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TÜRKPA-nın YENİ İNZİBATİ
BİNASININ AÇILIŞI
2016-cı il Türkdilli Ölkələrin Parlament Assambleyası (TürkPA) üçün 22 dekabr tari
xində Bakıda yeni inzibati binasının açılışı ilə yadda qaldı. Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisinin Sədri cənab Oqtay Əsədov, Qazaxıstan Respublikası Parlamenti Məclisinin və
TürkPA-nın Fəaliyyətdə olan sədri cənab Nurlan Niqmatulin, Qırğız Respublikasının Jo
qorku Keneşinin Sədri cənab Çınıbay Tursunbekov və Türkiyə Böyük Millət Məclisinin
Sədri cənab İsmayıl Kahraman açılış mərasimində iştirak etmişdir.

Assambleya Şurasının qərarı ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyev, Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti cənab Nursultan Nazarbayev, Qırğız Res
publikasının Prezidenti cənab Almazbek Atambayev və Türkiyə Respublikasının Preziden
ti cənab Rəcəb Tayyib Ərdoğan göstərdikləri xidmətlərə görə TürkPA medalları ilə təltif
edilmişdir.
TürkPA-nın Beynəlxalq Katibliyin yeni binası Bakının Binəqədi rayonunun Ə.Rəcəbli
və S.Axundov küçələrinin kəsişməsində yerləşir. Katiblik Azərbaycan hökuməti tərəfindən
bütün müasir avadanlıqla təchiz edilmiş və onun fəaliyyəti üçün gözəl şərait yaradılmış
dır.
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Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının üzv ölkələri arasında
əməkdaşlığın parlament ölçüsü olan Türkdilli Ölkələrin Parlament
Assambleyasının (TürkPA-nın) məqsədi Əməkdaşlıq Şurası çərçivəsində
qərar və təşəbbüslərə hüquqi və digər dəstəyin verilməsidir.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ
CƏNAB İLHAM ƏLİYEV TÜRKİYƏ, QAZAXISTAN VƏ QIRĞIZISTAN
PARLAMENTLƏRİNİN SƏDRLƏRİNİ QƏBUL ETMİŞDİR
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev Türkdilli Ölkələrin Parla
ment Assambleyasının (TürkPA) Beynəlxalq Katibliyinin mənzil-qərargahının rəsmi açılışı
mərasimində iştirak etmək üçün Azərbaycana səfərə gələn Türkiyə Böyük Millət Məclisi
nin Sədri cənab İsmayıl Kahramanı, Qazaxıstan Parlamenti Məclisinin Sədri cənab Nurlan
Niqmatulini və Qırğızıstan Joqorku Keneşinin Sədri cənab Çınıbay Tursunbekovu qəbul
etmişdir.

Qonaqları salamlayan Azərbaycanın dövlət başçısı türkdilli ölkələrin parlament rəhbər
lərinin Bakıya səfərinin əhəmiyyətini vurğulamış, bu səfərin türkdilli ölkələrin birliyinin
möhkəmləndirilməsinə və münasibətlərə yeni təkan verəcəyini qeyd etmişdir. Türkdilli öl
kələrin parlamentləri arasında qarşılıqlı fəaliyyətdən məmnunluğunu ifadə edən Prezident
İlham Əliyev başçısı türkdilli ölkələrin əməkdaşlığına dövlət başçılarının da öz fəaliyyətləri
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ilə töhfə verdiklərini bildirmiş, bu əməkdaşlığın həm region, həm də dünya üçün önəm
daşıdığını vurğulamış, Azərbaycanın bu əməkdaşlığa böyük əhəmiyyət verdiyini xüsusi
qeyd etmişdir.
Prezident Nursultan Nazarbayevin salamlarını və Azərbaycan xalqına sülh və əminamanlıq arzularını çatdıran Qazaxıstan Parlamenti Məclisinin Sədri cənab Nurlan Niqma
tulin müasir Azərbaycanın lideri kimi Prezident İlham Əliyevin həm də türkdilli dövlətlər
arasında münasibətlərin inkişafına töhfə verdiyini qeyd etmişdir. Həmçinin, Məclisin sədri
Bakıda Türkdilli Ölkələrin Parlament Assambleyasının Beynəlxalq Katibliyinin mənzil-qə
rargahının inşasına görə Azərbaycanın dövlət başçısına minnətdarlığını bildirmiş, TürkPA
ölkələrinin beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində də ümumi mövqeləri dəstəklədiklərini və bu
siyasətin davam edəcəyini, yeni qərargahda Prezident İlham Əliyevin tövsiyələri ilə səmə
rəli təşəbbüslərin irəli sürüləcəyinə əmin olduğunu vurğulamışdır.
Qazaxıstan Parlamenti Məclisinin Sədri Assambleya Şurasının qərarına əsasən təsis
edilmiş “TürkPA-nın inkişafındakı xüsusi xidmətlərə görə” medalı Azərbaycan Respubli
kasının Prezidenti cənab İlham Əliyevə təqdim etmişdir.
Prezident İlham Əliyev TürkPA tərəfindən fəaliyyətinə verilən qiyməti yüksək dəyər
ləndirərək bildirmişdir ki, bu medalın təqdim olunmasının Türkdilli Ölkələrin Parlament
Assambleyasının Beynəlxalq Katibliyinin mənzil-qərargahının açılışına, həmçinin Azər
baycan, Qazaxıstan və Qırğızıstanın müstəqilliklərinin 25-ci il dönümünə təsadüf etməsi
rəmzi məna daşıyır.
Prezident türkdilli ölkələrin həm ikitərəfli, həm çoxtərəfli formatda, həm də BMT, İƏT
və digər beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıq etdiyini vurğulamışdır.
Görüşdə Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Sədri cənab İsmayıl Kahraman Azərbaycan
ilə Türkiyə arasında dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin bütün istiqamətlərdə, o cümlədən
parlamentlərarası əməkdaşlıq sahəsində uğurla inkişaf etdiyini vurğulamış, Türkdilli Öl
kələrin Parlament Assambleyasının fəaliyyətinə toxunaraq ölkələr arasında əməkdaşlığın
genişləndirilməsində TürkPA-nın rolunu xüsusi qeyd etmişdir.
Qırğızıstan Joqorku Keneşinin Sədri cənab Çınıbay Tursunbekov da ölkələr arasın
da əlaqələrin müxtəlif istiqamətlərdə uğurla inkişaf etdiyini bildirərək parlamentlərarası
əməkdaşlığın bu əlaqələrin inkişafına öz töhfəsini verdiyini söyləmişdır.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN
SƏDRİ OQTAY ƏSƏDOVUN QAZAXISTAN RESPUBLİKASI
PARLAMENTİ MƏCLİSİNİN SƏDRİ NURLAN NİQMATULİN İLƏ GÖRÜŞÜ
Dekabrın 21-də Milli Məclisin
Sədri Oqtay Əsədov Azərbaycanda
səfərdə olan Qazaxıstan Respublika
sı Parlamenti Məclisinin Sədri Nur
lan Niqmatulin ilə görüşmüşdür.
Spiker qonağı səmimi salamla
yaraq, onun TürkPA-nın Beynəlxalq
Katibliyinin yeni inzibati binasının
açılışı münasibəti ilə ölkəyə səfəri
çərçivəsində Milli Məclisdə olmasın
dan məmnunluq duyduğunu söylə
di. Sədr bildirdi ki, qarşılıqlı səfərlər
ölkələr arasında strateji əməkdaşlı
ğın daha da inkişafı üçün yeni im
kanlar açır.
Bildirildi ki, Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası, bu dövlətlərin Ağsaqqallar Şu
rası, TÜRKSOY, TürkPA, Beynəlxalq Türk Akademiyası, Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu
çərçivəsində əməkdaşlıq türk mənəvi birliyinin möhkəmlənməsinə xidmət edir. Sədr Milli
Məclislə Qazaxıstan Parlamenti arasında əlaqələrin inkişafından danışaraq hər iki ölkənin
qanunvericilik orqanlarında dostluq qruplarının fəaliyyət göstərməsini yüksək dəyərlən
dirdi.
Səmimi qəbul üçün minnətdarlığını bildirən Qazaxıstan Respublikası Parlamenti Məc
lisinin Sədri Nurlan Niqmatulin Azərbaycana səfəri çərçivəsində məqsədin TürkPA-nın
Beynəlxalq Katibliyinin yeni inzibati binasının açılışı mərasimində iştirak etmək, təşkilatın
gələcək fəaliyyəti barədə fikir mübadiləsi aparmaq, həyatın müxtəlif sahələrində əməkdaş
lığımızın perspektivlərini müzakirə etmək olduğunu söyləmişdir.
Görüşdə tərəfləri maraqlandıran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılmışdır.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN SƏDRİ OQTAY ƏSƏDOV
QIRĞIZISTAN JOQORKU KENEŞİNİN SƏDRİ ÇINIBAY TURSUNBEKOVU QƏBUL ETDİ
Dekabrın

