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Parlamentolar Arası Birliğin 127. Genel Kurulu
cinsiyete duyarlı parlamentolar,
koruma sorumluluğunun dayatılması,
günümüz küresel ekonomisinde
gençlere fırsat yaratılması, nükleer
silahsızlanmanın sağlanmasında yeni
araçlar, enerji güvenliği, sürdürülebilir
kalkınma için adil ticaret ve
yenilikçi finansman mekanizmaları
ve parlamenter dokunulmazlığı
konularında paneller düzenlendi.

Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Türk
Grubu Başkanı ve AK Parti Erzurum
Milletvekili Fazilet Dağcı Çığlık
başkanlığında milletvekilleri, TBMM
Genel Sekreteri Dr. İrfan Neziroğlu
ve TBMM personelinden oluşan bir
heyet, Kanada’da 21-26 Ekim tarihleri
arasında gerçekleştirilen Parlamentolar
Arası Birliğin 127. Genel Kurul
toplantılarına katıldı.
Genel Kurul toplantısında ‘Küresel
Dünyada Vatandaşlık, Kimlik, Dil ve
Kültürel Çeşitlilik’ ana başlığı altında

Genel Kurulda konuşan Çığlık,
İslamafobi konusu ve bu bağlamda
tüm din ve kutsal değerlere yapılan
saygısızlıkların kabul edilemez
olduğuna, bu konuda tüm toplumların
birlikte hareket etmesi gerektiğine
değindi.

Neziroğlu, Uluslararası
Göreve Seçildi
Toplantılara katılmak üzere Kanada’da
bulunan TBMM Genel Sekreteri Dr.
İrfan Neziroğlu da 157 ülkenin üye
olduğu Dünya Parlamentoları Genel
Sekreterler Birliği Yönetim Kurulu
üyeliğine seçildi.

Neziroğlu’nun seçilmesi ile Türkiye
ilk defa Dünya Parlamentoları Genel
Sekreterler Birliği Yönetim Kurulu’nda
temsil edilme fırsatı yakaladı.
Seçim sonrasında bir teşekkür
konuşması yapan Neziroğlu, Yönetim
Kurulu’nda görev yapmanın kendisi
için bir onur olduğunu, Birliğin daha
ileri bir noktaya gitmesi için çaba
göstereceğini ifade etti.
Parlamenter diplomasi açısından
Birleşmiş Milletler olarak
değerlendirilen PAB bünyesinde
bulunan Parlamento Genel Sekreterleri
Birliği, küresel çaptaki en ciddi ve
kapsamlı organizasyonlardan biri
olarak görülüyor. PAB’ın danışma
organı niteliğinde olan Dünya
Parlamentoları Genel Sekreterler Birliği
Yönetim Kurulu’nda Türkiye dışında
Kanada, Almanya, Zambiya, Fransa,
Gabon, Hollanda, Rusya Federasyonu,
Burkina Faso, Hindistan, Zimbabve
ve İsviçre parlamentolarının Genel
Sekreterleri yer alıyor.

AGİTPA’dan Suriye’ye Kınama
toprak bütünlüğüne saygıyı, devletler
arasında dostane ilişkiler kurulmasını
sağlayacak barış, güvenlik ve
istikrar ortamının tesis edilmesi için
vazgeçilmez bir unsur olarak kabul
ettikleri belirtildi.

AGİTPA Türk Grubu Başkanı ve AK
Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Önen
başkanlığındaki Türk delegasyonu, 4-7
Ekim tarihleri arasında Arnavutluk’ta
düzenlenen AGİTPA Sonbahar
Toplantısı’na katıldı.
Toplantıda, Önen’in sunduğu
Suriye’nin uluslararası arenada
kınanmasına dair karar tasarısı kabul
edildi.
Kararda, 1975 tarihli Helsinki Nihai
Senedi’ne taraf olan AGİT üyelerinin,

Birleşmiş Milletler (BM) Genel
Sekreteri Ban Ki-mun’un, Suriye’deki
gelişmelere ilişkin olarak taraflara
yaptığı, şiddete son verilmesi, siyasi
çözüm için çaba gösterilmesi ve itidal
çağrısının hatırlatıldığı kararda, BM
Güvenlik Konseyi’nin Suriye’den
atılan bir top mermisinin Akçakale’ye
düşmesine ilişkin aldığı kararda da
söz konusu olayın hem Suriye’nin
komşuları hem de tüm bölgenin
güvenlik, barış ve toprak bütünlüğüne
etki ettiğine vurgu yapıldı.
AGİT üyesi bir devlete yönelik bu tür
saldırgan tavırlara ve sivilleri hedef
alan şiddet olaylarına son verilmesi
için ortak bir hareket sergilenmesinin
önemine dikkat çekilen kararda, Suriye
rejimine uluslararası hukuku açıkça

ihlal etmeyi durdurması çağrısında da
bulunuldu.
AGİTPA’nın kararında, şunlar
kaydedildi:
“AGİTPA, AGİT üyelerini, Suriye
ordusunun Türkiye’nin Akçakale
ilçesini hedef alan ve tümü kadın
ve çocuklardan oluşan 5 sivilin
hayatını kaybetmesi, birkaç kişinin
de yaralanmasıyla sonuçlanan top
ateşini en güçlü şekilde kınamaya
çağırmaktadır.
Asamble, BM Güvenlik Konseyi’nin,
Suriye’deki krizin komşu devletlerin
güvenliğine ve bölgenin barış ve
istikrarına etki ettiği yönündeki
kararını onaylamaktadır.
Söz konusu uluslararası hukuk
ihlallerine bir daha tekrarlanmamak
üzere son verilmesini talep eden
AGİTPA, Suriye’ye, iyi komşuluk
ilişkilerinin ve uluslararası hukukun
bir gereği olarak komşularının
toprak bütünlüğü ve egemenliğinin
korunmasına ilişkin kurallara uyma
çağrısında bulunmaktadır.”

