MECLÎS BÜLTENİ

[TBMM DILEKÇE KOMISYONU...

EN ÇOK ŞİKÂYET, KAMU KURUMLARINDAN
• Geçtiğimiz yasama
döneminde, dilekçe sayısı
2 binden 12 bine çıktı.
En çok kamu

kurumları

şikâyet edildi. Başvurular,
önemli düzenlemelerin de
kapısını açtı. Telefonda sabit
ücretin

kaldırılmasından,

kat mülkiyeti değişikliğine
kadar birçok konuda
dilekçeler etkili oldu.
Meclis, yasama faaliyetlerinin yanı
sıra halkın sorunlarına da çare
arıyor. Bu konuda geçmişe oranla
önemli aşamalar kaydedildi. Dilekçe
Komisyonu, her başvuruyu tek tek
inceleyip takibini yapıyor. Devletin
tüm imkânlarını çözüm için seferber
ediyor. İlgili kurumlara yazılar
gönderiyor, gerekirse Genel Kurul'dan
karar çıkartıyor. Başvurularının
dikkate alındığını gören vatandaş da,
yeni dilekçeler yazıyor. 20. Yasama
D ö n e m i n d e toplam başvuru sayısı 2
bin 313 iken, rakam 2 2 . dönemde 12
bin 443'e çıktı. Bunların yaklaşık yüzde
20si kadınlardan geldi. Vatandaş en
çok devlet kurumlarım şikayet etti.
Komisyon, başvurular doğrultusunda
toplumu yakından ilgilendiren birçok
sorunun çözümünde de önemli
rol oynadı. Bunların başında KEY
ödemeleri, deprem bölgeleri için Kat
Mülkiyeti Kanununda değişiklik
yapılması, telefonlardan alınan sabit
ücretlerin kaldırılması yer alıyor.
Dilekçeler sayesinde hayata geçirilen
düzenlemelerden bazıları da şöyle:
Devlet memurluğu sınavlarının
geçerlilik süresinin uzatılması,
doğrudan gelir desteği uygulamaları,
köye dönüş projesi, yurtdışından
alınan diplomaların denklik işlemleri,
muhtarların özlük hakları, genetiği
değiştirilmiş organizmalar ve
TV'lerdeki şiddet programları...
Meclise 2002 yılından beri yaklaşık 30
bin şikayet geldi. Başvuruların yüzde
17'si kurumlarla ilgili. Karşılaştıkları
ciddi sorunlar için Mcclis'tcn yardım

isteyenler olduğu gibi, eşinden şikayetçi
olan, paraya ihtiyaç duyan, hatta dişleri
dökülenler bile çareyi T B M M ' d e
arıyor. Bu başvuruları değerlendirmek
ve sorunlara çözüm bulmak için
kurulan Dilekçe Komisyonu, her yıl
gelen binlerce başvuruyu dikkatle
inceliyor. Komisyona 23. dönemin ilk
üç yılında yaklaşık 1 milyon imzalı 6
bin 4 4 8 dilekçe geldi. Bunlardan 5 bin
873'ü incelenerek sonuçlandırıldı. AK
Parti Şanlıurfa Milletvekili ve T B M M
Dilekçe Komisyonu Başkam Yahya
Akman, halk adına denetim görevi
yaptıklarını, gelen bütün başvuruları
hassasiyetle incelediklerini ve
sonuçlandırdıklarını söyledi.
T B M M ' y e her gün birbirinden ilginç
'mağduriyet' dilekçeleri geliyor. Bu
dilekçelerden biri de Uğur Öğüz
tarafından gönderildi. Dilekçeye göre,
Kemal B., 2006'da bir bankadan 6 bin
T L kredi çekip arkadaşı Öğüz'ü kefil
gösterdi. Kemal B., daha sonra aynı
bankadan iki ayrı kredi daha çekti.
Borçların zamanında ödenmemesi
üzerine banka bütün paraları ilk kredi
başvurusunda kefil gösterilen Öğüz'den
tahsil etmek istedi. Vatandaş, konuyu
mahkemeye taşıdı. Mahkeme, tüm
paranın Öğüz'den tahsil edilmesi
kararına vardı. Yargıtay'a yapılan
temyiz başvurusu da 'miktar düşük'
denerek reddedildi. Öğüz, konuyu
bir dilekçe ile T B M M ' n i n gündemine
getirdi. Dilekçeyi işleme alan
komisyon, konuyla ilgili kararlar ve
yazışmaları inceleyerek vatandaşın
mağduriyetini gidermeye çalışacak.

Dişlerimi Devlet Yaptırsın
T B M M Dilekçe Komisyonuna
birbirinden ilginç başvurular da
yapılıyor. Bazı başvuruların özeti şöyle:
"Ailemin maddi durumu iyi olduğu
halde beni evlendirmiyorlar. Karım
bana itaat etmiyor. 7 bin liralık başlık
parası nedeniyle evlenemiyorum,
devlet bana para versin. 11 çocuğum
var, ikramiye verilmesini istiyorum.
Damat yıllardır evimde kalıyor, devlet
tahliye etsin. Bana iş bulunmazsa
Türk vatandaşlığından çıkacağım.
Klarnetçiyim. Dişlerim düştü, sanatımı
icra edemiyorum. Devlet dişlerimi
yapsın."

Kesici ve Cevheri
Partilerinden İstifa
Ettiler

Sabahattin
Cevheri

C H P İstanbul Milletvekili
İlhan Kesici 28 Eylül'de ve AK
Parti Şanlıurfa Milletvekili
Sabahattin Cevheri de 26 Ekim'de
partilerinden istifa ettiler.
Diğer yandan Şanlıurfa Bağımsız
Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu da
26 Ekim'de AK Partiye katıldı.
Böylece AK Partinin grup
sayısında değişiklik olmazken,
C H P grubunun sayısı 101'e düştü.
Bağımsız milletvekillerinin sayısı
da 7 oldu. Kesicinin 28 Eylül'de,
Cevherinin de 26 Ekim'de
partilerinden istifa etmeleriyle
parlamentodaki sandalye
sayısında değişiklik oldu.
AK Parti

336

CHP

101

MHP
BDP

20

Bağımsız
DSP
DP
TP
Boş
Toplam
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