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KÜLTÜR BAKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Muhterem Başkan, değerli milletve
killeri; Bitlis Milletvekili Sayın Kâmran İnan ve 24 arkadaşının verdiği önerge dolayısıyla huzuru
nuzda bulunuyorum.
Türkiyemizin yurtdışında tanıtımı için kurulu bulunan organizasyonun, ataşeliklerin ve müşa
virliklerin önemi hepinizce malumdur. Tabiî ki.Türkiyemiz, bir köy halini almış olan dünyada ken
di tanıtımını en güzel bir şekilde yapmalıdır. Bizim İstanbulumuzun nüfusundan az nüfusu olan bir
Avusturya'nın, dünyanın her gelişmiş ülkesinde gerekli tanıtma birimleri açtığı hepinizce malum
dur. Mesela, Avusturya'nın, Türkiycmizde, okulu, kültür merkezi, lisan kursları, müşavirlikleri,"
ataşelikleri vardır. Bu, bütün gelişmiş ülkeler için aynen varittir.
Sayın İnan'm vermiş olduğu misaller, bu mevzudaki elzemiyeti değil, aksaklıkları tespit eden
misallerdir. Zannediyorum, hepimiz, temsil hususunda, ataşelik ve müşavirlikler kurulması husu
sunda hemfikiriz; fakat, aksamaların giderilmesi de, tabiî ki, hepimizin ortak isteğidir.
Bu araştırmanın yapılmış olması, bu noktada, temsilin, uygun ve yapılması icap edecek tarz, da yiirütümünü sağlayacaktır. Bu açıdan baktığımızda, bu araştırmanın gerekliliğine inanıyoruz; ta
nıtma müessesemizin, gerektiği ölçüde, rasyonel tarzda ve icap eden seviyede olabilmesini temine
yarayacak olduğu inancındayız ve ö bakımdan, bu teklifi desteklediğimizi beyan etmek istiyorum.
Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (RP ve DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Birgen Keleş; buyurun efendim. (CHP sıraların
dan alkışlar)
Süreniz 20 dakikadır.
CHP GRUBU ADINA BİRGEN KELEŞ (İzmir) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün, burada, Sayın Kâmran İnan'ın, Dışişleri Bakanlı
ğının bazı temsilcilikler açması ve harcamaları konusunda verdiği Meclis araştırma önergesini in
celemek, araştırma açılıp açılmamasına karar vermek üzere toplanmış bulunuyoruz. Cumhuriyet
Halk Partisi Grubu adına, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Ayrıca, Sayın İnan'ı, bu konuları çok iyi bilen bir değerli diplomat, bir saygıdeğer politikacı
olarak selamlıyorum ve bu konuyu gündeme getirdiği için kenidisine teşekkür ediyorum; ama, son
üç ayda yaşadığımız dış politika skandallarından sonra, biz isterdik ki, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde, siz, Türkiye Cumhuriyetinin dış politika doğrultusunu ne hakla ve kimden yetki alarak de
ğiştiriyorsunuz diye Meclis araştırma önergesi verilsin. (CHP sıralarından alkışlar)
MEMDUH BÜYÜKKILIÇ (Kayseri) -Milletten...
FİKRET KARABEKMEZ (Malatya) - Sandıktan...
BİRGEN KELEŞ (Devamla) - Yüzde 20, sandık oyu... Programınızda da yoktur üstelik...
Programınızda "Türkiye Cumhuriyetinin dış politika doğrultusunu değiştireceğim" diye tek bir
cümle yoktur.
MEHMET AYKAÇ (Çorum) - O programı biliyoruz.
BİRGEN KELEŞ (Devamla) - İsterdik ki, nasıl Dışişleri Bakanlığını devre dışı bırakırsınız ve
dış ilişkilerin yürütülmesinin bir kısmını devlet arşivlerinden saklarsınız diye araştırma önergesi
verilsin...
MEHMET AYKAÇ (Çorum)-Niye vermiyorsunuz?!..
BİRGEN KELEŞ (Devamla) - Veriyoruz zaten, hiç endişe etmeyin.
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