G ü n e y K o r e H e y e t i T B M M'd e

JİN PARK "KOREYE YARDIM İÇİN GELEN
TÜRK ASKERLERİ CANLA BAŞLA SAVAŞTI"
İki ülke arasındaki iyi ilişkileri, par
lamentolar arasında da artırmak
arzusunda olduklarını ifade eden
Mercan, heyetin Türkiye'ye yaptığı
ziyaretin ilişkileri olumlu yönde
etkileyeceğini belirtti.
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Romanya Senatosu D ı ş Politika K o m i s y o n Başkanı Corletean:

"İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ MÜKEMMEL"
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JAPO NYA-TU RKIYE
PARLAMENTOLARASI DOSTLUK
GRUBU BAŞKANINDAN ZİYARET
AK Parti Çorum Milletvekili ve Türkiye-
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Kürşad Tüzmen de katıldı.
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