DIŞ İLİŞKİLERİMİZ
Çek Dilekçe
Komitesi
Ankara'da
Çek Cumhuriyeti Parlamentosu
Dilekçe Komitesi Başkanı Zuzka
Rujbrova ve beraberindeki heyet
resmî temaslarda bulunmak üzere
Şubat ayı başında Ankara'ya geldi.
TBMM Başkanı Bülent Arınç
tarafından kabul edilen konuk heyet,
AB Uyum Komisyonu Başkanı
Yaşar Yakış, Türkiye-Çek Cumhuri
yeti Dostluk Grubu ile biraraya
geldikten sonra Dışişleri Komisyonu'nu ziyaret etti.

da çok fazla şey öğrenildiğini
belirten Rujbrova, deneyimlerini
Türkiye'ye aktarmaktan büyük mut
luluk duyacaklarını ifade etti.
Rujbrova ve beraberindeki he
yetin, AB Uyum Komisyonunu
ziyaretinde konuşan Yaşar Yakış,
Çek Cumhuriyeti'nin AB normlarını
tutturmuş örnek bir ülke olduğunu
ifade ederek, iki ülke arasındaki iliş
kilerin her zaman sorunsuz oldu
ğunu söyledi.
Çek Cumhuriyeti Parlamentosu
Dilekçe Komitesi Başkanı Rujbrova
ise TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın,
bu yıl Türkiye'ye çok önemli heyet
lerin geleceğini ifade ettiğini belir
terek, "Türkiye, bugünlerde çok
önemli bir ülke konumunda. O ne
denle her ülkeden buraya gelmek is
teyeceklerdir. Bu ülkelerden biri de
biziz. Burada görüş alışverişinde
bulunmaktan memnuniyet duya
cağız" dedi.

Bağışlar,

da toplam 30 bin 180 YTL katkıda
bulundular.
TBMM'nin
yardım
kampa
nyasına dışarıdan kişi ve kuruluşlar
da 13 bin 460 YTL bağışladı.
Sona eren kampanyada toplanan
yardım, Başbakanlık Türkiye Acil
Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün Güney Asya Afet Yardım
Merkezi hesabına aktarıldı. Bu mik
tar ile diğer toplanan bağışlar, toplu
halde Başbakan Erdoğan'ın Ma
lezya'ya yaptığı ziyaret sırasında
ülke yöneticilerine teslim edildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı Bülent Arınç, Güney Asya
felaketzedeleri için açılan yardım
kampanyasına bağışlarıyla katkıda
bulunanlara birer teşekkür mektubu
gönderdi.
Bülent Arınç, Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup
Başkanlığı, DYP Genel Başkanlığı
ve bağışta bulunan CHP milletvekil
lerine birer mektup göndererek
teşekkürlerini iletti.

Güney Asya
Dilekçe Komisyonu Başkanı
Yahya Akman görüşmede, Komis
yona yapılan başvurular ve gelen
yazılardan ülkenin fotoğrafını gör
menin mümkün olduğunu söyledi.
Dilekçe Komisyonu olarak idarenin
aldığı kararlar ve yaptığı işlemlerle
ilgili bir çeşit denetim görevi gör
düklerini belirten Akman, şikayet
konularının ortadan kalkması ko
nusunda çaba harcadıklarını ve ida
reden yapılan yanlışlıkların düzel
tilmesini istediklerini bildirdi.
Yahya Akman ayrıca, AB'ye
yeni giren Çek Cumhuriyeti'nin
deneyimlerinden yararlanmak ve bu
ülkeden AB'ye girme konusunda
samimi olan Türkiye'ye destek iste
diklerini söyledi.
Çek
Cumhuriyeti
Dilekçe
Komitesi Başkanı Rujbrova ise
Türkiye'ye yaptıkları gezi
nin çok zengin geçtiğini
ifade etti. Bu gibi temaslar

Felaketzedelerine
Ulaştı
TBMM Başkanlığı'nın Güney
doğu Asya'da yaşanan Tsunami
felaketi nedeniyle düzenlediği yar
dım kampanyasında 316 bin 161
YTL toplandı.

Bülent Arınç, ayrıca, 13 bin 270
YTL ile en fazla bağışta bulunan M.
İhsan Arslan ( Ak Parti-Diyarbakır)

Yardım kampanyasına TBMM
Başkanı Bülent Arınç 500, AK Parti
Grubu 50 bin ve AK Parti mil
letvekilleri 183 bin YTL ile katıldı.
AK Parti milletvekilleri grubun
belirlediği katkının dışında kişisel
olarak ayrıca 35 bin 266, CHP mil
letvekilleri 2 bin 225, DYP mil
letvekilleri de Bin YTL bağış yaptı.
TBMM idari teşkilatında çalışanlar

EGEMENLIK

KAYıTSıZ

ŞARTSıZ

ile 5 bin YTL ile ikinci en fazla
bağışta bulunan Necati Çetinkaya'ya
(AK Parti-Elazığ) özel
olarak teşekkür etti.

MILLETINDIR

