas
rayiç değerinin düşük tutulduğu iddiasının gerçeği yan
sıtmadığını belirterek, "TBMM üyelerini yıpratmakla hiç
kimsenin eline bir şey geçmez." dedi.
izgi, 20 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında bazı
basın organlarında ORAN'daki emlak vergisi rayiç bedel
lerinin düşük tutulduğu iddialarına ilişkin yer alan haber
lerin gerçeği yansıtmadığını belirterek şunları söyledi:
"Milletin vekillerini böyle zaman zaman yersiz,
dayanaksız, yakışıksız ithamlarla hırpalamak Türk
Milleti'ne acaba ne kazandırıyor? TBMM üyelerinin gece
gündüz çalıştıklarını hepimiz biliyoruz. Cumhuriyet tari
hinde görülmemiş bir performansı yakalayarak, ülkenin
ihtiyaç duyduğu yasaları her gün teker teker uygulamaya
koymaktadır. Bu böyle olduğu halde, birilerini ne rahatsız
ediyor da TBMM üyelerine, milletin seçmiş olduğu vekil
lerine bu saldırıları her zaman yapageliyorlar? Ben bunun
yanıtını bulmakta zorluk çekiyorum.
TBMM üyelerini yıpratmakla hiç kimsenin eline hiçbir
şey geçmez. Sadece ve sadece milletimizin vereceği takdir
ile onların aleyhine dönecek olan düşünce ortaya çıkar."
TÜRKİYE, 2003 YİLİNDA ŞAHLANACAK
TBMM Başkanı Ömer izgi, gazetecilerin sorularını
yanıtlarken de Başbakan Bülent Ecevit ve beraberindeki
heyetin ABD gezisi konusunda "Fevkalade bir gezi oldu."
değerlendirmesinde bulundu.
Kimi işadamları dışında katılan herkesin olumlu
değerlendirmeler
yaptığını anlatan
izgi,
bazı
işadamlarının hiç anlaşma yapılmadığı eleştirisinde
bulunduğunu, ancak bunun zaman alacağını kaydetti,
izgi, ikili ilişkilerdeki gelişmeyle işadamlarının aradıkları
imkanı bulacağını belirterek, "Türkiye, 2002 yılında çok iyi
bir yola girmiştir. 2003 yılında da şahlanacaktır." dedi.
SİYASİ YASAKLAR
Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Yasası'nda
değişiklikler yapılırken siyasi yasaklar konusunun da
gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin bir soruya izgi, şu
yanıtı verdi.
"Her türlü yasak bir gereksinmeden gelir. İlle de
siyasi yasaklar ortadan kalkacaktır görüşüyle hareket
edecek olursak, o zaman Ceza Yasası"na siyasi bakım
dan hiçbir madde koymamak gerekir. Dünyanın hiçbir
yerinde bu mümkün olmamıştır, bizde de olmayacaktır.
Ancak, siyasi yasaklar bakımından dün ile bugünkü
düşünceler aynı değil. Düne göre yapmış olduğumuz
değerlendirmeler bugüne uyarlanabilir. Zaten Meclis" in
çalışması da hep bu yöndedir."

Toplumcu Demokratik Parti (TDP) adıyla yeni bir par
ti kuruldu. Aydın Bağımsız Milletvekili Sema Pişkinsüt
partinin kurucu üyeleri arasında bulunan istanbul Millet
vekili Nazire Karakuş ile İzmir Milletvekili Mehmet ö z can ve bazı kurucu üyelerle 28 Ocak'ta İçişleri Bakan
lığı" na kuruluş dilekçesini sundu. Pişkinsüt, partinin
ambleminin beyaz zemin üzerine turuncu renkli güneş ol
duğunu ve 75 kurucu üyesi bulunduğunu kaydetti. TDR
halen faaliyette bulunan 44. parti oldu.
Toplumcu Demokratik Parti
(TDP) Genel Başkanlığı'na Sema
Pişkinsüt seçildi. Pişkinsüt, par
tilerinde lider sultasının ol
mayacağını belirterek, 'TDR ortak
aklın işletileceği bir parti olacak."
dedi.
Pişkinsüt, Kurucular Kurulun
da Genel Başkanlığa seçilmesin
den sonra yaptığı konuşmada, TDP'nin zor bir dönem
den geçen Türkiye'ye "umut" olacağını söyledi. Tür
kiye'de yeni bir partinin herkes tarafından arandığını
ifade eden Pişkinsüt, "TDR halktan kopmadan, onların
sorunlarına yanıt verecek, halkı Ankara'da temsil edecek
bir partidir." dedi. Partinin Türkiye'nin farklı yer ve görev
lerde bulunan 75 kurucu üyesi bulunduğunu belirten Piş
kinsüt "Katılımcılık, dayanışma ruhu ve parti içi demok
rasinin ne kadar önemli olduğunun bilincindeyim. Bu
partide, lider sultası olmayacak. Ortak aklın işletileceği
bir parti olacak, ekip ruhu olacak." dedi.
Hiçbir milletvekilini 'transfer objesi' olarak görmedik
lerini belirten Pişkinsüt, "TDP Kurucular Kurulu, 2 kabine
çıkarabilecek, Bakanlar Kurulu oluşturabilecek düzey
dedir." dedi. TDP'nin inançların özgürlüğünü savun
duğunu ve inançların siyasete alet edilmesinin karşısında
durduğunu belirten Pişkinsüt, insan haklarının siyasal
laştırmasına izin verilmeyeceğini kaydetti. Pişkinsüt,
yönetim hatası yapmanın
ahlak hatası olarak değer
lendirileceğini söyledi.
Sema Pişkinsüt, par
tilerinin
ambleminin
"Güneş' olduğuna dikkati
çekerek, "Bu güneş pek
çok kişiyi sararken, ısıtır
ken, pek çokları için de
cehennem ateşi olabilir."
diye konuştu.
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