DIŞ İLİŞKİLERİMİZ
Kazakistan Meclis Başkanı,

işçilerin büyük payı olduğunu, yeni
parlamento binasının da bir Türk
şirketi tarafından yapıldığını söyledi.

TBMM'de...

Muhammedcanov, Türkiye-AB
ilişkilerinde önemli gelişmeler ya
şandığını da vurguladığı konuş
masında, "Türkiye'nin AB'ye üye ol
ması, Türkçe konuşan halkların or
tak isteğidir. AB'ye üyelikte size ba
şarılar diliyoruz" dedi.

Muhammedcano v:
"Türkiye'nin AB'ye Üye
Olması, Türkçe Konuşan
Halkların Ortak isteğidir"

TBMM Başkanı Bülent Armç,
Kazakistan Meclis Başkanı Muhammedcanov'un onuruna verdiği ak
şam yemeğinde iki kardeş ülkenin,
tarihten gelen ve sağlam temellere
dayanan geleneksel, sarsılmaz dost
luklarının bir göstergesi olduğunu
söyledi.
Armç, bölgenin iki önemli dev
leti olarak uluslararası arenada yapı
lacak işbirliğinin iki ülkenin yanı
sıra, bölgeye de katkı sağlayacağına
inandığım söyledi.

TBMM Başkanı Bülent Arınç,
Türkiye ile Kazakistan'ın kardeş
ülkeler olduklarını belirterek, "iki
kardeş ülkenin iftihar edilecek iliş
kilerini herkese göstereceğiz" dedi.
Resmî bir ziyaret için, Kazakis
tan Parlamentosu komisyon başkan
larından oluşan kalabalık bir heyetle
Ankara'ya gelen Kazakistan Meclis
Başkanı Oral Muhammedcanov,
2 Şubat'ta TBMM Başkanı Arınç'ı
ziyaret etti.
TBMM Başkanı Arınç, heyetler
arası görüşme öncesi yaptığı açıkla
mada, Kazakistan ile Türkiye'nin
dili, dini ve tarihiyle kardeş ülkeler
olduklarını belirterek, "Atayurttan
anayurda hoşgeldiniz, şeref getirdi
niz" dedi.
Parlamentolararası ilişkileri her
alanda güçlendirmek istediklerini
belirten Arınç, "İki kardeş ülkenin
örnek, iftihar edilecek iliş
kilerini herkese göstere
ceğiz" diye konuştu.

Kazakistan Meclis Başkanı Oral
Muhammedcanov ise Türkiye'nin
Kazakistan için ayrı bir önemi
olduğunu belirtti. "Biz kardeşiz, di
limiz, ilimiz bir" diyen Muham
medcanov, Kazakistan bağımsız
lığına kavuştuğunda ilk tanıyan
ülkenin Türkiye olduğuna dikkati
çekti.
Mustafa Kemal
Atatürk'ün,
Sovyetler Birliği içinde Türkçe ko
nuşan halkların bulunduğuna işaret
ederek bir gün bağımsızlığına kavu
şacak bu kardeş halklarla ilişkiler
kurulması gerektiğine ilişkin söz
lerini anımsatan Muhammedcanov,
Kazakistan-Türkiye ilişkilerinin her
geçen gün daha da gelişmekte
olduğunu belirtti.
Kazakistan'ın geçen yıl büyük
başarılar sağladığını ifade eden
Muhammedcanov, kazanılan başa
rılarda Türk girişimcilerin ve
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İki ülke arasındaki siyasî, eko
nomik, askerî ve kültürel alanlarda
ki işbirliğinin, gösterilen ortak gay
ret neticesinde sağlanan hızlı geliş
melerle kurumsal bir nitelik kazan
dığını belirten Armç, hedeflerinin
bu çok yönlü ilişkileri daima daha
ileri seviyeye taşımak olduğunu
söyledi. TBMM Başkanı Arınç,
konuşmasını şöyle tamamladı:
"Bu mükemmel ilişki ağımız
içerisinde kültürel ilişkilerimiz
bağlamında,
eğitim
alanındaki
işbirliğimizin özellikle gurur kay
naklarından biri olan Uluslararası
Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'ne
değinmek istiyorum. Bu seçkin
bilim kurumunda ve diğer Türk ve
Kazak üniversitelerinde okumakta
olan Türk ve Kazak gençlerinin
ülkelerimiz arasında mevcut sağlam
kardeşlik köprüsünü daha da
güçlendireceğini bilmek, bizim için
büyük memnuniyet kaynağıdır.
Ayrıca, Türksoy faaliyetleri çerçe
vesinde de gerçekleştirilmekte olan
kültürel işbirliğimiz ve etkinlikler
de halklanmız arasındaki kardeşlik ve
dostluk
bağlarını
daha
güçlendirip, pekiştirmektedir."
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