21-də

Milli

Məclisin Sədri Oqtay Əsə
dov Bakıda rəsmi səfərdə
olan Qırğızıstan Joqorku Ke
neşinin Sədri Çınıbay Tur
sunbekovu qəbul etdi.
Türkdilli Ölkələrin Par
lament

Assambleyasının

fəaliyyətindən söz açan Oq
tay Əsədov vurğuladı ki,
yarandığı gündən qurum
böyük inkişaf yolu keçib və
parlamentlərarası əlaqələr
də yeni mərhələ açıb. TürkPA bundan sonra da geniş coğrafi ərazini əhatə edən türk dünya
sının qarşılaşdığı problemlərin həllinə öz töhfəsini verəcək. Söhbət zamanı türk dünyasının
birliyini möhkəmləndirmək istiqamətində Azərbaycanın irəli sürdüyü təşəbbüslərdən və
həyata keçirdiyi tədbirlərdən söz açan Oqtay Əsədov türk sivilizasiyasının bərpası və inki
şafı üçün türkdilli xalqların mədəni irsinin qorunması vacibliyini xüsusi vurğuladı.
Görüşdə Joqorku Keneş Sədrinin diqqətinə çatdırıldı ki, Azərbaycan Qırğızıstanla əla
qələrin daha da möhkəmlənməsinə və dərinləşməsinə mühüm əhəmiyyət verir. Azərbay
can-Qırğızıstan münasibətlərində mədəni-humanitar əlaqələrin rolu xüsusi vurğulandı.
TÜRKSOY-un bu sahədəki fəaliyyəti yüksək qiymətləndirildi.
Hazırda parlamentlərarası əlaqələrin daha dinamik xarakter aldığı və deputatlarımızın
müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda fəal əməkdaşlıq etdiyi qeyd edildi. Milli Məclisdə və Jo
qorku Keneşdə fəaliyyət göstərən parlamentlərarası dostluq qruplarından bəhs olundu.
Görüşdə Qırğızıstan Joqorku Keneşinin Sədri Çınıbay Tursunbekov Azərbaycana səfər
dən məmnunluğunu bildirdi. TürkPA-nın mənzil-qərargahının açılışını yüksək dəyərlən
dirdi. Sonra tərəfləri maraqlandıran bir sıra məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı.

FƏALİYYƏT BÜLLETENİ | 2016 11

TURKPA

Türkdilli Ölkələrİn Parlament Assambleyası

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN SƏDRİ OQTAY ƏSƏDOVUN
TÜRKİYƏ BÖYÜK MİLLƏT MƏCLİSİNİN SƏDRİ İSMAYIL KAHRAMANLA GÖRÜŞÜ

