GENEL K U R U L

GÜNDEM DIŞI
14 Nisan 1992 (63. Birle
şim)
• istanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu, Sosyalist Enter
nasyonal toplantısında alınan ka
rar gereğince, Alman, Fransız ve
Türk sosyal demokrat parti tem
silcilerinden oluşan 3 kişilik bir
heyetle Bakü, Erivan ve Karabağ'a gittiklerine, Karabağda ça
tışmaların devam ettiğine, her iki
tarafta da insanların yardıma
muhtaç olduklarına, hastanelerin
gerekli sağlık koşullarını taşıma
dığına, bölgede ekonominin dur
duğuna, Ermenilerin Karabağ'da
askerî üstünlüğü sağladıklarına,
AGİK toplantısında, Azerbaycan'
ın, Ermenistan'ın, Karabağ'da ya
şayanların ve Türkiye'nin katılaca
ğı bir konferansın en kısa zaman
da toplanması kararının alındığı
na, esir ve ölülerin mübadelesi
nin acilen sağlanmasına ve hazır
ladıkları rapordaki çözüm öneri
lerine;
• Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş, Sarp sınır ka
pısından giriş yapanların gün
geçtikçe arttığına, sınır ticaretin
de karşılaşılan aleyhe gelişmele
re ve yarattığı sorunlara, âdeta
bir sektör haline gelen fuhuşun
aile yapısı üzerindeki olumsuz et
kileriyle sağlık açısından sakın
calarına, uyuşturucu madde girişi
konusunda duyulan kuşkulara,
halkın bu konulardaki şikâyetle
rine ve alınması gereken önlem
lere;
• İçel Milletvekili Rüştü
Kâzım Yücelen, tarım satış koo
peratifleri birliklerinde usulsüz
atama yapıldığına, bu atamaların,
SHP'den milletvekili adayı olup
da kazanamayanları iş sahibi
yapmak ve birlikleri partilerin ka
rargâhı durumuna getirmek için
yapıldığına, uygulamanın kanuna
aykırı olduğuna, bunun hukukî
yönden sakıncalarına, ileride so
run çıkaracak ve kargaşaya ne
den olacak bu uygulamanın bir

an evvel durdurulmasına, hür ko
operatifçiliği yaşatmanın ve ge
liştirmenin herkesin görevi oldu
ğuna ilişkin gündem dışı birer ko
nuşma yaptılar.
15 Nisan 1992 (64. Birle
şim)
• Erzincan Milletvekili Yıl
dırım Akbulut'un, Erzincan dep
remi nedeniyle alınan tedbirlerin
yeterli olmadığına, yardımların
yerine ulaşmadığına ve hâlâ ça
dır dahi alamayanların sayısının
fazla olduğuna, başka yerlere
göç hareketi başladığına, yapıl
makta olan konutlarda aile barın
masının mümkün olmadığına, si
yasî partilerin milletvekillerinden
oluşturulacak bir heyetin deprem
mahalline giderek özellikle halkı
dinleyip problemleri tespit etme
si ve meseleye hep beraber sa
hip çıkılarak çareler aranması
gerektiğine ilişkin gündem dışı
konuşmasına, Devlet Bakanı Er
man Şahin,
• Ankara Milletvekili İ. Me
lih Gökçek'in, Küçük Çiftçilerin
TC. Ziraat Bankasına ve Tarım
Kredi Kooperatiflerine Olan Bir
Kısım Borç Faizlerinin Silinmesi
ne Dair Kanunun 6 ncı madde
hükmüne rağmen kanunî takibat
işlemlerinin halen devam etme
sinden dolayı hacze maruz kalan
ların bu mağduriyetlerinin önlen
mesi için Hükümetçe bu uygula
maya son verilmesi ve ilgili ver
gi dairelerine talimat gönderilme
sine ilişkin gündem dışı konuş
masına. Tarım Köyişleri Bakanı
Necmettin Cevheri, cevap ver
diler.
• Kahramanmaraş Millet
vekili Ahmet Dökülmez de. Or
ta Doğu Teknik Üniversitesinde
öğrenim göre 6 kız öğrencinin
başörtülerini çıkarmadıkları için
okul yurtlarından uzaklaştırılma
cezasına çarptırılmalarına, 3 üni
versitede bu yolda uygulamalar
yapılmakta olduğuna, genç kızla
rın bu davranışlarının art niyetli
olmadığına, başörtüsünün siyasî
bir simge olmayıp, tamamen

inanca taallûk eden bir mesele
olduğuna ve ayrıca 11.4.1992 ta
rihinde Kahramanmaraş-Kayseri
sınırında bulunan Tekir Jandarma
Karakoluna bölücü örgüt tarafın
dan yapılan silahlı saldırı nedenıyıe yöre halkının tedirgin oldu
ğuna ilişkin gündem dışı bir ko
nuşma yaptı.
16 Nisan 1992 (65. Birle
şim)
• Dışişleri Bakanı Hikmet
Çetin, yurt dışına yaptığı resmî
ziyaretlere; Almanya, Avusturya
ve Avrupa Topluluğunda, ülke
mizdeki terör olgusunu saptıran
yanlış ve çarpık yorumların yol
açtığı haksız eleştirilere; Dağlık
Karabağ sorununun çözümüne;
Azerbaycan'la ilişkilerimize; Lib
ya ve Kıbrıs konularındaki son
gelişmelere ve bunlara karşı Türk
Hükümetinin izlediği politikaya;
Bosna-Hersek'in toprak bütünlü
ğünü tehdit eden olaylara; Mısır
Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek
ve Fransa Cumhurbaşkanı Mitterrand'ın ülkemizi ziyaretlerinin
Türkiye bakımından önemine; İn
giltere, italya ve İran'da yapılan
seçimlerin sonuçlarına; dünyada
ki yeni yapılanma ve oluşumlar
da Türkiye'nin konumuna ilişkin
gündem dışı açıklamada bulun
du; ANAP Bitlis Milletvekili Kâmran İnan, SHP Ankara Milletve
kili Ali Dinçer, DYP Samsun Mil
letvekili İrfan Demiralp, RP Ma
latya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk de aynı konuda grupları adı
na görüşlerini belirttiler.
21 Nisan 1992 (66. Birle
şim)
• İçişleri Bakanı İsmet Sez
gin, Suriye İçişleri Bakanının res
mî davetine icabetle bu ülkeye
yaptığı ziyaretinde ele alınan gü
venlik, sınır sorunları ve uyuştu
rucu madde kaçakçılığının önlen
mesi konulannda varılan mutaba
kat ile yayımlanan sonuç belge
sinde yer alan hususlara ilişkin
gündem dışı açıklamada bulun
du; ANAP İstanbul Milletvekili İs
mail Safa Giray, RP Kocaeli MilTBMM
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