ÇEVRE

Uluslararası Çevre Örgütü GLOBE'da
Türkiye'deki deprem konuşuldu
"GLOBE-Dengeli Bir Çevre için Global Parlamenterler
için destek olmaları ve Türkiye'de doğal afetler ve deprem
KuruluşıT'nun 14 üncü Genel Kurulu, 22-26 Ağustos 1999/' konusunda yasal mevzuatın geliştirilmesinde ve teknik ve
tarihlerinde Almanya'nın Bonn kentinde yapıldı. Toplantıya'/ bilimsel bilgi aktarmaları karara bağlanarak belgelerde yeTBMM'yi temsilen, Çevre Komisyonu Başkanı Ediz Hun'un
Başkanlığında Komisyon Sözcüsü Sedat ÇEVİK ile üyeler
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(Muğla), Ahmet

raldı.
Toplantıda, ayrıca Türkiye'de olan doğal afetin dünya

SÜNNETÇİOĞLU

da bir çok ülkede bu boyutlarda olmasa da yaşandığı ve in

(Bursa), Burhan İSEN (Batman) ve Müşavir Nuran TA-

sanların kurtarılmasında en önemli konu olan acil müdaha

LU'dan oluşan 6 kişilik bir heyet katıldı.

le için gerekli uluslararası desteğin bir elden ve koordineli

1989 yılında uluslararası düzeyde kurulan GLOBE'un

bir şekilde afeti yaşayan ülkelere ulaştırılmasının öneminin

bu toplantısında, kuruluşun 10 uncu yılı olması nedeniyle

altı çizildi. Bu nedenle "Uluslararası Kurtarma Güçü - Inter

mevcut çalışmaların genel bir değerlendirilmesi yapıldı.

national Rescue Force" oluştulması yönünde karar alındı

GLOBE'un dünya ölçeğinde Avrupa, Japonya, Güney Afri
ka, Rusya ve Amerika'da faaliyetlerini sürdürmekte olan
bölgesel kuruluşlarının çalışmaları hakkında bilgi verildi ve
GLOBE-Avrupa örgütünün resmi kuruluşu ve bağımsız ça
lışma kararları alındı.

ve bu kararın ilgili uluslararası örgütlere iletilmesi uygun
bulundu.
Genel Kurulunda, özellikle gelecek yüzyılın çevre prob
lemlerine dikkat çekilen GLOBE'un çalışmanı şöyle belir
lendi:

Toplantının Türkiye için hassas ve en önemli olan gün
demini, ülkemizde 17 Ağustos 1999 günü Marmara Bölge
sinde yaşanan deprem felaketi oluşturdu. Türk Heyetinin
bu konudaki gündem dışı müzakere talebi oybirliği ile ka
bul edildi. Heyet üyeleri tarafından, yaşanan deprem fela

"Dünya çapında yasama meclisi üyelerinin çevrenin
genel durumunu iyileştirmek, uluslararası düzeyde parla
menterler arasında bu konuda bilgi alışverişi sağlamak, ül
keler arasında çevre alanında yürürlükte olan mevzuatı
ulusal-uluslararası karşılaştırmak, küresel düzeyde çevre-

keti hakkında yapı
lan kapsamlı konuş
ma, tüm parlamen
terler ve uluslararası
örgütler tarafından il
giyle izlendi ve yapı
lan

müzakerelerin

sonunda bu konu
nun

'GLOBE-Eylem

Gündemi'nde ayrı bir
karar olarak yer al
ması uygun bulun
du.
Bu

doğrultuda;

parlamenterlerin hü
kümetleri vasıtasıyla
Türkiye'ye
sonrası

deprem

rehabilitas

yon ve yeniden ya
pılaşma çalışmaları
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