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Elkatmış:
"Reformların
Uygulanmasını
Titizlikle Takip
Ediyoruz

t!

İtalyan Senatosu ve Temsilciler
Meclisi Avrupa İşleri Ortak Komi
tesi üyeleri 15 Şubat'ta TBMM'de
İnsan Haklarını İnceleme Komisyo
nu, AB Uyum Komisyonu ve Dışiş
leri Komisyonu ile biraraya geldi.
İnsan Haklarını İnceleme Ko
misyon Başkanı Mehmet Elkatmış,
görüşme öncesinde yaptığı açıkla
mada, Türkiye'nin AB sürecinde
gerçekleştirdiği reformların uygu
lanmasını titizlikle takip ettiklerini
söyledi.
Avrupa İşleri Ortak Komitesi
Başkan Yardımcısı Nino Strano,
İtalya'nın, AB Anayasası'nı oylama
aşamasında olduğunu belirterek, bu
Anaya-sanın bir bölümünün insan
hakları ile ilgili olduğunu kaydetti.
Heyette bulunan parla
menterlerin büyük bölü
münün aynı zamanda İnsan

Hakları Komitesinin de üyesi olduk
larını belirten Strano, Türkiye'deki
uygulamalar hakkında bilgi almak
istediklerini ifade etti.
TBMM İnsan Haklarını İncele
me Komisyonu Başkanı Mehmet
Elkatmış ise, Türkiye'nin iktidar ve
muhalefetiyle ve halkın katkısıyla
gerçekleştirdiği reformların halk ta
rafından benimsendiğini, İnsan
Haklarını İnceleme Komisyonu, hü
kümet ve sivil toplum örgütlerinin
reformlar konusunda halkı bilgi
lendirme çalışmaları yaptığını söy
ledi. Elkatmış, hükümetin, 2004 ve
2005 yıllarını reformların uygulan
ma dönemi ilân ettiğini anımsattı.
Elkatmış, insan hak
larıyla ilgili olarak Tür
kiye'nin, BM'nin 5 ana
sözleşmesini,
Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ve Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi'nin
yargı yetkisini kabul et
tiğini hatırlatırken, Anayasa'nın 90'ıncı mad
desinde yapılan değişik
likle insan hakları ile
ilgili uluslararası norm
ların üstünlüğünün ta
nındığını vurguladı.
Kadın hakları ve kadının sta
tüsünün geliştirilmesi konusundaki
düzenlemeleri dile getiren Elkatmış,
kadının statüsüyle ilgili yasa çıka
rıldığını, aile mahkemelerinin kurul
duğunu, "namus cinayetlerinin" yeni
TCK'da ağırlaştırılmış müebbet
hapis cezasıyla cezalandırıldığını,
emeklilikte kadın için pozitif ay
rımcılık öngörüldüğünü ifade etti.
Elkatmış, Türkiye'de tek eşliliğin
esas olduğunu belirterek, "Zina
konusu kapandı" diye konuştu.
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Yasal değişiklikle çocukluk
yaşının 18'e çıkarıldığını, çocuk
mahkemelerinin kurulduğunu, so
kak
çocuklarının
sorunlarının
TBMM ve İnsan Haklarını İnceleme
Komisyonu tarafından inceleme
konusu yapıldığını anlatan Elkat
mış, çocukların çalıştırılmasının
yasaklandığına da işaret etti.
Mehmet Elkatmış, konuk parla
menterler tarafından dile getirilen
azınlık konusuna değinirken de
Kürtlerin Türkiye'de azınlık değil,
bu ülkenin asli unsuru olduğunu
söyledi. Farklı dilde yayın olanağı
sağlandığını, ibadet yeri açma ve
mülk edinme serbestisi getirildiğini

belirten Elkatmış, bu konularda
küçük bazı pürüzler olabileceğini
ancak, bunların da süreç içinde
giderileceğini bildirdi.
Avrupa ülkelerinde Müslüman
halklara yönelik insan hakları ihlal
lerine de dikkati çeken Elkatmış,
Bosna-Hersek'te, Kosova'da ve son
dönemde Belçika ve Hollanda'da
Müslümanlara yönelik eylemleri
dile getirdi.
İtalyan parlamenterler, daha
sonra TBMM AB Uyum Komis
yonu Başkanı Yaşar Yakış ve Dışiş
leri Komisyonu Başkanı
Mehmet Dülger ile bir
araya geldi.
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