desi olmadan bir kuruş toplanamaz ve harcanamaz.
Bu uygulanıyor ama uygulanamadığı yerler de var.
Fakat önümüzdeki süreçte demokrasi bütün kural
larıyla yerleştiği vakit bu daha da işlerlik kazana
caktır" dedi.
TBMM'de müzakereci bir sistemin olduğunu vur
gulayan Bozkurt, "Karar verici - istisnalar hariçGenel Kurul'dur. Komisyon kararları uygulama ala
nına girmesi için Genel Kurul'a gelir. Bunun istisna
sı KİT Komisyonudur" dedi. Konuşmasında, Cum
huriyetin siyasal tarihinin de bilinmesi gerektiğine
dikkat çeken TBMM Genel Sekreteri Bozkurt, Cum
huriyetin temel felsefesinin 1961 Anayası ile 1980
ihtilaline kadar geçen sürede yeniden işlendiğini ve
bu dönemin 1982 Anayasasında önemli bir kırılma
yaşadığını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı ve büyükelçiliklerden
yete
rince bilgi alamamaktan şikayet eden Elkatmış,
"Bir yabancı heyet geliyor bize, bazı konularda
ki insan hakları ihlallerini soruyor. Biz de o ül
kede neler olup bittiğini öğrenmek istiyoruz an| cak Dışişleri Bakanlığı ve dış temsilciliklerden
| bilgi gelmiyor. Komisyon başkanı olarak bun| dan şikayetçiyim"
dedi.

"Türkiye'nin İnsan Hakları Sicili
İyiye Gidiyor"
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başka
nı ve Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış da Dı
şişleri Bakanlığı aday meslek memurlarına, komis
yonun faaliyetleri hakkında bilgi verdi ve insan
haklarına ilişkin görüşlerim açıkladı. İçinde yaşanı
lan çağın "insan hakları çağı" olduğunu ifade eden
Elkatmış, bu konuda artık hiç bir ülkenin "benim iç
meselem" diyemediğini söyledi.
İnsan hakları savunucusu olarak bilinen "medeni
ülkelerin" bugün en fazla insan hakları ihlali yapar
konuma geldiklerini anlatan Elkatmış, "Son yıllarda
Türkiye'nin insan hakları sicili iyiye doğru gider
ken, Avrupa'da ve dünyada bir geriye gidiş yaşanı
yor" diye konuştu.
Dışişleri Bakanlığı ve büyükelçiliklerden yeterince
bilgi alamamaktan şikayet eden Elkatmış, "Bir ya
bancı heyet geliyor bize, bazı konulardaki insan
hakları ihlallerini soruyor. Biz de o ülkede neler
olup bittiğini öğrenmek istiyoruz ancak Dışişleri
Bakanlığı ve dış temsilciliklerden bilgi gelmiyor.
Komisyon başkanı olarak
bundan şikayetçiyim" dedi.

"TBMM'de Kadın-Erkek Eşitliği
Komisyonu Kurulmalı"
Parlamentolararası Birlik (PAB) Türk Grubu Başkan
Yardımcısı ve CHP Adana Milletvekili Gaye Erbatur
Dışişleri Bakanlığı aday memurlarına PAB'm yapısı
ve çalışmaları hakkında brifing verdi. 1989 yılında
kurulan PAB'm, dünyada seçilmiş parlamentoları
biraraya getiren en eski kuruluşlardan biri olduğu
nu belirterek, gruba 148 ülkenin üye, 7 ülkenin de
gözlemci statüsüyle katıldığını söyledi.
Erbatur, PAB'm, Birleşmiş Milletler ve Dünya Tica
ret Örgütü ile paralel çalışmalar yaptığını ifade ede
rek, "ABD, bu gruba üye olmasına rağmen toplantı
lara katılmıyor. PAB'm kararları ABD'yi mutlu et
miyor. Çünkü PAB, barış ve toplumlararası ilişkileri
tesis etmeye çalışıyor" dedi. CHP Adana Milletveki
li Erbatur, PAB'a üye ülkeler arasında kadın millet
vekili en az ülkenin yüzde 4.4 ile Türkiye olduğuna
dikkati çekerek, Türkiye'nin girmeye çalıştığı Avru
pa Birliği ülkelerinde, bu oranın yüzde 20'ler civa
rında olduğunu söyledi.

"Türkiye Henüz Evsel Atık
Problemini Çözemedi"
Meclis Bülteni- Nükleer Güç Santrallerinin Ku
rulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin
Kanun Tasarısının 17 Ocak'taki görüşmelerinde,
Çevre Komisyonunu terk eden CHP'li milletve
killeri, TBMM'de basın toplantısı düzenlediler.
Milletvekilleri adma açıklama yapan CHP Aydın
Milletvekili Mehmet Boztaş, bu tasarının, Türki
ye'yi ve insanlığı yakından ilgilendiren çok
önemli bir tasarı olduğunu söyledi. Tasarının,
çevreyi katleden ve ülkeyi dışa bağımlı hale ge
tiren bir düzenleme olduğunu öne süren Boztaş,
tasarı yasalaşmadan önce Çernobil faciasının ha
tırlanmasını istedi. Boztaş, kanser vakaları artar
ken, çevre denetimleri yerine getirilmezken, ta
sarıda küllerin bertarafı konusunda bir düzenle
menin bulunmadığını söyledi. Boztaş, Komisyo
nun CHP'li üyeleri olarak, çevre felaketi yaşa
nan yerlere gitmeyi, burada çalışmalar yapmayı
kararlaştırdıklarını söyledi.
CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman da Tür
kiye'nin nükleer santrallerin pazarı ve çöplüğü
haline getirilmek istendiğini ifade etti. Millete
rağmen nükleer santrallerin dayatılmak istendi
ğini ifade eden Arıtman, Türkiye'nin daha evsel
tajta
atık sorununu bile çözemedi
ğini kaydetti.

