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Konugmasna, "Sizler Avrupa siyasetine yön verir hale
geldiniz. Türkiye 1e kargt yapmanrz gereken görevler bu-
lunuyor" diye ba5layan Gül, Söyle devam etti:

"Türkiye'nir bazr büyük davalarr var ki, bunlar-
la ilgili Arrupa'da maalesef bilgi noksanhgr var:
Sizlerin bunlarr gok iyi gekiide bilmeniz rc bize
kar5r olan onyargrlarr git lerebiimemiz gerefur. -- .
AB baglemrnda sizlerden beklenrilerimiz r,fuffi i

D6i5leri Bakant Gül ile Avrupa'nrn qegitli ütketerindeki 22 Türk kOkenli millefiekiti Ankara'da bulustu.

-;11t5i5lerj Bakanr {hdullah Gü1. Awtrpa parla-

I  ln ren tu la rnr  g ren  Tü lk  Löken l i  m i l lewek i l le -
- ru.. Biz bir eilelz. Biryük l. ir dünva. büpk
bir gücüz artrk. Sizlerden gok daha faydalanmamz
lazm. Sizlerin de bize tav-siyede bulunmanz gere-
kir" diye seslendi.

GüI, dün Awupa Parlanentosu, Almanya, Avus-
turya, Belgrla, Danimarka ve lsveq ulusal ve eyalet

_ Ankan parlantentolarml temsil eden 22 Türk kökenli parla-
mentete Sheraton Otel'de vemek verdi.

gok. Yapacaklarrmuda bize ortak olmanrzr,
yol gösterici olmanur bekliyoruz."

Parlamenterlerin görü gleri
CLi l  L in  g i r i ; im inden büy i i k  n rer r r r run i -

yet duvduklarrnr ifade eden Avrupair par.
lanenterlerden bzilan da 5u görüqleri
dile uetirdi:

r Emir Krr (Brüksel Bölgesel Hü-
kümeti DeYIet Bakanr): "Bir sonra-
ki toplantryr Arrupa'da yapmah ve
daha sonra düzenli olarak bir
a r a v a  g e l m e l i v i z . ' T ü r k ü l
Türkten ba5ka dostu yok' an-
layl$r yanllStrr. Avrupa'da
miiyonlarca Türk olmavan
dostumuz var."

I Cem Ozdemir (AP);
"Bu Awupa'dakr Yeqiller ve
sol partiier olaya pragmatik
bakryoruz. Onemli oian han-
gi partinin Türkiye'_vi ABlye
ta$lyacak adlmlan attlgldtr.
.30f in savunu.lacak tarafi
yok. Türkiye gayrimüslim
azlnhkiarn inanq özgürlügü-
nü güvenceve alacak adrmla-
n atmahdr." . ,

. Yllmai K'erimo (isYeg);
"Türkiye'de Avrbpa'va karqi
önyargr var. Bunu krrmann
tek yolu, di),alogu artlrmak-
tr ."

r Gülsen iletmip (Alman-
ya); "Bu toplantr geq biie ka-
hnmrq bir adrm. Awupahla-
nn hepsine, 'Türkiye'ye kar-
$r' etiketi kovmamak lazrm.
Eleqtirilmekten korkmama-
ntz laztm."

GüL "Sizlerden Eok daha faydalanmarnz lazm. Sizlerin de bi|e tavsiyede bülunmanz gerekir" dedi


