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SIRBİSTAN
CUMHURBAŞKANI
NİKOLİÇ TBMM’DE

ÇİÇEK, GÜRCİSTAN
BAŞBAKANI İLE
GÖRÜŞTÜ

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Sırbistan Cumhurbaşkanı
Tomislav Nikoliç ve beraberindeki heyet onuruna 4 Şubat’ta
öğle yemeği verdi. Yemekte, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz
da hazır bulundu.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Gürcistan Başbakanı Bidzina
İvanishvili’yi ve beraberindeki heyeti 14 Şubat’ta kabul
etti. Görüşmeye TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet
İyimaya ile AK Parti Bursa Milletvekili ve Türkiye-Gürcistan
Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hüseyin Şahin
de katıldı.

Yemekte konuşan TBMM Başkanı Çiçek, Türkiye ve
Sırbistan’ın Balkan coğrafyasında iki önemli ülke olduğunu
ifade etti.
İki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha iyiye
gittiğini vurgulayan Çiçek,”Ziyaretiniz bu ilişkilere önemli
bir ivme kazandıracaktır. Siyasi ilişkiler yoğunlaştıkça buna
paralel olarak ticari ilişkilerimiz de ivme kazanacaktır.” dedi.

‘Türkiye Olmadan Balkanlarda Barış
Düşünülemez’
Sırbistan Cumhurbaşkanı Nikoliç ise Türkiye ile iş birliğine
hazır olduklarını söyleyerek Türkiye ile Sırbistan’ın birçok
yönden ortak noktası olduğunu kaydetti.
Sırbistan olmadan Balkanlarda barış ve istikrarın
düşünülemeyeceğini vurgulayan Nikoliç, “Aynı zamanda
Türkiye olmadan da Balkanlarda barış ve istikrar
düşünülemez.” dedi.
Nikoliç, “Balkanlarda önceden savaşanlar şimdi barış,
huzur ve dostluk içinde yaşamalılar. Bu bizim görevimiz ve
ödevimiz.” dedi.

Gürcistan’ın Türkiye için hem dost hem de komşu bir ülke
olduğunu ifade eden Çiçek, “Hem dost olmak hem de komşu
olmak bizim için son derece önemlidir. Türkiye dostluğun
gereğini her zaman ortaya koymuştur.” dedi.
Gürcistan’daki tüm gelişmeleri yakinen takip ettiklerini
söyleyen Çiçek, elde edilen başarıları büyük bir memnuniyetle
karşıladıklarını kaydetti. Çiçek, “Arzumuz Gürcistan’da
huzurun, istikrarın devam etmesi, kalkınma çabalarının
olumlu yönde seyretmesi, Avrupa Atlantik Kurumları ile
Gürcistan’ın bütünleşmesi ve halkın refahı önem verdiğimiz
hususlardır.” dedi.
Gürcistan Başbakanı İvanishvili ise Gürcistan’ın zor
zamanlarında Türkiye’nin desteğini gördüklerini vurguladı.
İvanishvili, Gürcistan’ın ekonomik zorluklar yaşadığı
dönemde çok sayıda Gürcistan vatandaşının Türkiye’de iş
bulup çalışmasının kendileri için önemli olduğunu kaydetti.
Gürcistan’ın birinci sıradaki ticari ortağı Türkiye ile ticaret
hacminin 1,5 milyar dolar düzeyinde olduğunu ifade eden
İvanishvili, “Türk iş adamlarının yatırım yapmasını teşvik
etmek için elimden geleni yapacağım.” dedi.
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