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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılışının 70 inci Yıldö

nümü nedeniyle gündem dışı bir konuşma yaptı. 
Kore Meclis Başkanının vaki resmî daveti üzerine, Türkiye Büyük Millet Meclisini temsi-

len 14-20 Mayıs 1990 tarihleri arasında Kore'ye gidecek, 
16-18 Mayıs 1990 tarihleri arasında Budapeşte'de yapılacak olan "Orta ve Doğu Avrupa'

da Ekonomik Reform" konulu Uluslararası Konferansa katılacak; 
Parlamento heyetlerine ilişkin Başkanlık tezkereleri ile, 
Antalya Milletvekili İbrahim Demir'in, Dışişleri Komisyonundan çekildiğine ilişkin önergesi, 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
ölüm cezasına hükümlü A. Lütfi Polat hakkındaki dava dosyasının geri verilmesine iliş

kin Başbakanlık tezkeresi okundu; Adalet Komisyonunda bulunan dosyanın geri verildiği açık
landı. 

İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 2/314 esas numaralı kanun teklifini geri aldığına iliş
kin önergesi okundu; İçişleri Komisyonunda bulunan teklifin geri verildiği bildirildi. 

10/36 numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev süresinin 
üç ay daha uzatılmasına ilişkin tezkeresi kabul edildi. 

Kırşehir Milletvekili Gökhan Maraş ve 4 Arkadaşının, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele 
Kanunu Teklifi (2/200) (S. Sayısı: 356) üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, tümünün kabul 
edildiği ve kanunlaştığı açıklandı. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Arasında Hava Ulaştırma Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna, (1/559) (S. Sayısı: 357), 

Türkiye Cumhuriyeti ile Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Kendi Ülkeleri Arasında 
ve Ötesinde Yapılacak Hava Ulaştırmasına İlişkin Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna, (1/539) (S. Sayısı: 360), 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Lüksemburg Büyük Dukalığı Hükümeti Arasında Ha
va Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna, (1/569) (S. Sayısı: 358), 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Hükümeti Arasında Kendi Ülkeleri Arasın
da ve ötesinde Yapılacak Hava Ulaştırmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna, (1/487) (S. Sayısı: 359), 

Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna, (1/606), (S. Sa
yısı: 353), 

Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Cezaî Konularda Adlî Yardım
laşma ve Suçluların ladesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna, (1/461), (S. 
Sayısı: 373), 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Cezaî Ko
nularda Karşılıklı Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna, (1/541) 
(S. Sayısı: 374), 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Halk Cumhuriyeti Arasında Cezaî Konularda Adlî Yar
dımlaşma, Suçluların İadesi ve Hükümlülerin Nakline Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna, (1/558) (S. Sayısı: 375), 

Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Hükümlülerin Nakline tlişkin İşbirliği Söz
leşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna, (1/602) (S. Sayısı: 376), 

Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Adlî İşbirliği Sözleşmesi
nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna, (1/643) (S. Sayısı: 377), 

Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma ve Suç
luların Geri Verilmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna, (1/603) (S. Sayısı: 
378), 

Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna (1/604) (S. Sayısı: 385), 

Dair Kanun tasarıları üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, tümleri açık oya sunuldu; 
oyların ayırımı sonucu, kabul edildikleri ve kanunlaştıkları açıklandı. 

2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarı ile Konya Milletvekili Haydar Koyuncu ve 
2 Arkadaşının 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Ka
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Raporu (1/658, 2/161) (S. Sayısı: 361), 

İzmir Milletvekili Erdal İnönü ve 41 Arkadaşının, 2919 Sayılı Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun Geçici 3 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırılma
sına Dair Yasa önerisi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/245) (S. Sayısı: 364), 

2985 Sayılı Toplu Konut Kanununa Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/632) (S. Sayısı : 365) 

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/646) (S. Sayısı: 367), 

öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Parasız batılı veya Burslu 
öğrenci Okutma ve Bunlara "Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunun Bir Maddesinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/682) (S. Sayısı: 380), 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Adına Tescil Edilecek Taşınmaz Mallar Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Tarım Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/529) (S. 
Sayısı: 381), 

6760 Sayılı Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/607) 
(S. Sayısı: 382), 

Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi
ne Dair Kanun Tasarısı ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/627) (S. Sayısı: 383), 

Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Türk Ceza 
Kanununun 13 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/677) (S. Sayısı: 384), 

Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/570) 
(S. Sayısı: 386), 

Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesine Katılmamızın Onaylanması-
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nın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/583) (S. Sayısı: 387), 

Ozon Tabakasını Tüketen Maddelere Dair Montreal Protokolüne Katılmamızın Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/584) (S. Sayısı: 388), 

Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı: 390), 

3.11.1980 Tarihli ve 2330 Sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı, Bolu Milletvekili Nevzat Durukan 
ve 4 Arkadaşının 2330 Sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 2 nci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri, tçişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/424, 2/149) (S. Sayısı: 391) 

3332 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/489) (S. Sayısı: 392) 

Ceza ve Tevkifevleri Umum Müdürlüğünün Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/678) (S. Sayısı: 393), 

Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanununun İl/k Mad
desinin Kaldırılmasına İlişkin T&sa Teklifi ve tçişleri Komisyonu Raporu (2/205) (S. Sayısı: 395), 

Nüfus Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet ve tçişleri Komisyonları raporları (1/642) (S. Sayısı: 396), 

tzmir Milletvekili Ramiz Sevinç ve 5 Arkadaşının, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/308) (S. Sayısı: 400), 

Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 39 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sayılı Yük
seköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişti
rilerek Kabulüne Dair Kanunun 14 üncü Maddesinin (h) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (2/242) (S. Sayısı: 397), 

743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bu Kanuna Ba
zı Maddeler Eklenmesine, 818 Sayılı Borçlar Kanununun 83 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklen
mesine, 3095 Sayılı Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna Bir Madde Eklenmesine, 
2644 Sayılı Tapu Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644).(S. Sayısı: 398), 

765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarı
sı ile tçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğulları ve 62 Ar
kadaşının, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 16 Arkadaşının, Bitlis Milletvekili Faik Tarım-
cıoğlu'nun, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 12 Arkadaşının, Sakarya Milletvekili Ayhan 
Reyhan Sakallıoğlu'nun, Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifleri ve Adalet Komisyonu Raporu (1/535, 1/613, 2/25, 2/30, 2/261, 2/262, 
2/292, 2/302, 2/303) (S. Sayısı: 399), 

Gümüşhane Milletvekili Ülkü Güney ve 2 Arkadaşının, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (2/203) (S. Sayısı: 401), , 

Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon Raporu (3/905) (S. Sayısı: 403), 
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Yahşihan'da Meydana Gelen Patlamalarda Zarar Görenlerin Zararlarının ödenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/427) (S. Sayısı: 404), 

Adlî Sicil Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının (1/524) 
(S. Sayısı: 405); 

Görüşmeleri, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde ilave Edilmesine Dair Kanun Tasa

rı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun (1/567) (S. Sayısı: 366), 
Görüşmeleri de, Hükümet yetkilisinin Genel Kurulda hazır bulunmaması nedeniyle, bir 

defaya mahsus olmak üzere; 
Ertelendiler. 
18.4.1990 tarihli 104 üncü Birleşimde alınan karar gereğince, 
23 Nisan 1990 Pazartesi günü saat 14.30'da toplanmak üzere Birleşime saat 17.18'de son 

verildi. 
Başkan 

Başkanvekili 
Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Bursa Edirne 

Mustafa Ertuğrul Ünlü. ismail Uğdul 
• 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
20.4.1990 Cuma 

