etti. Bu değişimlerde parlamentoların
büyük önem taşıdığını belirten
Açıkalın, şunları söyledi:
"Avrupa Birliği ülkeleriyle, I M F ve
Dünya Bankası gibi uluslararası
kuruluşlardan sağlanan desteklerle,
pek çok tKÖPAB üyesi ülkede, kamu
bütçesi ve özellikle bütçe süreci
aşamasında parlamentoların rolleri
önemli bir reform konusu olmuştur. Bu
sempozyumda söz konusu ülkelerde
yaşanan gelişmeleri enine boyuna
tartıştık. Bu sempozyumda İKÖPAB
ülkelerinin katılımıyla ilk defa siyasi
konular haricinde teknik bir konunun
ele alınması başlı başına büyük bir
başarıdır."
Açıkalın, "Sempozyumda sunulan
tebliğlerin kitap haline getirilerek
Türkçe, Arapça, İngilizce ve Fransızca
olmak üzere 4 dilde yayınlanacak
olmasının Türkiye'de ve İKÖPAB üyesi
ülkelerde bu konudaki literatüre katkı
sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Gündüz: "Avrupa Ülkeleri
İKÖPAB Ülkelerine Farklı
Bakıyor"
İKÖPAB Türk Grubu Başkanı ve

"Saygın olmanın yolu başkalarına
saygılı olmaktan geçer. İKÖPAB olarak
başta Birleşmiş Milletler olmak üzere,
tüm parlamentolarıyla, parlamenterler
birlikleriyle işbirliği yapmak istiyoruz.
Ama sekreterliğimizin İran'da olması
nedeniyle bunu gerçekleştiremiyoruz.
Biz bu anlayışı kabul etmiyoruz.
Neticede bu sekreterlik 51 İslam
ülkesinin seçimiyle ortaya çıkmaktadır.
Tüm İslam ülkelerinin nimetlerini
yan yana getirerek tüm dünyaya
katkı sağlayacak şekle getirmek için
çalışalım. Nimetler paylaşıldıkça büyür,
sıkıntılar paylaşıldıkça küçülür."

Açba:"Ekonomik Kriz İslam
Ülkelerini Olumsuz Etkiledi"
T B M M Plan ve Bütçe Komisyonu eski
Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili
Sait Açba da A B ülkelerinin 1990'h
yıllarda hem ekonomik entegrasyon
sürecini tamamlamış olmalarının
hem de yaşlanan nüfus nedeniyle
demografik sorunlarla karşı
karşıya kaldıklarını belirterek, bu
durumun zorlayıcı neden olarak
kamu mali reformunun kısa sürede
tamamlamasına etki ettiğini söyledi.
Açba, İKÖPAB ülkelerinde kamu mali

İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz

reformu sürecini besleyen sâiklerin

ise, "Medeniyetler asla birbirleriyle

A B ülkelerinden farklı olduğunu

çatışmamalı ve çalıştırılmamalıdır.

belirterek, dünyada yaşanan ekonomik

Medeniyetler birbirleriyle

gelişmelerini, İslam ülkelerinde

yarıştırılmahdır" dedi. Avrupa

olumsuz sonuçlara yol açtığını, bunun

ülkelerinin İKÖPAB ülkelerine farklı

da ülkeleri, bir şekilde kamu maliye

baktıklarını ifade eden Gündüz, şunları

reformlarını gerçekleştirme konusunda

kaydetti:

zorladığını bildirdi.

