T B M M ' D E DIŞ İLİŞKİLER
Doğu-Batı Ekonomik
İşbirliği Alt Komitesi
Kuzey Atlantik Asamblesi Eko
nomik Komitesinin Doğu-Batı Eko
nomik İşbirliği Alt Komitesi üyele
ri 21-25 Eylül tarihleri arasında is
tanbul ve İzmir'de TÜSİAD, YASED, Türk-Sovyet İş Konseyi ve
bazı sanayici ve işadamları ile gö
rüşmelerde bulundu. Görüşmeler
de Alt Komite Başkanı Fransız par
lamenter Gerard Gauo'ya komite
nin Türk üyesi Güneş Taner refaket
etti.

Kanada Parlamenter
kurumlarının 200 üncü yılı
Kanada'nın Quebec kentinde
8-13 Eylül tarihleri arasında Que
bec Parlamenter Kurumlarının 200
üncü yılı münasebetiyle düzenle
nen "Uluslararası Demokrasi Sempozyumu"na T B M M ' y i temsilen
Coşkun Kırca ve Kâmran İnan ka
tıldı.

T B M M ' d e n Özbekistan'a
hediye
Özbekistan Cumhuriyeti Par
lamentosu Genel Sekreteri ve
Anayasa Komisyonu üyesi Omon
H. Olimjanov TBMM'nin davetlisi
olarak 9-11 Eylül tarihleri arasında
Türkiye'yi ziyaret etti. Olimjanov, zi
yaretinde T B M M Başkanvekili
Fehmi Işıklar, Türk-Özbekistan
Dostluk Grubu üyeleri Refaeddin
Şahin ve Şadi Pehlivanoğlu ile
T B M M Genel Sekreter Vekili Hay
rettin Uzun'la görüşmeler yaptı.
Görüşmelerde iki ülke arasındaki
ilişkiler ele alınırken, TBMM'nin iş
leyişi hakkında bilgi verildi. Ayrıca
T B M M Başkanlığı, Özbekistan'a
baskı ve fotokopi makinaları ile
faks cihazları hediye etti.

'Avrupa'nın güvenlik
çemberine i htiyacı var
Avrupa Konseyi Parlamenter
Meclisi Siyasi Komisyonu 24-25
Eylül tarihleri arasında istanbul'da
toplandı. Toplantının açış konuşma
sını yapan T B M M Başkanı Hüsa
mettin Cindoruk, "Avrupa Konseyi'nin yeni kurulan cumhuriyetler
de laik demokrasinin, serbest pa
zar ekonomisinin yerleşmesi açı
sından, bu ülkelerle olan ilişkileri
ni hızla sıklaştırması gerektiği
inancındayım" dedi.
T B M M Başkanı Cindoruk ko
nuşmasında, Avrupa Konseyi'nin,
soğuk savaşın sıcak çatışmaya dö
nüşmeden sona ermesinde etkin
olduğunu belirterek
şunları
söyledi;
"Avrupa Konseyi'nin amacı ve
işlevi konusunda yeni arayışlar ve
hedeflere gerek vardır. Avrupa,
Sovyetler Birliği'nin parçalanma
sından, Balkanlardaki etnik karga
şadan ve Orta Doğu'daki istikrar
sızlıktan giderek daha fazla etkilen
mektedir.
Avrupa'nın kendi içindeki an
laşmazlıkları çözebilmesi, yoluna
devam edebilmesi için bir güven
lik çemberine ihtiyacı vardır. Bu
bölgelerde ve yeni devletlerde;
demokrasi, insan hakları ve ser
best pazar ekonomisinin yerleşti
rilmesi için Avrupa Konseyi'nin
gayretlerini yoğunlaştırması gerek
lidir. Bunların gerçekleşmesinde,
Türkiye, Avrupa ile bağımsızlıkları
na yeni kavuşan Asya cumhuriyet
leri arasında özendirici bir köprü
dür. Türkiye bu yönde üzerine dü
şen görevi yerine getirmeye hazır
dır ve Türkiye'nin artan jeopolitik
ve ekonomik önemini bir tehdit gi
bi algılamak yanlıştır."
Avrupa'nın en kritik bölgesin
de yaşanan Bosna-Hersek faciası36.TBMM
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nın bir an önce durdurulması için
Avrupa'daki tüm uluslararası kuru
luşlara çağrı yapan Cindoruk,
"Gerektiğinde güç kullanılarak bu
facia önlemezse sonuçları Avrupa
güvenirliğini kuşkuya düşürmekle
kalmaz. Yönelmek ve kazanmak is
tediğimiz devletleri Avrupa'dan
uzaklaştırır" diye konuştu.
Konuşmasının diğer bölümle
rinde Avrupa ülkelerinde görülen
ırkçılık hareketleri ve Türkiye'deki
demokratikleşme hareketlerine
değinen T B M M Başkanı sözlerini
"Avrupa'nın sınırlarını belirleyen
faktörler; demokrasi, insan hakla
rı, hukukun egemenliği ve serbest
pazar ekonomisi ilkeleri olmalıdır"
diye tamamladı.
Toplantının ikinci günündeki
oturuma katılan Başbakan Yardım
cısı ve Devlet Bakanı Erdal inönü
yaptığı konuşmada başta BosnaHersek olmak üzere Türkiye'yi ilgi
lendiren uluslararası konular ve
Türkiye'deki insan hakları alanında
ki iyileştirmelere dönük hükümet
çalışmalarına değindi.
Toplantıda Avrupa Konseyi
Parlamenter Meclisi Türk Grubu
Başkanı ve Siyasi Komisyon üye
si Engin Güner ve komisyon üyesi
diğer milletvekillerinin çabaları ile
Bosna-Hersek'te yaşanan insanlık
dramı Komisyonun gelecek ilk top
lantısının gündemine alındı.
A K P M Kültür Komisyonu
Avrupa Konseyi Parlamenter
Meclisi Kültür ve Eğitim Komisyo
nu 16-18 Eylül tarihleri arasında İs
tanbul'da toplandı. Kültür Komisyo
nu toplantısında Türkiye ve Avru
pa'daki kültürel mirasın korunma
sı yolunda alınabilecek önlemler
görüşüldü.

