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Türk-Alman
Dostluk Grubunun
Almanya Temasları
Türkiye-Almanya Parlamentolararası Dostluk Grubu, Aksaray
Milletvekili Ahmet Yaşarın başkan
lığında 21-25 Şubat tarihleri arasın
da Almanya'da temaslarda bulundu.
Yaşar başkanlığındaki heyet,
Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde
yaptığı temaslarda, Türkiye Araştır
maları Merkezi, Yabancılar/Uyum
Meclisleri Çatı Kuruluşu LAGA,
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği,
Türk-Alman Ticaret ve Sanayi
Odası, Avrupalı Türk Demokratlar
Birliği, Avrupa Türk İşadamları Bir
liği yönetici ve temsilcileri ile çeşitli
toplantı ve görüşmelerde bulundu.
Ahmet Yaşar, Ali Rıza Gülçiçek,
Feyzi Berdibek, İnci Özdemir ve
Nihat Eri'nin yer aldığı Dostluk
Grubu heyeti, Eyalet Meclisi Baş
kanı Ulrich Schmidt tarafından
kabul edildi. Schmidt görüşmede,
eyaletteki Türk nüfusu bir kazanç
olarak gördüklerini, Türklerin kül
türel, ekonomik ve siyasi yaşama
zenginlik kattığını söyledi. TürkiyeAB ilişkilerine de değinen Schmidt,
Türkiye'nin müzakerelere başlaya
cak olmasından büyük mutluluk
duyduğunu bildirdi.
Ahmet Yaşar ise, Türklerin 50
yıldan bu yana Almanya'nın bir
parçası haline geldiğini belirterek
1960'larda işçi olarak gelenlerin
bugün 300 bin kişiye iş imkanı
sunan 60 bin işadamına sahip bir
yapıya kavuşturduğunu ifade etti.
Yaşar, AB ile ilişkilere değinirken
de, demokrasinin gelişmesi, insan
haklarına saygının yerleşmesi; din,
vicdan ve düşünce özgürlüğünün
tam olarak sağlanması için çok
önemli adımlar atıldığını belirterek
"Türkiye, en yüksek de
mokratik ve ekonomik stan
dartlara ulaşacaktır" dedi.

ILIŞKILERIMIZ

Ahmet Yaşar başkanlığındaki
Dostluk Grubu üyeleri ayrıca, Eya
let Meclisi'nde grubu bulunan Sos
yal Demokrat Parti Grup Başkanı
Edgar Moron, Hür Demokrat Parti
Grup Başkanı İngo Wolf, CDU'nun
Eyalet Grubu Başkan Yardımcısı
Oliver Wittke, Yeşiller Grup Başkan
Yardımcısı Reiner Priggen ile de
görüşmelerde bulundu.

AB Komisyonu Genişlemeden
Sorumlu Üyesi Olli Rehn, Ankara'daki toplantılar sırasında ayrıca,
TBMM Dışişleri Komisyonu Baş
kanı Mehmet Dülgeri ziyaret etti.
Rehn ve beraberindeki heyetin ziya
retinde TBMM Dışişleri Komisyo
nu üyeleri de hazır bulundu.

Coşkunoğlu'na,
AKPM'de önemli
görev
Avrupa Konseyi Parlamenterler
Meclisi (AKPM) üyesi ve CHP
Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu, Şubat ayı içinde Paris'te ya
pılan toplantıda "e-atıkların çevreye
etkileri" projesine raportör seçildi.

Türkiye-AB
Troykası'nın
17 Aralık sonrası
ilk toplantısı
Türkiye-AB Troykası, 17 Aralık
Brüksel zirvesinden sonra ilk kez
Ankara'da toplandı.
Devlet Konukevinde yapılan
toplantıya Dışişleri Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül,
ile AB Komisyonu'nun Genişle
meden Sorumlu Üyesi Olli Rehn'in
başkanlıklarında yapılan toplantıda,
Türkiye'nin tam üyelik müzakerele
rine başlayacağı 3 Ekim'e kadarki
yol haritası üzerinde duruldu.
Toplantıda ayrıca AB Komis
yonu'nun Türkiye için hazırlayacağı
Gözden Geçirilmiş Katılım Ortak
lığı Belgesi, Müzakere Çerçevesi ile
Sivil Toplumlar Arasında Siyasi ve
Kültürel Diyalog belgelerine, tara
ma sürecine ve müzakerelerin
işleyişine ilişkin konular ele alındı.

EGEMENLİK

KAYITSIZ

ŞARTSIZ

Coşkunoğlu, AKPM Çevre ve
Tarım Komisyonu'nun gündemine
gelen "e-atıklar ve çevreye etkileri"
konusunun, bozulmuş veya yararlı
ömrünü tamamlamış elektronik ci
hazların ve bunların pillerinin, nük
leer atıklar gibi doğada yok olma
dıkları ve hatta tehlikeli radyasyon
yaratabildiği için özel bir çevre
sorunu yarattığına işaret etti.
Toplantıda, bu projenin raportö
rü olduğunu kaydeden Coşkunoğlu,
şöyle konuştu;
"Birçok Avrupa ülkesi e-atıklar ko
nusunda politikalar geliştirdi. E-atıkların toplanması veya yeniden kul
lanılabilir hale getirilmesi ya da
güvenli bir şekilde atılması için
üretici firmalara da yükümlülükler
getirildi. Belirli bir düzeyin üstünde
kurşun, cıva ve kadmiyum içeren
cihazlar ve piller yasaklanacak.
Bunlar ve diğer yasaların ve yönet
meliklerin tüm Avrupa Konseyi
ülkelerinde uygulanması amacıyla
bu projede bir dizi standart ve kural
geliştirilecek dedi"
Coşkunoğlu, e-atık konusunun
Türkiye açısından da bir
çok bakımdan önemli oldu
ğuna dikkat çekti.
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