GENEL KURUL
GÜNDEM DIŞI
4.3.1992 (44. Birleşim)
• Bursa Milletvekili Turhan
Tayan, Zonguldak ili Kozlu bölge
si kömür havzasında meydana
gelen grizu patlamasına; bu gibi
kazaların önlenebilmesi için mo
dern uyarı sistemlerinin havzaya
yerleştirilmesine; bu sektörde
çalışan işçilerin can ve iş güven
liğine yönelik önlemlere ilişkin
gündem dışı bir konuşma yaptı.
• Zonguldak Milletvekili
Bülent Ecevit'in. Ermeni çeteci
lerinin Dağlık Karabağ'da Azer
baycan Türklerine saldırılarının
soykırım ölçülerine vardığına;
Batılı bazı ülkelerin Ermenistan'
ın yanında yer alıp, araç, gereç
yardımı yaptıklarına; Türkiye'nin
de saldırıya uğrayan Türklere
başta sağlık malzemeleri olmak
üzere yardımda bulunması gere
ğine; "Batı'nın, Ermenistan'a yar
dım malzemesi göndermek için
Türkiye'yi bir üs ve köprü gibi kul
landığına; Türkiye'nin, Ermeni sal
dırısı karşısında akıl almaz bir çe
kingenlik ve edilgenliğe saplan
dığına, oysa bu konuda çözüm
üretmesi ve caydırıcılığını göste
rerek, Nahçıvan'a yapılacak bir
saldırıyı kendisine yapılmış sava
cağını dünya kamuoyuna duyur
masına ilişkin gündem dışı ko
nuşmasına, Bayındırlık ve iskân
Bakanı ve Dışişleri Bakanı Vekili
Onur Kumbaracıbaşı; yanıt ver
di.
• Bingöl Milletvekili Hüsa
mettin Korkutata'nın, kalkınma
da öncelikli yörelerden olan Bin
göl İline, son onbeş yılda, bölge
de istihdam yaratabilecek yeral
tı zenginlikleri bulunmasına rağ
men istihdama yönelik hiçbir cid
dî yatırımın yapılmadığına; 1976
yılında ihaleleri yapılan çimento
fabrikası ile termik santralın ya
pımının durdurulduğuna; 1992 yı
lında Doğu ve Güneydoğu bölge
lerimizde hüküm süren şiddetli
kış nedeniyle binlerce köyün yo
lunun kapandığına; çığ afetine

maruz kalan halka maddî yardım
yapılıp faizsiz kredi verilmesine;
yöre belediyelerine mutlaka yar
dım edilmesine; karların erimesi
sonucunda büyük sel ve toprak
kaymaları olacağı dikkate alına
rak bu konuda şimdiden tedbir
alınmasına ilişkin gündem dışı
konuşmasını, Bayındırlık ve iskan
Bakanı Onur Kumbaracıbaşı,
yanıtladı.
5.3.1992 (45. Birleşim)
• Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanı Ersin Faralyalı, Zongul
dak Kozlu Taş Kömürü Müesse
sesinin İncirharmanı işletme Mü
dürlüğüne bağlı ocaklarda mey
dana gelen grizu patlamasına;
ölü ve yaralı sayısına ve kurtama
çalışmalarına ilişkin gündem dı
şı açıklamada bulundu; ANAP İs
tanbul Milletvekili Emin Kul. DYP
Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu, RP Malatya Milletve
kili Oğuzhan Asiltürk. SHP Şırnak Milletvekili Mahmut Almak
da aynı konuda grupları adına
görüşlerini belirttiler.
• insan Haklarını inceleme
Komisyonu Başkanı Ahmet Türk,
Karabağ'da meydana gelen olay
ların emsali az görülen bir katli
ama ve insan kıyımına dönüştü
ğüne; Komisyon olarak bu duru
mu şiddetle kınadıklarına; bu kat
liamın durdurulması için alınma
sı gereken önlemlere;
• TBMM Başkanvekili Ya
sin Hatipoğlu, bir Parlamento
heyetiyle Sudan'a yaptıkları ziya
rete, Sudan Devlet ve Meclis
Başkanlarının Türkiye'den bek
lentilerine ve Afrika ülkelerinde
ki büyükelçiliklerimizin içinde bu
lundukları imkânsızlıklar ve çö
züm yollarına; ilişkin konuşma
yaptılar.
13.3.1992 (49. Birleşim)
• Devlet Bakanı Ömer Ba
rutçu, Erzincan'da meydana ge
len depremle ilgili açıklamada
bulundu.
14.3.1992 (50. Birleşim)
• Başbakan Süleyman Demirel, Erzincan ve civarında mey
dana gelen deprem felaketine

ilişkin bilgi verdi. ANAP Bayburt
Milletvekili Ülkü Güney, SHP
Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak, RP İstanbul Milletvekili Ali
Oğuz ve DYP Zonguldak Millet
vekili Güneş Müftüoğlu da, ay
nı konuda üzüntülerini belirtip,
başsağlığı dileğinde bulundular.

TBMM'nin
çağrısı: Azerî
katliamı
durdurulsun
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 19 Mart günü yapılan 55.
birleşiminde, siyasi parti grupla
rının, Ermenistan'ın Azerbaycan'
da sürdürdüğü katliamın durdu
rulması için yaptıkları ortak çağ
rı kabul edilerek, bu konudaki or
tak karar metni 61 ülke ve 2 ulus
lararası örgüte iletildi.
DYP, ANAP, SHP ve RP
Grup Başkanvekilleri Bekir Sami
Daçe, Turhan Tayan, Ülkü Güney,
Mahmut Almak ve Oğuzhan Asiltürk'ün imzalarıyla TBMM Baş
kanlığına sunulan ve TBMM Baş
kanlık Divanı'nın da katıldığı
önergede şöyle dedi:
"TBMM, Kafkasya'deki
olayları büyük bir endişe ile ta
kip etmektedir. Ermenistan, BM
üyesi, bağımsız Azerbaycan'ın
toprak bütünlüğüne tecavüzde
bulunmakta, BM ve Paris Şartı
nı çiğnemektedir. Açık bir savaş
halini alan gelişmeler bölge ve
dünya barışını tehdit etmektedir.
TBMM, bütün dünya parla
mentoları ve kamuoyundan, Er
menistan tecavüzünün durdu
rulması ve derhal ateşkes sağ
lanması için ağırlıklarını koyma
larını talep eder. Bunu bölge ve
dünya barışı adına istiyoruz. Bu
trajedi karşısında sessiz kalan
lar sorumluluğu paylaşmak du
rumundadırlar."

TBMM
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