ISLAM DÜNYASI SİVİL TOPLUM
KURULUŞLARI BİRLİĞİNDEN ZİYARET
İslam Dünyası Sivil Toplum
Kuruluşları

Birliğinin

I 76 üye

sayısı ile BM üye sayısına yakın
olduğunu vurgulayan Şahin, birliğe
üye olan Sivil Toplum Örgütlerinin
de önemli olduğunu söyledi.

Birlik hakkında bilgi sahibi olduğunu

Toplum Örgütlerinin de önemli olduğu

söyleyen Başkan Şahin, birliğin uluslara

nu söyledi.

rası alanda, üye sayısı itibariyle dünyada
ilk sıralarda yer aldığını belirtti. Şahin
ayrıca, Türkiye dışındaki etkinliklerin

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları
Birliği Genel Sekreteri Necmi Sadıkoğlu,
Şubat ayında Ankara'da düzenleyecek

sayısının arttırılmasını da önerdi. Birliğin

leri toplantı hakkında bilgi vererek, bu

bugüne kadar 25 etkinlik düzenlediğini

toplantıya T B M M Başkanı Mehmet Ali

belirten Şahin, bunun 7'sini Türkiye

Şahini davet etti. Meclis Başkanı'nı top

dışında, 18'ini de Türkiye'de gerçekleş

lantılarında görmekten büyük mutluluk

2005 yılında kurulan İslam Dünyası Sivil

tirdiğini ifade etti. İslam Dünyası Sivil

duyacaklarını ifade eden Sadıkoğlu,

Toplum Kuruluşları Birliği, 7 Ocak'ta

Toplum Kuruluşları Birliğinin 176 üye

Malezya ve Endonezya'da düzenlenecek

T B M M Başkanı Mehmet Ali Şahini

sayısı ile BM üye sayısına yakın olduğunu

toplantılardan ve birliğin çalışmalarından

ziyaret eti.

vurgulayan Şahin, birliğe üye olan Sivil

da bahsetti.

ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN
YAKIŞ VE ÜSKÜL'E ZİYARET
Almanya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Wolf-Ruthart Born, 13 Ocak'ta T B M M AB Uyum Komisyonu Başkanı Yaşar
Yakış ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Zafer Üskül ile ayrı ayrı görüştü. Born ve beraberindeki heyet önce
Yakış, ardından da Üskül ile biraraya geldi. Her iki görüşme de görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

BAYINDIR, MAHMUR KAMPINDAKİ
İNCELEMELERİNİ ANLATTI
Mahmur kampında yaşayanların
geri dönüş konusunda bazı

arasında Irak'taki Mahmur ve diğer bazı

Birleşmiş Milletlerin duyarlı olması ge

kamplara düzenledikleri ziyarete ilişkin

rektiğini söyledi.

açıklamalarda bulundu.

talepleri bulunduğunu da ifade
eden Bayındır, bu konuyla ilgili
olarak taleplerden birinin de ABD
ya da Irak yerine kendilerinin
muhatap alınması olduğunu
söyledi.

Mahmur kampında yaşayanların geri

İnceleme sonucunda hazırladıkları rapor

dönüş konusunda bazı talepleri bulundu

hakkında bilgi veren Bayındır, 1994 yılın

ğunu da ifade eden Bayındır, bu konuyla

dan bu yana bu kamplarda yaşayanların,

ilgili olarak taleplerden birinin de ABD

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu

ya da Irak yerine kendilerinin muhatap

ifade etti. Kamptaki insanların ciddi

alınması olduğunu söyledi.

sıkıntılar içinde yaşamlarını sürdürmeye

Bayındır, diğer talepler arasında

çalıştıklarını anlatan Bayındır, bu nedenle

"Türkiye'deki yaşam alanlarında güvenlik

BDT Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır,

de birçok insanın hayatını kaybettiğini

koşullarının sağlanması, Kürt sorununda

Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici ve

öne sürdü. Mahmur kampında 12 bin

barışçıl sürecin başlaması, ana dillerinin

Van Milletvekili Özdal Üçer ile birlikte

kişinin yaşadığını kaydeden Bayındır,

ve kültürel değerlerinin önündeki yasal

22 Ocak'ta Parlamentoda düzenlediği

buradaki insanların ihtiyaçlarının kar

engellerin kaldırılması konularının bu

basın toplantısında 22-24 Aralık tarihleri

şılanması konusunda Türkiye, İrak ve

lunduğunu" da sözlerine ekledi.
Haber
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