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Türkiye, Yasadışı
Göçe Büyük
Darbe Vurdu"

Avrupa-Akdeniz
Parlamenter
Asamblesi (AAPA) Yaşam Kali
tesinin Geliştirilmesi ve Sivil Top
lumlararası Değişim ve Kültür Ko
misyonu Toplantısı, 31 Ocak-1 Şu
bat tarihlerinde İtalya'nın başkenti
Roma'da yapıldı.
Toplantıya, AAPA Türk Grubu
Başkanı Dr. Zeynep Karahan Uslu
ve Samsun Milletvekili Haluk Koç
katıldı.
İtalya Senato Başkam Marcello
Pera toplantının açılışında yaptığı
konuşmada, Asamble tarafından yü
rütülen faaliyetler çerçevesinde, Av
rupa-Akdeniz Parlamenter İşbir
liğini geliştirmek için yapılabilecek
girişimlerde ortak tavır alınması
gerekliliğini vurguladı. Parlamento
ların halkın egemenliğinin ve siyasi
çoğulculuğun odak noktası olduğu
nu söyleyen Pera, Parlamenter dip
lomasinin, fikir alışverişi, faaliyet
lerin koordinasyonu ve ülkeler
arasındaki işbirliğinin ge
liştirilmesinin her alanda
önem taşıdığını ifade etti.

Güvenlik, Özgürlük ve Adalet
ten Sorumlu. Avrupa Komisyonu
Başkan Yardımcısı Franco Frattini
göç politikalarıyla ilgili olarak
Barselona Süreci'nin geliştirilmesi
ve Avrupa-Akdeniz Ortaklığı pers
pektifleri konusuna değindiği ko
nuşmasında üye ülkeler arasında
işbirliğinin öneminin altını çizdi ve
"Avrupa Birliği'ndeki demografik
gelişmeler önümüzdeki 25 yıl

içerisinde işgücünde yetersizlikler
ortaya çıkaracağını göstermektedir.
Bu nedenle AB'nin ortak bir
yaklaşım belirleme ihtiyacı vardır"
dedi.
AB ve Akdeniz ülkeleri arasında
ayrışmaları azaltarak kültürel deği
şimi artırmayı amaçladıklarını, bun
da da parlamenter desteğin çok
önemli olduğunu vurgulayan Frat
tini, Avrupa-Akdeniz Parlamenter
Asamblesi'nin ülkelerarası diyalog
için çok önemli adımların atılacağı
tarihî öneme sahip bir kurum
olacağını söyledi.
TÜRKİYE'NİN BÜYÜK
BAŞARISI
Türk Grubu Başkanı Zeynep
Karahan Uslu da, Türkiye'nin göç
konusundaki tutumunu ortaya koyan
konuşmasında, düzensiz göçlerin
bütün dünyada arttığını belirterek
"Bir suç şekli olarak göçmen ka
çakçılığı, tek bir ülkeyi ilgilendiren
sorun olmaktan çıkmıştır" dedi.
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Uslu, Türkiye'nin, kendi ülke
lerindeki ekonomik ve sosyal zor
luklar ya da gerilimlerle karşılaşan
komşu ülke vatandaşlarının göç et
tiği bir ülke haline geldiğini hatır
latarak şunları söyledi:
"Türkiye düzensiz göçleri önle
me yükümlülüğünü tam olarak üst
lenmiştir ve buna insanî bir açıdan
yaklaşmaktadır. Yasal ya da yasa dı
şı olsun göçmenler insandır ve sade
ce bir istatistik olarak değerlendi
rilemezler. Bu politikaya uygun ola
rak Türkiye bu konudaki uluslarara
sı belgelerin tarafıdır. Türkiye ayrıca
ulusal düzeyde yasal bir çerçeve
geliştirmiştir ve daha çok idari
adımlar da atmaktadır."
Türkiye'nin konuyla ilgili yasal
tedbirleri aldığını ve yasa dışı göçe
büyük darbeler vurulduğunu ifade
eden Uslu "Yoğun çabalar ve giri
şimlerin bir sonucu olarak Türkiye
üzerinden yasadışı göç. eğilimi bir
düşüş göstermiş ve göçmen akımları
2002-2003'de diğer ülkelere yönel
miştir. Bu çerçevede Türk makam
ları 1998-2003 yılları arasında 4348,
2003'den sonra ise 461.483 kişiyi
yakalamıştır" dedi.
HALUK KOÇ
CHP Grup Başkanvekili Haluk
Koç da konuşmasında Akdeniz mi
rasının korunması gerektiğini belir
terek "Bölgede barış ve istikrarın
tesis edilmesi için Avrupa-Akdeniz
kültürel işbirliği çok önemlidir. Bu
tartışmasızdır" dedi. 11 Eylül son
rasında ortaya atılan "medeniyetler
çatışması" tuzağına düşülmemesini
isteyen Koç, "Bu bölge, AvrupaAkdeniz bölgesi geçmişte olduğu
gibi gelecekte de medeniyetlerin
kavuşma bölgesi olmalıdır" diye
konuştu.
Haluk Koç, Kıbrıs'ta Annan Planı'nın Türk tarafınca kabul edil
diğini hatırlatırken de "Fakat Güney
Kıbrıslılar sözkonusu planı reddetti.
Bu doğrultuda Kıbrıs'ta bir işgal
yoktur. Birleşmiş Milletler
planı ile Türkiye sorunu
çözmeye hazırdır" dedi.
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