Kosova Demokratik Türk
Partisi Milletvekilinden
Ziyaret

Suriyeli Gazeteciler
Şandır'ı Ziyaret Etti
jlalkların birbirlerini tanımasının önemine
İ l işaret eden MHP Grup Başkanvekili Şandır,
"Toplumlar birbirini tanımazsa dostluk gelişemez,
bunun için basına çok önemli görevler düşü
yor. Gördüğümüz kadarıyla Suriye medyasının
Türkiye'ye ilgisi de gittikçe artıyor" dedi.
Türkiye-Suriye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, MHP Grup
Başkanvekili Mehmet Şandır, Suriye'den gelen bir grup gazeteci 14
Aralık'ta Türkiye-Suriye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı,
MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır'ı ziyaret etti.

l/osova'yı tanıyan ülke sayısının 63'e yükselmel\ sinde de Türkiye'nin payının büyük olduğunu
belirten Şinik, bu desteğin devam edeceğinden
şüphelerinin olmadığını dile getirdi.
Kosova Demokratik Türk Partisi Milletvekili Müferra Şinik ve berabe
rindeki heyet, 2 Aralık'ta TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'i ziyaret
etti. Konuk heyeti TBMM'de ağırlamaktan mutlu olduğunu belirten
Başkan Şahin, Türkiye'nin Kosova'nın Bağımsızlık sürecini çok yakın
dan takip ettiğini söyledi. Şahin, Kosova'yı tanıyan ülke sayısının 63'e
ulaşmasının da Kosova'nın bağımsızlık sürecinde bir geriye gidişin söz
konusu olamayacağının bir göstergesi olduğunu belirtti.
islam ülkelerinin Kosova'yı tanımaları konusunda aldıkları olumlu
tavırdan dolayı da memnun olduklarını belirten Şahin, Kosova'nın ba

Şandır, Türkiye-Suriye Parlamentolararası Dostluk Grubunun 369
üyesi bulunduğunu, bunun, Meclisin Suriye ile ilişkilere verdiği
önemin bir göstergesi olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül'ün ve Hükümetin Suriye ile ilişkilerde bir dostluk iradesi ortaya
koyduğunu kaydeden Şandır, kendilerinin de bu iradeyi geliştirmeye
çalışmaları gerektiğini dile getirerek, "Dostluk gruplarına çok önemli
görevler düşmektedir. Hükümetin, dostluğun geliştirilmesi yönündeki
çabalarına katkı sağlamalıyız."diye konuştu.
Halkların birbirlerini tanımasının önemine işaret eden Şandır, "Top
lumlar birbirini tanımazsa dostluk gelişemez, bunun için basına çok
önemli görevler düşüyor. Gördüğümüz kadarıyla Suriye medyasının
Türkiye'ye ilgisi de gittikçe artıyor."görüşünü ifade etti.
Suriyeli gazeteciler, yaptıkları konuşmalarda, Türkiye ile Suriye
arasında çok iyi düzeyde dostluk ilişkileri bulunduğunu hatırlatarak,
iki halk arasındaki ilişkilerin gelişmesinden duydukları memnuniyeti
dile getirdiler.
TBMM'de olmaktan onur duyduklarını ifade eden gazeteciler, ülkeler
arasındaki hayati ilişkilerin gelişmesine, kendilerinin de her zaman
katkı vereceklerini kaydettiler.
Mehmet Şandır, Suriyeli gazetecilere TBMM Tören Salonunda öğle
yemeği de verdi.

ğımsızlığının üzerinden kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen, seçim
sürecini sakin bir şekilde tamamlamış olmasını takdir ettiğini söyledi.
Türkiye'nin her zaman Kosova'ya destek vermeye devam edeceğini

Afgan Heyeti TBMM'de

ifade eden Şahin, Kosova Demokratik Türk Partisi Milletvekili Müferra

Afganistan Halk Meclisi Din, Eğitim ve Kültür Komisyonu Başkanı

Şinik ve beraberindeki heyetin TBMM'yi ziyaretinin parlamentolar

Muhammed Muhakkik, 18 Aralık'ta TBMM Dışişleri Komisyonu

arası ilişkileri geliştirme açısından önemli olduğunu ifade etti.
"Türkiye'nin Desteğinin D e v a m E d e c e ğ i n d e n
K u ş k u m u z Yok."

Başkanı Murat Mercan'ı ziyaret etti. Mercan, görüşmede, iki ülke
arasındaki dostluk ve kardeşliğin yüzyıllara dayandığını ifade etti.
iki ülkenin zor zamanlarda birbirine destek olduğunu kaydeden
Mercan, "Özellikle, Afgan halkının Kurtuluş Savaşı sırasında

Türkiye'nin Kosova'ya her açıdan destek verdiğini ifade eden Şinik,

verdiği desteği hiçbir Türk, hiçbir zaman unutmayacaktır." dedi.

savaştan önce, savaşta ve savaştan sonra verilen bu desteğin süre

Afganistan'ın karşı karşıya kaldığı zorluklarda Türkiye'nin yardım

ceğine inandıklarını kaydetti. Kosova'yı tanıyan ülke sayısının 63'e

elini uzatmasının doğal olduğunu vurgulayan Mercan,Türkiye'nin

yükselmesinde de Türkiye'nin payının büyük olduğunu belirten Şinik,

Afgan halkının bağımsızlık ve huzuruna çok büyük önem verdiğini

bu desteğin devam edeceğinden şüphelerinin olmadığını dile getirdi.

anlattı.

Kosova Cumhuriyeti Meclisindeki 120 milletvekilinin 36'sının kadın
olduğunu belirten Şinik, önceki ziyaretlerin genellikle erkek millet
vekilleri tarafından gerçekleştirildiğini, bu ziyarete katılan heyetin ise
kadın milletvekillerinden oluştuğunu söyledi.

Muhakkik de iki ülke halklarının dostluğuna işaret ederek,
Türkiye'den Afgan halkına yardım etmek için gelenlerin yürüttük
leri çalışmalardan memnun olduklarını söyledi.

