DıŞ ILIŞKILER
AKPM Genel Kurulu Strasburg'da yapıldı

Gürkan ve
Gülek, AKPM
Uluç Gürkan: Ermenistan,
Azeri topraklarından çekilmeli yönetiminde
Avrupa Konseyi Parlamenterler
Meclisi (AKPM) Genel Kurulu 22-25
Ocak tarihlerinde Strasburg'da
yapıldı. Toplantıda Türkiye'yi,
AKPM Türk Delegasyonu Başkanı
DSP Ankara Milletvekili Uluç
Gürkan başkanlığındaki parlamento
heyeti temsil etti.
Toplantı ile ilgili olarak bilgi veren
Gürkan, Azerbaycan ve
Ermenistan'ın Avrupa Konseyi'ne
katılımının Avrupa'nın Kafkas
sorununa ilgisini ortaya koyduğunu
belirtti
ERMENİSTAN İŞGALE SON
VERMELİ
Gürkan, Ermenistan'ın üyeliğinin
Azeri topraklarındaki işgalinin sona
erdirilmesine yönelik çalışmaları
hızlandırması gerektiğini bildirdi,
iki ülkenin üyelik süreçlerinde
Türkiye'nin Azerbaycan'daki
seçimlerin bahane edilerek, sadece
Ermenistan'ın tam üyeliğinin kabul
edilmesi yolundaki girişimlere
şiddetle karşı çıktığını ifade eden
Gürkan, Türkiye'nin her türlü
baskıyı aşarak iki ülkenin de aynı
anda üyeliğinin kabul edilmesi
konusunda önemli bir başarı
sağladığını kaydetti.
Sözde Ermeni soykırımı yasa
tasarısının Fransız
parlamentosundan sonra Avrupa
Konseyi'ne gelip gelmeyeceği
konusunda bazı kaygılar
bulunduğunu belirten Gürkan, bu
konunun gündeme gelmesi için
Ermenistan'ın üyeliğinin
gerekmediğini bildirdi. Gürkan,
geçmişte kalan tartışmalı tarihi
olayların, daha önce de 'günün
politikası' yapılarak, ulusal
parlamentolarda olduğu gibi
Konsey'in gündemine de getirildiğini
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hatırlattı.
Asıl sorunun Ermenistan'ın Azeri
topraklarını işgali konusu olduğunu
söyleyen Gürkan, Ermenistan'ın
Konsey'e tam üye olmasından
sonra işgal ettiği topraklardan artık
geri çekilmesi gerektiğini bildirdi.
Gürkan, şunları söyledi:
"Konsey'e üye bir ülkenin bir diğer
üye ülkenin topraklarını işgali,
ciddiyetle ele alınması gereken bir
olaydır. Dolayısıyla Konsey'in bu
güne kadar bu konudaki
çalışmalarının, işgalin sona
erdirilmesine yönelik olarak
yoğunlaşmasını bekliyoruz."
CEZAEVİ REFORMUNA DESTEK
Bu arada, genel kurul toplantıları
nedeniyle bir basın toplantısı
düzenleyen AKPM Başkan ingiliz
parlamenter Lord Russel
Johnson, Türkiye'deki cezaevi
reformuna destek verdi.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan
Johnson, Avrupa işkenceyi Önleme
Komitesi'nin büyük koğuşlardan
küçük hücrelere geçilmesi
doğrultusunda yaptığı mantıklı
tavsiye sonucu, Türkiye'nin F tipi
cezaevlerine yönelik reforma gittiğini
belirtti.
Komite'nin Türkiye'de cezaevleriyle
ilgili reformu desteklediğini kaydeden
Johnson, cezaevinde çıkan
isyanların bir nedeninin de mafya
türü ve bazı grupların etkilerini ve
baskılarını sürdürmek olduğunu
ifade etti.
Johnson, bununla birlikte, Hayata
Dönüş Operasyonu sırasında
güvenlik güçlerinin zor
kullandıklarını öne sürdü ve bazı
mahkumların ölümüyle sonuçlanan
olayların "kabul edilemeyeceğini"
söyledi.

AKPM Genel Kurulu'nda DSP
Ankara Milletvekili Uluç Gürkan
Meclis Başkan Yardımcılığı'na, DSP
Adana Milletvekili Tayyibe Gülek,
de Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve
Hukuk işleri Komisyonu Başkan
Vekilliği'ne seçildi.
Gülek'in Başkan Yardımcılığı'nı
yapacağı Komisyon, ülkeleri "insan
haklan" boyutuyla incelemenin
yanısıra, Avrupa insan Hakları
Mahkemesi'nin (AİHM) üyelerinin
seçiminde aktif rol oynuyor. Her
ülkeden bir hakimin bulunduğu
mahkemenin üyeleri seçilirken,
Komisyon'un mülakatından geçiyor.
Siyasi nitelikli raporlarda, önce
insan Hakları Komisyonu'ndan
görüş alınıyor.
Gülek, iki yıl sürecek görevi
boyunca 'ne yapacağı?'
konusundaki bir soruyu yanıtlarken,
"Son derece tek taraflı ve önyargılı
olarak yaklaşılan Türkiye'deki insan
hakları konusunda, Meclis'in ve
hükümetin son iki yılda yaptığı
çalışmaları, çıkarılan kanunları
anlatıp Avrupalı parlamenterleri
bilgilendirmek istiyorum. Komisyon'u
adil bir şekilde çalıştırmak için birçok
planım var" dedi.
Bu arada AKPM Genel Kurulu'nda
Türk delegasyonunun öncülük ettiği
iki yazılı deklarasyon yayınlandı.
Birinci deklarasyon; Diyarbakır
Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan
ve 5 koruma görevlisinin şehit
edilmesi ile ilgiliydi ve 'Terörist
Saldırıların Kınanması' konusunu
kapsıyordu.
ikinci deklarasyon ise, Güney
Kıbrıs'ta tutuklu bulunan KKTC
vatandaşı Tekoğul ile ilgiliydi ve
'Tekoğul'un Kıbrıs Rum yetkilileri
tarafından kaçırılması' başlığını
taşıyordu.