Rapor 
1. — (26) ilçe Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ile Balıkesir Milletvekili Necat Tunç-

siper'in Balıkesir ilinde Gömeç Adı ile Bir ilçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve içişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/550, 2/157) (S. Sayısı: 275'e 1 inci Ek) (Dağılma 
tarihi: 20.4.1990) (GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Çernobil kazasından sonra ne kadar radyasyonlu çay 

imha edildiğine ilişkin Başbakandan yazıtı soru önergesi (7/1300) (Başkanlığa geliş tarihi: 
19.4.1990) 

2. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, Edirne-OLMUKSA'da meydana gelen 
yangın nedeniyle sorgulanan kişilere baskı ve işkence yapılıp yapılmadığına ilişkin içişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/1301) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.4.1990) 

3. — izmir Milletvekili Akın Gönen'in, Niğde ili Bor ilçesindeki 600 LV. Ana Depo Fab
rikasının kaldırılacağı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1302) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 19.4.1990) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin ve 27 arkadaşının, ülkemizde 1980 yılından son

ra uygulanan ekonomik politikaların tarım sektöründe açtığı iddia edilen tahribatın boyutları
nı tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.4.1990) 

• 1 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 14.30 

BAŞKAN: İsmet Kaya Erdem 

KÂTİP ÜYELER: Kadir Demir (Konya), Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 106 ncı Birleşimini açıyorum. 
(tstiklal Marşı) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, değerli konuklarımız; gündemimize göre, Genel Kuru
lun 18.4.1990 tarihli 104 üncü Birleşiminde alınan karar uyarınca, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin kuruluşunun 70 inci yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlan
ması, günün önem ve anlamının belirtilmesi amacıyla yapacağımız görüşmelere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — Türkiye Büyük Aiillet Meclisinin açılışının 70 inciyıldönümünün ve Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi görüşmeleri 

BAŞKAN — Görüşmelere geçmeden önce, ülkemizin davetlisi olan sayın konuk parla
menterleri sizlere takdim ediyorum: 

Avusturya, Rudolf Poder (Alkışlar); 
Çekoslovakya, Stanislav Kukral (Alkışlar); 
Çin Halk Cumhuriyeti, Seyfidin Azyizyi (Alkışlar); 
Finlandiya, Mikko Pesala (Alkışlar); 
izlanda, Arne Gunnardson (Alkışlar); 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Sait Güven (Alkışlar); 
Malezya, Ahmad Uraı (Alkışlar); 
Norveç, Hans J. Rosjorde (Alkışlar); 
Pakistan, Wasim Sajjad (Alkışlar); 
Yugoslavya, Bogdana Glumaclevakov (Alkışlar); 
Federal Almanya, Leni Fischer (Alkışlar); 
Arnavutluk, Dritero Agolli (Alkışlar); 
Belçika, Jean Defraigne (Alkışlar); 
Cezayir, Brahim Soltane Chaıbout (Alkışlar); 
Danimarka, Vigo Fischer (Alkışlar); 
Endonezya, Djafar Sıddıq (Alkışlar); 
Fas, Mohamed Bouzoubaa (Alkışlar); 
Fransa, Pierre Micaux (Alkışlar); 
Güney Kore, Keun Soo Kim (Alkışlar); 
Hindistan, Inder Jıi (Alkışlar); 
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İsveç, Stig Alemyr (Alkışlar); 
İsviçre, Franco Masoni (Alkışlar); 
İtalya, Guido Martino (Alkışlar); 
İrlanda, Vincent Brady (Alkışlar); 
İspanya, Luis F. Spinola (Alkışlar); 
Kanada, Nathan Murtgıtz (Alkışlar); 
Polonya, Ryszard Bugaj (Alkışlar); 
Portekiz, Jose Perreira (Alkışlar); 
Romanya, Bogdan Patrascu (Alkışlar); 
Singapur, Ng Pock Too (Alkışlar); 
Tunus, Muhammed Salah El Garbi (Alkışlar); 
Ürdün, Abdalla Ensour (Alkışlar); 

Görüşmelerde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ile siyasî partilerin grup başkanları 
ve kutlama törenlerine davet edilen yabancı ülke parlamenterleri arasında parlamento başkanı 
olanlardan en kıdemli parlamenter konuşacaklardır. 

Sayın milletvekilleri, değerli konuklarımız; bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ku
ruluşunun 70 inci yıldönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını büyük bir sevinç 
ve heyecanla kutluyoruz. Bu mutlu yıldönümü münasebetiyle, aziz milletimizi ve onun temsil
cisi siz değerli milletvekillerini ve sayın konuklarımızı derin saygılarla selamlıyorum. 

"Millî Egemenlik" anlayışının genç kuşaklarca iyi anlaşılması ve bu anlayışın yer aldığı 
Kurtuluş Savaşı öncesi ve sonrası var olan kurumlarda hâkim felsefelerin birbirinden ayırt edil
mesi şarttır. 

Cumhuriyetimizin varlığına neden olan olaylar, bir milletin kaderinde ender görülen acı 
ve güçlüklerle doludur. İstila, kin ve baskılar, Türk Milletinde kendi geleceğine bizzat kendisi
nin hâkim olma özlemini yarattı. Cumhuriyeti kuran ve milletin egemenliğini esas alan düşün
ce, bu temelde, milletin kul olmadığını, onun istek ve arzularının milletin iradesinde esas oldu
ğunu kabul ederek, hanedanın varlığını bütünüyle yok saydı. Milletin egemenliği ilkesiyle, onun 
temsilcileri bu çatı altında Cumhuriyeti kurarken, halifeliği kaldırarak onu esas olan laiklik 
anlayışının temelini de attı. 

Tarihten ders alınsaydı, tarih tekerrür etmezdi. Halkın sevgi ve güveni olmadan bir mem
leket yönetilemedi ve yönetilemez. Kurtuluş savaşı öncesi olaylar, hafızalarımızda taşımamız 
gereken acı; ama, öğretici bir örnektir. 

Değerli milletvekilleri, cumhuriyet, demokrasi ve laiklik birbirinden ayrılmayacak kavram
lardır. Bütün siyasetçilerimiz ve kamu görevlilerimiz, millî birliğimizi temsil eden bu kavramla
rı birbirinden ayırmaksızın savunmalıdırlar. Bu hızlı değişen dünyamızda, bize yönelik tehdit
lerden bizleri koruyacak felsefenin, laik cumhuriyet ve bu anlayışla şekillenmiş demokrasimiz 
olduğu unutulmamalıdır. (SHP ve Konuk Parlamenter sıralarından alkışlar) Bu felsefeyle biz
ler, insanın değerini düşünce ve vicdan özgürlüğünü koruyabiliriz. Bizler, bu düşünceyle, 
"Türküm" diyebilme mutluluğunu vatandaşlarımıza benimsetebiliriz. 

Dün olduğu gibi bugün de, bize düşen büyük görev, vatanın bütünlüğünün devamı ve Ata
türk'ün bize emanet ettiği cumhuriyetin temel ilkelerinin korunmasıdır. Atatürk ideallerivle 
yetişenlerin izlemesi gereken bu ilkeler, aslında, özgürlük içinde çağdaş bir toplum olarak ya
şamak isteyen Türk Milletinin kutsal davasıdır. 
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.. Değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi, millî egemenliğin temsil edildiği ye
gâne kurum ve ebediyen millî sınırlarımız içinde bu egemenliğin temsil edildiği yegâne müesse
se olarak kalacaktır. (Alkışlar) 

Meclisin itibarı ve saygınlığı, hiçbir gerekçe ve bahanenin arkasına sığınmaksızın mutlaka 
korunmalı, milletin her meselesinin bu yüce çatı altında çözülmesi gerektiği asla unutulmama
lıdır. ("Bravo" sesleri, alkışlar) 

Kurtuluş Savaşının en güç şartlarında dahi, Türkiye Büyük Millet Meclisi devre dışı bıra
kılmamış ve Yüce Meclisin çatısı altında her konu tartışılmış, çözümler önerilmiştir. Türkiye 
Büyük Millet Meclisinden alınan güçle savaşın kazanıldığı hiçbir zaman hafızalarımızdan si-
ünmemelidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bugün 70 yıla ulaşan şerefli geçmişi içinde yeni Türkiye 
Cumhuriyetinin siyasal organını oluşturmuştur. 1946 yılında çok partili demokratik hayata ge
çilmesinden sonra da, Türkiye Büyük Millet Meclisi, demokratik gelişmelerimizde büyük ve 
yapıcı bir rol oynamıştır. 

Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyetinin devlet yapısı içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin temel konumuna ilişkin olarak söylediği ve bugün de geçerliliğini aynen koruyan şu sözleri 
çok dikkate değer: "Memleketin mukadderatında yegâne selahiyet ve kudret sahibi olan Tür
kiye Büyük Millet Meclisi, bu memleketin düzeni için, iç ve dış emniyet ve masuniyeti için en 
büyük teminattır. Büyük millî dertler, şimdiye kadar, ancak Büyük Millet Meclisinde şifa bul
du; gelecekte de yalnız orada kesin tedbirlerini bulabilecektir. Türk Milletinin sevgi ve bağlılı
ğı, daima, Büyük Millet Meclisine yöneldi ve daima oraya yönelecektir." 

Günümüzde, "Millî Egemenlik" ilkesinin siyasal demokrasi ile eşanlamlı olduğunda kuş
ku yoktur. Türk Milletinin demokrasi ve "Millî Egemenlik" ilkelerine içten bağlılığı, Türki
ye'de yarım yüzyıla yaklaşan bir süredir, hürriyetçi, çoğulcu demokratik rejimin yaşatabilme
sini mümkün kılmıştır. Bugün, Türkiye, gerek içinde bulunduğu bölgede, gerek dünyada, ana
yasal güvenceler altındaki temel hak ve hürriyetleri, aktif siyasal partileri, hür basını, bağımsız 
yargı organları ve demokratik seçimlerle oluşan güçlü Parlamentosu ile, çok az sayıdaki de
mokrasilerden biridir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve tüm demokratik siyasal kurumlarımızın, gelecekte de, 
Türk demokrasisinin daha da geliştirilip kökleştirilmesinde üstün bir sorumluluk duygusu ve 
görev bilinci içinde hareket edeceklerinden kimsenin kuşku duymaması gerekir. 

Demokrasinin en önemli boyutlarından birini, insan haklarına saygı oluşturur. Günümüzde, 
insan hakları, sadece millî hukukları ilgilendiren bir konu olmaktan çıkmış, milletlerarası hu
kukun başlıca ilgi alanlarından biri haline girmiştir. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi bün
yesinde imzalanan çeşitli milletlerarası anlaşmalar, insan haklarının milletlerarası düzeyde ko
runması alanında atılmış önemli adımlardır. Türkiye, bu anlaşmalara taraf olmakla, insan hak
larına saygıyı, sadece kendi iç hukukunun bir ana ilkesi olarak değil, aynı zamanda, milletlera
rası bir vecibe olarak da içtenlikle benimsemiştir. Bu alanda gerçekleştirmek üzere olduğumuz 
önemli bir yenilik, Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesi içinde bir insan hakları komisyonu 
kurulması girişimidir. Halen, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminde bulunan bu ka
nun tasarısının kabulü ile, Türkiye Büyük Millet Meclisinin insan haklarının korunması ala
nındaki rolünün bir kal daha güçleneceği ve etkinleşeceği kuşkusuzdur. 
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Sayın milletvekilleri ve değerli konuklar; bugün, sevgili çocuklarımız ve bizler, dünyada 
çocuk bayramına sahip yegâne millet olmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşamaktayız. Pek 
çok ülke çocuklarıyla birlikte kutladığımız 23 Nisan Bayramları, dünya barışına hizmet bakı
mından milletçe ortaya koyduğumuz yaklaşımın sembolüdür. 

Kuruluşunun 70 inci yıldönümünü, bugün, milletin temsilcileri olan siz sayın üyeler ve 
değerli misafirlerimizle kutlamakta olduğumuz şu anda, başta, devletimizin banisi, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin ilk Başkanı Büyük Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşına katılan 
ve bizlere bu mutlu günleri armağan eden Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızın ve Birinci Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin aziz hatıralarını sevgi, saygı ve minnetle anıyorum. 

Türk Milletinin ve onun tek ve gerçek temsilcisi Türkiye Büyük Millet Meclisinin, bu bü
yük esere daima sahip çıkacağı ve ebediyen yaşatacağı inancı içinde, siz sayın milletvekillerimi-
zi ve Ulusal Egemenlik Bayramımızı bizimle beraber kutlayarak, bize onur vermiş olan parla
menter konuklarımızı, tekrar, derin saygılarımla selamlıyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

Şimdi, siyasî parti gruplarının sayın başkanlarına 10'ar dakika süreyle söz vereceğim. Söz 
sırasını okuyorum: 

1. Anavatan Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Sayın Yıldırım Akbulut. 
2. Sosyaldemokrat Halkçı Parti Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Sayın Erdal İnö

nü'nün mazeretleri nedeniyle, yerine, Genel Başkanvekili olarak, Genel Sekreter Sayın Deniz 
Baykal. (SHP sıralarından alkışlar) 

3. Doğru Yol Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkam Sayın Süleyman Demirel. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

Şimdi söz sırası, Anavatan Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Sayın Yıldırım 
Akbulut'ta. 

Buyurun Sayın Akbulut. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI YILDIRIM 
AKBULUT (Erzincan) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri, saygıdeğer konuklar; 
bugün, Aziz Atatürk'ün anlatımıyla, Türk Milletinin asırlar süren arayışlarının özü ve onun, 
bizzat kendisini idare etmek şuurunun canlı bir timsali olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
kuruluşunun 70 inci yılını kutluyoruz. 

Günün anlam ve önemi, biz Türkler için gerçekten büyüktür. Türk Milletinin tarih sahne
sinden silinmek istendiği bir dönemde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulmasıyla, istikla
limiz ve millî egemenliğimiz bütün dünyaya ilan edilmiş; Türk'ün, esir yaşamaktansa ölmeyi 
tercih edeceği vurgulanmıştır. Bu ilandan sonra, millî mücadele, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
tarafından yönlendirilmiş, önemli ve tarihî kararlar bu mukaddes çatı altında alınmış ve so
nuçta, düvel-i muazzamaya karşı büyük bir zafer elde edilmiştir. 

Meclisin kurulmasında en önemli ve dikkat çekici unsur, "Egemenlik kayıtsız şartsız 
milletindir" anlayışının yeni Türk Devletinin temel ilkelerinden birisi haline getirilmesidir. 

Aziz Atatürk, o inanılmaz derecede zor günlerde bile, demokrasiye olan inancının sarsıl
maz bir ifadesi olarak bu ilkeyi ortaya koymuş ve şimdi geniş boyutlarda yaşadığımız demok
rasinin ilk tohumlarını atmıştır. 

