İstanbul Milletvekili Hacaloğlu:

"KAHVEHANELER 10 MİLYON KİŞİYE
HİZMET VERİYOR"
CHP İstanbul Milletvekili ve Genel

geçimini sağladığını ifade eden Hacaloğ

Hacaloğlu, iflasların diz boyu olduğu bir

Sekreter Yardımcısı Algan Hacaloğlu, 6

lu, bu yerlerin 10 milyon kişiye hizmet

dönemde ekonominin bu kesimine bir

Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında,

verdiğini söyledi. Bu yerlerin yasak konu

destek vermenin gerçekçi olduğunu dü

kapalı yerlerde sigara içme yasağı getiren

sunda, 2015 yılı sonuna kadar bir uyum

şündüğünü belirtti. Yasanın kağıt üze

düzenlemenin özünde çok doğru bir

dönemine ihtiyaçları bulunduğunu ileri

rinde kaldığını ve fiilen uygulanmadığını

yasa olduğunu, ancak bazı konularla ilgili

süren Hacaloğlu, teklifin, bu yerlerde

savunan Hacaloğlu, "2015 yılı sonuna

gerekli değerlendirme yapılmadan çıka

sigara içmeme yasağının 2015 yılı sonuna

kadar bunlara kredi desteği de verilerek,

rıldığını öne sürdü.

kadar uygulanmamasını öngördüğünü

işletmeyi modernize etme imkanı veril

kaydetti.
Sigaranın sağlığa zararlı olduğu konusun

meli. Bu yasa teklifini sağlığa duyarsız
lığımız nedeniyle vermiyoruz, sigaraya

da tereddütünün olmadığını, kendisi ve

Teklifin parti MYK toplantısında görü

ailesinin sigara içmediğini belirten Ha

şüldüğünü ve parti görüşü çerçevesinde

caloğlu, ancak özellikle kahvehaneler ve

hazırlandığını anlatan Hacaloğlu, bu iş

kıraathanelerin yasağa uyacak takatleri

letmelere cüzi miktarda KOBİ desteği de

nin olmadığını dile getirdi. Türkiye'de 500

verilerek, gerekli koşulları yaratmalarının

bin civarında kahvehane ve kıraathane

sağlanabileceğini anlattı.

karşı mücadelenin kesintiye uğraması
amacıyla vermiyoruz." diye konuştu.
Hacaloğlu, amaçlarının "insanların zehir
lenmesine kapı açılıyor" şeklinde yorum
lanamayacağını belirtti.

olduğunu, 1.5 milyon insanın buralardan

Kastamonu Milletvekili Serdaroğlu:

"UÇUCU MADDE KULLANIMI
SUÇ KAPSAMINA ALINSIN" _
Tiner ve bali gibi uçucu maddeleri

tinercilerin artık kapı çalarak evden kur

eden ve satanlara 1 yıldan 2 yıla kadar

kullanan ve satanlar hakkında Ekim

ban alma noktasına geldiğini savundu.

hapis cezası verilmesini amaçladıklarını,

2009'da verdikleri kanun teklifi hakkında

Yasalarda uçucu madde kullanımının

ayrıca bu kişilerin, uzman gözetiminde,

6 Ocak'ta basın toplantısı düzenleyen

suç olmadığını dile getiren Serdaroğlu,

ceza sonrası tedavi ve bir yılı geçmemek

MHP Kastamonu Milletvekili Mehmet

bu nedenle uçucu madde kullananlar

üzere haklarında denetimli serbestliğe

Serdaroğlu, "Toplumun her kesimi, öze

hakkında herhangi bir yasal işlem yapıl

hükmedilmesini istediklerini bildirdi.

likle kadınlarımız, kızlarımız akşam vakti

madığını söyledi.

evlerine dönerken büyük korku yaşamak
tadırlar" dedi. Ülkenin kanayan yarası
haline gelen tinerci dehşetinin can alma
ya devam ettiğini ifade eden Serdaroğlu,
İstanbul Esenler'deki olayı hatırlattı ve

Yapıştırıcı maddelerin kırtasiyelerde satıl

Serdaroğlu, verdikleri kanun teklifi ile

dığının hatırlatılması üzerine Serdaroğlu,

Türk Ceza Kanununda değişiklik yaparak

"Kırtasiyelerde uçucu madde satılmasın.

uçucu madde kullananlara 6 aydan 1 yıla

Gençliğimizi feda edeceksek niye sata

kadar hapis cezası, bu maddeleri temin

lım?" dedi.

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI UZMAN
YARDIMCILARI MECLİSTE
Hazine Müsteşarlığı tarafından gerçekleş

T B M M İçişleri Komisyonu Uzmanı İb

Komisyonunun gelen yasa ve tekliflerin

tirilen Temel Eğitim ve Hazırlayıcı Eğitim

rahim Halil Tavas, Hazine Müsteşarlığı

Anayasaya uygunluğuna baktığını

Programı kapsamında, Hazine Uzman

Uzman Yardımcılarına temel

söyleyen Tavas, TBMM'de her komis

Yardımcıları, 25 Ocak'ta TBMM'yi ziya

eğitim ve hazırlayıcı eğitim programı

yonda bir uzman çalışırken İtalya parla

ret etti. Hazine Uzman yardımcılarına

kapsamında TBMM'nin Kanunlaşma ve

mentosunda komisyonlarda yaklaşık 15

T B M M Genel Kurul ve Komisyonlarının

Yasa Tasarısı sürecini anlattı.

sunumlarda bulunuldu.

Eğitim Programı kapsamında, Yasama
ve Denetim sistemi hakkında bilgi verildi.
T B M M Araştırma ve İnceleme

24

Haber

uzmanın çalıştığını, bu yüzdende dene
timlerde uzmanlara daha fazla ihtiyaç

gezdirilmesinin ardından, katılımcılara

duyulduğunu ifade etti.

