DIŞ İLİŞKİLERİMİZ
kilerinin gündeme geldiği ve Fran
sız parlamenter Jacques Toubon ile
Rum parlamenter Marios Matsakis'in sözde Ermeni soykırımını
gündeme getirmelerine, Türk parla
menterlerin sert tepki gösterdiği
bildirildi.
"SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ
GELİŞTİRİLMELİ"
53. KPK toplantısının ardından
Eşbaşkanlar Aydın Dumanoğlu ve
Lagendijk, ortak basın toplantısı dü
zenleyerek, gazetecilerin sorularını
yanıtladılar. Dumanoğlu, "Türki
ye'de demokrasinin zaman zaman
zaafa uğramasındaki en önemli ne
denlerden biri, sivil toplum örgütle
rinin yeteri kadar güçlü olmama
sıdır" dedi.

kriterleri yerine getirmesi. Kriter
lerin yerine getirilmesi halinde Tür
kiye b i r gün' AB'ye üye olacaktır.
Farklı düşünenlerin görüşlerini çok
fazla da endişe kaynağı olarak gör
memek gerekir" diye konuştu.
Lagendijk, Türkiye'ye karşı tavır
alanların bilgi eksikliği içinde oldu
ğunu ve algılamada sorunlan bulun
duğunu bildirdi.

Hocalı Katliamı
Kınandı
Ermenilerin Hocalı kasabasında
Azerileri katletmesi 24 Şubat'ta
TBMM TBMM Genel Kurulu'nda
gündeme getirilerek kınandı.

AB sürecinde hükümetin bu
konuya öncelik verdiğini ifade eden
Dumanoğlu, Türkiye'de son 2,5 yıl
içinde demokrasi, insan hakları ve
hukuk devleti ilkesinin daha fazla
güçlendiğini belirterek "Bu sürekli
bir süreç, hükümetimiz bu konuda
kararlılıkla gereken adımları ata
caktır" dedi.

DYP İğdır Milletvekili Dursun
Akdemir, Genel Kurul'daki gündemdışı konuşmasında, 200 bin
Azeri'yi zorla göç ettiren Erme
nilerin 13 yıl önce 7 bin nüfusa sa
hip Hocalı'ya ağır silahlarla sal
dırdıklarını, bin 500 sivil masum in
sanı kadın, çocuk, yaşlı demeden
katlettiklerini anlattı.

KPK Eşbaşkanı Joos Lagendijk
de AB'nin Türkiye ile müzakereleri
başlatma karar aldığını hatırlatarak,
KPK'nin müzakerelerin gidişatını
yakından takip edeceğini, bu konuda
yapıcı bir rol oynayacağını söyledi.

Katliamı yansıtan fotoğrafları
milletvekillerine gösteren Akdemir,
yabancı medya tarafından dünyaya
duyurulan katliama karşı yeterli
tepki gösterilmediğini vurguladı.

Hollandalı parlamenter de sivil
toplum kuruluşlarının
önemine
değinerek "bazı konularda hükümet
lerin yapamadığını sivil toplum
örgütlerinin yaptığını" belirtti.
KPK toplantılarında Tiîrk ve
Avrupalı parlamenterler arasında
görüş ayrılıkları bulunmasının doğal
olduğunu belirten Lagendijk, "Biz
paylaştığımız konulan değil, bizi
bölen ve farklı düşündüğümüz ko
nuları özellikle bu toplantıda gün
dem maddesi olarak seçtik" dedi.
Türkiye'nin AB üyeliğine karşı
çıkan Avrupalı parlamenter bulun
masının da doğal olduğu
nu kaydeden Lagendijk,
"Bunlar çok önemli değil,
önemli olan Türkiye'nin

Ermenistan'da bugün Azeri kal
madığını, oysa Azerbaycan'da bin
lerce Ermeni'nin yaşadığını belirten
Akdemir, her türlü hukuku çiğney
erek Azerbaycan topraklarını işgal
altında tutan Ermenilerin Hocalı'da
gerçekleştirdikleri katliamın dünya
ya haykırılması gerektiğini ifade
etti. Akdemir, "Ermeniler, döktükle
ri kanda boğulacaktır" dedi.
AK Parti Ankara Milletvekili
Haluk İpek de konuşmasında, Er
menilerin Hocalı'da yaptıkları kat
liamın insanlık dışı bir vahşet ol
duğunu belirterek, "insanlık Hoca
lı'da iyi bir örnek vermemiştir" dedi.

EGEMENLIK

KAYıTSıZ

ŞARTSıZ

Ermenilerin, bölgedeki 366. Rus
Birliğiyle beraber 3 koldan Hoca
lı'ya saldırarak savunmasız insanları
vahşice katlettiğini, Ağdam kentine
ulaşmaya çalışan Hocalı halkının
yollarda öldürüldüğünü, esir alın
dığını anlatan İpek, AGİK ve BM'de
alınan kararlarla işgalci olduğu teyit
edilen ve işgal ettiği topraklardan
hemen çekilmesi istenen Ermeni
lerin, Azerbaycan'ın yüzde 20'sini
işgal altında tuttuğuna işaret etti.
TBMM
Genel
Kurulu'nda,
Akdemir ve İpek'in konuşmaları,
Türkiye'de bulunan Azeri milletve
killeriyle Azerbaycan Televizyonu
tarafından da izlendi.

Fransız Bakanın
Ankara Temasları
Fransa'nın AB İşlerinden So
rumlu Delege Bakanı Claudie
Haignere, 14 Şubat'ta TBMM AB
Uyum Komisyonu'nu ziyaret etti.
Komisyon Başkanı Yaşar Yakış,
Fransa'nın Türkiye'nin AB üyeliği
için referandum yapmasını anla
manın ve bunu Türk halkına anlat
manın mümkün olmadığını belir
terek, 2007 yılında AB üyesi olacak
ülkelerin yanı sıra Türkiye ile aynı
durumda olan Hırvatistan için böyle
bir referandumun yapılmayacağına
dikkati çekti.
Komisyon Üyesi CHP İstanbul
Milletvekili Onur Öymen de refe
randumun Türkiye'ye karşı yapıl
dığını belirterek, "Fransa'nın iç poli
tikasını anlıyoruz. Ama bunun be
delini Türkiye olarak ödemek iste
miyoruz. Bu durum hem Türkiye'
nin üyeliğini hem de Türk-Fransız
dostluğunu ve ilişkilerini olumsuz
etkiler" dedi.
Haignere, Fransız hükümetinin
Türkiye'nin AB üyeliği konusunda
halkının görüşüne başvurmak iste
diğini belirterek, Türkiye'nin müza
kere sürecinde bugüne
kadar yaptığı reformları
sürdürmesi
gerektiğini
ifade etti.
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