KEİPA 22. Genel Kurulu'nda Hikmet Çetin dönem başkanı seçildi

Çetin "Karadeniz'de işbirliği
için gerekli platforma sahibiz"
Karadeniz'e komşu ülkeler arasında ekonomik işbirliğini artırmak amacıyla bundan altı yıl önce kurulan ve ilk baş
kanlığını dönemin TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un yaptığı Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenterler
Asamblesi'nin dönem başkanlığı yeniden Türkiye'ye geçti.
KEİPA'nın Rusya Federasyonuna bağlı St.Petersburg kentinde 8-10 Aralık 1998 tarihleri arasında yapılan 12'nci Ge
nel Kurulu'nda TBMM Başkanı Hikmet Çetin, Asamble dönem başkanlığını Rusya Federasyonu Federasyon Meclisi
(DUMA) Başkanı Slezniev'den devraldı.
Yılda iki kez yapılan KEİPA Genel
Kurulu'nun 12'ncisine TBMM Başka
nı Hikmet Çetin'in başkanlığında KE
İPA Türk Grubu üyeleri Ahmet Gülyüz Ketenci, Turhan Alçelik, Demir
Berberoğlu, Ahmet Tan, Zeki Karabayır, Fethi Acar, Necati Çetinkaya, Ah
met Kabil, Kadir Bozkurt'tan oluşan
bir heyet katıldı.
Genel Kurul toplantısında çifte ver
tırınamaları tersine hukuksallaştırBatı Avrupa Birliği Asamblesi'nin
gilendirilmenin önlenmesi, Karade
malarını istedi.
44 üncü Genel Kurul toplantısı 30
niz'de ulaşım, KEİPA Merkez Binası
Bir İtalyan milletvekilinin Kürt so
Kasım-3 Aralık 1998 tarihleri arasın
konusundaki Türkiye ile yapılan an
rununu nasıl çözeceklerine ilişkin
da Paris'te yapıldı.
laşma, KEİ ülkeleri arasında yüksek
sorusunu yanıtlayan Cem verdiği şu
Toplantıya çağrılı konuşmacı ola
öğretim diplomalarının karşılıklı tanın
yanıtla takdir topladı:
rak Dışişleri Bakanı İsmail Cem ile
ması, bütçe gibi konular ele alındı.
"Türkiye'nin tarihsel geleneğinde,
BAB Türk Grubu üyeleri Cevdet Ak
Avrupa'da savaşlara yol açan etnik
çalı, Ali Dinçer, Mehmet Sılay, Attila
DUMA Başkanı Slezniyev'in KEİPA
sorunlar ve milyonlarca insanın kat- olarak yapılan çalışmaları hakkında
Mutman, Suha Tanık, Lale Aytaladilmesine yol açan ırkçılık yoktur.
man, Esat Kıratlıoğlu, Şükrü Yürür,
bilgi veren bir konuşma yaptıktan
Bugüne kadar çok az sayıda çatış
ismail ilhan Sungur katıldılar.
sonra, önümüzdeki altı ayda aynı gö
manın nedeni din olmuştur. Biz in
revi alacak olan TBMM Başkanı Hik
İsmail Cem'in yanısıra Genel Kusanların etnik kökenleriyle hiç uğraş
met Çetin bir konuşma yaptı. Çetin,
rul'da İngiltere'nin Savunmadan so
madık. Umarım Avrupa ile olan ilişki
"TBMM, KEİPA başkanlığım döne
rumlu Devlet Bakanı George Ro
lerimiz bize de ırkçılık bulaştırmaz."
minde, üye ülkeler arasındaki işbirli
bertson, Almanya Dışişleri Bakan
ğinin daha da ilerletilmesi için her tür
Yardımcısı Günter Verheugen, İtal
İsmail Cem, Kuzey Kıbrıs'I tanı
lü gayreti gösterecektir" dedi.
ya Dışişleri Bakanı imberto Dini ve
yan bir ülke dahi olmadığını söyle
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Petar
yince de "Sorunuzun yanıtını siz de
Hikmet Çetin, Karadeniz Ekonomik
Stayanov da katıldı.
biliyorsunuz. Ancak haklı olunduğu
işbirliği Örgütünün bütün Karadeniz
zaman kimsenin tanımasına gerek
Bölücübaşı Abdullah Öcalan'ın
bölgesinde barış ve huzurun sağlan
yoktur" karşılığını verdi.
italya'da olduğu bir sırada yapılan
masına yönelik bölgesel bir işbirliği
Genel Kurul'da bu yüzden Cem ve
BAB Genel Kurulu'nda, "Avru
olarak kurulduğunu hatırlattı ve "Ka
Dini'nin konuşmaları ilgi odağı oldu.
pa'da Silahlanma Alanında Yeniden radeniz bölgesinde işbirliği için ge
Türkiye'nin Ortak Üye sıfatıyla katıl
Yapılanma ve BAB'ın rolü" başlıklı
rekli platforma sahibiz. Halklarımızın
dığı toplantıda konuşan Dışişleri Ba
ingiliz Michael Colvin'in; "NATO,
bizden tek istediği barış, refah ve
kanı ismail Cem öngörülen süreyi
BAB ve AB Arasında Operasyonel
mutluluk içinde bir dünya yaratmak
de aşarak kaldığı kürsüde Öcalan
Bağların Organizasyonu" başlıklı tır." dedi.
sorununa üstü kapalı bir şekilde de
Belçikalı Armand de Decker'in;
KEİ'nin kuruluşundan bu yana çok
ğindi ve başta italya olmak üzere
"BAB'ın Değiştirilmiş Brüksel Anlaş
kısa bir süre geçmiş olmasına karşın
tüm Avrupa ülkelerinden imza koy
masının imzacısı Olmayan Ülkelerin önemli başarı sağladığına değinen
dukları anlaşmalara ve uluslararası
Dahil Edilmesi Amacıyla Geniş
Çetin, Karadeniz bölgesinde refah,
hukuk kurallarına uymaları konu
lemesinin Siyasi ve Hukuki Yan
barış ve istikrar sağlama hedefine
sunda uyardı. PKK'nın yalnız ırkçı,
sımaları" başlıklı Belçikalı Robert yönelik olarak bölgesel bir ekonomik
bölücü bir terör organizasyonu ol
Urbain'in; "BAB ve Balkanlarda Kriz
işbirliği mekanizması yaratılmasında
madığını aynı zamanda uyuşturucu,
Yönetimi" başlıklı Fransız Jaques da başarı sağlandığına işaret etti.
insan kaçakçılığı ve haraççılık ya
Baumel'in; "BAB iletişim Politikası"
KEİPA Genel Kurulunda Asamble
pan bir yapıya büründüğünü bildirdi.
başlıklı Belçikalı Arnau Navarro'nun
Başkan Yardımcılığına ise Ukraynalı
Cem üyelerden konuyu siyasallaşraporları ele alındı.
parlamenter Çarodeyev seçildi.

Cem "Bizde Avrupa'daki
gibi ırkçılık ve din
savaşları yoktur"

TBMM BÜLTENİ O 14

