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EYLÜL - 1990

EYLÜL AYINDA MECLİSTEN
9 KANUN ÇIKTI
Q Yeni yasama yılında 7 Meclis Araştırması önergesi görüşen Genel Kurul bunlardan bi
rini kabul 6'sını reddetti. 5 Eylül'de "gizli oturum" yapılan Genel Kurul'da, hükümete,
"Yabancı ülkelere asker gönderme ve Türkiye'de asker bulundurma izni" verildi.
'TBMM Genel Kurulu'nun Eylül
ayında yaptığı çalışmalar sonucu 9
kanun çıktı. 5 Eylül günü gizli oturum
yapfan Genel Kurul'da Hükümete
Anayasa'nın 92. maddesi uyarınca
Türk Silahlı Kuvvetlerini yabancı ül-
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' (ırkiye Büyük Millet Meclisimiz
de geçen ay içerisinde genel ku
rul, komisyon ve parti
gruplarında
sürdürülen çalışmalar nelerdi, han
gi tasarı ve teklifler yasalaştı, komis
yonlarımızın gündeminde hangi ko
nular yer aldı ve sonuçlandı, parti li
derleri meclis grup toplantılarında ne
dediler, hangi konular üzerinde ağır
lıklı olarak durdular? Bu ve benzeri
tüm Meclis çalışmalarıyla ilgili akla
gelebilecek sorulara cevap vermek
üzere ve bu arada idari teşkilatımız
la ilgili haberleri duyurmak amacıy
la aylık bir bülten çalışmasına baş
ladık. Yararlı olabilecek bir çalışmayı
sizlere sunarken, bu konudaki hata
ve eksiklerimizi, öneri ve eleştirile
rinizle gidermeyi ve zamanla isteni
len düzeyde,daha iyi ve yararlı bir ya
yına ulaşmayı düşünüyoruz. Tabiatıy
la, boyutları hayli geniş olan Meclis
çalışmalarının
tamamını
doyurucu
bir şekilde verebilmenin, sürekli cid
di ve titiz bir çalışmayı
gerektirdiği
nin sorumluluğu ve bilinci içerisin
deyiz. Ancak, bütün
çabalarımıza
rağmen, bu ilk çalışmada bazı bilgi
ve değerlendirme
eksiklikleri veya
elde edilen bilgilerin veriliş biçimin
de hatalarımız olabilir. Bundan dolayı
hoşgörünüzü
diliyoruz.
(Devamı 12

Sayfada)

kelere gönderme ve yabancı silahlı
kuvvetleri Türkiye'de bulundurma izni
verildi. 7 Meclis araştırması önerge
sinin ele alındığı Genel Kurul'da 28
gündem dışı konuşma yapıldı.
GİZLİ OTURUM VE HÜKÜMETE
İZİN
Genel Kurulun 5 Eylül günkü
birleşiminde "Irak'ın Kuveyt'i işgal
ve ilhak etmesi sonucu ortaya çıkan
Körfez Krizi sebebiyle, öncelikle Or
tadoğu'da barışın ve istikrarın yeni
den tesisini ve ülkemizin muhtemel
tehlikelere karşı güvenliğinin idame
ettirilmesini sağlamak; kriz süresin
ce ve sonrasında hasıl olabilecek
gelişmeler istikametinde Türkiye'nin
yüksek menfaatlerini etkili bir şekil
de kollamak, hadiselerin seyrine gö
re ileride telafisi güç bir durumla kar
şılaşmamaya yönelik süratli ve dina
mik bir politika izlenmesine yardım
cı olmak üzere lüzum hudut ve şümu
lü Hükümetçe takdir ve tayin oluna
cak şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yabancı ülkelere gönderilmesine
ve yabancı silahlı kuvvetlerin Türki
ye'de bulunmasına Anayasa'nın
92'nci maddesi uyarınca izin veril
mesine karar ittihazına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi" okundu.
Tezkere üzerine yapılan usul gö
rüşmelerinden sonra kapalı oturuma
geçildi. Daha sonra görüşmesi ve
oylanması kapalı oturumda yapılan
Başbakanlık tezkeresinin 136 ret
oyuna karşılık 246 oyla kabul edil
diği açıklandı.
(Devamı 3. 4, 5. Sayfalarda)

TBMM BAŞKANI
KAYA ERDEM:
"MİLLÎ İRADENİN
TEMSİL EDİLDİĞİ
YEGANE YER
TÜRKİYE BÜYÜK
MİLLET
MECLİSİ'DİR"
"Millî Egemenlik ve TBMM"
Paneli 9 Eylül'de İzmir'de
yapıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin
70. Açılış Yıldönümü nedeniyle dü
zenlenen "Millî Egemenlik ve
T B M M " paneli 9 Eylül günü İzmir'
de yapıldı. TBMM Başkanı Kaya Er
dem panelde yaptığı konuşmada
"Millî iradenin temsil edildiği yega
ne yer Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir." dedi.
TBMM Kültür, Sanat ve Yayın
Kurulu ile 9 Eylül Üniversitesi ve iz
mir Valiliği tarafından ortaklaşa dü
zenlenen panelde konuşan TBMM
Başkanı Kaya Erdem, 9 Eylül günü
nün Türk ve dünya tarihi açısından
önemini hatırlatarak, "Tarihte ilk
kez, o zamanın 'Büyük Devletler'
(Devamı 13. Sayfada)

