DIŞ İLİŞKİLERİMİZ
lardan çözülmesinin öncelikli beklentileri olduğunu vur
guladı ve "Ermenistan'ın, komşularıyla iyi komşuluk
ilişkileri kurabilen ve sürdürebilen bir ülke durumuna
gelmek için çaba harcaması gerekmektedir" dedi.
TBMM ve Azerbaycan Millî Meclisi olarak bugüne
kadar yapılan işbirliğinin yeterli olmadığını vurgulayan
Arınç, şunları söyledi:
"Yurt dışında uluslararası kuruluşların forumlarında
milletvekillerimiz çok yakın işbirliği içinde bulunmak
ta, ülkelerimizin sesine ses, gücüne güç katmaktadırlar.
TBMM bünyesinde en fazla üyesi bulunan Dostluk
Grubu; Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dost
luk Grubu'dur. Meclislerimiz arasındaki ilişkilerin de
ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin doğasına ve üçüncü
ülkelerde sergilediğimiz dayanışmaya yakışan bir ivme
kazanması gerektiğini düşünüyorum. Azerbaycanlı
kardeşlerimizin de aynı ihtiyacı hissettiklerine yürekten
inanıyorum."
TBMM Başkanı Bülent Arınç, Azerbaycan ziyare
tinin üçüncü gününde, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru
Hattının başlangıcı olan Sangaçal Terminali'ni ziyaret
etti. Arınç, "Karabağ Kaçkınlarının yaşadığı Umut
Köyü'ne giderek bilgi aldı. Burada ziyaretin anısına
TBMM Başkanı Arınç'a plaket sunulurken, Arınç da
Sangaçal'da faaliyette bulunan firma yöneticilerine
TBMM madalyası verdi.
Arınç, daha sonra terminal yakınlarındaki 120 evden
oluşan Umut Köyü'nü ziyaret ederek, kaçkın olarak
adlandırılan göçmenlerle görüştü. Bir Azeri vatandaşın,

Arınç, "Karabağ Kaçkınları'nm yaşadığı Umut Köyü'ne giderek
Ermeni işgalinden sonra buraya yerleştirilenlerle görüştü ve yetkililerden
bilgi aldı.

"Biz burada rahatız ancak kendi topraklarımıza dönmek
istiyoruz" demesi üzerine Arınç, Karabağ işgalinin bir
an önce sona ermesi ve kaçkınların topraklarına dön
mesi için Türkiye ve Azerbaycan'ın, uluslararası plat
formlarda ortak çaba gösterdiklerini kaydetti.

Zeynep Karahan Uslu'ya Önemli Görev
TBMM
Başkanı
Bülent Arınç'ın geçen
ay İtalya'ya yaptığı zi
yaret sırasında, iki ülke
arasında parlamentolar•arası ilişkilerin gelişti
rilmesi amacıyla imza
lanan protokol uygula
maya geçirildi.

gerçekleştirilecek projelerde heyet başkanı olarak
yer alacaklar.

TBMM Başkanı Bülent Arınç, AK Parti İstan
bul Milletvekili Zeynep Karahan Uslu'yu, İtalya
Temsilciler Meclisi Başkanı Pier Ferdinando Casini
de, İtalya Temsilciler Meclisi Üyesi Monica Baldi'yi
anılan İşbirliği Protokolü'nün hayata geçirilmesin
den sorumlu milletvekili olarak atadılar.

"İşbirliği Protokolünde Avrupa-Akdeniz Parla
menter Asamblesi tarafından yürütülen faaliyetler
çerçevesinde Avrupa-Akdeniz Parlamenter İşbirli
ğini geliştirmek için yapılabilecek girişimlerin
araştırılması da planlanmaktadır. Bu bağlamda, tüm
ulusal parlamenter forumlarda ortak tutumlar ve
görüşler ortaya koymak,
İşbirliği Protokolü'nün
bir diğer amacıdır."

Her iki milletvekili,
çerçevesinde yapılacak
faaliyetleri organize edip,
İtalya ve
Türkiye'de

İşbirliği

EGEMENLIK

Protokolü

KAYıTSıZ

Zeynep Karahan Uslu, Roma'da 26 Ocak'ta
imzalanan Protokol'de, alışılmış işbirliği konularının
dışında kültürel veya sanatsal alanlarda ortak gi
rişimlerde bulunma arzusu bulunduğunu belirterek,
iki yılda bir Parlamentolararası bir toplantı düzen
lenmesinin öngörüldüğünü bildirdi. Uslu şu bilgiyi
verdi:
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