Makedonya Savunma Bakanından Ziyaret
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ağımsızlıklarını kazandıkları 19 yıldan beri Türkiye'nin ülkesine yaptığı yardımları anlatan Konjanovski,
450 Makedon subayının Türkiye'de eğitim gördüğünü, hibe olarak da ülkesine 16 milyon dolarlık askeri
yardım yapıldığını belirtti.
Makedonya Savunma Bakanı Zoran Konjanovski başkanlığında
ki bir heyet, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Grubu

Macaristan Dışişleri Bakanından Ziyaret

Başkanı, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Vahit Erdem'i ziyaret
etti. 1 Ekim'de TBMM'de gerçekleşen görüşmede konuşan Vahit
Erdem, Makedonya'nın, NOTA'ya aday önemli bir Balkan ülkesi
olduğunu ancak Yunanistan'ın çıkardığı bir sorun nedeniyle tam
üyeliğinin beklemede olduğunu hatırlatarak, "Türkiye Cumhu
riyeti başından beri Balkanlarda barış ve istikrarın sağlanmasını
istiyor. Bu çerçevede Makedonya'nın NATO üyeliğini ve ilerde AB
üyeliğini tam destekliyor"dedi. Erdem, görev yaptığı NATO Par
lamenter Asamblesinde Makedonya'nın NATO'ya tam üyeliğini
destekleyen raporlar hazırladığını ifade etti ve "Makedonya'nın

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Murat Mercan, Macaristan
Dışişleri Bakanı Peter Balazs ve beraberindeki heyet ile biraraya
geldi. Komisyon toplantı salonunda 8 Ekim'de gerçekleşen
görüşmede konuşan Mercan, Macaristan Dişişleri Bakanı'nı
Meclis'te görmekten mutluluk duyduğunu belirterek "Size
şahsım ve TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin adına hoşgeldiniz
diyorum"dedi. Parlamentolararası ilişkilerin gelişmesine çok
önem verdiklerini ifade eden Mercan, TBMM olarak bu konudaki
her adıma hazır olduklarını söyledi.

NATO ve ileride de AB üyeliğini göreceğimize inanıyorunY'diye

Mercan, 3-6 Kasım tarihlerinde Macaristan Dışişleri Komisyonu

konuştu.

heyetini ağırlayacaklarını ifade ederek, Türkiye'nin AB üyeliğine
verdiği destekten dolayı Macar halkına teşekkür etti. Mercan,

Konuk bakan Konjanovski ise Türkiye'nin her alanda ülkesine

Macaristan'ın, Türkiye'nin AB üyeliği ile ilgili olumlu düşüncele

verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Makedon halkının,

rini Avrupa'daki çeşitli platformlarda anlatmasını ümit ettiklerini

Türkiye'nin bu desteğinin değerini bildiğini dile getiren Konja

dile getirdi.

novski, "Makedonya'nın geleceği NATO'ya doğru gidiyor"dedi.
Zoran Konjanovski, NATO'nun ülkesine verdiği ev ödevlerini
hep yerine getirdiklerini ifade ederek, NATO ailesine girmek
istediklerini söyledi. Konjanovski, "Brüksel'deki NATO zirvesinde
üyeliğe kabul edileceğimizi düşünürken hüsrana uğradık.
Komşumuz Yunanistan tarafından engellendik. 21. asırda/Siz
Makedonsunuz', 'Siz Türksünüz', 'Siz ABD'lisiniz'demek doğru
olmuyor. Biz NATO üyeliğini hak ediyoruz. Çünkü bize verilen
ödevleri yerine getirdik. Bize yapılan bu haksızlığın bir an önce
giderilmesi lazım"diye konuştu.

Konuk Bakan Peter Balazs da yaptığı konuşmada, hükümetlerarası iyi ilişkilerin parlamentolar arası ilişkilere da yansımış
olmasından mutlu olduğunu ve bu ilişkilerin daha da gelişmesi
ni istediklerini ifade etti. Macaristan Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin
yakın doğu ve Orta Doğu ile ilgili tecrübelerini de yakından
izlediklerini bildirdi. Balazs, Türkiye ile ortak menfaatlerinin
olduğunu belirttiği konuşmasında AB'ye tam üyelik konusunda
Türkiye'ye desteklerinin devam edeceğini, ancak bu yolda
Türkiye'nin de AB'nin de adımlar atması gerektiğini söyledi.

