Ü ç yıllık bütçe
tamam...
Dördüncü yasama yılının ilk
başkanlık divanı toplantısında
Meclisin üç yıllık bütçesi ve
yatırım planları karara bağlandı.
TBMM'nin 2006 yılı bütçesinin
360 milyon 865 bin 500 YTL
olduğu açıklandı.
Meclis Bülteni- Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkanı Bülent Arınç, parla
mento açıldıktan dört gün sonra yaptığı
açıklamada, 2007 yılı bütçesinin 343
milyon 580 bin 795 YTL, 2008 yılı
bütçesinin de 326 milyon 976 bin 756
YTL olarak öngörüldüğünü söyledi.
Başkan Arınç'ın. 2006 yılında yapılması
planlanan işler şöyle sıralandı:
- Türkiye'nin en önemli kitap koleksi
yonuna ve tarih arşivine sahip Meclise
yakışır özellikte Araştırma Merkezi ve
Kütüphane binası yapılması konusunda
bir proje yarışması açılacak. 2007'de
bitirilmesi planlanan bina için açılacak
proje yarışması için hazırlıklar başladı.
- Genel Sekreterlik Hizmet ve Arşiv
Binası ile Jeneratör binası yapılacak.
Genel Sekreterliğe bağlı olarak çalışan
birimler dağınıklıktan kurtarılacak.
Genel Sekreterlik binasının belli bir
binasını da arşiv binası olarak açılacak.
2006'da tamamlanacak bu bina aynı
zamanda T B M M yasama arşivi, sağlık
ünitesi, sağlıklı yaşam merkezi, matbaa
ve otopark gibi birimleri de içerecek.
Yeni bina yapılınca dağınık halde ve
ekonomik ömrünü tamamlamış binalar
yıkılacak.
- 2006 yılı Dolmabahçe Sarayı'fiın
açılışının 150. yılı. Bu sebeple geniş bir
uluslar arası tanıtım kampanyası
yürütülecek.
- Aralık ayında da TBMM'nin Üstün
Hizmet Madalyası vereceği kişilerin
açıklanacağını söyledi.
- 50 hizmet aracı satın alınacak. Bu
araçların 25'i T B M M bütçesinden, 25'i
de Milli Saraylar'da çalışan personelin
maaşının İş Bankası'na yatırılması
karşılığında İş Bankası'nın hibe edeceği
650 milyar liradan
karşılanacak. Bu arada
araçların markasının
Peugeot olmasına karar verEGEMENLİK

T B M M DÜNYAYA Ö R N E K GÖSTERİLDİ
"21. Yüzyıl'da Parlamento ve Demokrasi" başlıklı raporda,
TBMM'nin, Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa yürüttüğü
"Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi' ile dünya
parlamentolarına örnek gösterildi.
" 2 1 . Yüzyılda Parlamento ve Demokrasi" raporunda Türkiye
Parlamentosu'ndan övgüyle söz edildi. New York'ta 7-9 Eylül 2005 ta
rihlerinde gerçekleştirilen ve T B M M Başkanı Bülent Arınç'ın da
katıldığı II. Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'nda yayınlanan
raporda. "Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi" ile T B M M
dünya parlamentolarına örnek gösterildi.
II. Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'nda yayınlanan raporun,
"Açık ve Şeffaf Bir Parlamento" bölümünde, "gençlerin bil
gilendirilmeleri ve katılımları" alt başlığı altında, "Demokrasi Eğitimi ve
Okul Meclisleri Projesi"'ne değinildi. TBMM'nin, Milli Eğitim Bakanlığı
ile işbirliği içerisinde "Okul Meclisleri Projesi"ni başlattığı ve ülke
çapında birçok okulda meclisler kurulduğu belirtildi.
Hazırlık aşamasında T B M M tarafından sunulan katkı belgesinden de bir
alıntı da raporda şu şekilde yer aldı: "Bu proje ilk ve orta öğrenim
düzeyindeki öğrencilerde seçme ve seçilme kültürünün yerleşmesi,
kendi sorunlarını kendi bakış açılarıyla ele almalarının sağlanması,
katılım ve hoşgörü anlayışını da içerecek şekilde işlevsel demokrasi bi
lincinin oluşturulması ve demokrasi
kültürünün toplumun her kesimine yayıl
TBMM Başkanı
Bülent
ması amacıyla başlatılmıştır. 2004 yılında
Arınç'ın da katıldığı
II.
başlatılan bu proje 200 ilköğretim, 100 orta
Dünya
Parlamento
öğretim okulunda uygulanmıştır. Amaç;
Başkanları
kısa bir süre içerisinde bu sistemi
Konferansı'nda
1 Mart
Türkiye'deki tüm okullarda yaygınlaştır
Tezkeresi'ne ilişkin de
maktır."
millet adına
konuş
Söz konusu projenin medyanın önemli
manın Parlamento
'ya
ölçüde dikkatini çektiği ifade edilen rapor
ait bir yetki
olduğunu
da. T B M M Başkanı Bülent Arınç'ın da
gösteren önemli bir
projeye verilen önemin ve desteğin altını
hatırlatıcı
unsur"
çizmek amacıyla bu seçimlerden bazılarına
olduğu
vurgulandı.
katıldığına işaret edildi.
1 Mart Tezkeresi
Aynı raporun giriş bölümünde, TBMM'nin 2003 yılında Irak Savaşı
öncesinde çok önemli bir oylama yaparak, çoğunluk hükümetinin teklifi
ni reddettiği ve yabancı askerlerin Türk topraklarından geçişi ile Türk
askerlerinin dışarıya gönderilmesine karşı çıktığına yer verildi. Bu duru
mun, "demokratik mevzuatı ne olursa olsun, halk için kalıcı sonuçlar
doğuracak önemli bir ulusal karar anında devreye girmenin ve millet
adına konuşmanın
Parlamento'ya ait bir yetki
E»
(yetenek) olduğunu gösteren
önemli bir hatırlatıcı unsur"
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