Bu temel ilke, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşundanbu yana, hiç değişmemiştir. 
23 Nisan 1920 Meclisinin bu temel ilkesi, 1921, 1924, 1961 ve 1982 Anayasalarında da aynen 
tekrarlanmıştır. 
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1920'lerden başlayıp bugünlere kadar süren uzun bir zaman dilimi, demokratik düzenin 
gelişmesi, güçlenmesi ve korunması doğrultusundaki yoğun mücadelelerle geçmiştir. Bu mü
cadeleleri burada yeniden hatırlatmak istemiyorum, önemli olan, ulaştığımız noktadır. Bu
gün varılan nokta; söz, düşünce, kanaat, din ve vicdan hürriyetlerinin güvence altına alındığı, 
ada'et ve hukukun üstün kılındığı, herkesin, kişiliğine bağlı dokunulmaz, devredilmez, vazge
çilmez temel hak ve hürriyetlere sahip olduğu, insan haklarına saygının büyük bir duyarlılıkla 
sürdürüldüğü; nihayet, demokrasinin bütün kurumlarıyla yürürlükte bulunduğu bir sistemdir. 
Toplumda, sevgi, uzlaşma, anlayış ve hoşgörü gibi temel insanî kavramların yerleşmiş olması 
da, demokratik sistem içerisinde sağladığımız bir diğer önemli kazançtır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, egemenliği millet adına kullanan bu Yüce Organ, mücade
lelerin odak noktası olarak büyük görevler üstlenmiştir. Yüce Meclis, demokratik sistemin kök
leşmesi için yaptığı mücadelelerin yanı sıra, verdiği tarihî kararlar ve kendini oluşturan partile
rin uzlaşması ile, dönem dönem geçirilen zor günlerin aşılmasında da en büyük rolü oynamış
tır. özellikle 1980 ara rejiminden sonra oluşan Mecliste yer alan 17 nci ve 18 inci Dönem mil
letvekillerinin, demokrasinin kökleşmesi, vatanın ve milletin mutluluğu, refahı yolundaki gay
ret ve katkılarının, Cumhuriyet tarihinde müstesna bir yer teşkil edeceğine inanıyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, dünyâmız, 1989'un son dönemlerinde başlayan büyük bir değişimin 
sancılarını yaşamaktadır. Bu değişim, bütün tahmin ve öngörüleri altüst eden bir nitelik taşı
maktadır. O kadar ki, yıkılmaz denilen duvarlar yıkılmış, tabu konumuna getirilen ekonomik 
politikalar yeniden biçimlenmeye başlamış, konuşmayan insanlar, daha fazla hürriyet ve eko
nomiden daha fazla pay isteyen bir noktaya gelmişlerdir. Hiç kuşkusuz, bu büyük değişimin 
kaynağında, hür düşünce ve hür teşebbüs istekleri yatmaktadır. İftiharla söyleyebilirim ki, Tür
kiye, bu alanlarda çok önceden başlatılan dinamik bir süreçle, olağanüstü gelişmeler sağlamıştır. 

Hür düşünce ve hür teşebbüs temelleri üzerinde oluşturulan sağlıklı politikalarla, Türki
ye, hızla değişmekte ve gelişmektedir. Demokrasi bütün kurumlarıyla işlerken, ülke hızla kal
kınmakta ve itibar grafiği sürekli yükselmektedir. Ortadoğu'nun en güçlü ve istikrarlı ülkesi 
haline gelen, Avrupa Topluluğuna tam üyelik başvurusunu yapan Türkiye'nin, parlak bir gele
ceği olacağından kimse kuşku duymamalıdır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Gelişen ve büyüyen ülkemizin, siyasal ve ekonomik açıdan yeniden biçimlenen dünyada 
layık olduğu mümtaz yeri alacağına kesinlikle inanıyorum. Bu inancımı, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde somutlaştırıp, buradan, dalga dalga bütün vatan sathına yayılan birlik ve bera
berlik anlayışı pekiştirmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sevgili konuklar; bugünün bir önemli yönü de, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin kurulduğu tarihin, Atatürk tarafından, geleceğimizin güvencesi olan 
çocuklarımıza bayram olarak armağan edilmesidir. Aziz Atatürk, böylelikle, millî egemenlik 
ve demokratik rejim konusundaki ilkelerin taze dimağlara yerleştirilmesini ve sarsılmayacak 
bir şekilde gelişmesini hedeflemiştir. Kuşaktan kuşağa aktarılan bu ilkeler, Türk Devletiyle bir
likte, sonsuza kadar yaşayacaktır. 

Dünyada, çocuk bayramına sahip tek millet olmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşıyo
ruz. Bu gurur ve mutluluğumuzu, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen çocuklarla paylaşıyor, 
adına uygun bir şekilde, bayram olarak kutluyoruz. 
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Dünya çocukları arasında oluşturulan bu sevgi ve dostluk bağlarının, Türkiye'den, bütün 
dünyaya yayılacağına ve çocukların birer barış elçisi görevi yapacağına inanıyoruz. (ANAP sı
ralarından alkışlar) Bununla, Aziz Atatürk'ün, "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesinin yaygın 
bir inanç haline geleceğini umuyor ve bekliyoruz. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 70 inci yılını kut
luyor, Yüce Meclisin değerli üyelerini ve sayın konukları en içten sevgi ve saygılarımla selamlı
yorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Akbulut. 
Şimdi söz sırası, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Genel Başkanı Vekili Sayın Deniz Baykal'da. 
Buyurun Sayın Baykal. (SHP sıralarından alkışlar) 
SOSYALDEMOKRAT HALKÇI PARTt GENEL BAŞKANI VEKÎLÎ VE MECLÎS GRU

BU BAŞKANI VEKÎLÎ DENİZ BAYKAL (Antalya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
değerli konuklar, sevgili vatandaşlarım; Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 70 inci yıl
dönümünde, tüm ulusumuzun Egemenlik Bayramını, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına 
kutluyorum; Yüce Meclisin bütün üyelerine ve konuk parlamenterlere saygılar sunuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışını gerçekleştiren Mustafa Kemal'i ve Birinci Mec
listen başlayarak, bugüne kadar bu kutsal çatı altında görev yapmış tüm millet temsilcilerini 
saygıyla anıyorum. 

23 Nisan, tarihimizde pek çok örneği bulunan askerî zaferlerden birisinin gerçekleştirildi
ği bir gün değildir. 23 Nisan, bir askerî zafer günü değil, bir siyasal başlangıç günüdür. Başlan
gıç, bir askerî yenilgi ve umutsuzluk ortamında gerçekleştirilmiştir. Ülkenin yönetimi, işgal kuv
vetleriyle uzlaşarak işbaşında kalmayı içlerine sindirebilen insanların elinde kalmıştır. Böyle 
bir yenilgi ve çöküş ortamında, doğal olarak, her yurtsever, bir askerî zaferin özlemi ve arayışı 
içine girmiştir. Bunların arasında sadece Mustafa Kemal, bir askerî zaferin, ancak, yeni bir 
siyasal yapılanmayla gerçekleştirilebileceğini görmüştür. Türkiye Büyük Millet Meclisi, işte bu 
yeni siyasal örgütlenme çabasının ürünü ve temel dayanağı olmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisini, bir askerî zafer yaratmamıştır; tam tersine, askerî zaferi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi yaratmıştır. Askerî zafer, Türkiye Büyük Millet Meclisine rağ
men değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi sayesinde gerçekleşmiştir. (SHP sıralarından alkışlar) 
Ordu, siyasete yön vermemiştir; siyaset, orduya yön vermiştir. Siyasal tarihimizin en karanlık, 
en bunalımlı dönemi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin öncülüğünde aşılabilmiştir. Bütün bunlar 
da 70 yıl önce olmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplumsal, ülkede iktidarın temellerinin değişmesi anla
mına gelmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin oluşumuyla birlikte, egemenlik, hanedandan 
millete geçmiştir. Daha sonra düzenlenen Anayasa ve ilan edilen Cumhuriyet ile, bu iktidar 
kayması sadece tescil edilmiştir. 