Dekabrın 22-də Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsədov ölkədə səfərdə olan Türkiyə Böyük
Millət Məclisinin Sədri İsmayıl Kahramanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etdi.
Sədr ölkəyə səfər etmiş Türkiyə parlamentinin spikerinə öz dərin təşəkkürünü bildirərək
dedi ki, TürkPA bundan sonra da parlamentlərimiz arasında əməkdaşlığın daha da də
rinləşməsi istiqamətində fəaliyyət göstərəcəkdir. Türkdilli Ölkələrin Əməkdaşlıq Şurası,
TÜRKSOY, Türk Akademiyası kimi qurumlar türk dünyasının birləşməsinə xidmət edir.
Söhbətdə Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərindən söz açan Sədr dostluğumuzun sarsılmaz
və daimi olduğunu bildirdi. Söhbətdə əməkdaşlığın strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yük
səlməsində dövlət başçılarının rolu yüksək dəyərləndirildi. Qeyd edildi ki, hər iki ölkənin
qanunvericilik orqanından dostluq qrupları fəaliyyət göstərir və qarşılıqlı səfərlər, nüfuzlu
beynəlxalq qurumlarda keçirilən görüşlər münasibətlərimizi daha da dərinləşdirir.
Səmimi qəbul üçün minnətdarlığını bildirən Türkiyə Böyük Millət Məclisinin spikeri İs
mayıl Kahraman TürkPA-nın gələcəkdə türkdilli ölkələrin haqq səsinin dünya miqyasında
eşidilməsi işinə layiqli töhfə verəcəyinə inamını ifadə etdi, təşkilata gələcək fəaliyyətində
uğurlar arzuladı. Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinə toxunan İsmayıl Kahraman Türki
yənin hər zaman Azərbaycanın yanında olduğunu, Azərbaycan tərəfindən də qarşılıqlı şə
kildə bu dəstəyin daim hiss etdiklərini söylədi. Söhbətdə tərəfləri maraqlandıran məsələlər
ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı.
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QAZAXISTANIN TÜRKPA-dakı SƏDRLİYİ
3-4 dekabr 2015-ci il tarixində TürkPA-nın Astana şəhərində keçirilmiş 6-cı Plenar İc
lasınında TürkPA-dakı sədrlik Azərbaycandan Qazaxıstana təhvil verilmişdir. Qazaxıstan
Respublikası Parlamenti Məclisi növbəti dövr üçün Qazaxıstan sədrliyinin fəaliyyət planını
müəyyənləşdirmişdir.
TürkPA-nın 6-cı Plenar İclasının proqramı çərçivəsində bir sıra tədbirlər həyata keçi
rilmişdir.
Xüsusilə, nümayəndə heyətləri və möhtərəm qonaqlar Beynəlxalq Türk Akademiyası
tərəfindən təşkil olunmuş “Böyük Çöldə dövlətçilik və parlamentarizm” adlı beynəlxalq
konfransda iştirak etmiş və “Menqi tas” (“Əbədi daş”) tarixi abidəsinin açılış mərasimində
iştirak etmişdir.
Üzərində 60 qədim türk tayfasının nişanı əks olunmuş “Menqi tas” (“Əbədi daş”) tari
xi abidəsinin açılış mərasimi Türk dünyasının sosial və elmi həyatında əlamətdar bir tarixi
hadisə olmuşdur.
Qazaxıstanın TürkPA-dakı sədrliyi üzv ölkələrin - Azərbaycan, Qazaxıstan və Qırğı
zıstanın müstəqilliyinin 25-ci il dönümü ərəfəsinə təsadüf etmiş və Qazaxıstan, sədrliyi
dövründə TürkPA-nın bundan sonra da beynəlxalq parlament təşkilatlar arasında tanıdıl
masına öz töhfəsini vermişdir. Bu dövrdə bir sıra mühüm tədbirlər keçirilmişdir.
TürkPA-ya sədrliyi dövründə Qazaxıstan Parlamenti Məclisi 26-27 sentyabr 2016-cı il
tarixində Astanada keçirilmiş Elm, İnnovasiya və Texnologiyalar üzrə Asiya Parlamentlə
rarası Foruma ev sahibliyi etmişdir. Tədbirdə çıxış edən Qazaxıstan Parlamenti Məclisinin
Sədri cənab Nurlan Niqmatulin belə bir forumun Qazaxıstanın müstəqilliyinin 25-ci ildö
nümü ərəfəsində keçirilməsinin simvolik xarakter daşıdığını qeyd etmişdir. Eyni zamanda
Sədr Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti cənab Nursultan Nazarbayevin Asiya və İslam
dünyası ölkələri arasında əməkdaşlığın inkişafına xüsusi önəm verdiyini də iştirakçıların
diqqətinə çatdırmışdır.
Qazaxıstan Respublikası Parlamenti Məclisinin Sədri, TürkPA-nın Fəaliyyətdə olan
sədri cənab Nurlan Niqmatulin 20-27 oktyabr 2016-cı il tarixində Cenevrədə keçirilən Par
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lamentlərarası İttifaqın 135-ci Assambleyasında da iştirak etmişdir. Sədr öz çıxışında in
san hüquqları və əsas azadlıqların qorunmasının sülh və rifahın mühüm bir amili kimi
bütün dövlətlər və xalqlar arasında dostluq münasibətlərinin inkişafında və əməkdaşlığın
təmin edilməsində zəruri olduğunu vurğulamışdır. “Bu il Qazaxıstan müstəqilliyinin 25-ci
il dönümünü qeyd edir. Bu qısa müddət ərzində bizim ölkəmiz ilk Prezident Nursultan
Nazarbayevin rəhbərliyi altında bir sıra siyasi və sosial-iqtisadi islahatlar həyata keçirmiş
və mühüm nəticələr əldə etmişdir. Vətəndaşların seçki hüquqlarının, təmsilçiliyin, gender
bərabərliyinin və insan hüquqlarının təmin edilməsində böyük işlər görülmüşdür”, - deyə
cənab Niqmatulin qeyd etmişdir.

