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"Milletvekillerimiz
arasında ayrım
sözkonusu değil"
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri Vahit
Erdem, Türkiye - Rusya Federasyonu Parlamentolararası
Dostluk Grubu'nun Rusya Federasyonu'na yaptığı
ziyarete katılan milletvekilleri arasında bir ayrım yapıl
masının söz konusu olmadığını bildirdi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri Vahit
Erdem, basın yayın organlarında yer alan haberler üzer
ine 31 Ocakla şu açıklamayı yaptı:
"Bazı yayın organlarında, Türkiye - Rusya Federas
yonu Parlamentolararası Dostluk Grubu'nun Rusya
Federasyonu'na yaptığı ziyaret ile ilgili yanlış anlamalara
yol açan bazı haberler yayımlanmıştır. Başkanlık Makamı,
yabancı ülkelere yapılacak ziyaretlerde tasarruf yapılması
amacıyla genel kriterler belirlemiş ve bu kriterler tüm mil
letvekillerine duyurulmuştur. Parlamentolararası Dostluk
Grupları'nın yapacakları ziyaretler için de, üç gün süreli
ve üç kişilik sınırlama getirilmiştir. Buna göre, kimlerin
ziyarete katılacağı, ilgili Dostluk Grubu tarafından belir
lenmektedir. Ziyarete katılacak üç kişi de bu uygulamaya
uygun olarak ilgili dostluk grubunca belirlenmiş, bunun
dışında ziyarete katılacaklar için, izinli sayılma isteğinde
bulunulmuştur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından alı
nan onay bu isteğe uygun olarak yapılmıştır. Durum bu
kadar açık iken, kimi gazetelerde iktidar-muhalefet ayrımı
gibi bir yaklaşıma yer verilmesi habercilik açısından
üzüntü verici olmuştur. Kamuoyunun bilgisine saygı ile
arz ederim."

Bayan personele
pantolon serbest
Hükümetin 3 Ocakla Resmi Gazete'de
yayımlanan kararına paralel olarak TBMM
Başkanlık Divanı da 16 Ocakta yaptığı
toplantıda, bayan personelin pantolon
giymesine izin verdi. Buna göre, bayan
personel, mesai saatleri içinde pantolon
(strech, kot ve benzeri pantolonlar hariç)
giyebilecek.
TBMM Başkanlık Divanını 11 Ocak tari
hindeki toplantısında, Başbakanlığın
kararının TBMM personeli için de uygulan
ması kararlaştırıldı.

KISA

KİSA

TBMM'de sahte
reçete operasyonu
TBMM, sahte reçete ile 80 milyar lira dolayında hak
sız gelir elde ettiği iddia edilen bir eczane hakkında
Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Basın ve Halkla ilişkiler
Daire Başkanı Şahap Alp, bazı yayın organlarında yer
alan haberler üzerine şu açıklamayı yaptı:
"T.C. Emekli Sandığı müfettişlerinin, sandığa gelen
bazı reçeteler üzerindeki kaşe, imza ve yazıların sahte
olup olmadığını belirlemek üzere başlattıkları incelemeler
üzerine aynı durumun kurumumuz açısından da geçerli
olup olmadığını belirlemek üzere Genel Sekreterlikçe bir
İnceleme Kurulu oluşturulmuştur.
Kurul, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sahte reçete
karşılığı fatura gönderilip gönderilmediğini belirlemek
üzere geçen yıllara ait reçeteleri incelemeye almıştır.
Bu incelemeler sonucunda, reçetelerden bir kısmının
sahte olabileceği sonucuna varılmıştır.
Ancak, bu reçetelerin bedeli olarak Türkiye Büyük
Millet Meclisinden tahsil edilen paranın, basında yer
aldığı gibi 5 trilyon lira değil, 80 milyar lira civarında
olduğu görülmüştür.
Sahte olabileceği sonucuna varılan reçetelere daya
narak kurumumuza fatura gönderip para tahsil eden bir
eczane hakkında, soruşturma açılması ve gerekli hukuki
işlemlerin yapılması amacıyla Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığına gerekli duyuru yapılmıştır. Kamuoyuna
saygıyla duyurulur."

Yazılı ve sözlü soru
önergeleri internette
Milletvekillerinin, Başbakan ve bakanlara yönelttikleri yazılı ve
sözlü soru önergeleri, TBMM'nin internet sitesinde izlenmeye baş
landı. Kanun ve Kararlar Müdürlüğü ile Bilgi işlem Birim Amirliği'nin
yürüttüğü proje uygulamaya konularak, soru önergelerinin Başkan
lığa verilmesinden sonuçlanmasına kadarki aşamalarının
(www.tbmm.gov.tr) adresinden izlenmesi sağlandı. Aynı şekilde,
kanun tasarı ve teklifleri de aynı adreste takip edilebiliyor.
Bu arada, aynı sayfada, İnsan Haklarını inceleme Komisyonu'nun
faaliyetleri, Komisyona başvuru mevzuatı, açıklamaları, komisyon
raporları da ilgililerin izlemesine açıldı.
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