Sudan Büyükelçisi TBMM'de
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Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed el-Hasan Ahmet el-Hac, Meclis'i ziyaret ederek Anava
tan Partisi Grup Başkanvekili Muzaffer Kurtulmuşoğlu ile görüştü. El-Hac, TBMM Başkanı Bülent
Arınç'm Sudan ziyaretini, iki ülke halklarının is
teği doğrultusunda gerçeklemiş tarihi bir ziyaret
olarak değerlendirdi.
Meclis Bülteni- Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Muham
med el-Hasan Ahmet el-Hac, Meclis'i ziyaret ederek
Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Muzaffer Kurtulmuşoğlu ile görüştü. 24 Ocak'taki ziyarette TBMM
Başkanı Bülent Arınç'in Sudan ziyaretine yer alan he
yet üyelerini teşekkür için ziyaret ettiğini ifade eden
Büyükelçi Muhammed el-Hasan Ahmet el-Hac, iki ül
ke arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 152 milyon
dolar olduğunu; bunu, 1 milyar dolara çıkarmayı he
deflediklerini söyledi. Muhammed el-Hasan Ahmet
el-Hac, uluslararası platformlarda Türkiye'nin milli
meselelerini desteklediklerini belirterek, AB, Ermenis
tan ve Kıbrıs konularında Türkiye'nin yanında olduk
larını söyledi. Büyükelçi el-Hac, "Kıbrıs meselesinin,
BM platformunda çözülmesini destekliyoruz. Türkiye
ile İran arasında bir sorun çıkarsa, her zaman Türki
ye'nin tarafını tutarız. Türkiye'yi, dış politika ve böl
gesel sorunlarda yüzde 100 destekliyoruz" dedi.
Kurtulmuşoğlü da Türk ve Sudan halklarının dostluk
ve kardeşliğinin çok eskilere dayandığını kaydetti. İki
ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin geliştirilmesini
istediklerini belirten Kurtulmuşoğlü, uluslararası plat
formlarda Türkiye'ye verdikleri destekten dolayı El
Hac'a teşekkür etti.

TPB'den ABD Temsilciler
Mecllsi'ne Mektup
Meclis Bülteni- Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı
Hasan Korkmazcan, ABD Temsilciler Meclis Başkanı ve
üyelerine, sözde Ermeni soykırımı iddiaları karşısındaki
uyarıları içeren birer mektup gönderdi.
Korkmazcan, 1 Şubat'ta düzenlediği basın toplantısında,
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in
öldürülmesinin ardından Türkiye'de ve yurt dışında
yaşanan olaylarla, yapılan tartışmaların, olaym sadece
polis ve adliye çerçevesinde ele alınamayacağını göster
diğini ifade etti. Türkiye'ye yönelik uluslararası terörün
yurt içinde de mevziler kazandığının görüldüğünü ifade
eden Korkmazcan, "Hiçbir kişi ve kurumumuz, fitnenin
kol gezdiği bu ortamda akılcı ve
sağduyulu değerlendirme ve
davranışların dışına çıkma
malıdır" dedi.
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Meclis Bülteni- TBMM Başkanı Bülent Armç, Türki
ye Genç İşadamları Konfederasyonu Genel Başkanı
Hazım Sesli ve beraberindeki heyeti 31 Ocak'ta ka
bul etti. Kabulde konuşan Sesli, cumhurbaşkanı se
çiminin Türkiye'de krize yol açmaması gerektiğini
bildirerek, siyasilerin bu sürece katkı yapmasını
beklediklerim söyledi. Türkiye'de istikrar ortamının
sağlandığı bir dönemde yeniden bir kriz ortamı is
tenmediğini vurgulayan Sesli, "Bu nedenledir ki
cumhurbaşkanı seçiminin sorunsuz bir şekilde ya
pılması gerekmektedir. Bizler cumhurbaşkanı seçi
minin nasıl yapılacağından ziyade, cumhurbaşka
nında bulunması gereken kriterler üzerinde dur
maktayız. Laik, çağdaş, vizyonu olan, dış politikaya
hakim ve en önemlisi de ülkemizdeki tüm kesimleri
kucaklayacak bir cumhurbaşkanı, Türkiye'yi gelece
ğe taşıyabilecektir" dedi.
TBMM Başkanı Armç da, Türkiye'de güven ve istik
rar ortamının devam etmesi, Türkiye'nin gelişmesi
ve geçmişin ihmallerinin giderilmesinin çok büyük
önem taşıdığını belirterek, "Bu yıl içerisinde iki
önemli seçim var; bunlardan biri cumhurbaşkanlığı
seçimidir. 7 yıllık süre Mayıs ayında bitmektedir ve
bir defalığına seçim yapıldığı için Anayasa gereğin
ce çok açıktır ki TBMM içinden milletvekilleri ara
sından veya bir başka şekilde dışarıdan yeni bir
cumhurbaşkanımız seçilecektir. Şüphesiz görünün
odur ki Meclis içinden biri cumhurbaşkanı olacak
tır. Bu büyük bir ihtimaldir ve bu cumhurbaşkanı
nın, sizin söylediğiniz özellikleri, hatta daha fazlasını taşıması gereken bir kişilik
te olmasını düşünüyoruz" di
ye konuştu.