15 iyul 2016-cı il tarixində Türkiyədə baş vermiş dövlət çevrilişi cəhdi zamanı TürkPA
türk xalqı və onun demokratik yolla seçilmiş hökumətinə dəstək olmuşdur.
Həmçinin, TürkPA 1 sentyabr 2016-cı il tarixində Ankarada keçirilmiş Demokratiya və
Həmrəylik Sammitinə toplaşmış doqquz beynəlxalq parlament təşkilatlarından biri olmuş
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dur. Toplantıda demokratik yolla seçilmiş hökuməti devirmək məqsədilə törədilmiş dəh
şətli cəhdləri ciddi şəkildə qinayan və Türkiyənin demokratik dəyərlərinin qorunmasında
ölkələrin birmənalı dəstəyini özündə əks etdirmiş bəyannamə qəbul edilmişdir.
Bundan başqa TürkPA həmçinin 31 oktyabr 2016-cı il tarixində Bakıda keçirilmiş “Xal
qın səsi, ədalətin zəfəri” adlı beynəlxalq konfransın təşkilatçılarından biri olmuşdur. Təd
birdə Türkiyədə baş vermiş çevriliş cəhdi ciddi şəkildə qınanılmış və ölkədəki demokratik
dəyərlərə dəstək ifadə edilmişdir. Bundan başqa TürkPA Bakı Dövlət Universiteti, Qaza
xıstanın Bakıdakı səfirliyi və Beynəlxalq Türk Akademiyası ilə birgə 22 dekabr 2015-ci il
tarixində Bakı Dövlət Universitetində Qazax xanlığının 550 illiyinə, həmçinin dahi Qazax
mütəfəkkiri Abayın 170-ci il dönümünə həsr edilmiş beynəlxalq konfrans təşkil etmişdir.
Həmçinin, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi TürkPA-dakı fəaliyyəti çərçivə
sində Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu ilə birgə 24 dekabr 2016-cı il tarixində üzv ölkələri
nin müstəqilliklərinin 25-ci il dönümünə həsr edilmiş beynəlxalq konfrans keçirmişdir.
TürkPA tərəfindən Qazaxıstanın müstəqilliyinin 25-ci il dönümünə həsr olunmuş di
gər beynəlxalq konfrans 28 noyabr 2016-cı il tarixində Astanada Qazaxıstan Parlamenti
Məclisinin ev sahibliyində keçirilmişdir. Tədbirdə Belarus, Belçika, Çin, Finlandiya, Alma
niya, İran, İtaliya, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Latviya, Polşa, Rusiya, ABŞ, Türkiyə və İsveçdən
olan parlamentarilər və ekspertlər iştirak etmişdir.
Tədbirdə çıxış edən TürkPA-nın fəaliyyət olan sədri cənab Nurlan Niqmatulin qeyd
etmişdir ki: “Müstəqilliyin ilk dövründə insanların seçimi tamamilə doğru yola istiqamət
lənmişdir və Qazaxıstan vətəndaşları öz taleyini, ümumilikdə millətin taleyini Nursultan
Nazarbayevi seçməklə ona həvalə etmişdir”.
TürkPA, Ankarada Əhməd Yəsəvi adına Beynəlxalq Qazax-Türk Universitetinin çətiri
altında 6 oktyabr 2016-cı il tarixində keçirilən “Türkdilli ölkələr -müstəqilliklərinin 25-ci il
dönümündə” adlı beynəlxalq simpoziumun, eləcə də 1-3 iyun 2016-cı il tarixində Türk-Asi
ya Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin himayədarlığı ilə keçirilmiş 5-ci Dünya Türk Forumu
nun təşkilatçılarından biri olmuşdur.
Həmçinin, TürkPA üzv ölkələrinin millət vəkillərinin və Baş katibin üzv dövlətlərin 25-ci
il dönümünə həsr edilmiş məqalələri də üzv dövlətlərin kütləvi informasiya vasitələrində nəşr
olunmuşdur. Baş katib üzv ölkələrin ali təhsil müəssisələrində mühazirələr oxumuşdur.
TürkPA eyni zamanda 19-21 oktyabr 2016-cı il tarixində Brüsseldə Krans Montana Fo
rumu tərəfindən təşkil edilmiş 18-ci illik Vətən və Qlobal Təhlükəsizlik Forumunun təş
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kilatçılarından biri olmuşdur, həmin tədbirdə Baş katib TürkPA-ya üzv dövlətlərin müs
təqilliklərinin 25-ci il dönümü ilə bağlı çıxış etmişdir. TürkPA və Krans Montana Forumu
arasında əməkdaşlıq sahəsində Anlaşma Sazişi imzalanmışdır.
TürkPA Bakı Dövlət Universiteti ilə birlikdə böyük qazax mütəfəkkiri və şairi Abayın
(Abay İbrahim Kunanbayoğlu) kitabının nəşrini maliyyələşdirmişdir.
TürkPA-nın Qazaxıstan sədrliyi 26 may 2016-cı ildə parlamentlərin iqtisadi məsələlər
komitələrinin 1-ci birgə iclasına təşəbbüs göstərmək və 27 sentyabr 2016-cı ildə TürkPA
üzv dövlətlərin parlamentlərinin sosial siyasət məsələlər komitələrinin 3-cü birgə iclasını
keçirmək, eləcə də Qazaxıstanın 25-ci il dönümünə həsr edilmiş tədbirlərində beynəlxalq
məsələlər komitələrini bir araya gətirməklə üzv parlamentlər arasında qarşılıqlı fəaliyyətin
dərinləşməsinə əsaslı töhfə vermişdir.
TürkPA digər ölkələrdəki türkdilli icmalarla da əlaqələrini genişləndirmişdir. Xüsusi
lə, qazaxların ləyaqəti uğrunda döyüşmüş Zuka Batırın 150-ci il dönümünə həsr olunmuş
tədbirlərin keçirilməsində TürkPA Avropanın qazax icmasını dəstəkləmişdir.
2016-cı il ərzində TürkPA daimi komissiyalarının müntəzəm iclasları keçirilmişdir.
Komissiyaların təsdiq olunmuş hesabat məruzəsi və tövsiyə qərarları 7-ci Plenar İclasa təq
dim ediləcəkdir.
TürkPA-nın Hüquq Məsələləri və Beynəlxalq Əlaqələr Komissiyasının 5-ci İclası
17 may 2016-cı il tarixində Türkiyə Böyük Millət Məclisinin ev sahibliyində baş tutmuş
dur. İclas gündəliyinə “Kibercinayətkarlığa qarşı mübarizə: üzv ölkələr arasında hüquqi
çərçivənin və əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi” mövzusunda hesabat məruzəsi və tövsi
yə qərarı, eləcə də TürkPA-nın maliyyə sənədləri, “Göstərdiyi xidmətlərə görə” medalının
əsasnaməsinin müzakirəsi daxil edilmişdir. İclasa komissiyanın sədri, Türkiyə Böyük Mil
lət Məclisinin üzvü cənab Haluk İpek rəhbərlik etmişdir.
TürkPA-nın Sosial, Mədəni və Humanitar Məsələlər Komissiyasının 5-ci İclası
24 may 2016-cı ildə Astanada Qazaxıstan Parlamenti Məclisinin ev sahibliyi ilə baş tutmuş
dur. İclas gündəliyinin əsas mövzusu “Fəlakət və böhranın idarə edilməsində üzv ölkələr
arasında əməkdaşlıq” olmuşdur. İclasa Qırğızıstan Joqorku Keneşinin üzvü, eləcə də ko
missiyanın sədri cənab Sadık Şer-Niyazın rəhbərlik etmişdir.
TürkPA-nın Ətraf Mühit və Təbii Ehtiyatlar Komissiyasının 2-ci İclası 24 noyabr
2016-cı il tarixində Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin ev sahibliyində keçirilmiş
dir. İştirakçılar iclasın gündəliyinin “Qlobal iqlim dəyişiklikləri: TürkPA üzv ölkələri üçün
