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GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

(41. Birleşim)

1.3.2003

•

Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, Hilafetin,

(39. Birleşim)

Seriye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılmasının ve Tevhidi Ted

•

Ankara Milletvekili ö n d e r Sav'ın, Kapalı oturum öncesin

Ulusunun çağdaş uygarlığa doğru süren yolculuğunda devrim

de, bir usul tartışması açılmasına ilişkin önergesi oturumu

yasalarının önemine ilişkin gündemdışı konuşmasına, Millî

yöneten Bülent Arınç tarafından kabul edildi.

Eğitim Bakanı E r k a n M u m c u ,

risat Yasasının kabulünün 79 uncu yıldönümü nedeniyle, Türk

•

Usul görüşmelerinin sonunda, Oturum Başkanı ve TBMM

•

İstanbul Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek'in, olası ABD-

Başkanı Bülent Arınç, yaptığı işlemin ve sürdürdüğü usulün

Irak savaşına ilişkin gündemdışı konuşmasına, Kültür Bakanı

Anayasaya ve içtüzüğe uygun olduğunu, bu nedenle de herhan

Hüseyin Çelik cevap verdi.

gi bir oylamaya gerek duymadığını açıkladı.

•

Gümüşhane Milletvekili Sabri Varan, Türkiye'nin maden

varlığı ve Gümüşhane altın madenlerinin işletilmesine ilişkin
4.3.2003

gündemdışı bir konuşma yaptı.

(40. Birleşim)
6.3.2003
•

Aydın Milletvekili ö z l e m Çerçioğlu'nun, tarım politikaları

ve Aydın İlinin tanm potansiyeline ilişkin gündemdışı konuş

(42. Birleşim)

•

Oturum Başkanı TBMM Başkanvekili Yılmaz Ateş, 8

masına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü,
Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayan bir konuşma yaptı.
•

Balıkesir Milletvekili İsmail ö z g ü n ü n , Muhasebeciler

Haftasına ilişkin gündemdışı konuşmasına, Maliye Bakanı

İstanbul Milletvekili Güldal O k u d u c u ile, İzmir Millet

vekili Serpil Yıldızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü ilişkin

Kemal LI nakit an,
•

•

Ordu Milletvekili Kâzını Türkmen'in, Ordu İlinin

ekonomik sorunları ve mekansal yapısına ilişkin gündemdışı

gündemdışı konuşmalarına, Devlet Bakan ve Başbakan Yar
dımcısı E r t u ğ r u l Yalçınbayır cevap verdi;

konuşmasına, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı M e h m e t Hil

•

İstanbul Milletvekili Ş ü k r ü Mustafa Elekdag, Türkiye ile

mi Güler cevap verdi.

Amerika Birleşik Devletleri arasındaki stratejik ortaklığa iliş
kin gündemdışı konuşma yaptı.

MECLİS ARAŞTIRMASI

•

Genel Kurulu ziyaret eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve beraberindeki heyete Baş
•

Samsun Milletvekili M u s a Uzunkaya ve 42 millet

kanlıkça "Hoş geldiniz" denildi.

vekilinin, trafik kazalarına karışan belli bir marka yolcu

•

otobüslerinin teknik kusurları olduğu ve firmanın mahkeme

Annan'ın Kıbns sorununun çözümü için taraflara önerdiği

kararlarına müdahale ettiği,

plana ilişkin bilgi verme isteği kabul edilen Kuzey Kıbns Türk

•

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Genel Kurula

Konya Milletvekili Atilla K a r t ve 57 milletvekilinin, bel

li marka yolcu otobüslerinin teknik kusurları olduğu ve Konya
Karapınar'daki trafik kazası sonrası süreçteki nüfuz suiistimali,
iddialarının araştırılması amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergelerinin öngörüşmeleri

tamamlandı;

yapılan oylama sonucunda, Meclis araştırması açılmasının

Kıbrıs sorunu ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi

hitaben bir konuşma yaptı.
•

Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilen tüm siyasî

partilerin müştereken hazırlayıp sunduğu, T B M M n i n ; Türk ve
dünya kamuoyuna duyurulmasına ilişkin ortak bildirisi okun
du; üzerinde yapılan konuşmalardan sonra, bildiri kabul edildi

kabul edilmediği açıklandı.
ve Başkanlıkça gereğinin yerine getirileceği açıklandı.

TBMM BÜLTENİ
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