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TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil:

"HEDEFİMİZ, TÜRK CUMHURİYETLERİ
ARASINDA TERCÜMANA GEREK
KALMAKSIZIN ANLAŞMAKTIR"
başkanlarının görüşmelerinde Türk dili
konuşan ülkeler arasında parlamentolar
arası bir asamblenin kurulmasının
gündeme geldiğini hatırlattı.

"Ortak Alfabe Düşünülen
Hususlardan"
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T B M M Başkanvekili Nevzat Pakdil, 26
y ' düzenlediği basın toplantısında,
Azerbaycan Millî Meclisinde bulunan
Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter
(TÜRKPA) bürosunu 24
Mayısta açtıklarını anımsatarak Türk
dili konuşan ülkeler arasında ortak dil
konusunda mutabakata varılmasının
temel hedefleri olduğunu belirtti. Pakdil,
"Bunun için ortak bir alfabenin ortaya
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Toplantıda TÜRKPA'nın kuruluş
sürecini de anlatan Başkanvekili Pakdil,
"Geçmişimiz beraber olan insanlarız.
Hedeflerin bir kısmı ülkeler arası dil
birliğinin sağlanmasıdır. Bu süreç
içerisindeki temel hedeflerimizden birisi
Türk dili konuşan ülkeler arasındaki
ortak bir dil konusunda mutabakata
varılmasıdır. Belki bunu gerçekleştirmek
için yapılacak çalışmalarda ortak
bir alfabenin ortaya çıkması da
düşünülen hususlardan biridir. Meclis
başkanları, her ülkeden yetkililerin
ifade ettikleri şudur; önümüzdeki
dönemler içerisindeki hedefimiz hiçbir
tercümana, tercümeye fırsat vermeden
anlaşmamızdır. Ülkeler arasında siyasi
birlikteliğin olması da temel hedeflerimiz
arasındadır. Her birimiz diğerinin
kardeşiyiz, kardeş ülkeler olarak bu
toplantıları gerçekleştiriyoruz Her
birimiz eşitiz, beraberiz. Hiçbir ülkenin
diğerine karşı ayrıcalığı yoktur. Siyasi,
ekonomik, tarih ve kültür konusundaki
birlikteliğimizi TÜRKPA aracılığıyla
gerçekleştireceğimizi ümit ediyorum."

Çıması, düşünülen konulardan biridir"

Basın toplantısına katılan Büyükkaya da

dedi. T B M M Başkanvekili Nevzat Pakdil,
A G Î T P A Türk Grubu Başkanı, AK Parti
İstanbul Milletvekili Alaattin Büyükkaya,
KEİPA Türk Grubu Başkanı, AK Parti
Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş,
Türkiye-AzerbaycanParlamentolararası

ülkelerin artık tek başına değil, ekonomik
ve siyasi alanda birlikler halinde
işbirliği dönemine girdiğini ifade etti.
Büyükkaya, ülkelerin hem parlamentolar
arası birlik oluşturduklarım hem de
farklı ekonomik birliklere katıldıklarını

Dostluk Grubu Başkam, AK Parti
Konya Milletvekili Mustafa Kabakçı

belirtti. Büyükkaya, Türk dili konuşan,
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soydan gelen ülkeler olarak böyle

Ue Azerbaycan Meclisinde bir dizi

bir birliğe gitmelerinin doğal bir sonuç

temaslarda bulunduklarını anlattı.
TÜRKPA'nın kuruluş aşaması
hakkında bilgi veren Pakdil, Türk
cumhuriyetlerinin bağımsızlığını
kazanmasıyla birlikte ülkeler arası
ilişkilerin yoğunlaşarak devam ettiğini
ifade etti. Pakdil, devlet başkanları, meclis

olduğunu söyledi.
Mustafa Kabakçı da Türkiye'nin bölgede
g olmasının, kardeş ülkelerde sevinçle
karşılandığını ve bu durumun fark
edildiğini belirterek, "Onlar kendilerini
daha güçlü hissediyorlar. Türk dünyasının
güçlendiğini görmek, hepimize keyif
veriyor" dedi.
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