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Başkanı Mehmet Alı Şahın,

Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Avrupa
Konseyi Parlamenterler
(AKPM) Başkanlığına
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seçilmesinin,

Türkiye'nin dış itibarının ve barış
diplomasisinin de bir göstergesi
olduğunu söyledi.
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