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səbəb və nəticələr” adlı mövzusunu müzakirə etmişdir. İclasa komissiyanın sədri, eyni za
manda Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin üzvü cənab Əhliman Əmiraslanov
rəhbərlik etmişdir.
TürkPA fəaliyyəti çərçivəsində “Kurmanjan Datka” adlı tanınmış qırğız filminin təq
dimatı keçirilmiş, məşhur türk şairi Yunus Əmrənin seçilmiş əsərləri qazax dilinə tərcümə
edilmiş (tərçüməçi Nurşat Jumadilova), həmçinin “Qazax və türk dillərinin müqayisəli qram
matikası” adlı kitab çap olunmuşdur( müəlliflər: Bayan Junusova və Nurullah Taşdelen).
TürkPA üzv ölkələrdə seçki və referendum müşahidəsi üzrə öz missiyasını davam
etdirmişdir. Belə ki, TürkPA seçki müşahidə missiyası 20 mart 2016-cı ildə Qazaxıstanda
keçirilmiş növbədənkənar parlament seçkilərinin və 26 sentyabr 2016-cı ildə Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyasına dəyişikliklərlə bağlı referendumun, 11 dekabr 2016-cı il
tarixində Qırğız Respublikasının Konstitusiyasına dəyişikliklərlə bağlı referendumun mü
şahidəsini həyata keçirmişdir.
TürkPA Türk Şurası, TÜRKSOY, Beynəlxalq Türk Akademiyası və Türk Mədəniyyət
və İrsi Fondu kimi türk əməkdaşlıq qurumları, həmçinin TürkPA-da müşahidəçi statusuna
malik olan Macarıstan Respublikasının Parlamenti ilə əməkdaşlığını davam etdirmişdir.
Belə ki, TürkPA nümayəndə heyəti 11-14 avqust 2016-cı ildə Macarıstanın Buqak kəndində
keçirilən Hun-Türk xalqlarının Qurultayında iştirak etmişdir.
TürkPA Parlamentlərarası İttifaq (Pİ), İƏT Parlament İttifaqı, Asiyada Qarşılıqlı Fəaliy
yət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQFETM), ATƏT Parlament Assambleyası, ATƏT,
Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Parlamentlərarası Assambleyası, Qara Dəniz İqtisadi Əmək
daşlıq Təşkilatının Parlament Assambleyası və digər təşkilatlar tərəfindən təşkil olunan
müxtəlif tədbirlərə dəvət almışdır.
TürkPA Baş katibi 12-13 dekabr 2016-ci il tarixində Almatı şəhərində BMT-nin Mərkəzi
Asiyada Preventiv Diplomatiya üzrə Regional Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə keçirilmiş “Pre
ventiv diplomatiyada parlamentarilərin rolu” adlı beynəlxalq konfransda iştirak etmişdir.
Cənab Asanov toplantılardan birinə də moderatorluq etmişdir.
TürkPA-nın Qazaxıstan sədrliyi dövründə iqtisadi, mədəni və sosial sahələrdə üzv öl
kələr arasında əməkdaşlığın dərinləşməsi, o cümlədən, parlament təcrübə mübadiləsinin
genişləndirilməsinə istiqamətlənmiş yeni səylər göstərilmişdir. Göstərilən səylər TürkPAnın işinin məzmunu və konseptual inkişafının zənginləşməsi ilə nəticələndi.
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TÜRKPA-nın FƏALİYYƏTDƏ OLAN SƏDRİ
NURLAN NİQMATULİN: “QAZAXISTANIN DİNAMİK
İNKİŞAFI MİLLƏTİN LİDERİNİN TƏŞƏBBÜSÜ
ƏSASINDA TƏMİN EDİLİB”
28 noyabr 2016-cı il tarixində Astanada Qazaxıstan Respublikası Parlamenti Məclisi
nin və xarici işlər nazirliyinin təşkilatçılığı ilə “Qazaxıstan Respublikasının müstəqilliyinin
25-ci il dönümü: nəticələr, nailiyyətlər, gələcəyə baxış” adlı beynəlxalq konfrans keçirilmiş
dir.
Konfransda Belarus, Belçika, Çin, Finlandiya, Almaniya, İran, İtaliya, Qazaxıstan, Qır
ğızıstan, Latviya, Polşa, Rusiya, ABŞ, Türkiyə və İsveçdən parlamentarilər və ekspertlər
iştirak etmişdir. Konfransın gündəliyində duran “İqtisadi və siyasi islahatların nəticələri”,
“Qazaxıstan dünya siyasətində” və “Qazaxıstan: gələcəyə baxış” kimi məsələlər müzakirə
olunmuşdur.
Tədbirdə açılış nitqilə çıxış edən Qazaxıstan Parlamenti Məclisinin Sədri, TürkPA-nın
Fəaliyyətdə olan sədri cənab Nurlan Niqmatulin Qazaxıstanın müstəqillik illərindən danış
mış və ölkənin uğurlu inkişafında Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayevin xüsusi
rolunu vurğulamışdır.
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“Vaxtilə Sovet İttifaqının ucqar bir res
publikası, SSRİ-nin xammal ehtiyatlarının
mənbəyi olmuş Qazaxıstan Respublikası öz
yeni tarixinin 25 illik dövrü ərzində ölkə Baş
çısının rəhbərliyi altında, dünya ictimaiyyə
tinin tamhüquqlu üzvlüyünü əldə etmiş,
müasir və güclü iqtisadiyyatı və sabit cəmiy
yəti ilə regionun liderinə çevrilərək inanıl
maz bir yol keçmişdir”, - deyə Niqmatulin
qeyd etmişdir.
Sədr Qazaxıstanın bazar iqtisadiyyatı
nın inkişafının, dünya iqtisadiyyatına inteq
rasiyasının, yeni vergi sisteminin və müasir
bank infrastrukturunun, eyni zamanda da
xili sahibkarlığının və yeni iqtisadi əlaqələ
rinin yaradılmasının yalnız ölkə başçısının
bütün sahələrdə həyata keçirdiyi radikal islahatlar nəticəsində mümkün olduğunu iştirak
çıların nəzərinə çatdırmışdır.
Niqmatulin söylədiyi kimi, Qazaxıstan Prezidentinin rəhbərliyi ilə ölkə iqtisadiyyatı
nın formalaşması üçün hüquqi baza yaradılmışdır. Eyni zamanda postsovet ölkələri arasın
da ilk dəfə olaraq “Xarici investisiyalar” və “Birbaşa investisiyalar” haqqında qanunların
qəbul edilməsi Qazaxıstanın dünyanın üç ən inkişaf etmiş ölkələrdən birinə çevrilməsi və
25 il ərzində xarici investisiyalar axınının həcminin 260 milyon ABŞ dollarına çatması üçün
geniş imkanlar yaratmışdır. Qazaxıstanın mühüm nailiyyətlərindən danışan Sədr, Milli
Fondun yaradılması, sənaye məhsuldarlığının artması, sənayenin 10 dəfə və əmək haqları
nın 17 dəfə artması, eyni zamanda 2 milyondan çox iş yerinin açılması faktlarını vurğula
mışdır.
Bildirildi ki, müstəqilliyin ilk dövründə insanların seçimi tamamilə doğru yola istiqa
mətlənmişdir. Qazaxıstan vətəndaşları öz taleyini və ümumilikdə millətin taleyini Nursul
tan Nazarbayevi seçməklə ona həvalə etmişdir. “25 il ərzində ölkə başçısı ölkənin dinamik
inkişafının əsas təminatçısı olmuş, eyni zamanda Elbaşı - Millət Liderinin təşəbbüsləri Qa
zaxıstanın rifahına xidmət etmişdir”, - deyə Niqmatulin vurğulamışdır.
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PARLAMENTLƏRARASI İTTIFAQIN 135-ci ASSAMBLEYASI
Qazaxıstan

