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Parlamenter Diplomasi

Makedonya Heyetinin Ziyareti

TBMM Başkanı Cemil Çiçek,
Makedonya-Türkiye Parlamentolar
Arası Dostluk Grubu Başkanı Dr. Kenan
Hasip ve beraberindeki heyeti 12
Kasım’da kabul etti.
Makedonya’nın huzur ve istikrarının
önemine vurgu yapan Çiçek,
“Makedonya’daki huzur ve istikrar
hem Makedon dostlarımız hem de
Balkanlardaki huzur ve barışın temini
bakımından önemlidir.” dedi.
Makedonya ile ilişkilere önem
verdiklerini belirten Çiçek, sözlerine
şöyle devam etti:
“İki ülke halkları arasında
ilişkilerin geliştirilmesi noktasında
parlamentolara sorumluluk
düşüyor. Ayrıca iki ülke grupları ve
parlamentolardaki dostluk grupları
arasında bu ziyaretlerin fırsat buldukça
yapılmasını arzu ederiz. Sadece dostluk
grupları arasında değil aynı zamanda
parlamentolardaki ihtisas komisyonları
ve bürokratların da değişik vesileler ile
bir araya gelmeleri bizim bakımımızdan
son derece önemlidir.”
Makedonya’nın hem NATO hem de AB
içerisinde yer almasını arzu ettiklerini
belirten Çiçek, “ Bu bizim sonuna kadar
desteklediğimiz bir husustur.” dedi.
Dostluk Grubu Başkanı Hasip ise
kendilerini TBMM’de ağırladıklarından
dolayı TBMM Başkanı Çiçek’e teşekkür
ederek kardeş ülke Türkiye’yi ziyaret
etmenin gurur verici olduğunu belirtti.

Dostluk Grubu Başkanı
Bürge ile Görüştüler

hem de Başbakanın desteğine şahit
olduğunu belirtti.

Konuk heyet, aynı gün Türkiye
Makedonya Parlamentolar Arası
Dostluk Grubu Başkanı Hüseyin Bürge
ve Dostluk Grubu Genel Sekreteri
Hakan Çavuşoğlu ile görüştü.

Hasip de “Bizim için Türkiye’nin
önemini vurgulayan iki mesele vardır.
Bunlardan biri, Türkiye, NATO’da resmî
belgelerde isim olarak Makedonya’nın
adını olduğu gibi tanıyan tek ülkedir.
İkincisi, Uluslararası Mahkemede
Makedonya lehine çıkmış kararın
Türkiye tarafından Bakanlık imzasıyla
desteklenmesidir. Bu tür bir dostluk
ilişkisi başka ülkelerde yoktur.” dedi.

“Makedonya ve Türkiye arasında
bağlarımız fevkalade güçlüdür ve siyasi
ilişkiler en üst düzeydedir.” diyen
Dostluk Grubu Başkanı Bürge, “Kültür
bağları ile birlikteliği dünden bugüne
taşımış iki ülke arasındaki dostluğu
konuşuyoruz. İki ülke arasında
Cumhurbaşkanları, Başbakanlar,
Dışişleri ve Ulaştırma Bakanlarının
sıkça olan ziyaretlerinin, dostluğu
kaynaştıran bir özellik olduğunu
düşünüyorum.” şeklinde konuştu.
İki ülkenin de Avrupa Birliği sürecinde
olduğunu ve Makedonya’nın NATO’da
yer almasında hem Cumhurbaşkanı

Son dönemlerde parlamenter
diplomasinin ağırlık kazandığına ve
iki ülke parlamenterleri arasındaki
ziyaretlerin önemine dikkat çeken
Hasip, görüşülen konuların önemli
olduğunu, bazen bu konuların
hükümetlerarası görüşmelerde dahi
görüşülemediğini belirtti.
Makedonya heyeti, AK Parti Grubunu
ziyaretin ardından Genel Kurul
çalışmalarını izledi.

