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Kooperatifleri Birliği Başkanlığı, Türkiye Belediye
ler Birliği ve İslam Ülkeleri Başkentler Birliği Kuru
cu Başkanlığı görevlerini yürüttü.
12 Eylül 1980 askeri darbesinde Ankara Belediye
Başkanlığı görevini yürütüyordu. Siyasi partilerin
kapatıldığı ve siyaset yapmanın yasaklandığı bu
dönemde 'yasaklı' siyasetçiler arasında yer aldı. 19
ve 20'nci dönemlerde Ankara milletvekili, 22'inci
dönem Bursa milletvekili olarak üç dönem parla
mentoda görev yaptı. NATO Parlamenter Asamble
si Türk Grubu Üyeliği ve Devlet Eski Bakanlığı gö
revlerinde de bulunan Ali Dinçer, 2005 yılında lenf
kanseri hastalığına yakalandı. Bu hastalığın tedavisi
sırasında karaciğerlerinin yetersiz kalması nedeniy
le sarılık hastalığına yakalanan Dinçer'e 23 Aralık
2006'da Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi'nde karaciğer nakli yapılmıştı.

olsun istiyorum. Çünkü zaman çok önemli. Ama
daha o anlayış oturmamış bizde. Bütün uyarılara
rağmen, konuşmalarda selam sabah faslı çok zaman
alıyor. Parlamenterler, spesifik olarak kendi yöresi
ne yönelik konuları tercih ediyor. Halbuki daha ge
nele yönelseler, çok daha kısa ve özlü cümlelerle,
çok daha kısa süre içinde kendilerini ve düşüncele
rini ifade edebilirler. Onu yapmak için de arada
müdahale etmek gerekiyor, yönlendirmek gereki
yor."

Kendi ifadesiyle 43 yıldır politikanın içinde olan
Dinçer, ünlü opera sanatçısı Yıldız İbrahimova ile
evli ve bir kız çocuk babası idi.
Dinçer, aynı mülakatta, siyasetle ilgili düşüncesini
de şöyle açıklamıştı:
"Siyaset bırakılmaz. O teneşire kadar devam eder.
Ama tabii siyasetle ilgilenmenin dozajı değişir. Ama
siyasetle ilgim sonuna kadar devam eder. Çok yaş
landığım zaman dahi, siyasetle ilgimi, partimle ilgi
mi sürdürürüm. Yeni kadrolara aktarabildiğim ka
dar bütün birikimlerimi aktarmaya çalışırım. 90 ya
şında olsam, 100 yaşında olsam bile, varolan fiziki
gücümle çalışmalara katılıp, o çalışmaların daha ka
liteli hale gelmesine çalışırım."
"Siyaset Teneşire Kadar Devam Eder" Demişti
Meclis Bülteni Dergisinin Mayıs 2006 sayısında ya
yımlanan mülakatında Dinçer, siyaset felsefesini ve
oturumları yönetme anlayışını şöyle açıklamıştı:
"Baştan beri CHP'de yetiştiğim için, özgürlükçü,
katılımcı, batı tipi demokratik sistemi önemseyen
bir gelenekten geliyorum. Bu önemsemeden dolayı
da istiyorum ki, Meclis toplantıları sırasında müm
kün olduğu kadar çok sayıda parlamenter birbirle
rinin konuşmalarını sabote etmeden kalksm, görüş
lerini açıklayabilsinler. Mümkün olduğu kadar, her
siyasi anlayıştan parlamenter görüşlerim ortaya ko
yabilsin. O nedenle bağımsız milletvekilleri dahil,
az sayıda milletvekili olan parti gruplarına da söz
vermeye çalışıyorum. Hem görüşmeler sırasında,
hem gündem dışı konuşmalar sırasında böyle bir
amacım var. Bu amacımın
gerçekleşmesi sırasında etkin
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ve verimli bir toplantı düzeni
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Dinçer'in Eşinden Teşekkür Ziyareti
Dinçer'in esi Yıldız İbrahimova ve kardeşi
Tahir Dinçer, Arınç'a teşekkür için ziyarette
bulundu.
Meclis Bülteni- TBMM eski Başkanvekili mer
hum Ali Dinçer'in eşi Yıldız İbrahimova ve
kardeşi Tahir Dinçer, TBMM Başkanı Bülent
ArınçT ziyaret etti. İbrahimova ve Dinçer, 20
Nisan günü Arınç'm, Dışişleri Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Abdullah Gül ile görüşmesi
sırasında TBMM Başkanlığına geldi.
Armç, Gül ile görüşmesine ara vererek, İbra
himova ve Dinçer ile görüştü. Yıldız İbrahi
mova ve Tahir Dinçer, Arınç'a, cenazeye gös»j^
terdiği ilgiden dolayı teşek
kür etti. Görüşmede, Gül de
bulundu.
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