Oymen: "Yunanistan Baskıyı Alışkanlık
Haline Getirdi"
CHP İstanbul Milletvekili Onur
Oymen, Yunanistan'ın bölge
deki baskı politikasının sade
ce Türklere yönelik olmadığı
nı, bunu alışkanlık haline ge
tirerek, Makedonlara da uy
guladığını söyledi.
Önerge sahipleri adına konuşan CHP İstanbul Mil
letvekili Onur Öymen, Yunanistan'ın bölgedeki bas
kı politikasının sadece Türklere yönelik olmadığını,
bunu alışkanlık haline getirerek, Makedonlara da
uyguladığını söyledi. Hükümetin Batı Trakya ile il
gili politikasını eleştiren Öymen, "Yunanistan, Tür
kiye ile arasındaki en ufak bir meselede AB'yi, Av
rupa Konseyi'ni, BM'yi ayağa kaldırıyor. Ancak Sa
yın Başbakan ve Dışişleri Bakanı, bir kere bile Batı
Trakya'daki sorunları uluslararası bir toplantıda di
le getirmedi" diye konuştu.
CHP'li Öymen, "Orada camimizi bile onaramadık.
Niçin bunu dünyaya duyurmadımz? Size kötülük
yapan ülkeye karşı yakınlaşacaksınız, ona iyilik ya
pacaksınız. Böyle bir şey olabilir mi, böyle bir poli
tika olur mu?" diye sordu.

Özdemir: "Alana İnerken Fotoğraf Çekmek
Yasak Dediler"
AK Parti İstanbul Milletvekili İnci Özdemir de önerge
sahibi olarak yaptığı konuşmada, Batı Trakya ziya
retlerinde, heyete baskı unsuru olarak, daha alana
inmeden uçakta "Havaalanının fotoğrafını çekmek
yasaktır" anonsunun yapıldığını söyledi.
AK Parti İstanbul Milletvekili İnci Özdemir de
önerge sahibi olarak yaptığı konuşmada, Batı Trak
ya ziyaretlerinde, heyete baskı unsuru olarak, daha
alana inmeden uçakta "Havaalanının fotoğrafını
çekmek yasaktır" anonsunun yapıldığını söyledi.
Özdemir, "Bize, daha alana inmeden bu baskıyı ya
panlar, orada yıllardır yaşayanlara acaba nasıl baskı
yapmıştır" dedi. Özdemir, Yunanistan'ın, yaptığı
bütün baskılara rağmen Türklük kimliğini alamaya
cağını belirtti. Genel Kurulda Batı Trakya Türkleri
nin sorunlarıyla ilgili genel görüşme açılmasına iliş
kin önergenin öngörüşmelerinin tamamlanmasının
ardından yapılan oylamada, genel görüşme açılma
sı talebi kabul edilmedi.
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Banka Çalışanlarından
Abuşoğlu'na Ziyaret
Meclis Bülteni- Bağımsız Büro Çalışanları Sendikası Ge
nel Başkanı Ayhan Çivi ve beraberindeki heyet, 10
Ocak'ta Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Ömer Abuşoğlu'nu ziyaret etti. Kabulde konuşan Abuşoğlu, Hükü
metin özelleştirme politikalarına karşı olduklarını belirte
rek, "Çünkü Hükümet, özelleştirmeleri 'sonucu ne olursa
olsun' mantığıyla yapıyor. Bu nedenle TBMM Genel Ku
rulunun gündeminde olan kamu bankalarının özelleştir
mesinde süre uzatımını öngören kanun teklifine karşıyız"
dedi. Halk Bankasının satışıyla birlikte bankacılık sektö
ründeki yabancı payının artacağına dikkati çeken Abu
şoğlu, bu durumun kendilerini endişelendirdiğini sözleri
ne ekledi.
Bağımsız Büro Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Ay
han Çivi ise kamuya ait bankaların özelleştirilmemesi ge
rektiğini söyledi. Daha önce alman özelleştirme kararı ge
reğince kamu bankalarında çalışanların başka kurumlara
kaydırıldığını hatırlatan Çivi, "Şu anda kamu bankaların
da personel sıkıntısı yaşanıyor" dedi. Çivi, ayrıca, Halk
Bankası, Ziraat Bankası ve Emlak Bankası'nm özelleştiril
mesi için tanınan sürenin 5 yıldan 10 yıla çıkarılmasını
öngören kanun teklifinin yasalaşmaması için Abuşoğlu'ndan destek istedi.

Erzurum Milletvekili Özdoğan:

"Trafik Yasa Tasarısı
Genel Kurula Getirilsin"
Meclis Bülteni- TBMM'de basın toplantısı dü
zenleyen Erzurum milletvekili İbrahim Özdo
ğan, trafik kazalarının, Türkiye'de, özellikle de
bayram günlerinde 'toplu vatandaş kıyımına'
dönüştüğünü söyledi. 8 Ocak'ta düzenlediği ba
sın toplantısında konuşan Özdoğan, Kurban
bayramı süresince resmi rakamlara göre 70 civa
rında vatandaşın hayatını kaybettiğini, bunlar
arasında CHP Konya Milletvekili Nezir Büyükcengiz ile eski bakanlardan Mustafa Taşar'm da
bulunduğunu hatırlattı.
Trafik kazalarında birincil nedenin, yol yapımın
da ehil mühendislik şartlarının uygulanmaması
olduğunu savunan Özdoğan, Trafik Yasa Tasarı
sının 5 yıldır TBMM Genel Kuruluna getirilme
mesini de eleştirdi. Özdoğan, "Hükümeti, acilen
Trafik Yasa Tasarısını uzmanların yardımıyla
gözden geçirmeye, gerekli değişiklikleri yapma
ya ve ardından da acilen ya
salaştırmak için Genel Kurula
getirmeye davet ediyorum.

