Çin Heyetinden Ziyaret
Pakdil: "Uygurların,
Aramızda Bir Barış
Köprüsü Olmasını Arzu
Ediyoruz."

K a p u s u z ' u Ziyaret Ettiler
Çin Halkı Cumhuriyeti Siyasi Danışma Konferansı Başkan Yardımcısı Li
Wuwei ve beraberindeki Parlamento heyeti, aynı gün AK Parti Genel
Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Salih Kapusuz'u TBMM'de
ziyaret etti. Kapusuz, Türkiye'nin Çin Halk Cumhuriyeti ile olan siyasi
ve ticari ilişkilerini ileriye taşıma gayreti içinde olduğunu, bunun için
de gerekli çabayı gösterdiğini söyledi. Kapusuz, bu alandaki ilişkilerin
kültürel alana da taşınması için gereken çabanın gösterildiğini
bildirdi.
Konuk Heyet Başkanı Li Wuwei deTürkiye-Çin ilişkilerinin yaklaşık 2
bin yıldır devam ettiğini vurgulayarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin
başlangıcının ipek Yolu sayesinde gerçekleştiğini anlattı. Li Wuwei,
Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında, 1971 yılında diplomatik
ilişkilerin başlatıldığını hatırlatarak, o günden bu yana ekonomik ve
ticari alanda önemli mesafeler kaydedildiğini ve iki ülke arasındaki
ticaret hacminin 17 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Avustralya Parlamentosu
Temsilciler Meclisi
Başkanından Ziyaret
Türkiye'nin Uzakdoğu'da en büyük ticari ortağıI mn Çin Halk Cumhuriyeti olduğunu kaydeden
Pakdil, iki ülke arasında 17 milyar ticaret hacmi
olduğunu ancak bu ticaret hacminde bire onbir
dengesizlik bulunduğunu ifade etti.
Çin Halk Cumhuriyeti Çin Halkı Siyasi Danışma Konferansı Başkan
Yardımcısı Li Wuwei ve beraberindeki parlamento heyeti, 14 Aralık'ta
TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil'i ziyaret etti.
Başkanvekili Pakdil, görüşmede yaptığı konuşmada, 38 yıldır mevcut
olan Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti ilişkisinin daha da gelişmesini
temenni etti. Küresel sorunlara bakış ve G-20'nin asli platform olarak
devamı konusunda Çin Halk Cumhuriyeti ile Türkiye'nin görüşlerinin
örtüştüğünü belirten Pakdil,"5 Temmuz'da Urumçi'de meydana
gelen olayların geride kaldığını ümit ediyoruz. Sincan Uygur Özerk
Bölgesinde huzurun sağlanması bizim de öncelikli temennimizdir.
Çin'in vatandaşı Uygurların, aramızda bir barış köprüsü olmasını arzu
ediyoruz. Türkiye, kurulduğundan bu yana bütün ülkelerin içişlerine
karışmama prensibini edinmiştir. Bütün ülkelerin insan haklarına uy
gun, insan haklarına dayalı çalışmalarını devam ettirmesini temenni
ediyoruz." dedi.

Avustralya Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Harry Jenkins, 16
Aralık'ta TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahini ziyaret eti. Basına kapalı
yapılan görüşmenin ardından Başkan Şahin, konuk Başkan onuruna
öğle yemeği verdi.

Mercan ile Görüştü
Avustralya Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Harry Jenkins
ve beraberindeki parlamento heyeti, 17 Aralık'ta TBMM Dışişleri
Komisyonu Başkanı Murat Mercan'ı ziyaret etti. Mercan, Türkiye
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Öymen'e Ziyaret
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Öymen'i ziyaret ederek basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

