TBMM'DE DIŞ İLİŞKİLER

Karadeniz'de ümit vaadeden
•

bir işbirliği modeli: KEI
Karadeniz ile çağdaş dünya arasında

KEİPA Hukuk ve Siyasi işler Komitesi ile Kültür, Eğitim ve Sosyal İşleryeni dengelere yönelmiştir. Hedef de,
Komisyonu İstanbul'da toplandı. KEİPA Türk grubundan Zeki yön de doğrudur ve belirgindir."
Nacitarhan Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi Başkanlığına seçildi.
Karadeniz Ekonomik İşbirliği
Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Hukuk
ve Siyasi İşler Komisyonu ile Kültür ve
Sosyal işler Komisyonu toplantıları 45 Kası m tarihleri arasında istanbul'da
yapıldı.
T B M M ' y i KEİPA Türk Gurubu
Başkanı Kocaeli Milletvekili İbrahim
Artvinli'nin
başkanlığındaki
bir
parlamenter heyetin temsil ettiği
toplantılara, parlamentosu lağvedilen
Rusya
Federasyonu
katılmadı.
Toplantılara KAİPA'ya üye Arnavutluk,
Azerbaycan, Moldova,
Gürcistan
Ermenistan, Romanya, Türkiye ve
Ukrayna'dan komisyon üyeleri ve
görevliler katıldı.
HUKUK V E SİYASİ İŞLER
KOMİTESİ TOPLANTISI
Açılış konuşmasını T B M M
Başkanvekili Mustafa Kalemli'nin yaptığı
Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi
Toplantısında Türk Grubu'ndan Zeki
Nacitarhan Komite
Başkanlığına,
Ermeni Delegasyonu'ndan
David
Vardanjan
Komite
Başkan
Yardımcılığına,
Arnavutluk
Delegasyonu'ndan Abdi Baleta ise
Komite Raportörlüğüne oybirliğiyle
seçildiler.
Toplantının açılışında konuşan
T B M M Başkanvekili Mustafa Kalemli
KEİ'nin

bölgenin

zemininde

ortak

buluşabilmiş

değerler
bir

ürünü

olduğuna işaret ederek "Olaya sadece
ekonomik gözlükle bakıldığında, ortak
zemini ağırlıklı olarak serbest piyasa
modelinde görmek mümkündür. Ancak
TBMM BÜLTENİ
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bu zeminin çok belirgin ve vazgeçilmez
diğer unsurları vardır. Bunlar kısaca
çoğulcu demokrasidir, insan haklarıdır,
hukuk devletidir" dedi. Çoğulcu
demokratik rejimin farklı görüşlere hak
ve ö z g ü r l ü k t a n ı y a n
yapısıyla
bölgemizde daha fazla yaygınlık
kazandığını kaydeden Kalemli bu
dönemde KEİPA Hukuk ve Siyasi işler
Komitesi'nin faaliyetlerinin ayn bir önem
taşıdığını
söyledi.
Çoğulcu
demokrasinin rejimlerin en iyisi a m a
en kolayı olmadığını belirten Kalemli,
"Bölge ülkelerinin yaşadığı olağandışı,
iç ve dış zorluklar bir gerçektir, iktidar
kavgaları, etnik kimlik kaygıları, şu
veya bu hevesin çıkar hesapları silahlı
iddialara kadar varabilmekte, rejimler,
sınırlar,
siyasal
coğrafya
zorlanmaktadır. Bölgede terörvardır,
savaş vardır, yaşama hakkı tehdit
a l t ı n d a d ı r " d e d i . Bu
ortamda
parlamenterin görevinin ayrıca güçlük
arzettiğini vurgulayan Kalemli "Temsil
ettiği ve anlamak durumunda olduğu
insanlann dilek ve endişeleri ile bölgenin
gerçek dengeleri arasındaki bağlantının
kurulması çoğu kez akıl kadar cesaret
de gerektirmektedir" diye konuştu.
KEİyi güç bir çevrenin ümit vaad eden
bir işbirliği modeli olarak niteleyen TBMM
Başkanvekili Mustafa Kalemli şunları
söyledi:
"KEİPA
bu
işbirliğinde
hükümetlerin yürütecekleri somut
faaliyetlere bölge insanının sesini, dilek
ve endişelerini getirecek, KEİ'nin bütün
unsurlarıyla bir bütün oluşturmasını
sağlayacaktır. Bölge daha fazla
özgürlüğe, refaha, bireyle toplum,

KULTUR, EĞİTİM VE
SOSYAL İŞLER KOMİSYONU
TOPLANTISI
Kültür, Eğitim ve Sosyal işler
Komisyonu'nun açılış konuşmasını
yapan Kültür Bakanı Fikri Sağlar,
Karadeniz'in tıpkı Akdeniz gibi kültür
üretmiş bir coğrafya olduğunu belirterek,
"Dünyanın parçalandığı ve yerelliklerin
ağırlık kazandığı bir dönemde, her
ulusun kendisine özgü tatları
koruyarak, komşularıyla ortak bir yaşam
içine girmesi kolaylıkla başarılacak
bir gelişmedir. Karadeniz'de ekonomik
işbirliğinin sağlanmış olması bu
görüşümü güçlendiren ve somutlaştıran
önemli bir göstergedir" dedi.
Kültür Bakanı Fikri Sağlar,
Kültürel İşbirliği Projesi'nin önemi,
gerekliliği ve doğru zamanlaması
nedeniyle çok kısa bir sürede
gerçekleştiğini belirterek bu çerçevede
hazırlanan konvansiyonun büyük bir
işbirliği
havası
içinde
süratle
sonuçlandırılmış olmasını imzacı
ülkelerin Karadeniz
Sözleşmesi
konusunda ne denli istekli olduklarının
bir göstergesi olarak niteledi.
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal
işler Komitesi Toplantısında Komite
Başkanlığına Rusya Federasyonu
ndan, Komite Raportörlüğüne ise
Azerbaycan Cumhuriyeti'nden bir
parlamenterin getirilmesi kararlaştırıldı
ancak iç olayları nedeniyle toplantıya
katılamadıkları için adlarının daha
sonra bildirilmesi kabul edildi. Komite
Başkan Yardımcılığına ise Ukrayna
Delegasyonu'ndan Raisa Bohatyriova
oybirliğiyle seçildi.

