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Gürcistan, Türkiye
ile işbirliği yapmak
istiyor
Gürcistan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk
Grubu Başkanı Rostom Dolidze ve beraberindeki
Parlamento Heyeti resmi görüşmelerde bulunmak
üzere 10 Şubat'ta Ankara'ya geldi.
Konuk Heyet aynı gün TBMM'deki Dostluk
Grubunun Başkanı ANAP Artvin Milletvekili Süley
man Hatinoğlu ve Komisyon üyeleri ile görüş
tükten sonra TBMM Başkanı Hikmet Çetin
tarafından kabul edildi.
Çetin görüşme sırasında yaptığı konuşmada,
Gürcistan Devlet Başkanı Eduard Şevardnadze'ya yapılan suikast girişiminden büyük bir üzün
tü duyduğunu belirterek, Şevardnadze'nin hem
ülkesi ve hem de bölge için bir istikrar unsuru ol
duğunu söyledi. Bölgenin doğalgaz ve petrol kay
naklarının dünyaya pazarlanması açısından strate
jik önemine değinen Çetin, Türkiye ile Gürcistan
işbirliğinin bu çerçevede büyük değer kazandığına
dikkat çekti. Dolidze İse İki ülke arasındaki ilişkile
rin artırılması ve ortak çıkarlara uygun projelerin
karşılıklı desteklenmesi çağrısında bulundu.
Konuk heyet İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Süreyya Yü
cel Özden tarafından da kabul edildi.
Her iki ülkenin dostluk gruplarının başkanları
Hatinoğlu ve Dolidze TBMM'de bir basın toplan
tısı düzenlediler, Dolidze Batum Havaalanının
onarılarak ortak kullanıma açılmasını, Tiflis-Kars
Demiryolu hattı projesinin uygulamaya geçirilmesi
ni ve doğalgaz boru hattı için yeni anlaşma yapıl
masını istediklerini söyledi. Hatinoğlu da bu talep
leri desteklediklerini ve bu amaçla ilgili Bakan ya
da bakanlık yetkilileri ile görüşmeler yapıldığını be
lirtti.
Gürcistan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk
Grubu Başkanı Rostom Dolidze ve beraberindeki
Parlamento Heyeti ertesi gün Devlet Bakanı Refaiddin Şahin, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı
Murat Karayalçın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba
kanı Cumhur Ersümer, Kültür Bakanı istemihan
Talay ile biraraya geldi.
İlla Kalandadze, Kote Bgalobleşvili, Aleksandre Cibladze, Valerlan Valiashvili, Guram
Cahvadze ve Nodar Petriashvili'nin yer aldığı
Gürcistan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk
Grubu Heyeti 12 Şubat'ta İstanbul'a geçip tarihi ve
turistik yerleri gezdiler ve ertesi gün de Tür
kiye'den ayrıldılar. /
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İ L İ Ş K İ L E R
AB-Türkiye KPK Brüksel'de toplandı

AB ile Lüksemburg
sonrası ilk temas
* A B , Türkiye'nin
tam üyeliğe hazır
lanması için yeni
bir stateji üzerinde
çalıştığını bildirdi.

* Türkiye ise "Önce,
Lüksemburg'u ve yeri
ne getirilmeyen taah
hütlerinizi tartışalım"
cevabını verdi.

AB kanadı Türkiye'nin AB
Türkiye - AB Karma Parla
mento Komisyonu'nun 41 inci üyeliğine hazırlanması için ye
toplantısı 9-10 Şubat tarihleri ni bir stratejinin AB Komisyonu
arasında Brüksel'de yapıldı.
tarafından hazırlanmakta oldu
Aralık ayında yapılan ve ğu ve bu konuda hazırlanacak
Türkiye'nin benimsemediği ka raporun bir kaç hafta sonra
rarlar alınan AB Lüksemburg açıklanacağı, mevcut konjonk
Zirvesinden sonra yapılan bu ilk
türde daha fazla diyaloga ihti
toplantıya Türk kanadı Eş-Başyaç duyulduğu, Kıbrıs ile diğer
kanı Bülent Akarcalı ve Avupa
aday ülkelerle birlikte tam üye
Parlamentosu Eş-Başkanı Pilik müzakerelerinin başlayaca
eter Dankert başkanlık ettiler.
ğı
ve Türk kanadının da bu mü
Toplantıda AB'nin Lüksekzakerelerde
yer alması gerekti
burg Zirvesinde alınan kararlar
ğini
belirttiler.
ile Ortaklık Anlaşmasının ve
Gümrük Birliği'nin işleyişi ile her
Türk Kanadı ise, Lüksem
iki tarafı ilgilendiren ortak konu
burg Zirvesinde alınan kararları
lar kapsamında Irak sorunu tar
tümüyle
reddettiğini; burada bir
tışıldı.
Toplantının açılışında AB Ko- ayrıcalık yapıldığını; içi doldurul
misyonu'ndan Komiser Hans mamış, genişlemeye yönelik ol
van Den Broek ve AB Konse
mayan ve kabul edilemez şart
yini temsilen İngiltere Siyasi İş
ler Direktör Yardımcısı Peter lara bağlı bir Avrupa Konferan
Rickets Lüksemburg kararları sına Türkiye'nin katılamasının
hakkında Konsey ve Komisyo mümkün olmadığını; esas ola
nun görüşlerini açıkladılar.
rak gümrük birliğinin işlemeyen
Bu açıklamalar sırasında,
pek çok yönünün bulunduğu ve
Lüksemburg kararlarının Türki
bunların tartışılması gerektiğini;
ye'ye yeni imkanlar sunduğu
yeni bir aşama anlamına geldi Lüksemburg kararlarının etkile
ği; Türkiye'nin hiç bir şekilde rinin ve yerine getirilmeyen ta
genişleme sürecinden dışlan ahhütlerin tartışmaya açılması
madığı; Türkiye'nin Mart ayında gerektiğini ifade etti.
yapılacak olan Avrupa Konfe
Toplantının bitiminde bir
ransına katılması gerektiği; bir
sonraki toplantının 21-22 Mayıs
müzakere platformunda yer al
mayan kesimin bundan zararlı 1998 tarihleri arasında Anka
ra'da yapılması kararlaştırıldı./
çıkacağı görüşleri dile getirildi.