Parlamentoyu kapatmak ve siyaseti askıya alarak sorun çözme kestirmeciliği, çok sonra
ları denenmiştir. Bu denemenin olumsuz sonuçlarından siyasal hayatımızı hâla kurtarabilmiş 
değiliz. Mustafa Kemal'in 70 yıl önce toplayıp, savaş ortamında bile işlettiği Türkiye Büyük 
Millet Meclisini, dün kapatmış olmanın ezikliğini, bugün, gösterişli Ulusal Egemenlik Bay
ramları düzenleyerek örtbas etmek de mümkün değildir. (SHP sıralarından "Bravo" sesleri, 
DYP sıralarından alkışlar) 
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Parlamento ve siyasal parti kapatmayı hep birlikte kınamamız gerekirken, Atatürk'ün kur
duğu ve "Benim en büyük eserim", diye övündüğü Türkiye Büyük Millet Meclisini ve yine 
O'nun kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi de dahil olmak üzere bütün partileri kapatanlara Ata
türk ödülü vermek, Atatürk'ü de anlamamak, millî irade duyarlığından da yoksun olmak de
mektir. (SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar, DYP sıralarından alkışlar, ANAP sırala
rından sıra kapaklarına vurmalar) Sadece Meclisin varlığı, egemenliğin millette olduğunu ka
nıtlamaya yetmez. Meclisteki çoğunluk, halkın içindeki çoğunluğu yansıtmalıdır. Halkın ço
ğunluğunun desteğinden yoksun iktidarların elinde, "Ulusal Egemenlik tikesi" içi boş bir ka
lıba, bir dekora dönüşür. (SHP sıralarından alkışlar) 

Meclisin varlığı, Meclisin üstünlüğü anlamına da gelmez; eğer Meclisin bütçe yapma yet
kisi onun denetimi dışındaki fonlarla yürütülüyorsa, eğer Meclisin kanun yapma yetkisi karar
namelerle elinden alınmış ise, eğer Meclise karşı sorumlu olmayan Cumhurbaşkanı, Hüküme
tin yetkilerini kullanıyorsa, Meclisin üstünlüğü ilkesinden de söz edilemez. (SHP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar, DYP sıralarından alkışlar, ANAP sıralarından sıra kapaklarına 
vurmalar) 

70 yıl önce, Türkiye Büyük Millet Meclisi, egemenliği, hanedandan alarak millete devret
miştir. Bugün, egemenliğin milletten alınarak bir hanedana devredilmesi sözkonusu olamaz, 
olmamalıdır. (SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi görev başında üç yılı bile tamamlayamadan, 1 Nisan 
1923'te, seçimlerin yenilenmesine ilişkin kanun oybirliğiyle kabul etmiştir. Unutmamak gere
kir ki, bu Meclis, Sakarya Savaşı ile askerî zaferi kazanan, Lozan Antlaşmasıyla barışı sağla
yan Meclistir. 

Bir parlamento döneminin onuru, görev süresinin uzunluğu ile değil, halkın desteğini ta
şıyıp taşımadığı ile, yetkilerine sahip çıkıp çıkmadığı ile ölçülür. (SHP sıralarından alkışlar) 
Halkın desteğine sahip olan siyasal partilerin ve siyaset adamlarının, demokrasiye sahip çık
maları çok doğaldır. Demokrasi inancının gerçek sınavı, ancak, iktidarların halkın desteğini 
yitirdiği dönemlerde ortaya çıkar. Bu dönemlerde, halk desteğinden yoksun kalan iktidarlar, 
seçim korkusu içerisinde, başka destekler arama eğilimi içerisine girebilirler; yargı denetimin
den, basın denetiminden, Meclis denetiminden kaçınmak isteyebilirler. Genellikle, iktidarların 
demokrasiden en çok korktukları zaman, ülkenin demokrasiye en çok ihtiyaç hissettiği dönem 
olmuştur. 

Her şeye rağmen, sorunlarımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde çözüleceğine olan 
inancımızı bir kez daha belirtmek istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi, sorunların kayna
ğı değil, çözüm yeridir. Dünyanın her yerinde, bağımsızlığın ürünü olarak, meclisler, parla
mentolar ortaya çıkar. Türkiye'de ise, ulusal bağımsızlık, parlamentonun ürünü olmuştur. (SHP 
sıralarından alkışlar) Bugüne kadar, nice sorunlarımızı parlamentoyla çözdük, bundan böyle 
de, bütün engelleri parlamentoyla aşacağız. 

Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi, tartışma özgürlüğü, geniş siyasal yelpazesi ve tüm 
toplum kesimlerini kucaklayıcı niteliğiyle, bugün de, örnek alınabilecek durumdadır. Birinci 
Meclis, yeni devletin bir ırk devleti, bir kafatası, bir kan devleti olmadığını; bir siyasal bilinç 
devleti olduğunu ne güzel yansıtır. Birbirinden farklı etnik kökenleri, mezhepleri, eğitimleri, 
kültürleri olan insanlar, ortak bir siyasal bilinçle, bağımsızlık bilinciyle bütünleşmişlerdir. 

Her ne kadar, Parlamentomuzun yakın geçmişi, millî iradenin ışığını yeterince yansıtamı-
yorsa da, 70 yıl önce yakılan millî irade meşalesi, daha yıllarca, önümüzü aydınlatmaya yete
cek kudrettedir. 
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Sayın milletvekilleri, bu büyük günü, büyük umutlar bağladığımız sevgili çocuklarımızla 
paylaşmanın, mutluluğumuza yeni bir boyut kazandırdığını da vurgulamak isterim. 

Sevgili çocuklar, hızla değişen dünyamızın gelecekteki yaşamında, barış, özgürlük ve mut
luluk özlemlerimiz, sizlerin bugünkü minik ellerinizde çiçek açacaktır. Belki, bugün sizlere sun
duğumuz koşullarla övünemiyoruz; ancak, yüreğinizin en an, en duru sevgisi ve sınırsız er
demleriyle örüp oluşturacağınız yarınki dünyanın güzelliğine biz de katkıda bulunarak, mutlu 
olmak istiyoruz. Diliyorum ki, sizin yaşamınızda, toplumsal barış bozulmasın, demokrasi sal
dırıya uğramasın, özgürlükten, mutluluktan yana sıkıntılar çekilmesin ve hiçbir zaman sevgi
den yoksun kalmayın. Sizin yöneteceğiniz dünyada, kötülüklere, yolsuzluklara rastlanmasın, 
her şey size yakışacak kadar güzel olsun. 

Hepinize sevgiler, saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Baykal. 
Şimdi söz sırası, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Sayın Süleyman Demirci'de. 
Buyurun Sayın Süleyman Demirel. (DYP sıralarından alkışlar) 
DOĞRU YOL PARTtSt GENEL BAŞKANI VE MECLÎS GRUBU BAŞKANI SÜLEY

MAN DEMİREL (İsparta) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri,-ülkemizin sayın misafirleri, 
basınımızın sayın mensupları, sevgili vatandaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 70 inci yıldönümünde, milletçe büyük bir 
mutluluk içerisindeyiz. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanan bu günde, bütün 
vatandaşlarımızın ve en değerli varlığımız, ümidimiz olan çocuklarımızın bayramını kutluyor; 
hem onları, hem de bu müstesna günde konuklarımız bulunan değişik ülkelerin çocuklarını 
sevgiyle kucaklıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temelidir. Bu müesseseyi 
büyük yapan inanç, aynı zamanda, Türkiye Cumhuriyeti Devletine güç ve kudret veren inanç
tır. Uygar dünyanın ortak değerleri haline gelen hürriyet, adalet, eşitlik, güvenlik, refah ve ba
ğımsızlık ilkeleri, bu büyük müessesenin temelinde vardır, tnsan Hakları Beyannamesi, Avru
pa İnsan Hakları Konvansiyonu, Helsinki Şartı, Avrupa Güvenlik ve işbirliği Konferansı kap
samına giren hak ve hürriyetler, Türkiye Büyük Millet Meclisinin duvarlarıdır. 

