değişim sürecini izlediklerini bil
dirdi. Bulgaristan'ın ekonomik
yönden yeniden yapılandığını,
NATO'da sorumluluk üstlenme
aşamasına geldiğini, AB yolunda
kararlı bir şekilde ilerlediğini ifade
eden Baykal, bu sürecin sadece
Bulgaristan'da değil, bütün böl
gede köklü dönüşümlerin yolunu
açacağını ifade etti. Türkiye ile
Bulgaristan'ın
yeni
siyaset,
ekonomi ve güvenlik ortamında,
gelecekte de işbirliği içinde
olacaklarını kaydeden Baykal,
bu büyük potansiyelin değerlen
dirilmesi açısından devlet adam
larının karşılıklı ziyaretlerinin
büyük önem taşıdığını belirtti.
GÜL, DÜLGER VE
YAKIŞ İLE GÖRÜŞTÜ
Bulgaristan Ulusal Halk Mec
lisi Başkanı Ognyan Gerdjikov,
aynı gün TBMM'de Dışişleri
Bakanı Abdullah Gül, Dışişleri
Komisyonu Başkanı Mehmet
Dülger ve AB Uyum Komisyonu
Başkanı Yaşar Yakış ile de ayrı
ayrı görüşmelerde bulundu.
Gerdjikov ve beraberindeki
parlamento heyeti ile yaklaşık bir
saat süren görüşmesinin ardın
dan Dışişleri Komisyonu Başkanı
Mehmet Dülger, "Rutin konuları
görüştük. Bulgaristan ile her
zaman görüşecek konularımız
olur" dedi.
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Yaşar Yakış ise, Türkiye'nin
Bulgaristan ile ilişkilerinin bundan
sonra da NATO ve AB çer
çevesinde devam edeceğini belir
terek, "Biz Türkiye'nin NATO
üyeliğine büyük destek verdik.
Bulgaristan'ın NATO üyeliğinin
Balkanlardaki barışa büyük katkı
sağlayacağına inanıyoruz" dedi.
Konuk Meclis Başkanı Ogn
yan Gerdjikov da AB'ye üyeliğin
kolay bir mesele olmadığını belir
terek, Bulgaristan Halk Meclisi
olarak çok çaba sarf ettiklerini ve
çok uzun mesailer harcadıklarını
bildirdi. Hem hızlı hem de kaliteli
yasa çıkarma konusunda bazen
zorlandıklarını anlatan Gerd
jikov, bu yol haritasını başarıyla
atlatacaklarına inandığını söyledi.
Bulgaristan Ulusal Meclis
Başkanı Ognyan Gerdjikov, bu
ziyaretlerinin ardından aynı gün
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet
Sezer tarafından kabul edildi.
TBMM Başkanı Bülent Arınç,
Bulgaristan Ulusal Meclis Baş
kanı Ognyan Gerdjikov onuruna
verdiği akşam yemeğinde ise
şunları söyledi:
SEÇKİN ORTAK
"Bulgaristan, bizim için değer
li bir dost ve komşu olmasının
yanı sıra seçkin bir ortak
konumundadır. İki ülke arasın-

daki olumlu siyasi or
tamın, gelişmekte olan
ilişkilerimizi iki ülkenin ve
bölgenin yararına olacak
şekilde daha da ileriye
götürme yolundaki karar
lılığımızın bir sonucu ol
duğunu
tekrar
vur
gulamak istiyorum. Par
lamentolarımız arasın
daki işbirliğinin daha çok
geliştirilmesinin
bu
çabamıza katkıda bulu
nacağına inanıyorum."
Bulgaristan
Ulusal
Meclis Başkanı Ognyan
Gerdjikov ve beraberin
deki Parlamento Heyeti,
24 Şubat Salı Günü İz
mir'de, 25 Şubat Çarşam
ba günü de İstanbul'da temas ve
incelemelerde bulunduktan sonra
Türkiye'den ayrıldı.

Yılmaz Ateş, TBMM
Başkanvekilliği
görevinden istifa etti
CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı
olan Yılmaz Ateş, TBMM
Başkanvekilliği görevinden is
tifa etti.
CHP Ankara Milletvekili
Ateş'in, TBMM
Başkanı
Bülent Arınç'a gönderdiği is
tifa mektubu şöyle:
"Bir yıldır onurla sürdür
düğüm TBMM Başkanvekilliği
görevinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı
adaylığım dolayısıyla istifa
ediyorum."

