Hırvatistan Cumhurbaşkanı
Arınç'a Konuk Oldu
Meclis Bülteni- TBMM Başkanı Bülent Arınç, Türkiye'yi ziyaret eden
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Stjepan Mesic ve beraberindeki heyet
onuruna, Mermerli Salon'da bir yemek verdi. Başkan Arınç, 6 Aralık
günü verdiği yemekte, konuklarına "Böyle yakın komşu ve dost olan
iki ülkenin ilişkilerini güçlendirmesi gerekir, sizin güçlü liderliğinizde
bunun olacağına inanıyorum" dedi.
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Stjepan Mesic ise, "Bazı farklılıklarımız
olabilir ama, hep beraberiz. Resmi olarak görüşmenin yanı sıra dost
olarak da görüşüyoruz" dedi. Ekonomi alanında işbirliği açıldığı ve
geliştiği zaman diğer alanlardaki işbirliği için de kuvvetli zeminler
oluşacağını söyleyen Mesic, TBMM Başkanı Arınç'a gösterdiği
konukseverlikten ötürü teşekkür etti.

Murat Yusuf tan Ziyaret
Başkan Arınç, Romanya Müslümanları Müftüsü için,
"Kendisi çok saygın bir kişidir. Protokolde hep öndedir.
Romanya ziyaretimizde bizi hiç yalnız bırakmamıştır"
dedi.
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Meclis Bülteni- Romanya'da Müslümanları temsilen bir konsey tarafından
ve oybirliği ile müftülüğe seçilen Murat Yusuf, TBMM Başkanı Bülent
Arınç'ı ziyaret etti. 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu
olan Romanya Müslümanları Genel Müftüsü Murat Yusuf u 15 Aralık
günü kabul eden Başkan Arınç, Kasım 2005 'te Senato Başkanı'nın
konuğu olarak Romanya'ya 4 günlük resmi bir ziyaret yaptığını, bu
ziyaret sırasında Murat'ın kendilerini yalnız bırakmadığını hatırlatarak,
şunları söyledi:

f.

Türkiye-Italya işbirliği Semineri
Meclis Bülteni- Türkiye-İtalya İşbirliği Protokolü çerçevesinde, iki
ülke parlamento heyetleri TBMM'de ortak bir seminer düzenledi. İki
ülke arasında işbirliği protokolünün yürütülmesinden sorumlu İstanbul
Milletvekili Zeynep Karahan Uslu, "İki dost ülkenin, halklarının gerçek
temsilcisi parlamenterleri düzeyindeki bu samimi diyalog, bizleri
birbirimize yakınlaştırdığı kadar, Türkiye'yi de AB'ye yakınlaştırmaktadır"
dedi.

"Özellikle Köstence ve Dobruca bölgelerinde hem camilerimizi ve tarihi
eserlerimizi ziyaret ederken, hem de Osmanlı Türkleri ile Tatar Türklerini
ziyaretimiz sırasında hep birlikte bulunduk. Kendisi Romanya makamları
tarafından da büyük bir kabul görmektedir. Protokolde çok önlerdedir.
Orada yaşayan Müslümanların tüm sorunlarını ve onlarla ilgili konuları
hükümet nezdinde takip etmektedir. Büyük bir saygınlığı vardır ve
kendilerini makamlarında ziyaret etme fırsatımız olmuştu. Sayın müftünün
bu ziyareti bizi çok sevindirmiştir."
Romanya Genel Müftüsü Murat Yusuf da, Romanya Müslümanları
Müftülüğü'ne kurumsal bir kimlik
kazandırılması konusunda yardım talep ettiğini
kaydetti.

TBMM Başkanı Bülent Arınç 'ın açış konuşmasını yaptığı seminerin
ardından Türkiye-İtalya İşbirliği Protokolü'nün yürütülmesinden sorumlu
heyet başkanları basın toplantısı yaptı. Türk heyetine başkanlık eden
İstanbul Milletvekili Uslu, iki ülke arasındaki işbirliği ve dostluğun,
tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar canlı ve sıcak bir düzeye
ulaştığını söyledi. Uslu, seminerde ele aldıkları konularla, Türkiye'nin
de yer alacağı geleceğin Avrupa'sında bu sorunların nasıl üstesinden
gelineceğini değerlendirdiklerini ve verimli bir çalışma yaptıklarını
kaydetti. Uslu, "Akdeniz'in Doğu ve Batı yakasında Akdenizlilik ruhunu'
ve kültürel çoğulculuğu en iyi şekilde temsil eden iki dost ülkenin,
halklarının gerçek temsilcisi parlamenterleri düzeyindeki bu samimi
diyalog, bizleri birbirimize yakınlaştırdığı kadar, Türkiye'yi de AB'ye
yakınlaştırmaktadır" diye konuştu.
Konuk heyet adına protokolün yürütülmesinden sorumlu İtalya Temsilciler
Meclisi Dışişleri Komisyonu üyesi Monica Baldi de AB'nin, Türkiye
ile müzakereleri başlatma kararının çok uzun
bir süreçten sonra ortaya çıktığını anımsatarak,
bundan sonra dönemin "çok olumlu geçmesini"
temenni ettiklerini söyledi.