Günümüzde meydana gelen gelişmeler, Türkiye'nin yetmiş sene önce Cumhuriyeti kurar
ken geleceğe sağlıklı ve isabetli bir şekilde baktığını bir defa daha doğrulamaktadır. 

Uygar dünya, onurlu bir yaşamı, insan haklarına, hukuka ve refaha sığınmakta aramak
tadır. tnsan haklarının teminatı, millet iradesi üstünlüğü ve hukuk üstünlüğü ilkelerinin ger
çek anlamda var olmasıyla mümkündür. Onun içindir ki, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" 
şeklinde ifadesini bulan millet iradesi üstünlüğü prensibi, bu müessesenin çatışıdır. Her şeyden 
önce gelen husus, egemenliğin, gerçekten, kayıtsız şartsız milletin olmasıdır. 

Tarih boyunca dünya tarihini yapan devletlere sahip olmuş yüce milletimiz, millî egemen
liği bir bayram olarak tespit edip kutlamakla, bu yüce kavramı kendisine bir hayat şekli olarak 
seçtiğini göstermiştir. Büyük Atatürk'ün çok veciz deyimiyle, "Benim karakterimdir" dediği 
hâkimiyet'i milliye, işte bundan dolayı, sadece saygı duyulan ve bağlı olunan bir ilke olmaktan 
çıkarak, bir yaşam biçimi olmuştur. Bu bakımdandır ki, "Egemenlik milletindir" ibaresi, bir 
slogan veya bir süslü söz değildir. Zaten, söz, "Egemenlik milletindir "den ibaret değildir, "Ege
menlik kayıtsız şartsız milletindir" şeklindedir. (DYP sıralarından alkışlar) 
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Bu bir özdür, bir ruhtur, bir hayattır. Dünyada pek çok devletin ve milletin benzer kutla
ma günleri vardır. Bunlar, ya hürriyet ya da bağımsızlık günleri olarak anılırlar. Bunların hiç
birisinde, bizde olduğu gibi hürriyet ve bağımsızlığa hayat veren öz ve ruhu, yani millî egemen
liği en üste çıkaran üstün ve çağdaş bir hukuk anlayışı yoktur. 

Millî egemenlik, devleti cumhuriyet, toplulukları da millet yapan yüce bir kavramdır; devlete 
sadece cumhuriyet vasfını kazandırmakla da kalmaz, aynı zamanda, onun güç ve kuvvetinin 
en sağlam kaynağını teşkil eder; bir devletin gücü olan maddî imkân ve kaynaklarından çok, 
önce arkasında bulunan milletin rıza ve desteğinden meydana gelir. 

Cumhuriyet, yalnız ismiyle değil, kavram, kurum ve kurallarıyla cumhuriyet olur. Cum
huriyet kavramının özü, gerçek ve tek kaynağı, millî egemenliktir. Cumhuriyetin kurumlarının 
ve kurallarının da millî egemenlik esasına göre oluşması ve işlemesi, devletin cumhuriyet olma 
niteliklerini ve hatta şartlarını tamamlayan temel unsurdur. 

İradenin mana ifade etmekten çıkması, kişinin vatandaşlık sıfatını tartışmalı hale getirir 
ve vatandaşlık onurunu ise ağır biçimde zedejer. Kişi, yalnız kendi kendini yönetebiliyorsa, va
tandaştır. İradenin hüküm ifade etmekten çıkması ise, demokratik mekanizmanın tıkanması, 
kişinin kendi güven, refah ve yükselme yollarını ve imkânlarını kaybetmesidir. Vatandaşlık sı
fat, onur ve imkânlarının zedelenmesi ise, kişinin, devletine olan sevgi ve sahiplik bağlarını 
zaafa uğratır. İnsanın, kendisine ait olmayan şeyi sevmesi ve ona bağlılık duyması zordur, hat
ta çoğu kez mümkün değildir. 

İşte, millî egemenlik, devleti, vatandaş sıfatına sahip kişinin malı yaptığı, onun sevgi ve 
bağlılığını devletinin arkasına koyduğu içindir ki, devleti güçlendiren en büyük unsur sayılır. 

Bu sebeple, millî egemenlik, yalnız meşruiyyetin değil, gücün de kaynağıdır, özellikle, ça
ğın devletlerini millî egemenlik kavramından ayırmak kesinlikle mümkün değildir. Çağdaş ol
mak iddiasını taşıyanlar, önce bu gereği yerine getirerek milletin önünde eğilmeli, ondan kaç
mamalı ve ona gidişi, her sıkıntının ve yanlışlığın çaresi olarak kabul etmelidirler. (DYP sırala
rından alkışlar) 

Çağımızda siyasî iktidarların meşruiyeti, millî hâkimiyet ilkesinde ifadesini bulur. Türki
ye'de bu ilke dışında başka bir meşruiyet inancı mevcut değildir. 

Kendi kaderini, kendi kararı ve tercihiyle tayin etme imkânlarından mahrum bir topluluk
ta, çağın devletinin görevlerini yerine getirmek imkânsızdır. Çağın devleti, toplumun emrinde 
ve hizmetinde birçok dengeyi tesis edip koruyan, kurumları uyum içerisinde işleten müessesedir. 

Sivil toplum devletsiz düşünülemez; ancak, toplum devlet için var değildir, devlet toplum 
için vardır. Bu anlayışla devlet ve toplum kaynaşır, toplum, devleti, "benim devletim" diye 
kucaklarsa, işleyen devlet ortaya çıkar. Rejimin ve devletin mutlaka işlemesi şarttır. Halkın hak
larının ve çıkarlarının adil bir şekilde korunması da şarttır. Çağın devleti, aynı zamanda, sos
yal devleuir. 

Toplumun dayanışma ihtiyacını herkesi kucaklayacak şekilde örgütlemek ve herkesin in
san gibi yaşamasının şanlarını hazırlamak sosyal devletin baş görevidir. (DYP sıralarından al
kışlar) 

Anayasa, devletin temel belgesidir. Türkiye şartlarında, anayasalar üzerinde kısa zaman
da çok değişiklik yapılmıştır. Bugün, değişen dünya şartlarına uyacak ve Türkiye'nin ihtiyaçla
rını karşılayacak bir anayasa reformuna yeniden ihtiyaç vardır. Türkiye, kendi kendisini, 
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uygar âlemin gerisinde bırakamaz. Türkiye'nin devlet yapısında önemli şekilde bir yenileşme 
ihtiyacı vardır; bu kaçınılmazdır, gelişmenin gereğidir. 

Millî iradenin sağlıklı bir şekilde ortaya konulabilmesi, işleyen rejimin önşartıdır; devletin 
de... Bu, hür, serbest, eşit, adil ve dürüst seçimle mümkündür. Bunların olmadığı yerde, millî 
iradenin ortaya çıktığından bahsedilemez. 

Ülke sorunlarıyla yakından ilgilenmek, herkes için, vatandaşlık görevidir. Rejimi ve dev
leti işletecek olan, kamuoyunun uyanıklığı ve hassasiyetidir. 

Hür seçimle ortaya çıkan iktidar, arkasında halkın destek ve rızasını hep bulmalıdır. Bu 
destek ve rıza kaybolursa, o zaman, iktidar boşluğu meydana gelir ve demokratik meşruiyet 
kaçınılmaz olarak tartışılır. Halkın eğilimleriyle temsilî meclisin yapısı arasında zamanla açık 
ve aşikâr bir farklılaşma meydana gelirse, rejim ve devlet işlemez hale gelir. 

