TBMM Genel Sekreteri Vahit Erdem, 4. Yasama Yılını değerlendirdi..

Meclis'te büyük tasarruf
• TBMM'nin tatile girmesinin ardından bir basın toplantısı düzenleyen Genel Sekreter Erdem, 2001 yılında 13 tril
yon liralık tasarruf sağlandığını bildirdi. Meclis'in en önemli harcama kalemi olan sağlık giderlerinin azaltıl
masına yönelik önlemler alındığını bildirdi.
• TBMM Genel Kurulu'nun geçen yasama döneminde 119 birleşim yaparak 609 saat 19 dakika çalıştığını ifade
eden Erdem, bu süre içinde 58 kanun çıkartıldığını vurguladı.
DENETİM ÇALIŞMALARI
TBMM Genel Sekreteri Vahit Erdem, Meclis'in 2001
Erdem, denetim konularında bilgi verirken, 345 söz
Yılı Bütçesi kesin hesap sonuçlarına göre yaklaşık 13 tril
yon lira tasarruf yaptığını, aynı anlayışın 2002 yılı har lü soru önergesi verildiğini, 12'sinin sahipleri tarafından
geri alınırken, 97'sinin üç birleşimde cevaplandırılmadığı
camalarında da sürdüğünü söyledi.
Erdem, 21. dönem 4.yasama yılı çalışmalarını için yazılı soruya çevrildiğini, 699 unun gündemde,
değenlendirdiği basın toplantısında önce (A) Milli Takımı 18'inin ise işlemde bulunduğunu ifade etti..
3 bin 454 yazılı soru önergesinden 2 bin 116'sının
nı kutladı ve "Ay yıldızlı bayrağımızı yurt dışına onurla ve
gururla temsil eden genç sporcularımız, ülkemizin yanıtlandığını belirten Erdem, 4'ünün sahiplerince geri
tanıtımına da maddi değeri ölçülmeyecek katkıda bulun alındığını, 651'inin süresi içinde yanıtlanmadığından
gelen kağıtlar listesinde yayımlandığını, 338'inin ise iş
muşlardır." dedi.
TBMM Genel Kurulu'nun bu yasama yılında 119 bir lemde bulunduğunu hatırlattı.
Bu yasama yılında verilen 12 Genel Görüşme öner
leşim yaptığını, 8'i dışında toplantı yeter sayısının sağlan
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Erdem, 85 araş
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Hükümet tarafından
geri çekildiğini, 34'ünün halen gündemde, 39'unun ise komisyonun çalışmalarını sürdürdüğünü, 243 Araştırma
ilgili komisyonlarda bulunduğunu, milletvekillerince ver önergesinin ise gündemde olduğunu kaydetti. Erdem,
ilen 12 kanun teklifinin ikisinin kanunlaştığını, birinin geri "Bu yasama yılında 15 gensoru verildi, görüşülen 12'sinin
çekildiğini, 6'sının gündemde, 174'ünün ise ilgili komis gündeme alınması reddedildi." dedi.
yonlarda olduğunu söyledi.
KOMİSYON ÇALIŞMALARI
TBMM'nin 21. dönem 4. yasama yılında 58 kanun
KİT Komisyonu'nun 21. dönemde 348 kuruluşun
çıkardığını, bunların 3 1 ' inin 1, 2 ve 3. yasama yılında hesap ve işlemlerini görüştüğünü ifade eden Erdem,
gelen tasarı ve teklifler olduğuna işaret eden Erdem, ay- / 153'ünün ibra, 90'ının şartlı ibra edildiğini, 100'ünün ise
rica 23 Meclis kararı alındığını vurguladı. Erdem, yasama^/genel görüşmeye sunulduğunu bildirdi,
dokunulmazlıkları konusunda TBMM başkanlığına 24
Vahit Erdem, Dilekçe Komisyonu'na bin 12 dilekçe
Başbakanlık tezkeresi geldiğini, tamamının karma komis
geldiğini vurgulayarak, "3. yasama yılından 450 dilekçe
yonda bulunduğunu ifade ederek, ölüm cezalarının yer devrolmuştu. Bu dilekçelerden 205'i için bakanlıklardan
ine getirilmesi konusunda 6 Başbakanlık tezkeresi gel gelecek cevap bekleniyor. 71 dilekçe komisyonda in
diğini, 2 sinin Başbakanlığa geri verildiğini, 4 ünün ise celemede bulunuyor. 26 dilekçe ise işlemden kaldırıldı"
komisyonda olduğunu bildirdi.
bilgilerini verdi.
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