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KEIPA üyeleri Bakü'de toplandı
Karadeniz Ekonomik işbirliği
Parlamenterler Asamblesi'nin
(KEİPA) 17. Toplantısı, Azerbaycan
Milli Meclis Başkanı M u r t u z
A l e s k e r o v başkanlığında 19-21
Haziran tarihlerinde Bakü'de
yapıldı. Toplantıda, üye ülkeler
arasındaki hukuki yapının
güçlendirilmesi, kültür, sosyal
güvenlik ve çalışan göçmenlerin
haklarının korunmasına yönelik
yasal temeller, göç kuruluşları
arasındaki ilişkileri ile ilgili raporlar
ele alındı. Genel Kurul'da Alman
Parlamentosu'nun KEİPA'ya
gözlemci olarak katılma isteği, 28-30
Kasım 2000 tarihleri arasında
Erivan'da yapılan 16. Genel Kurul
tutanaklarının değerlendirilmesi,
Karadeniz Bölgesi'nde istikrarın
sağlamlaştırılması, KEİ bünyesin
deki çeşitli etkinliklerin değerlen
dirilmesi ve bölge ülkelerinde
çalışan göçmen işçilerin yasal
haklarının korunması gibi konular
ele alındı. Toplantıda, KEIPA
dönem başkanlığı da Azerbay
can'dan Bulgaristan'a geçti.
A l e s k e r o v , toplantının açılışında
yaptığı konuşmada, ülkesinin KEİ ve
KEİPA'nın amaçlarını tam olarak
desteklediğini ifade ederek, bu
kuruluşların sadece ekonomik
alanda değil, bölgedeki sosyal
istikrar ve barış için de önemli rol
oynadığını söyledi. Bölgede çeşitli
sorunların bulunduğunu belirten
A l e s k e r o v , bunların en büyüğünün
de Dağlık Karabağ sorunu olduğuna
dikkat çekti. A l e s k e r o v , 13 yıldır
devam eden sorun nedeniyle, bir
milyondan fazla Azeri'nin göçmen
durumuna düştüğünü ve Azerbaycan
topraklarının yüzde 20'sinin işgal
altında bulunduğunu hatırlattı.
A l e s k e r o v , bu sorunun barışçı
yollarla ve uluslararası hukuk
kurallarına uygun bir şekilde
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çözülmesini ümit ettiklerini belirtti.
Katılımcı heyetlerin Azerbaycan
Cumhurbaşkanı Haydar A l i y e v
tarafından da kabul edildiği
toplantıda, Türkiye'yi, KEİPA Türk
Grubu Başkanı İstanbul Milletvekili
M e h m e t Gül'ün başkanlığında
Manisa Milletvekili Necati
Çetinkaya, Amasya Milletvekili
Adnan Uçaş, Çanakkale Milletvekili
Sadık Kırbaş, Erzurum Milletvekili
L ü t f ü E s e n g ü n , Kırklareli
Milletvekili Cemal Özbilen, Ordu
Milletvekili İhsan Ç a b u k ve Sakarya
Milletvekili Cevat A y h a n temsil etti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı
Haydar Aliyev, Karadeniz
Ekonomik işbirliği Parlamenter
Asamblesi (KEİPA) Genel Kurul
Toplantısı'na bir mesaj gönderdi.
Mesajında, KEİPA bünyesinde yer
alan 11 devletin parlamento
temsilcilerinin bir araya gelerek
ortak çalışma yapmalarının
memnuniyet verici olduğunu belirten
Aliyev, KEİPA üyesi ülkelerin
ilişkilerinin de verimli sonuçlara yol
açtığını kaydetti. Azerbaycan'ın
komşularıyla ilişkilerini, iyi komşuluk,
toprak bütünlüğüne saygı ve iç
işlerine karışmama ilkesi üzerine
kurduğunu vurgulayan Aliyev,
bölgedeki barış ve istikrarın büyük
önem arzettiğini belirterek,
sorunların uluslararası hukuk
kurallarına uygun bir şekilde
çözülmesi gerektiğini kaydetti.
Dönem Başkanı Dışişleri Bakanı
İ s m a i l C e m de, toplantıya
gönderdiği mesajda, KEİ'nin
Avrasya'nın kalbinde yer aldığına
dikkat çekerek, yeni binyılın
ekonomik kalkınmasının bu
bölgede cereyan ettiğini belirtti.
Daha önce "dokunulmaz" kabul
edilen organize suçlar ve uyuşturucu
maddelerin yasadışı dolaşımı gibi
konuların artık detaylarıyla

tartışıldığına dikkat çeken Cem,
mesajında, KEİ üyesi ülkelerin
ekonomi alanında ortak bir strateji
belirlemesinde KEİPA'nın büyük
rolü olduğunu da vurguladı.
İsmail C e m , Türkiye'nin dönem
başkanlığı sırasında çalışmaları
ticaret, enerji, ulaştırma ve tarım
gibi öncelikli işbirliği konularında
yoğunlaştırmak istediklerini belirtti.
Bölgede istikrarın
sağlamlaştırılması ve KEİPA'nın
buna katkısı konulu genel
tartışmada söz alan Türk Grubu
Başkanı M e h m e t G ü l , tarih
boyunca çatışma ve savaş bölgesi
olarak ortaya çıkan Karadeniz'in
artık bir işbirliği merkezi haline
geldiğini söyledi. Günümüzde
istikrarın yalnızca askeri caydırı
cılıkla sağlanamadığını belirten G ü l ,
siyasi, ekonomik, sosyal ve insani
ilişkilerin bir bütünlük içinde
sağlanmasının da istikrarın temel
girdileri haline geldiğine işaret etti.
Gül şöyle devam etti:
"Ülkelerin sınır komşusunda ortaya
çıkabilecek herhangi bir
istikrarsızlık unsuru, bütün bölge
ülkelerini tehdit eder bir mahiyet
kazanabilmektedir. Bölgemizde ya
da yakın çevremizde hala
çözümlenmemiş sorunların
bulunması, istikrarın temininde kat
edeceğimiz daha çok mesafe
bulunduğunu göstermektedir. İçinde
bulunduğumuz coğrafya,
Avrasya'nın merkezinde yer alan
fiziki alanı, tarihsel deneyimleri,
kültürel çeşitliliği, insani ve doğal
kaynakları ve refaha olan özlemi ile
bu tehdit unsurlarını bertaraf
edecek güçtedir."
Toplantının sonunda yapılan
Başkanlık Divanı seçimlerinde, Türk
heyetinde yer alan Manisa
Milletvekili Necati Çetinkaya,
başkan yardımcılığına seçildi.

