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Tß/V1/V1 başkanı Mehmet Ali
Şahin, Genelkurmay Başkanı
Orgeneral Işık Koşaner'e iadeyi
ziyarette bulundu. Genelkurmay
karargahında gerçekleştirilen 11
Ekimdeki

iadeyi ziyaret, basına

kapalı gerçekleşti.
Orgeneral Koşaner, göreve
gelmesinin ardından, 31 Ağustosta
TBMM

Başkanı Şahini ziyaret

etmişti.

SAKIK: "KÜRT S O R U N U N U Ç Ö Z E N
T Ü R K İ Y E ' N İ N İKİNCİ MUSTAFA KEMALİ OLUR"
Milletvekili Adnan Kahveci'nin ve eski
Jandarma Genel komutanı Orgeneral
Eşref Bitlis'in kuşkulu ölümlerinin
bütün yönleriyle araştırılması için
Meclis Araştırması açılmasını
istediklerini belirtti.

Öztürk, M a d e n
Kazalarına D i k k a t Çekti
C H P Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk,
14 Ekim'de düzenlediği basın toplantısında,

1993 yılının hafızalarda kara bir
yıl olarak kaldığını söyleyen Sakık,
ölümlerin şüpheli hâle gelmesine sebep
olan en önemli noktanın Kürt sorunun
çözümü üzerinde hazırlanan raporlar
ve çabalar olduğunu ifade etti.
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B D P Muş Milletvekili Sırrı Sakık,
8 Ekim'de düzenlediği basın
toplantısında, Kürt sorununun
çözümü için girişimlerde bulunun 8.
Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın, eski
Maliye Bakanı, dönemin İstanbul

Adnan Kahveci ve Eşref Bitlis'in Turgut
Özal'ın ortak bir rapor hazırlayın
çağrısı üzerine 1992 Aralık ayında
buluşarak rapor üzerinde çalışmaya
başladıklarını belirten Sakık, iki
saatlik görüşmede Adnan Kahveci'nin
işin ekonomik ve siyasi yönü, Eşref
Bitlis'inde güvenlik boyutu üzerinde
yoğunlaşması, işin kültürel ve sosyal
yönü içinse Turgul Özal'a danışılması
ile raporun 3-5 ay içinde bitirilmesi
konusunda mutabakat sağlandığını
kaydetti.
Sakık, bir bedel ödemek gerekiyorsa
kendilerinin bedel ödemeye hazır
olduklarını vurguladı. Sakık "Kürt
sorununu çözen Türkiye'nin ikinci
Mustafa Kemal'i olur. O yüzden
siyasetçiler korkmamalıdır." diye
konuştu.

Türkiye'de meydana gelen maden kazaları ile
değerlendirmelerde bulundu.
Öztürk, Zonguldak'taki maden kazalarında
hayatını kaybeden maden işçilerinin
ölümünü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın
kader olarak gördüğünü söyledi.
Şili'de maden ocağında mahsur kalan maden
işçilerinin tüm teknolojik ekipmanlar
kullanılarak kurtarıldığını söyleyen Öztürk,
AKP iktidarının maden kazalarını kader
olarak görmesini siyasi anlayış yoksunluğu
olarak değerlendirdi.
Türkiye'nin iş kazaları bakımından dünyada
üçüncü, Avrupa'da ise birinci sırada olduğunu
belirten Öztürk, " B u , iş kazalarının ve meslek
hastalıklarının kader olmadığının en somut
göstergesidir" diye konuştu.
Zonguldak'taki maden kazalarının bilirkişi
raporunda metan gazı dedektörünün bozuk
olmasından kaynaklandığını belirten Öztürk,
maden kazasında hayatını kaybeden işçilerin
ölümlerinin kader olmadığını, cinayete
kurban gittiklerini iddia etti.
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