Kadlecikova ise ülkesinin NATO"ya üyeliği için Tür
kiye'nin destek beklediklerini söyledi. Kadlecikova, Tür
kiye'nin AB ile müzakere sürecinin zor olacağını, dile
getirilen 10 yıllık geçiş döneminin de uzun bir süre ol
duğunu söyledi
TAYLAND 1. MECLİS BAŞKANI
TBMM Başkanvekili Yüksel Yalova, Tayland Meclis
Birinci Başkan Yardımcısı Somsak Prisananuntagul u
22 Tâmmuz'da kabul ederek bir süre görüştü. Görüş
mede^ konuk başkan, Dünya üçüncüsü olan futbol milli
takımından övgüyle söz etti.
Yalova, kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye ile Tay
land arasındaki ilişkilerin dostane olduğuna işaret etti.
İlişkilerin daha da geliştirilmesinin ve somut işbirliği
olanaklarının hayata geçirilmesinin önemine işaret eden
Yalova, Türkiye'nin Asya-Afrika ve Avrupa arasında
stratejik bir köprü olduğunu belirtti. Yalova, Türkiye ile
Tayland arasındaki ilişkilerin diğer alanlarda olduğu gibi
parlamentolar arasında da daha ileri noktalara götürül
mesini arzu ettiklerini söyledi.
Prisananuntagul da kendilerine gösterilen konuk
severlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yalova'nın
işaret ettiği görüşlerin hepsine katıldığını bildiren
Prisananuntagul, Tayland halkının, zor zamanda ken
dilerine destek olan Türkiye'nin yaşadığı zorluklardan çık
masına yönelik büyük moral desteği olduğunu ifade etti.

Japon Parlamento Heyeti TBMM'de...
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inan: "Japon halkının
Türk Milli takımını
alkışlaması bizi
duy gulandırmıştır
x

Kanezo Muraoka Başkanlığındaki Japonya-Türkiye
Parlamentolararası Dostluk Grubu heyeti, TBMM'de
çeşitli temas ve incelemelerde bulundu. TBMM
Başkanvekili Kamer Genç tarafından da kabul edilen
heyet, Dünya üçüncüsü olan Türk Ulusal Futbol takımını
övdü.
TBMM'nin resmi davetlisi olarak 8 Temmuz'da
Türkiye'ye gelen Japon Parlamento Heyeti, ilk olarak
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kamran İnan'ı
ziyaret etti. İnan, görüşme sırasında yaptığı konuşmada,
TBMM'nin bütün üyelerinin kendisini Japon dostluk
grubu üyesi gibi gördüğünü ifade ederek, "Bizi en iyi
anlayan milletlerin başında geliyorsunuz" dedi. Dünya

Kupası'nda Türkiye-Japonya maçından sonra Japon
seyircilerin Türk Milli Takımı'nı desteklemesinin kendileri
ni duygulandırdığını kaydeden İnan, iki ülke arasındaki
bu karşılaşmanın bir dostluk maçı olduğunu söyledi.
Kamran İnan, Japonya'nın Türkiye'de daha fazla
yatırım yapmasını isteyerek, özellik GAP bölgesi için
daha önce planlanan kredilerin hala kullandırılmadığını
hatırlattı. Japonya'dan gelen turist sayısının da azaldığı
na dikkati çeken İnan, "Bu gidişle Çinli turistler Japonları
geçecek" dedi. İnan, Japonya'nın BM Güvenlik Konseyi
üyesi olması gerektiğini de sözlerine ekledi.
Japonya-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu
Başkanı Kanezo Muraoka da Türkiye'ye gelmekten duy
duğunu memnuniyeti ifade etti. Türkiye-Japonya futbol
karşılaşmasının bir dostluk ortamı içinde geçtiğini kayde
den Muraoka, 'Türk futbol takımı bizim takımdan daha
üstün oynadı. Bizi, Japon seyircisi önünde Japonya
dostu bir takım yendi" dedi.
Japonya'nın Türkiye'de daha fazla yatırım yapması
için girişimlerde bulanacaklarını belirten Muraoka,
Japonya'nın BM Güvenlik Konseyi'nde yer alması gerek
tiğini söyledi. Muraoka, Japonya-Türkiye arasındaki
uçak seferlerinde herhangi bir düşüş olmadığını ifade
ederek, terör tehlikesi yüzünden Türkiye'ye gelen turist
sayısının azaldığını, ancak bu yıl Türkiye'ye 100 binden
fazla Japon geleceğini bildirdi.
Japon parlamenterler daha sonra TBMM başkanvek
ili Kamer Genç tarafından kabul edildi. Genç,
TBMM'deki odasında gerçekleşen kabulde yaptığı
konuşmada, Türkiye ile Japonya arasında geleneksel
dostluk ilişkilerine değinerek, Dünya Kupası'nda Japon
halkının Türk Milli Takımı'na verdiği desteğe teşekkür etti.
Türkiye'nin coğrafi güzelliklerinin ve bu topraklarda
yetişen doğal gıdaların daha çok Japonlar tarafından
görülmesini istediklerini anlatan Genç, terör örgütü
PKK'nın büro kurma girişimine izin verilmemesini de
memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Genç, Japon
hükümetinin 11 Eylül'den sonra yayınladığı duyuruda,
Diyarbakır, Şırnak ve Tunceli'yi tehlikeli bölge ilan
etmesinden üzüntü duyduğunu ifade ederek, "Türkiye'ye
gelen ABD ve Avrupalı turistler ilk önce Tunceli'yi
görmek ister. Bir gören bir daha görmek istiyor. Tunceli
dağlarıyla, doğasıyla eşsiz güzellikte bir yerdir. Ayrıca
Tunceli halkı Japonları çok sever" diye konuştu.
Japonya-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu
Başkanı Kanezo Muraoka da Türkiye'de bulunmaktan
duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ülkesinin ekonomik
durumu hakkında bilgi verdi. Japonya'nın yaşadığı
deflasyonu hala atlatamadığını anlatan Muraoka,
ülkesinin İstanbul'daki köprü ve viyadüklerin depreme
karşı dayanıklı hale getirilme projesi ile boğaz tüp geçidi
ve Ankara içme suyu projelerine talip olduğunu söyledi.
TBMM BÜLTENİ
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