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Endonezya Heyeti TBMM’de

Konuk  Endonezya  heyeti  
Türkiye-  Endonezya  Dostluk  
Grubu  Baþşkanvekili  Tevfik  
Ziyaeddin  Akbulut  ve  TBMM  
Genel  Sekreteri  Dr.  Ýİrfan  
Neziroðğlu  ile  görüþştü.
Türkiye-Endonezya Parlamentolar
Arası Dostluk Grubu Başkanvekili
Tevfik Ziyaeddin Akbulut, Endonezya
Temsilciler Meclisi Halk Temsilciler
Konseyi Sekreteryası ve beraberindeki
heyeti 6 Kasım’da kabul etti.
Türkiye ve Endonezya arasında 1,5
milyar dolarlık ticaret hacmi olduğunu
hatırlatan ve bu rakamın en az 5 milyar
dolara yükseltilmesi dileğinde bulunan
Akbulut, özellikle iş adamlarının
karşılıklı ziyaretlerinin artmasının
yararlı olacağını söyledi.
“Sizin bizlerden, bizim sizlerden
alacağımız çok değerli fikirler var” diyen
Akbulut, “Ülkelerin, diğer ülkelerle
ilişkileri ne kadar artarsa ekonomik
ve sosyal ilişkileri o doğrultuda gelişir.
Bu ilişkiler ne kadar sıkı ve güçlü
olursa, diğer ülkelere karşı daha güçlü
olurlar. Bu nedenle bu ziyaretin önemli
olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Neziroğlu, Heyeti Kabul Etti
TBMM Genel Sekreteri Dr. İrfan
Neziroğlu, aynı gün konuk Endonezya

heyetini kabul etti. Kabule Genel
Sekreter Yardımcıları Dr. Muhammed
Bozdağ ve Dr. Kemal Kaya da katıldı.
İki ülke parlamentosu arasındaki
ilişkilerin geliştirilmesine ihtiyaç
olduğunu söyleyen Neziroğlu,
“Parlamentolarda ortak sorunlar ile
uğraşıyoruz. Farklı ülkelerin tecrübeleri
hepimiz için önemli. Bu karşılıklı
öğrenme sürecidir. Birbirimizden
öğreneceğimiz şeyler var.” dedi.
Ocak ayı içinde Müslüman ülkelerin
Genel Sekreterlerinin Türkiye’ye
geleceklerini belirten Neziroğlu,
milletvekilleri seviyesindeki ilişkinin
TBMM çalışanları ve idari teşkilatı
olarak daha ileriye taşınmasını arzu
ettiklerini söyledi.
Endonezya heyeti ziyaretinin önemini
vurgulayan Neziroğlu, “Bu ziyaret iki
açıdan çok önemli. Bunlardan biri,
yasama-denetim sürecinin öğrenilmesi,
diğeri ise kalıcı dostluklar kurulmasıdır.
Mesafe olarak biz biraz uzağız ama
iletişim imkânları bizi yakınlaştırıyor.
Endonezya ile her zaman bu tür

programlara ve işbirliğine hazırız. İdari
Teşkilatımızın tüm kademelerinde
çalışanların karşılıklı dostluk
kurabilmelerini arzu ediyorum. Bu bir
başlangıç olsun ve bundan sonrasında
her defasında birkaç adım ileriye
gidelim.” şeklinde konuştu.
Heyet Başkanı Johnson Rajagukguk
ise yaptığı konuşmada sadece bilgi
paylaşımı açısından değil, ilişkilerin
güçlendirilmesinin de kendileri için
önemli olduğunu belirterek bilgi ve
tecrübelerden faydalanmak istediklerini
söyledi.

Heyet Onuruna Yemek Verildi
TBMM Genel Sekreteri Dr. İrfan
Neziroğlu, ziyaretin ikinci gününde
heyet onuruna öğle yemeği verdi.
TBMM’deki iki gün süren ziyaretinde
Endonezya heyeti, TBMM’deki
mevkidaşlarıyla görüşmeler
gerçekleştirdi.