Respublikası

Parlamenti Məclisinin (Qazaxıs
tan parlamentinin aşağı palatası)
Sədri, TürkPA-nın Fəaliyyətdə
olan sədri cənab Nurlan Niq
matulin 20-26 oktyabr 2016-cı il
tarixində Cenevrədə keçirilən
Parlamentlərarası İttifaqın 135-ci
Assambleyasında çıxış etmişdir.
Cənab Niqmatulin ümumi
müzakirələr çərçivəsində insan
hüquqları və fundamental hü
quqların sülh və rifahın mühüm
amili olaraq bütün dövlətlər və
xalqlar arasında dostluq münasibətlərinin inkişafı və əməkdaşlığın təmin edilməsində zəruri
olduğunu vurğulamışdır.
“Bu il Qazaxıstan müstəqilliyinin 25 illiyini qeyd edir. Nisbətən qısa müddət ərzində
bizim ölkəmiz birinci Prezident Nursultan Nazarbayevin başçılığı ilə siyasi və sosial-iqtisadi
islahatların həyata keçirilməsində diqqətəlayiq nəticələr əldə etmişdir. Vətəndaşların seçki
hüquqlarının, təmsilçilik, gender bərabərliyi və insan hüquqlarının təmin edilməsində böyük
işlər görülmüşdür”, - deyə cənab Niqmatulin qeyd etmişdir.
Məclis Sədrinin dediyi kimi, Qazaxıstanda insan hüquqlarının qorunması üzrə dinamik
inkişaf edən milli sistem yaradılmış və Qazaxıstan Respublikası Prezidenti yanında İnsan
Hüquqları Komissiyası da onun əsas hissələrindən biridir.
Nurlan Niqmatulin həmçinin xatırlatmışdır ki, Qazaxıstan milli qanunvericiliyin yaxşı
laşdırılması sahəsində bir sıra islahatlar həyata keçirmişdir və bu da bir daha onu göstərir ki,
ölkə demokratiya və insan hüquqlarının təmin edilməsi prinsiplərinə sadiqdir.
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ELM, İNNOVASİYA VƏ TEXNOLOGİYALAR ÜZRƏ
ASİYA PARLAMENTLƏRARASI FORUM
Qazaxıstan Parlamenti Məclisi TürkPA-dakı sədrliyi dövründə bir sıra mühüm təd
birlərə ev sahibliyi etmişdir. Bu tədbirlərdən Elm, İnnovasiya və Texnologiyalar üzrə Asiya
Parlamentlərarası Forum 26-27 sentyabr 2016-cı il tarixində Astanada keçirilmişdir.
Qazaxıstan parlamentinin aşağı palatası olan və hal-hazırda TürkPA-ya sədrlik edən
Parlament Məclisi Elm, İnnovasiya və Texnologiyalar üzrə Asiya Parlamentlərarası Foru
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muna ev sahibliyi etmişdir. Təntənəli toplantı 26-27 sentyabr 2016-cı il tarixində Astanada
keçirilmişdir.
Dünyanın 20-dən çox ölkəsindən olan millət vəkilləri və ekspertlər, eləcə də bir sıra
beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri forumun elm və texnologiyalar, həmçinin onların
qanunvericilik bazasına dair aktual məsələlərinə toxunmuşdur.
Forum Qazaxıstan Parlamenti Məclisi tərəfindən İslam Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təş
kilatı və İslam İnkişaf Bankının birgə əməkdaşlığı ilə təşkil olunmuşdur.
Tədbirdə çıxış edən Qazaxıstan Parlamenti Məclisinin Sədri Nurlan Niqmatulin foru
mun Qazaxıstanın Müstəqilliyinin 25-ci il dönümü ərəfəsində keçirilməsinin simvolik xa
rakter daşıdığını tədbir iştirakçılarının nəzərinə çatdırmışdır. Məclis Sədrinin də qeyd etdiyi
kimi, Qazaxıstanın Prezidenti Nursultan Nazarbayev müstəqilliyin ilk günündən İslam dün
yası ölkələri daxil olmaqla Asiya ölkələri ilə əməkdaşlığa xüsusi əhəmiyyət vermişdir: “Bil
diyiniz kimi, Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayev BMT-nin Baş Assambleyasının
70-ci sessiyasında Asiya ölkələrinin dünya iqtisadi inkişafına böyük təsirini qeyd etmişdir.
Bununla əlaqədar olaraq Asiya ölkələri arasında əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi
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və möhkəmləndirilməsi parlamentlərimiz üçün böyük məsuliyyətdir”. Cənab Niqmatulin
həmçinin İslam ölkələri birliyinin regionda stabillik və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilmə
sində, təhsil, elm və İslam mədəniyyətinin inkişafında böyük nailiyyətlər əldə etdiyini vur
ğulamışdır. O, Niqmatulin Qazaxıstanın yeni texnologiyalar və innovativ elmlərin inkişaf
etdirilməsində dünya ölkələri ilə əməkdaşlığa hazır olduğunu bildirmişdir.
Parlament Məclisinin Sədri Qazaxıstanın 2017-ci ildə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının
(İƏT) elm və texnologiyalar üzrə sammitinə ev sahibliyi edəcəyi haqqında məlumat ver
mişdir.

“BÖYÜK ÇÖLDƏ DÖVLƏTÇİLİK
VƏ PARLAMENTARİZM” MÖVZUSUNDA
BEYNƏLXALQ KONFRANS
3 dekabr 2015-ci il tarixində Qazaxıstanın paytaxtı Astanada “Böyük Çöldə dövlətçilik
və parlamentarizm” mövzusunda beynəlxalq konfrans baş tutmuşdur.
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Tədbir Beynəlxalq Türk Akademiyası tərəfindən Türkdilli ölkələrin Parlament As
sambleyasının 6-cı Plenar İclas çərçivəsində təşkil olunmuşdur.
Konfransda TürkPA-nın üzv ölkələrinin nümayəndə heyətlərinin başçıları və üzvləri,
Macarıstan parlamentinin nümayəndə heyəti, diplomatik korpus və görkəmli elm adamla
rı iştirak etmişdir.
Konfrans Türk dünyasında parlamentarizmin tarixinə və Böyük Çöldə dövlətçiliyin
ortaq ənənələrinin yaxından öyrənilməsi məsələlərinə həsr edilmişdir.
Konfransda, həmçinin, eradan əvvəl 7-ci əsrdə Şərq Xəzər Xaqanlığının xaqanı İlteriş
Qutluğ tərəfindən yaradılmış “Menqi tas” (“Əbədi daş”) abidəsinin surətinin açılışı keçi
rilmişdir.
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QAZAX XANLIĞININ 550 İLLİYİNƏ VƏ DAHİ QAZAX
MÜTƏFƏKKİRİ ABAYIN 170-ci İl dönümüNƏ HƏSR
EDİLMİŞ BEYNƏLXALQ KONFRANS

