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Parlamentolar Arası Değişim ve Diyalog Projesi Başkanı Tekelioğlu:

“Türkiye’nin çok dostu var, ama Türkiye’yi
tanımayan ya da Türkiye’ye mesafeli
duranlar da var”

“Avrupa  Birliðği  ülkelerinin  Ankara’daki  büyükelçilerine  mektuplar  yazýıp  projemizden  haberdar  ettik.  Avrupa  Parlamentosunda  bulunan  bütün  milletvekillerine  e-maillerle  ulaþştýık.  
Avrupa  Parlamentolarýındaki  Türkiye  Dostluk  Grubu  Baþşkanlarýına  yazdýık.”
Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki
ilişkilerin duraksama evresine girdiği
bir dönemde diyalog eksikliğini ve
yanlış anlamaları ortadan kaldırmak
amacıyla “Parlamentolar Arası Değişim
ve Diyalog Projesi” TBMM Başkanı
Cemil Çiçek ve Avrupa Parlamentosu
Başkanı Martin Schulz’un katılımıyla
28 Mayıs’ta hayata geçirildi. Projenin
kuruluşunu, amaçlarını, açılış
töreninden bugüne kadarki ilerleyişini
ve gelecek planlarını Parlamentolar
Arası Değişim ve Diyalog Projesi
Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili
Mehmet Tekelioğlu Meclis Bültenine
değerlendirdi.
Parlamentolar Arası Değişim ve
Diyalog Projesi’nin kuruluşundan
bahsedebilir misiniz? Kuruluş
amaçları nelerdir?
Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki
ilişkileri her çerçevede, her düzlemde
devam ettirebilmek için her kurum
kendi üzerine düşeni yapmaya çalışıyor.
Bu çerçevede de TBMM Avrupa Birliği
ile ilişkilerini geliştirmek bakımından
değişim ve diyalog projesi başlattı.

Bu projeyi geniş ölçekte Avrupa
Birliği finanse ediyor ama TBMM’nin
de katkısı var. Parlamentolar arası
diyaloğu geliştirmek yani Türkiye’deki
parlamenter ile hem Avrupa
Parlamentosu hem Avrupa Birliğine üye
ülkelerin ulusal parlamentolarındaki
milletvekilleri arasında bir değişim
ve diyalog geliştirilmesinde fayda
görülmüş. Buradaki amaç şu; tabi ki
Avrupa’da Türkiye’yi çok seven var,
Türkiye’nin çok dostları var, ama
Türkiye’yi tanımayan ya da Türkiye’ye
mesafeli duranlar da var. Dolayısıyla
onlara Türkiye’yi anlatmak, tanıtmak
ve böylece bu mesafeleri yok etmek için
çeşitli çalışmalar yapılmış. Onlardan
bir tanesi de, “Değişim ve Diyalog”.
Diyalog çerçevesi içerisinde çeşitli
sempozyumlar yapılıyor. Türkiye’de
bu sempozyumları yapmaya başladık.
Hatay’da, Urfa-Mardin’de yaptık.
Bir de İstanbul’da Gençlik Kampı
yaptık. Orada da gençlerin siyasete
dâhil edilmesi ve Avrupa Birliği ile
olan ilişkiler ele alındı. Hatay’daki
toplantımızın başlığı “Göç Yönetimi”
idi. Urfa- Mardin’deki toplantımız,

bölgenin karakterine uygun olarak
“Kültürlerarası Diyalog” idi.
Bu şekilde Türkiye’yi tanımayan veya
Türkiye’ye mesafeli duranları bu
toplantılara katılmaya davet ediyoruz.
Türkiye’yi anlatıyoruz. Bu Proje de
bütünüyle bu amaca yönelik olarak, bu
amacın gerçekleşmesine hizmet etsin
diye yaptığımız bir çalışma.

Yurt Dışında da Toplantılar
Düzenlenecek
Projenin bir ayağı “Diyalog”, diğer
ayağıysa “Değişim”. Bu konuda neler
yapılacak?
Bir de değişim programımız var.
Değişim programı çerçevesinde 27
Avrupa Birliği ülkesine Türkiye’den
üçlü ziyaret olacak. Bunların
birisi milletvekili, birisi bir siyasi
parti temsilcisi diğeri de Meclis
çalışanlarından bir arkadaşımız
olacak. Aynı şekilde 27 Avrupa Birliği
ülkesinden de bir milletvekili, bir siyasi
parti temsilcisi ve ilgili parlamentonun
bir çalışanını Türkiye’ye çağırıp misafir

