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Fildişi Sahili Meclis Başkanı
Soro TBMM’de

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Fildişi
Sahili Meclis Başkanı Guillaume
Kigbafori Soro ile görüştü.
Soro’yu Türkiye’de görmekten,
Meclis’te ağırlamaktan duyduğu
memnuniyeti dile getiren Çiçek, “Meclis
Başkanı düzeyinde ilk ziyaret. Dolaylı
da olsa bizim için sevindiricidir, güzel
başlangıçtır, umut ediyorum karşılıklı
olarak devamını getiririz” dedi.
İki ülke ilişkilerinde sevindirici
gelişme bulunduğuna işaret eden
Çiçek, Türkiye’de 2009’da, Fildişi
Sahili’nde ise 2013’te büyükelçiliklerin
faaliyete geçtiğini anımsattı. Çiçek,
böylece doğrudan temas imkanının
sağlandığını vurguladı.
Çiçek, Türkiye’nin, gerek Fildişi Sahili
gerek Afrika ülkeleriyle ilişkileri her
alanda geliştirmek istediğini, Afrika
ülkelerinin, dış ilişkilerinde önceliği
olan ülkeler olduğunu vurguladı.
İlişkileri geliştirmede siyasi
kararlılıklarının bulunduğunu, bunun
da işin en önemli unsuru olduğunu
belirten Çiçek,

“İki ülke parlamentolarına önemli
görevler düşüyor. Ekonomik,
ticari ilişkilerin geliştirilmesi
bakımından, yatırımların karşılıklı
olarak teşviki, korunması, güvenlik
alanındaki işbirliğinin sağlıklı yapıya
kavuşturulması, askeri eğitim,
diplomatik, kültürel alandaki ilişkilerle
ilgili anlaşmaların bir an önce
sonuçlandırılması ahdi temellerdir”
dedi.
Çiçek, parlamentolar arası dostluk
gruplarının önemine işaret ederek,
Fildişi Sahili’nde Türkiye ile dostluk
grubunun Şubat ayında kurulmasının
sevindirici olduğunu anlattı.
TBMM Başkanı Çiçek, uluslararası
kuruluşlar nezdinde işbirliğinin
öneminin de altını çizdi. Türkiye’nin
Fildişi Sahili’nin BM Uluslararası
Hukuk Komisyonu üyeliğine destek
verdiğini kaydeden Çiçek, “ Umut
ederim siz de Türkiye’nin 20152016 BM Güvenlik Konseyi geçici
üyeliği konusunda destek verirsiniz.
Sizin desteğiniz bizim için önemli ve
anlamlı olacak. Şu an tüm dünyanın
gündeminde olan en önemli olaylar,

yakın çevremizde cereyan ediyor.
Suriye, Irak’ta yaşanan insanlık dramı
var bu bölgede. Türkiye’nin Güvenlik
Konseyi’nde geçici üyeliği sorunlara
barışçıl çözüm bulabilmek, aktif
rol üstlenebilmesi bakımından da
önemlidir.”
Fildişi Sahili Meclis Başkanı
Guillaume Kigbafori Soro da Çiçek’e,
misafirperverlikleri için teşekkür etti.
Türkiye ile Fildişi arasındaki ilişkileri
güçlendirmek istediklerini ifade eden
Soro, ülkesinin Türkiye’ye büyük ilgi
duyduğunu söyledi.
Ülkesinin futbolcularla anıldığını ancak
farklı potansiyellerinin de bulunduğunu
kaydeden Soro, sadece futbolla
ilgilenmediklerini, dünyanın en büyük
kakao üreticisi olduklarına işaret etti.
Soro, Fildişi Sahili parlamentosunun da
iki ülke arasındaki anlaşmalara öncelik
vereceğini vurguladı.
Türkiye’nin büyük bir ülke, medeniyet
olduğunu dile getiren Soro, Afrikalıların
ve Fildişi vatandaşlarının, Türkiye’nin
büyük konumunun farkında olduğunu
kaydetti.

