GENEL KURUL

GÜNDEM DIŞL
16 Eylül 1992(3. Birleşim)
• Tokat Milletvekili İbrahim
Kumaş, devlete ait kuruluşlarca
düzenlenen millî piyango, spor
toto, spor loto, at yarışları ile ba
zı televizyon kuruluşları, gazete
ve telefonla mesaj servislerince
düzenlenen benzeri şans oyunla
rının son zamanlarda alabildiğin
ce yaygınlaştığına; böylece, in
sanların alın teri dökmeden ka
zanma anlayışıyla kumara alıştı
ğına ve tembelliğe sürüklendiği
ne; Meclis ve iktidar tarafından
bu durumun bir an önce önlen
mesi gerektiğine;
• Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt, Gebze'de daha önce
maden işletme ruhsatı verilmiş
olan kamuya ait bazı arazilerin
STFA şirketler topluluğuna veril
mesi için çalışma yaptığı yolun
da bir gazetede çıkan haberin
gerçekleri yansıtmadığına; söz
konusu arazilerin, toplumun menfaatları yönünde çeşitli eğitim ku
rumlarına tahsis edildiğine;
• İzmir Milletvekili İlhan
Kaya da, izmir İli Bornova ilçesi
ile, bu ilçeye bağlı Çamdibi, Al
tındağ, Pınarbaşı, Işıkkent ve Do
ğanlar beldelerinin ve bu belde
lerde yaşayan vatandaşların çe
şitli sorunlarına; ilişkin gündem
dışı birer konuşma yaptılar.
17 Eylül 1992(4. Birleşim)
• İstanbul Milletvekili Ad
nan Kahveci'nin, Bosna-Hersek
ve Kıbrıs konusunda Türk Hükü
metinin, üzerine düşen görevleri
gereğince yapmadığına ve bun
dan böyle konu üzerinde çok da
ha fazla hassas durması gerek
tiğine ilişkin gündem dışı konuş
masına Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı Erdal İnönü,

• Yozgat Milletvekili Mah
mut Orhon'un, hayat pahalılığı ve
yapılan zamlar sonunda vatan
daşların düştüğü sıkıntılı duruma
ilişkin gündem dışı konuşmasına
Tarım ve Köyişleri Bakanı Nec
mettin Cevheri, cevap verdiler.
22 Eylül 1992 (5. Birleşim)
• Giresun Milletvekili Bur
han Kara'nın, fındık üreticilerinin
sorunlarına, ilan edilen fındık ta
ban fiyatına ve ürün bedelinin pe
şin ödenmesine ilişkin gündem
dışı konuşmasına Sanayi ve Tica
ret Bakanı Mehmet Tahir Köse
cevap verdi.
• İstanbul Milletvekili Ha
san Mezarcı, dünyada değişen
coğrafî, siyasî, iktisadî, dinî, et
nik sınır ve dengeler ve Türkiye'
nin bu değişim karşısındaki tutu
mu ile Diyarbakır'ın Kulp ilçesin
de hâkim ve savcının teröristler
ce şehit edilmeleri,
• Manisa Milletvekili Tevfik
Diker de, Sovyetler Birliğinin da
ğılmasından sonra ortaya çıkan
sosyal ve ekonomik sorunlar, Or
ta Asya ve Doğu Avrupa'da geli
şen milliyetçilik hareketleri,
Azeri-Ermeni anlaşmazlığı ve çö
züm yolları, Karadeniz Ekonomik
İşbirliğinin zaman içerisinde bir
Türk ortak pazarına dönüştürüle
bilmesi bakımından eğitim ve dil
birliği sağlanması için çalışmala
ra başlanılması; konularında gün
dem dışı birer konuşma yaptılar.
24 Eylül 1992 (7. Birleşim)
• Edirne Milletvekili Hasan
Basri Eler'in Marmara Bölgesin
de, üreticilere ürün paralarının
geç ödendiğine, çiftçilere emek
lerinin karşılığının verilmediğine
ve bu nedenle köylerden şehir
lere göç olayının başladığına iliş
kin gündem dışı konuşmasına,
Tarım ve Köyişleri Bakanı Nec
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mettin Cevheri cevap verdi.
• Kastamonu Milletvekili
Refik Arslan, Adalet Bakanlığın
da boş bulunan hâkim ve savcı
kadroları için açılan imtihanın uy
gunsuz ve kayırmacı bir zihniyet
le yapıldığına ve Bakanın kadro
laşmaya hevesli olduğuna, bu
nedenle, vatandaş nazarında gü
venilirliğini yitirdiğine;
• Erzurum Milletvekili Abdulillah Fırat, Erzurum ili Hınıs il
çesinde meydana gelen deprem
de zarara uğrayan yöre halkı için
hiçbir tedbir alınmadığına; evsiz
kalan vatandaşlar için prefabrike
evlerin zaman geçirilmeden ya
pılmasına; yem, tohum, gübre ve
kredi yardımında bulunulması ge
rektiğine, ilişkin gündem dışı bi
rer konuşma yaptılar.
29 Eylül 1992(8. Birleşim)
• Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Kars'ın en yoğun göç
veren il olduğuna, bu göçü dur
duracak en ufak bir çalışma ya
pılmadığına; Kars'taki kömür fi
yatlarının yüksekliğine; hayvan
yetiştiricisinin, malını değer fiyat
tan satamadığına ve et kombina
sının kapasitesinin artırılarak,
üreticilerin mağduriyetinin gide
rilmesinin gereğine ilişkin gün
dem dışı konuşmasına, Tarım ve
Köyişleri Bakanı Necmettin
Cevheri;
• Edirne Milletvekili Hasan
Basri Eler'in, Edirne Alipaşa Kapalıçarşısında çıkan yangın ne
deniyle Edirne'de hayatın durdu
ğuna ve ekonominin felce uğra
dığına ve bu konuda alınması ge
reken önlemlere ilişkin gündem
dışı konuşmasına da Devlet Ba
kanı Akın Gönen, cevap verdiler.
• Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi, emperyalistlerin,
milletimizi parçalamak istediğine,
milletimizin beraberliği ve kar-