Qazax xanlığının 550 illiyinə və dahi Qazax mütəfəkkiri Abayın 170-ci il dönümünə
həsr edilmiş beynəlxalq konfrans 22 dekabr 2015-ci il tarixində Bakı Dövlət Universitetində
keçirilmişdir.
Tədbir Qazaxıstanın Bakıdakı səfirliyi tərəfindən Bakı Dövlət Universiteti, Beynəlxalq
Türk Akademiyası, Əl-Fərabi adına Qazaxıstan Dövlət Universiteti, eləcə də TürkPA-nın
dəstəyi ilə təşkil edilmişdir.
Tədbirdə çıxış edənlər və dəvətlilər sırasında Qazaxıstan Respublikasının Azərbaycan
Respublikasındakı səfiri Beybit İsabayev, tanınmış Qazax ictimai və dövlət xadimi, xalq
şairi Oljas Suleymenov, Əl-Fərabi adına Qazaxıstan Dövlət Universitetinin rektoru Qalım
kair Mutanov, Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Abel Məhərrəmov, Türk Şurasının Baş
katibi Ramil Həsənov, TürkPA-nın Baş katibi Jandos Asanov, Beynəlxalq Türk Akademiya
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sının prezidenti Darxan Kıdırali, Türk Mədəniyyət və Miras Fondunun prezidenti Günay
Əfəndiyeva, Azərbaycan Milli Məclisinin üzvləri, Bakıda akkreditasiyadan keçmiş diplo
matik nümayəndəliklərin rəhbərləri və nümayəndələri, eləcə də Azərbaycan, Qazaxıstan,
Qırğızıstan, Özbəkistan və digər ölkələrdən olan görkəmli alimlər yer almışdır.
Konfransda Qazax xanlığının yaranması və formalaşmasının tarixi aspektləri, eləcə də
Abay kimi tanınan böyük qazax şairi və filosofu İbrahim Kunanbayoğlunun yaradıcılıq irsi
müzakirə edilmişdir.

Tədbirdə səfir Beybit İsabayev Azərbaycan dilində nəşr edilmiş “Qazax xanlığı: mən
şəyi, adət ənənələri və irsi” adlı kitabını təqdim etmişdir. Konfrans çərçivəsində Əl-Fərabi
adına Qazaxıstanın Dövlət Universiteti ilə Bakı Dövlət Universiteti arasında Anlaşma Me
morandumu imzalanmışdır.
Xatirə hədiyyələri təqdim edilmiş, Qazax xanlığı haqqında sənədli film nümayiş etdi
rilmiş və Əl-Fərabi Universiteti ilə BDU-nun tələbələrindən ibarət yaradıcı qrupların kon
sert proqramı təşkil edilmişdir.
Tanınmış alimlərin iştirakı ilə 170-ci il dönümü qeyd edilən böyük Qazax şairi və filo
sofu Abayın poeziyası və yaradıcılıq irsinə həsr edilmiş dəyirmi masa böyük marağa səbəb
olmuşdur.
Konfransda çıxışı zamanı Baş katib Jandos Asanov öz gözəlliyini və poetik rəngini
itirmədən şair Abayın əsərlərinin Qazax dilindən Azərbaycan dilinə, eləcə də Nizami Gən
cəvi, Nəsimi və Füzulinin əsərlərinin Azərbaycan dilindən Qazax dilinə tərcümə edilməsi
məsələlərinə diqqət yetirilməsinə ehtiyac olduğunu vurğulamışdır.
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KONYADA TÜRKDİLLİ ÖLKƏLƏRDƏ SƏHRALAŞMAYA
QARŞI MÜBARİZƏ MÖVZUSUNDA SEMİNAR
7 aprel 2016-cı il tarixində Türkiyə Böyük Millət Məclisi və Türk Əməkdaşlıq və Koor
dinasiya Agentliyinin (TİKA) dəstəyi ilə Konya şəhərində türkdilli ölkələrdə səhralaşma ilə
mübarizə mövzusunda seminar keçirilmişdir.
Seminar 2 aprel 2015-ci il tarixində TBMM-in ev sahibliyində keçirilmiş TürkPA-nın
Ətraf Mühit və Təbii Ehtiyatlar Komissiyasının 1-ci iclasında qəbul edilən iş planına uyğun
olaraq təşkil edilmişdir. Seminarın keçirilməsində əsas məqsəd türkdilli ölkələr arasında
səhralaşmaya qarşı mübarizəyə dair məlumatlılığın artırılması olmuşdur.
Seminarda Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Türkiyə parlamentlərindən olan
ekspertlər, eləcə də Türkiyənin Meşə və Su İşləri Nazirliyinin, eləcə də Ərzaq, Kənd Təsər
rüfatı və Heyvandarlıq Nazirliyinin, Konya Səlcuq Universiteti, Konya Torpaq, Su və Səh
ralaşma ilə Mübarizə üzrə Araşdırma İnstitutunun nümayəndələri iştirak etmişdir.
İştirakçılar məsələyə dair qanunvericiliyin təkmilləşdiriliməsi məqsədilə əməkdaşlı
ğın dərinləşdirilməsinə ehtiyac olduğunu vurğulamışdır.
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Seminarın birinci hissəsində iştirakçılar TürkPA ölkələrində səhralaşma ilə bağlı cari
vəziyyət ətrafında müzakirələr aparmış və mövzu ilə əlaqədar video təqdimatlar göstər
mişdir. Seminarın ikinci hissəsində isə iştirakçılar TürkPA ölkələrində kənd təsərrüfatı əra
ziləri də daxil olmaqla səhralaşmaya qarşı mübarizə fəaliyyətlərinə dair çıxışlar etmişdir.
Müzakirələrdən sonra iştirakçılar tərəfindən TürkPA-nın Ətraf Mühit və Təbii Ehti
yatlar Komissiyasının 19 aprel 2016-cı il tarixində Bakıda keçiriləcək 2-ci iclasında təqdim
edilməsi üçün yekun hesabat qəbul edilmişdir.
8 aprel 2016-cı il tarixində toplantı iştirakçıları Konyadan 90 km məsafədə olan Kara
pınarda yerləşən Torpaq, Su və Səhralaşma ilə Mübarizə üzrə Araşdırma İnstitutunu ziya
rət etmişlər. Ziyarət çərçivəsində institutun müdiri cənab Durmuş Ali Çarkacı iştirakçılara
səhralaşmaya qarşı görülən işlərlə bağlı video təqdimat göstərmişdir. Daha sonra Səlcuq
Universiteti əkinçilik fakültəsi tarla bitkiləri bölümünün müdir müavini dos. dr. Ramazan
Acar eroziyaya məruz qalan otlaqlarda istifadə oluna biləcək kol bitkilərinə dair təqdimatla
çıxış etmişdir.
Təqdimatlardan sonra iştirakçılar araşdırma sahəsini gəzmiş və səhralaşmaya qarşı
görülən tədbirlərlə tanış olmuşlar. Ərazi ilə tanışlıq zamanı hər bir iştirakçı türkdilli ölkə
lərdə səhralaşmaya qarşı mübarizə üzrə ekspert toplantısının iştirakçıları üçün ayrılmış
xüsusi yerdə ağac əkmişdir.
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TURKPA ÜZV ÖLKƏLƏRİNİN PARLAMENTLƏRİNİN İQTİSADİ
MƏSƏLƏLƏR KOMİTƏLƏRİNİN ÜZVLƏRİNİN BİRGƏ İCLASI

