lu ile çalışmalarını yürütüyor. Genel
Yönetim Kurulunun aldığı kararları
uygulama görevi ise 5 kişiden olu
şan "Başkanlık Divanı"na ait.
YÖNETİCİLER
Türk Parlamenterler Birliğinin ilk
genel başkanlığını 14 üncü Dönem
Sivas Milletvekili ve Adalet eski Ba
kanı Yusuf Ziya Önder yaptı. 1984
yılında yapılan bir genel kurul toplan
tısında görevi başında yaşamını yi
tiren Önder'den sonra genel başkan
lığa Balıkesir eski Milletvekili, Cum
huriyet Senatosu üyesi ve eski ba
kan Sıtkı Yırcalı getirildi. Yırcalı bu
görevini ölüm tarihi olan 29 Aralık
1988'e kadar sürdürdü. Birliğin bu
günkü genel başkanı ise Denizli es
ki Milletvekili Hasan Korkmazcan.
Başkanlık Divanında yer alan diğer
üyeler ise şunlar :
Konya Milletvekili Haydar Ko
yuncu (Genel Başkan Yardımcısı),
Siirt Milletvekili Zeki Çeliker (Genel
Sekreter), İsparta eski Milletvekili
Kemal Togay (Genel Sayman) ve Kır
şehir eski Milletvekili Mustafa Aksoy
(Üye)
Bakanlar Kurulu'nun 1986'da
aldığı karar gereğince kamu yararı
na çalışan derneklerden sayılan Bir
liğin istanbul ve izmir'de de şubele
ri bulunuyor. İstanbul Şubesi Baş
kanlığını Kadıköy Belediye Başkanı
Cengiz Özyalçın, izmir Şubesi Baş
kanlığını ise izmir Büyükşehir Bele
diye Başkanı Yüksel Çakmur sür
dürüyor.
DIŞA AÇILMA
Türk Parlamenterler Birliği'nin
yurt içindeki çalışmalarının yanısıra
önemli bir başarısı da dışa açılmış ol
ması ve Avrupa'daki bazı birliklerle
yakın ve dost ilişkilere girmesi. Türk
Parlamenterler Birliği Almanya, Bel
çika, Fransa ve İtalya birliklerinin ya
nısıra halen "5'li Grup" diye adlan
dırılan grubun da üyesi bulunuyor.
PARLAMENTO DERGİSİ
Birliğin tek ve.önemli iletişim
aracı ise aylık olarak yayımlanan
"Parlamento" adlı dergi. 10 yıldır
aralıksız yayımlanan dergi üyelerle
birlikte tüm üst düzey yöneticiler, va
liler ve belediye başkanlarına da
ulaştırılıyor.

DIŞİLİŞKİLER

TBMM Başkanı Erdem
Malezya'ya gitti
TBMM Başkanı Kaya Erdem,
3-8 Mart tarihleri arasında, Meclis'te grubu bulunan üç siyasi partiye
mensup milletvekillerinden oluşan
bir parlamento heyeti ile birlikte Ma
lezya'ya resmi ziyarette bulundu.
Malezya Meclis Başkanı Tan Sri
Dato Mohamed Zahir Bin Haji İsma
il'in davetlisi olarak Malezya'ya gi
den Erdem ve beraberindeki parla
mento heyeti ziyaretleri sırasında
Malezya Meclis Başkanı, parlamen
terler, Dışişleri Bakanı, Eyalet Baş
kanı ve Meclis Başkanı ile diğer üst
düzey yetkililerle temas ve görüşme
lerde bulundular.
Malezya'daki önemil tesisleri ve
ticaret merkezlerini de ziyaret eden
TBMM Başkanı Erdem, yurda dönü
şünde yaptığı açıklamada şöyle de
di :

"Türkiye ile Malezya arasında
uzun yıllara dayanan dostane ilişki
ler mevcuttur, iki ülke de uluslarara
sı konularda genellikle aynı görüşleri
paylaşmaktadırlar. Fakat, iki ülke
arasındaki ekonomik ve ticarî işbir
liğinde bu dostluğa uygun bir potan
siyelin mevcut olmadığı Malezyalı
yetkililerce de beyan edilmiş ve bu
alandaki ilişkilerin geliştirilmesine
açık olduklarını samimiyetle ifade et
mişlerdir.
Malezya, zengin tabii kaynakla
ra sahip ve süratle gelişme gösteren
bir ülkedir. Bu nedenle Malezyalı yet
kililerden, kalkınma planları uyarın
ca yaptırılacak alt yapı yatırımları ve
inşaat alanında Türk müteahhitlik fir
malarına ve işçilerine ihtiyaç duy
dukları intibaını aldım."

SSCB Asayiş ve Suçlulara Karşı Mücadele
Komitesi Türkiye'yi ziyaret etti
SSCB Yüksek Sovyeti Asayiş
ve Suçluluğa Karşı Mücadele Komi
tesi, TBMM'nin resmi davetlisi ola
rak 27 Mart - 3 Nisan tarihleri ara
sında Türkiye'yi ziyaret etti.
Yedi kişilik Sovyet Parlamento
heyeti T B M M ' y i ziyaretlerinde
TBMM Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu, Adalet Komisyonu Başkanı Alpas
lan Pehlivanlı ve içişleri Komisyonu
Başkanı Galip Demirel ile görüştü.
TBMM Başkanvekili ve TürkSSCB Parlamentolararası Dostluk
Grubu Başkanı Yılmaz Hocaoğlu, ko
nuk heyeti kabulünde yaptığı konuş
mada, " Son bir kaç yıldır ticarî ve
ekonomik ilişkilerimizde yaşadığımız
hızlı gelişmeler bizleri ziyadesiyle
memnun etmektedir. Kısa süre önce
sine kadar mütevazi sayılabilecek ra
kamlarda seyreden ikili ticaretimizin
geçen yıl 1,9 milyar dolar mertebe
sine yükseldiğini görüyoruz. Önü
müzdeki iki üç yıl için müştereken

hedef aldığımız rakam ise 5 milyar
dolardır. İkili işbirliğini amaçlayan ça
lışmaların yanısıra Karadeniz'de bir
Ekonomik işbirliği Bölgesi kurulma
sını amaçlayan çok taraflı çalışmala
rın ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin
gelişmesinde olduğu kadar bölgemi
zin kalkınmasında da hizmet edece
ğine inanıyoruz.." dedi.
Türkiye - SSCB ilişkilerinin her
alanda geliştirilmesi için her iki taraf
ta da mevcut siyasi irade gözönünde bulundurulduğunda, atılacak kar
şılıklı adımlarla ilişkilerin daha da
güçlendirileceğine inandığını kayde
den Hocaoğlu, "Bu çerçevede, Sa
yın Cumhurbaşkanımızın 1 1 - 1 6
Mart 1991 tarihlerinde Sovletler Birliği'ne yaptıkları resmi ziyareti ve bu
ziyaret esnasında imzalanan siyasi
ve ekonomik belgeleri ilişkilerimizin
ilerlemesi ve muhteva kazanması
açısından tarihi bir fırsat olarak de
ğerlendiriyorum ." diye konuştu.
TBMM
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