TBMM Başkanı
Arınç,
Suriye'ye resmi
ziyarette bulundu

Bülent Arınç:
"Suriye ziyaretimin,
olumlu seyir izleyen ikili
ilişkilerimize yeni bir
boyut kattığım
düşünüyorum"
TBMM Başkanı Arınç, 7-10
Nisan tarihleri arasında Halk Mec
lisi Başkanı Mahmoud Al Abrash'ın
konuğu olarak, dört günlük resmi bir
ziyarette bulundu.
Bülent Arınç, dönüşünde Esenboğa Havalimanı'nda yaptığı açık
lamada, Suriye ziyaretinin, olumlu
seyir izleyen ikili ilişkilere
yeni bir boyut kattığını
söyledi.
Bülent Arınç'ın Suriye

ziyaretine, Ak Parti'den Başkanlık
Divanı Üyesi Enver Yılmaz (Ordu),
Grup Başkanvekili Sadullah Ergin
(Hatay) ve Mahmut Kaplan (Şan
lıurfa) ile CHP'den Kemal Demirel
(Bursa) da katıldı.
Gezinin her aşamasında Suriyeli
yetkililerden sıcak ilgi gördüklerini
kaydetti. Arınç, Suriye'de Halk
Meclisi'nin tatili olmasına rağmen
250 temsilciden oluşan Meclisin
100'e yakın milletvekilinin heyetler
arası görüşmede hazır bulunduğunu
söyledi.
Ziyaretinde, Suriye Halk Meclisi
Başkanı Al Abraş, Suriye Başbakanı
Mohammed Naci Otri ile sıcak or
tamda yararlı görüşmeler yaptık
larını ifade eden Armç, "Ekonomik
ilişkilerimizin olması, gereken
düze-ye çıkabilmesi için ülkelerimiz
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arasında serbest ticaret anlaşmasının
bir an önce tamamlanması konusuna
verdiğimiz önemi bu vesileyle vur
guladım" dedi.
Ziyaretin ikinci gününde Suriye
Cumhurbaşkanı Beşar Esad tarafın
dan kabul edildiklerini belirten
Arınç, "Sayın Cumhurbaşkanı, bizi
alışılmışın ötesinde olağanüstü bir
misafirperverlikle sarayın girişinde
karşıladı. Bir saate yakın süren
kabulde,
Türkiye-Suriye
iliş
kilerinin eriştiği olumlu düzeyden
duyduğu memnuniyeti ve bunun
daha da gelişeceğine olan inancını
vurgulayan ifadelerde bulundu" diye
konuştu.
Esad'ın, Türkiye'ye yaptığı resmi
ziyaretten ve Türk halkının ilgisin
den duyduğu hoşnutluğu da dile
getirdiğini anlatan Arınç, tüm
temaslarında Türkiye-Suriye kül
türel ilişkilerinin geliştirilmesinin
öneminin vurgulandığını ve iki ül
keyi ilgilendiren bölgesel sorunlar
konusunda
görüş
alışverişinde
bulunulduğunu kaydetti.
Arınç, "Ziyaretim, TBMM Baş
kanı sıfatıyla Suriye'ye yapılan ilk
ziyarettir. Bu niteliğiyle parlamen
tolarımız arasındaki ilişkilerin daha
da yakınlaşmasına katkı yapacaktır.
Bunun yanı sıra ziyaretimin ül
kelerimiz arasında son dönemde çok
olumlu seyir izleyen ikili iliş
kilerimize de yeni bir
boyut kattığını düşünüyo
rum" diye konuştu.
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