Seçilmek bir hak değildir; halkın, seçilene bir görev vermesi demektir. Halk, desteğini çektiği 
anda, bu görevi geri almış demektir. 

Bugün, ülkemizde çekilen sıkıntıların ve içine sürüklendiğimiz açmazın kökünde 26 Mart 
1989 seçimleriyle ortaya çıkan durum yatmaktadır. 26 Mart seçimleriyle, halk, iradesini ortaya 
koymuştur. 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — 1987 yılını unutma!.. 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Bu iradeye bu zamana kadar uyulmamış olması, 

bu Meclisin temelinde yatan millî egemenlik kavramına ters düşmüş ve düşmeye devam etmek
tedir... (DYP sıralarından alkışlar) "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" diyen şu yazıya ters 
düşmektedir. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Bu defa biz burada şenlik yapmak için var değiliz, bir günün önemini ortayı, koymak için 
varız. Bir defa iradesini ortaya koyan milletin yeniden aynı şeyi yapması süreyle sınırlanamaz; 
egemenlik hakkı onundur. İstediği zaman iradesini ortaya kor, istediği zaman... Görev alanla
ra düşen, o iradeye uymaktır. Görev alanlara düşen, milletin iradesine yön vermek değil, o ira
denin önünde eğilmektir. (DYP sıralarından alkışlar) 

Yönetme yetkisini verdiklerinin elinden muayyen bir süre bu yetkiyi geri alamaz diye bir 
kaide olmaz. O zaman, "egemenliğin kayıtsız şansızlığı" sözkonusu olmaz, trade ortaya ko
nunca, onun gereği yapılmalıdır. 

Şahıslarla bir sorunumuz yoktur, sorunumuz prensiplerledir : Ülkemizde özentiler sonu
cu var olan kavram kargaşası, devlet kurumlarının yetkilerinin devri veya terkiyle kuvvetler 
ayrımı prensiplerini ağır biçimde ihlal etme istidadındadır. (DYP sıralarından alkışlar) 

Kuvvetler ayrılığı prensibi işlemelidir, yargı bağımsızlığı mutlaka korunmalıdır, Yasama 
Organı denetimini yapabilmelidir. Yasama Organı yasa yapma yetkisini yürütmeye devredemez. 
Bugünkü kanun kuvvetinde kararname tatbikatı, yasama organının yasa yapma yetkisini, yü
rütmeye hemen hemen devretmiş duruma düşürmüştür; 150 kanun kuvvetinde kararname, ko
misyonlarda beklemektedir. 

AHMET ŞAMİL KAZOKOĞLU (Bolu) — Ne zamandan beri? 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — 1983'ten 1990*a kadar bu Meclise sevk edilen 216 

kanun kuvvetinde kararnamenin, 7 senede, ancak 66'sı kanunlaşmış; 150'si ise beklemektedir. 
Demek ki, senede 10 tane kanun kuvvetinde kararname ancak kanunlaşabiliyor. Eğer yenisi 
gelmezse, kanun kuvvetinde kararnamelerin kanunlaşması, bu hesapla 15 sene sürer. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletten aldığı yetkiyi devretmek için değil, kullanmak için 
vardır. (DYP sıralarından alkışlar) 

Aslında, yetmiş sene evvelki Meclisi öve öve bitiremiyoruz; ama, onun bize yüklediği bir 
vecibe var, bir yükümlülük var. Şimdi bu Meclis de öve öve bitirilemezdi; oysa, yetmiş sene 
evvelki Meclisin öve öve bitirilememesi, bu Meclisin övülmesini gerektirmez. Binaenaleyh, işin 
hakkını verelim; o da bizim görevimiz. 

Kanun kuvvetinde kararnamelerle insan haklarına aykırı durumlar ihdas edilmesini mut
laka önlemek lazımdır. Türkiye, başkanlık veya yarı başkanlık sistemine sahip değildir. Bu unu
tularak başkanlık sistemi tatbikatına müsaade olunamaz. Bu, anayasa ve rejim ihlali olur, şa
hıs ve zümre hâkimiyeti olur, (DYP sıralarından alkışlar) 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin müessese olarak yüceliğine toz kondurtmayız; ancak, bu 
müesseseye vücut veren büyük fikre, büyük ilkeye, yani, millet iradesi üstünlüğü fikrine mutla
ka uyulması lazımdır. Çünkü, bu fikre, bu ilkeye uyulmadığı takdirde de, bu Meclis canlılığını 
yitirir, bir binadan ibaret olur. Müesseseyi böylece koruyabiliriz. Bizim görevimiz, binayı de
ğil, müesseseyi korumaktır. (DYP sıralarından alkışlar) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Milletinin müessesesidir; ondan kopuk olamaz. Türk 
Milletinin temayülleriyle Meclisteki temayüllerin farklılaştığı yerde, Meclis, milletten kopmuş 
demektir; en kısa zamanda bunun bağlanması lazımdır. Bugünkü durum, millete dönülerek 
düzeltilmelidir; bunda, herkes için, sayılamayacak faydalar vardır. 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Bul 226'yı, düzelt... 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Ben, bir çıplak gerçeği, 55 milyon vatandaşımın 

önünde tekrar dile getiriyorum : Türk Milleti ve onun bu büyük müessesesi ve demokratik, 
sosyal, laik ve hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, ebediyete kadar var olacaktır; bütün 
eleştiriler ve bütün gayretler bunun içindir. 

Sevgili çocuklarımızı, geleceğimizin ümidi olan çocuklarımızı tekrar kucaklıyorum. Dev
letimizin kurucusu, bu Büyük Meclisin kurucusu Büyük Atatürk'ü ve arkadaşlarını ve Türki
ye Büyük Millet Meclisinin ebediyete intikal etmiş bütün üyelerini huzurunuzda rahmetle anı
yorum ve değerli misafirlerimizi, Yüce Meclisin sayın üyelerini, bütün vatandaşlarımızı say
gıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Demirel. 
Şimdi de, ülkemizde davetli bulunan ve törenlerimize iştirak eden konuk parlamenterleri

miz arasında parlamento başkanlarından en kıdemlisi olan Malezya Senato Başkanı Ahmad 
Uraı'ya söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Uraı. (Alkışlar) 
AHMAD URAI (Malezya Senato Başkanı) — Sayın Kaya Erdem (Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Başkanı), Sayın Yıldırım Akbulut (Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı), parlamenter mes
lektaşlarım, sayın misafirler, hanımlar, beyler; dünyanın her bir tarafından gelip burada bulu
nan misafir parlamento üyeleri adına konuşmaktan büyük şeref duyuyorum. Bugün benimle 
burada bulunan misafir parlamento üyelerinin, Türk halkının Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin kuruluşunun 70 inci kutlamalarına katılmamıza davetlerinden dolayı, Türk Hükümetine 
duyduğumuz teşekkür ve memnuniyet hislerime katıldıklarına eminim. 

Misafir parlamenter ve eşleri adına ve keza kendim ve eşim adına, Türk halkı ve Hüküme
tine ve özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisine buradaki ziyaretimizi unutulmaz kılan, çok 
sıcak misafirperverlik ve dostluk için teşekkürlerimizi bu vesileyle sunmak isterim. Ben 
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şahsen, bazı diğer arkadaşlarım gibi, bu büyük ülke ve millete yeni geliyorum. Bu mil
let ki, Avrupa ile Asya arasında köprü olarak hizmet eden eski ve parlak bir medeniyet tarihi
ne sahiptir. 

