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Şubat tarihleri arasında Malta'da
toplanan '4 üncü Avrupa-Akdeniz
Parlamento Başkanları Konferan
sı'na katıldı. Toplantı sonunda
yayımlanan Nihai Deklarasyona,
Kıbrıs sorunu ile ilgili bağlayıcı
hükümler konulması yönünde
Kıbrıs Rum Kesiminin yaptığı
girişimler, Türk Delegasyonu'nun
girişimleriyle önlendi.
Avrupa ve Akdeniz'den toplam
22 ülkenin katıldığı konferansa Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya ve Polonya da gözlemci ül
ke sıfatıyla katıldı.
Malta Meclis Başkanı Anton
Tabone'nin açış konuşmasıyla
çalışmalarına başlayan Kon
feransın ilk gününde Valencia,
Girit ve Napoli'de yapılan Bakan
lar Konferansı sonuçları genel
görüşmeye
açıldı.
TBMM
Başkanı Bülent Arınç, bu
oturumda yaptığı konuşmada,
Avrupa-Akdeniz ülkeleri arasın
daki ortak toplantılarda daha
somut sonuçlar alınabilmesi için
etkin bir mekanizma kurul
masının önemli olduğunu vur
guladı. Ulusal parlamentoların
her seçimde değişebildiğini belir
ten Arınç şu öneride bulundu:
"Çalışmalarımızın verimli bir
çerçeveye oturtulması gerekmek
tedir. Gerek asamble çalış
malarında gerek parlamento baş
kanları toplantısında ele alınan
konuların takip edilmesi ve daha
önce başlatılan çalışmaların
somut sonuçlar vermesi açısın
dan sürekliliği sağlayacak etkin
bir mekanizma kurulması lüzum
ludur. Böylelikle her toplantıda

ileriye dönük yeni atılımlar sağ
layabileceğimizi düşünüyorum."
Malta'daki konferansın sabah
ki oturumu, katılımcı parlamento
başkanlarının aile fotoğrafı çektirmeleriyle sona erdi.

"Medeniyetler
çatışmasını
anlamsız kılmak,
bizim elimizde..."
Aynı gün öğleden sonra da
'Avrupa-Akdeniz
Havzasında
Parlamenter Diyalog' konusu tar
tışıldı. TBMM Başkanı Bülent
Arınç,
bu oturumda yaptığı
konuşmada ise, Akdeniz'in kuzey
ve güney kıyıları arasında
görülen gelişme düzeyi farklılığını
gidermenin, ilerlemeyi başka top
lumlara yansıtabilecek etkin
mekanizmalar kurmanın son
derece önemli olduğunu söyledi.
Küreselleşmenin olumlu geliş
melerin yanı sıra yeni tehdit, risk
ve eşitsizleri de beraberinde
getirdiğine dikkati çeken Arınç,
şöyle devam etti:
"Kuzey ile Güney Akdeniz
kıyıları arasındaki gelişmişlik
düzeyindeki farklılığın bir kader
değil ama değiştirilebilir bir olgu
olduğunu
kanıtlamak,
farklı
medeniyet ve dinlere mensup in
sanların çevresinde barış ve istik
rar içerisinde yaşayabildiklerini
göstererek 'medeniyetler çatış
ması' teorisini geçersiz ve anlam
sız kılmak elimizdedir".
Bülent Arınç, 1995te Bar
selona'da yapılan toplantı ile or

taya çıkan, Akdeniz'in iki yakasını
bir araya getirmeyi ve ortak çalış
ma ortamı yaratmayı amaçlayan
Avrupa-Akdeniz Süreci'nin siyasi
ayağında, Ortadoğu'da yaşanan
sorunlar nedeniyle ilerleme sağ
lanamamış olduğuna işaret etti.
Çabaların ekonomik alanda yo
ğunlaştırılmasını öneren Arınç,
bu konudaki görüşlerini şu söz
lerle özetledi:
"Türkiye, her ne kadar aksini
arzu etsek de, kısa sürede çözül
mesi beklenmeyen Ortadoğu'da
ki sorunlar nedeniyle, sürecin
siyasi ayağında kayda değer bir
gelişme olabilmesinin henüz
mümkün olmayacağını düşün
mektedir. Bu nedenle Türkiye,
gayret ve çabaların ekonomik
alana kaydırılmasını destek
lemiştir. Kısıtlı bir hacme sahip
olan Akdeniz ülkeleri arasındaki
ticaretin arttırılması ve 2010
yılına kadar bölgede bir Serbest
Ticaret Alanı oluşturulması temel
hedefler olarak belirlenmiştir. Bu
alanda gelişmeler kaydedilmekle
birlikte bunlar sınırlı boyuttadır ve
hedeflenen noktaya hızla ulaşıl
masını sağlamakta yetersizdir.
Gerçek anlamda somut ilerleme
kaydedilme potansiyeli olan
ekonomik alanda tüm ülkelerin
siyasi çekincelerini bir kenara
bırakarak daha cesur davran
maları gerekmektedir."
Bülent Arınç, Türkiye'nin Av
rupa Birliği'ne tam üye olabilme
yolundaki çalışmalarını yoğunlaş
tırdığını da vurguladı. Arınç,
yapılan yasal reformlar açısından
2004'ü uygulama yılı olarak ilan
ettiklerini anımsatarak, şunları
söyledi:
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