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Eserden, AIHMnin
Kıbrıs k a r a r ı n a tepki
Türkiye - AB Karma
Parlamento Komisyonu
Eşbaşkanı Kürşat Eser,
Avrupa insan Haklarf
Mahkemesi'nin (AİHM)
Güney Kıbrıs Rum
yönetimi'nin Kıbrıs
konusundaki
başvurusunu Türkiye
aleyhine karara
bağlamasına tepki
gösterdi. Eser, sözkonusu kararın,
Rum tarafının haklarını korumak
adına, Ada'da yaşayan Türklerin
geçmişteki ve günümüzdeki
mağduriyetlerini hesaba katmadığını
bildirdi.
Eser, yaptığı yazılı açıklamada,
sözkonusu kararın, daha önce
Türkiye'ye karşı açılan davalarda
alınan kararların tekrarı niteliğinde
olduğunu belirterek, "Türkiye,
Kıbrıs gerçeklerine aykırı, yasal
dayanaktan yoksun ve haksız
nitelikteki bu karara muhatap
olmaktan son derece üzüntü
duymaktadır" dedi.
Sözkonusu kararın muhatabının
Türkiye değil, ancak KKTC
olabileceğini, bu nedenle, Türkiye
bakımından uygulanma kabiliyeti
bulunmadığını ifade eden Eser, şu
görüşleri dile getirdi:
"Kaldı ki, söz konusu karar, Kıbrıs
adasında yıllardır yaşanan
olağanüstü durumu göz ardı
etmekte, Rum tarafının haklarını
korumak adına, Ada'da yaşayan
Türklerin geçmişteki ve
günümüzdeki mağduriyetlerini
hesaba katmamaktadır.
Unutulmaması gereken şudur:
Kıbrıs sorununa hakça bir çözüm
bulunabilmesi için, Ada'da yaşayan
iki toplumun hukuki ve siyasi
eşitliğinin kabul edilmesi

gerekmektedir. Güney
Kıbrıs Rum Yönetimi ile
üyelik müzakerelerini
yürüten Avrupa Birliği ve
Ada'daki gerçekleri göz
ardı eden kararlar
dizisine devam eden
Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi'nin bir tarafı
kayıran eylemleri,
arzulanan çözümün
bulunması sürecine katkıda
bulunmaktan uzaktır."
"AVRUPA GÜNÜ" ETKİNLİĞİ
Öte yandan, Türkiye - AB Karma
Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı
Kürşat Eser, kısa ve orta vadedeki
hedefler olan 160 kanun değişikliğinin
en kısa sürede gerçekleşeceğini
bildirdi.
TÜSİAD ve Avrupa Komisyonu
Türkiye Temsilciliği tarafından
düzenlenen "9 Mayıs Avrupa
Günü"ne yönelik etkinlik, 9 Mayıs'ta
İstanbul'da yapıldı.
Etkinlikte bir konuşma yapan Kürşat
Eser, Katılım Ortaklığı Belgesi'nin
ilanının ardından hazırlanan ulusal
programın yaklaşık 160 kanun
değişikliğini gerektirdiğini hatırlatarak,
bunun için bir çalışma içerisine
girdiklerini ve bu kanunlara öncelik
verdiklerini söyledi.
"Kısa ve orta vadeli hedefler olan
160 kanun değişikliği, en kısa sürede
gerçekleşecek" diyen Eser, Meclis'in
bu konuda bu güne kadarki
performansının üstünde bir çalışma
gösterdiğini anlattı. Kürşat Eser,
Ulusal Program'ın Türkiye
açısından ne kadar önemli bir belge
olduğunun, TBMM tarafından gerek
muhalefet, gerekse iktidarıyla çok
iyi anlaşıldığını kaydetti.

KEIPA Ukrayna
delegasyonu
Türkiye'deydi
Karadeniz Ekonomik İşbirliği
Parlamenterler Asamblesi
(KEİPA) Ukrayna Delegas
yonu, TBMM'nin resmi konuğu
olarak 18-22 Mayıs tarihle
rinde Türkiye'yi ziyaret etti.
Olexander Puhkal
başkanlığındaki beş kişilik
Ukrayna Delegasyonu, 18
Mayıs Cuma günü İstanbul'da
incelemelerde bulunduktan
sonra, Antalya'ya geçti.
21 Mayıs Pazartesi günü
Antalya'dan Ankara'ya gelen
konuk heyet, aynı gün Devlet
Bakanı ve Türkiye - Ukrayna
Karma Ekonomik Komisyonu
Eşbaşkanı Rüştü Kazım
Yücelen tarafından kabul
edildi. Pukhal, bu ziyaretle
amaçlarının, ekonomik ve ticari
işbirliğinin geliştirilmesi olduğunu
belirtirken, Yücelen de,
Ukrayna ile, bölgesel ve
uluslararası örgütler
çerçevesinde iyi ilişkilerimiz
olduğunu, ticaret hacminin de 1
milyar dolara ulaştığını söyledi.
Daha sonra TBMM'de KEİPA
Türk Grubu Başkanı İstanbul
Milletvekili Mehmet Gül ve
Türk Grubu üyeleri ile bir
toplantı yapan KEİPA Ukrayna
Delegasyonu, Türkiye Ukrayna Parlamentolararası
Dostluk Grubu Başkanı Elazığ
Milletvekili Mustafa Gül ve
Grup üyeleri ile de biraraya
geldi.
22 Mayıs günü istanbul'a
geçerek, burada KEİPA
Uluslararası Sekreteryası'nı
ziyaret eden KEİPA Ukrayna
Delegasyonu, daha sonra
Türkiye'den ayrıldı.
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