MECLIS BÜLTENI

Elvan'ı Ziyaret Ettiler
Türkiye-Macaristan Parlamentolararası
Dostluk Grubu Başkanı A K Parti
Karaman Milletvekili Lütfi Elvan,
Macaristan-Türkiye Parlamentolararası
Dostluk Grubu Başkanı Tamas
Hegedüs ve beraberindeki heyet ile bir
araya geldi.
Elvan görüşmede yaptığı konuşmada,
Türkiye ve Macaristan'ın geçmişe
dayanan dostluklarının olduğunu
ve bu dostluğun daha da gelişmesini
umduklarını söyledi. Elvan, Türkiye ve

güçlü olabilmesi için Türkiye'nin

ve temel haklar konusunda eleştiriler

Macaristan ile ilişkilerinin önemli

üyeliğine ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

yapılıyor. Bu konuya hız veriyoruz.

Türkiye'nin her alanda güven ve

Tüm talepleri yerine getirmemize

istikrarı sağladığım kaydeden Elvan,

rağmen 1-2 ülkenin engellemesi

Dünyanın her tarafından Türkiye için

nedeniyle yargı ve temel haklar faslını

ölçüde geliştiğini belirtti. Her iki
ülkenin siyasi, ekonomik ve kültürel
açıdan iyi ilişkiler kurduğunu

açamıyoruz" diye konuştu. Elvan,

yatırımda bulunduklarım ifade etti.

vurgulayan Elvan, Macaristan ile siyasi

Türkiye ile Macaristan arasındaki

açıdan hiçbir sıkıntı yaşamadıklarım,

Türkiye'nin A B müktesebatının yüzde

bunun da memnuniyet verici bir

80-85'ini tamamladığını belirten Elvan,

olmadığım, ticaret hacminin 2

durum olduğunu söyledi. Elvan,

"Siyasi engeller söz konusu olmazsa 10-

milyar dolardan 8-10 milyar dolara

AB'nin dünyada küresel alanda

12 faslı açabiliriz. Zaman zaman yargı

çıkarılabileceğini vurguladı.

TRUMAN

ekonomik ilişkilerin istenilen seviyede

VAKFI ÜYELERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Avrupa Akdeniz Parlamenter Asamblesi Türk Grubu
Başkam (AAPA) ve Ankara Milletvekili Zeynep Dağı,
ABD'den gelen Truman Vakfı üyeleri ile görüştü.
Dağı, 8 Ekim'deki görüşmede yaptığı konuşmada Türk
ve Amerikan ilişkilerinin tarihsel olarak çok güçlü ve
çok stratejik bağlara sahip olduğunu, iki toplumun
yakınlaşmasında bu ziyaretlerin son derece diplomatik bir
öneme sahip olduğunu belirtti.
Son zamanlarda Meclis'te pek çok Amerikalı heyeti
ağırladığını ifade eden Dağı, yapılan ziyaretleri hem Türk
dış politikasını aktarmak bağlamında, hem de Türkiye'deki
demokratik gelişmeleri ve Meclis'teki çalışmaları birebir
aktarmak bağlamında son derece yararlı gördüğünü söyledi.
Dağı, sözlerine şöyle devam etti:
"Amerikalı yetkililerin Türkiye'de iç ve dış politikadaki
gelişmeleri, ilgi ile izlediklerine tanıklık ediyoruz. Algılar
bağlamında zaman zaman tıkanıklıklar olsa da bu ziyaretleri
algılarda yaşanan sıkıntıların giderilmesi için oldukça
önemli buluyorum. Bu ziyaretlerin karşılıklı olarak çok
daha çeşitlendirilmesi ve artırılmasının iki ülke ilişkilerini
önemli boyuta ulaşatıracağmı umuyoruz."

• "Amerikalı

yetkililerin Türkiye'de iç

ve dış politikadaki gelişmeleri, ilgi ile
izlediklerine

tanıklık ediyoruz. Algılar

bağlamında zaman zaman
Heyet üyeleri de Türkiye'yi anlamak ve dinamiklerini
görmek için ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek,
İstanbul, Şanlıurfa ve Gaziantep'te de temaslarda
h ı ı h ı n d n k l a n n ı sövlpdi

tıkanıklıklar

olsa da, bu ziyaretleri

algılarda yaşanan

sıkıntıların

için oldukça önemli

giderilmesi

buluyorum."
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