AYIN
Meclis idare Amiri Burhan

KONUĞU

Kılıç:

"Eğitimciler sadece
sporcu değil, aynı
zamanda spor
seyircisi de
yetiştirdiklerini
unutmamalı"
Milli kaleci Rüştü Reçber'in
"sporculuğumun yanı sıra, kişilik ve
düşünce gelişimimde büyük katkısı oldu"
diyerek tanımladığı, TBMM idare Amiri,
AK Parti Antalya Milletvekili
Burhan Kılıç ile
Meclis çalışmaları, öğretmenlik yılları ve
spor üzerine konuştuk.

Soru: TBMM Güvenlik Koordinasyon
Başkanı olarak son dönem çalışmalarınız
bilgi verir misiniz?

Kurulu
hakkında

Burhan Kılıç: Başkanlığını yaptığım TBMM
Güvenlik Koordinasyon Kurulu, TBMM Genel Sekre
teri, Emniyet Müdürü, Tabur Komutam'nın da yer aldığı
beş kişiden oluşan; Meclisimizin güvenliği, sevk ve dü
zeni ile ilgili çalışmalar yapan bir kuruldur.
Son dönemde aldığımız önemli kararlardan biri,
Meclis binalarının etrafını otoparka çeviren, insanların
kaldırımda yürümelerini engelleyen, hatta milletvekil
lerinin bile ofislerine geçerken zorluk çekmelerine sebep
olan bu uygulamaya radikal bir karar alarak son vermemizdir. Artık Meclis binalarının etrafında gelişigüzel
araç parkı yapılmayacak.
Şu an Meclis'in etrafını görüyorsunuz pırıl pırıl. Bu
hususta hiç tepki almadık, aksine takdir topladık. Meclis
Başkanımız da bu konuda bizi destekledi ve tebrik etti.
Bir diğer çalışmamız da TBMM'ye girişlerde
yaşanan sorunlar ile ilgili aldığımız kararlar... Uzun
yıllardır uygulanan ve çok da sağlıklı olmadığını dü
şündüğümüz serbest giriş kartları konusunda yeni bir
uygulama başlattık.
Yeni düzenlememiz, serbest araç giriş kartlarını da
kapsıyor. Güvenlik Koordinasyon Kurulu'nun aldığı
karar gereğince bu kartlar sadece, belediye başkanlarına,
Meclis'te grubu bulunan partilerin il başkanlarına, ilçe
başkanlarına verilecek.
Milletvekillerimize de dört tane kontenjan vererek,
bugüne kadar devam eden uygulamaya sınırlama getir
miş olduk.
Soru: Siz aynı zamanda TBMM Basınla
Kurulu'nun da başkanısınız. Bu Kurulun
nedir?

ilişkiler
görevi

Burhan Kılıç: Basınla İlişkiler Kurulumuz, burada
görev yapan basın mensubu arkadaşlarımızın görevlerini
yaparken karşılaştıkları sorunlarının, çalışma ortam
larının iyileştirilmesi ile ilgili konuların çözümünde, yine
onlarla beraber değerlendirdiğimiz ve onların öneri ve
görüşleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren bir kuruldur.
Basın mensubu arkadaşlarımızdan son günlerde sıkça
gelen şikayetlerden biri de çalışma odalarının darlığı ve
buralarda içilen sigaradan duydukları rahatsızlıkla
ilgiliydi.
Bizler de gerekli incelemeleri yaptıktan sonra
gerçekten bu arkadaşlarımızın haklı olduğunu düşündük
ancak büroların
yerini
jp,^
değiştirme veya yeni bir
alan yaratma
şansımız
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