Malezya Parlamentosu Senato Başkanı sıfatiyle Malezya halkı ve hükümetinin Türk halk 
ve hükümetine en sıcak selamlarını ulaştırmama müsaadelerinizi rica ederim. Türkiye ile böy
le yakın ve özel ilişkilerimiz olmasından gurur duyuyoruz ve özellikle kaydetmek isterim ki, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruluşunun yıtdönümlerini önemli olaylar olarak gördük, ön
ceki yıldönümüne Temsilciler Meclisi Başkanı ve yardımcısı katılmıştı ve ben de bu mutlu gün
de ülkem Malezya'yı temsil ediyorum. 

tkili düzeyde Malezya ve Türkiye arasındaki ilişkiler mükemmeldir, tki ülke arasındaki 
direkt iktisadî ve ticarî ilişkiler her iki tarafın da istediği düzeyde değildir. Mamafih, Malezya 
Türkiye ile ekonomik ilişkileri geliştirmekte büyük potansiyel görmektedir ve bu maksatla her 
iki ülkede ortak yatırımlar için somut adımlar atılmaktadır. Malezya süratle gelişen ekonomi
sinde Türk özel sektörünün Malezya'da sadece iç pazar için değil Asya - Pasifik pazarına da 
reexport için yatırım yapmasını arzu etmektedir. Buna karşılık, Malezya, Türkiye'nin serbest 
ticaret bölgelerinde reexport maksadıyla tesisler kurmak arzusundadır. Kısaca, iki ülke arasın
da iktisadî işbirliği çerçevesinin yakın gelecekte çok daha büyüyeceğine kaniyim. 

Türkiye'ye Malezya Havayollarının uçuşa başlaması, halklarımız arasında temasları geliş
tirmek için büyük bir fırsat yaratmıştır. Türk Havayollarının Malezya ve Asean bölgesine ya
pılan uçuşları da böylece tamamlanmış olmaktadır. Mamafih, MAS ve THY'nı karşılıklı ola
rak her gün başşehirlerimizde görmek isterim. Bu münasebetle buradaki zevatı ve Türk halkı
nı Malezya'yı ziyarete davet ederim, çünkü bu yıl "Malezya'yı ziyaret et" yılıdır. 

Dünya siyasî manzarası hiç kimsenin iki yıl önce dahi tahmin edemeyeceği şekilde değiş
mektedir. Eminim ki, Türkiye şanlı mazisi ve medeniyeti ve diğer imkânları ile bölge içindeki 
önemli rolünü kuvvetlendirmek imkânına sahiptir. Biz ise Malezya'da ülkemizi kurmakta eski 
medeniyetlere bakıyoruz ve bölgemiz ülkelerinin medeniyetlerinden öğrenecek pek çok şeyler 
buluyoruz. Türk parlamentosu Malezya Parlamentosunun iki misli yaşındadır. Sizin tecrübe
leriniz pek çoğumuza iyi örnek olabilir. 

Bugünün parlamenterleri olarak, biz, yaşadığımız dünyanın gittikçe küçüldüğünü, fakat 
öte yandan gittikçe daha karmaşık ve daha çeşitli hale geldiğini inkâr edemeyiz. Hepimiz yaşa
dığımız bu günlerde olsun, istikbalde olsun, sulh ve mutluluk olmasını isteriz. Hepimiz, men
sup olduğumuz ülkelerin iktisadî ve siyasî istikrarı bakımından ilerlemesini isteriz. Hepimiz 
kendi egemenliğimizi ve güvenliğimizi savunmak isteriz. Fakat bugün dünyanın her tarafında 
meydana gelen olaylar ve önceden tahmin edilemeyen koşullar nedeniyle parlamenter olarak 
bizim sorumluluğumuz, azmimiz ve işimiz gittikçe daha zorlaşmaktadır. Cüzzam hastalığının 
insanlık için büyük bir tehlike teşkil ettiği günler geride kaldı. Fakat kanser, sekte-i kalp ve 
AlDS gibi yeni hastalıkların yayılmasıyla bugün dünyamızın, sarsılacağını kim tahmin edebi
lirdi. Gelecek nesillerin deyeni dertlerle karşılaşmayacağını söyleyebilir miyiz? Şüphesiz ki ha
yat korku vericidir. 

Bugün yüzyüze bulunduğumuz başka sorunlar var : Yoksulluk, grevler, gösteri yürüyüşle
ri, terörizm, din kökenli huzursuzluklar, etnik gruplar arasındaki çatışmalar, ırk ayrımcılığı 
ve en ciddî ve acilen çare bulunması gerekli olan uyuşturucu maddeler kullanımı. 

İlerleyen bilim ve teknolojinin bir sonucu olarak yeryüzünde seyahat süresi gittikçe kısal
maktadır. Günümüzde iletişim inanılmaz bir şey, mucize gibi bir şeydir. Çocukluğumda 
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yalnız telgraf vardı; o da yerine bir kaç günde varırdı. Sonra telex çıktı, şimdi de fax denilen 
cihazlar kullanılmaktadır. Yakında belki daha iyi bir şey çıkacaktır. Bugünkü telefon sistemi 
ile dünyanın her yeriyle her an zahmetsizce konuşabiliyoruz, tabiî sistemde bir arıza olmadık
ça. Dünya gerçekten küçüldü. Bu gelişmiş kolaylıkları aralarında bizim gibi parlamenterlerin 
de bulunduğu dünya liderleri iyi amaçlarla kullanmalıdır. 

Dünya barışı ve mutluluğu uğruna, az önce andığım sorunlarla gergin olan dünyayı gev
şetmek için kuvvetli ve başarılı hükümetlere ihtiyaçlar vardır. Bu da ancak, hangi ülkeden ol
duğumuza bakmadan, itikat, inanç, ideoloji ve renk farkı gözetmeden hepimizin arasında ya
ratılacak bir anlayış, iyiniyet ve arkadaşlık ruhu ile başarılabilir. Şu dediğim ruhu yaratmak 
ve uygulamaya sokmak için biz parlamenterler üzerimize düşeni yapmak sorumluluğu altındayız. 

Birbirimizle tanışalım, birbirimizle açık bir diyalog kurmaya gayret edelim. Birbirimizi 
daha iyi tanımaya mecburuz. Halkla ilişkilerin hayatî önemi vardır, tşte ondan sonradır ki, 
kafalarımız ve gönlümüzde dostluk, iyiniyet ve anlayış tabiî olarak boy verecektir. Bu nedenle 
ben.şahsen şapkamı çıkarıp bu güzel ülkedeki, Türkiye Cumhuriyetindeki, sevgili dostlarımızı 
ve özellikle Türk Hükümetini ve 70 inci yıldönümü münasebetiyle bizi bir araya getirip kendi
lerine iltihak etmemiz için ileri bir görüşle girişimde bulunmuş olan Türkiye Büyük Millet Mec
lisini selamlıyorum. Hepimiz kendi memleketimize döndüğümüzde bu anlayış, iyiniyet ve dost
luğun durmayıp devam ettiğine şahit olacağız. 

Son olarak, misafir parlamenterler adına ve kendi namıma herkesin Ramazan Bayramını 
kutlamak istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 70 inci yılında tebrikleri
mizi sunarım ve Büyük Atatürk'ün, "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" ilkesinin bize kılavuz olma
sını ümit ederim. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ahmad Uraı. 
Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 70 inci yıldönümünü 

ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtil
mesi amacıyla yapılan konuşmalar tamamlanmıştır. 

Genel görüşme ve Meclis araştırması önergeleriyle sözlü soruları görüşmek üzere, daha 
evvelce alınan karar gereğince, 1 Mayıs 1990 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 15.46 

• 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEM! 
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Saat : 14.30 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluşunun 70 inci Yıldönümünün ve Ulusal Ege
menlik ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi amacıyla 
yapılacak görüşmeler. 

2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 