TürkPA üzv parlamentlərinin iqtisadi inkişaf, maliyyə, kənd təsərrüfatı və iqtisadi fəaliy
yətin digər növləri ilə məşğul olan komitə və komissiyalarının üzvləri, eləcə də Qazaxıstanın
aparıcı araşdırma mərkəzlərinin nümayəndələri Astanada TürkPA-nın Fəaliyyətdə olan sədr
liyi - Qazaxıstan Respublikası Parlamenti Məclisi tərəfindən 25-26 may 2016-cı il tarixində ke
çirilən Astana İqtisadi Forumunun himayəsində təşkil edilən “Böyük İpək Yolunun türkdilli
ölkələr üçün rolu və perspektivləri” adlı konfransında toplanmışdır.
İştirakçıları salamlayan Qazaxıstan Parlamenti Məclisinin Beynəlxalq əlaqələr, müdafiə
və təhlükəsizlik komitəsinin sədri cənab Maulen Aşimbayev dünyada hələ də davam edən
iqtisadi və maliyyə böhranının təsirinin azaldılmasında TürkPA ölkələrinin qarşılıqlı iqtisadi
əlaqələrinin dərinləşdirilməsinin vacibliyini qeyd etmişdir.
Tədbirə Qazaxıstan Parlamenti Məclisinin üzvü cənab Serik Seydumanov başçılıq etmiş
dir. İştirakçılar üzv ölkələrdə transmilli layihələrin tamamlanmasının ardınca ölkələrin nəqliy
yat və tranzit potensialını nəzərə alaraq uzunmüddətli fikir mübadiləsi aparmışdır.
TürkPA parlament üzvləri də Astana İqtisadi Forumunun bir sıra iclaslarında iştirak et
mişdir.
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BEŞİNCİ DÜNYA TÜRK FORUMU

2016-cı il 1-3 iyun tarixlərində Türk Asiya Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin (TASAM)
himayədarlığı ilə İstanbulda 5-ci Dünya Türk Forumu keçirildi. Forumda müxtəlif türk
dövlətlərindən və digər ölkələrdən olan tanınmış alimlər, diplomatlar və ictimai xadimlər
iştirak etmişdir. TürkPA bu tədbirin tərəfdaşlarından biri olmuşdur.
2 iyun 2016-cı il tarixində Türk Asiya Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin (TASAM) səd
ri cənab Süleyman Şensoy və TürkPA Baş katibi cənab Jandos Asanov forumun açılışında
çıxış etmişdir.
J.Asanov öz çıxışında Prezident Nursultan Nazarbayevin təşəbbüsü ilə yaranan Türk
PA-nın türkdilli ölkələr arasında olan əməkdaşlığın əsl parlament ölçüsünə çevrildiyini
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qeyd etmişdir. Auditoriyaya Türkdilli Ölkələrin Parlament Assambleyasının fəaliyyətləri
haqqında qısa məlumat verən Baş katib TürkPA dövlətlərindən Azərbaycan, Qazaxıstan və
Qırğızıstanı müstəqilliklərinin 25-ci il dönümü münasibətilə təbrik etmişdir. Türk dövlət
ləri arasında mövcud əlaqələrin cari vəziyyətinə toxunan J.Asanov qarşılıqlı informasiya
axını kanallarının genişləndirilməsi ilə türk xalqlarının bir-birilərinin dillərinin və cəmiy
yətlərinin öyrənilməsinin vacibliyinə diqqət çəkmişdir.
Türkdilli ölkələr arasında əlaqələrin dərinləşdirilməsinə yönəlmiş səylərinə görə Türk
PA Baş katibi Jandos Asanov TASAM-ın Qızıl Alma diplomu ilə təltif edilmişdir.
Həmçinin, TürkPA Baş katibi tərəfindən 5-ci Dünya Türk Forumunun iştirakçılarının
şərəfinə ziyafət verilmişdir.
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TÜRKPA ÜZV ÖLKƏLƏRİNİN SOSİAL
VƏ MƏDƏNİ MƏSƏLƏLƏR KOMİTƏLƏRİNİN
3-cü BİRGƏ TOPLANTISI
27 sentyabr 2016-cı il tarixində Astana şəhərində Qazaxıstan TürkPA-ya sədrliyinin
himayəsində TürkPA üzv ölkələrinin sosial və mədəni məsələlər üzrə komitələrinin 3-cü
birgə iclası keçirilmişdir. İclas 26-27 sentyabr 2016-cı il tarixində Astanada keçirilən Elm, İn
novasiya və Texnologiyalar üzrə Asiya Parlamentlərarası Forumu çərçivəsində təşkil edil
mişdir.
İclas iştirakçılarından Qazaxıstan Respublikası Parlamenti Məclisi və Senatının üzv
ləri, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin və Türkiyə parlamentinin üzvləri, eləcə də
Türk Akademiyasının, Qazaxıstan Milli Muzeyinin və TürkPA Katibliyinin nümayəndələri
türkdilli ölkələrdə sosial məsələlər, eləcə də elm, innovasiya və texnologiyalar sahəsində
əməkdaşlığın vacibliyinə dair fikir mübadiləsi aparmışdır.
İştirakçıları salamlayan Qazaxıstan Respublikası Parlamenti Məclisinin üzvü cənab
Sauytbek Abdraxmanov Qazaxıstanın Prezidenti Nursultan Nazarbayevin təşəbbüsü ilə
2008-ci ildə yaradılan TürkPA-nın türkdilli ölkələr arasında qarşılıqlı konstruktiv fəaliyyə
tin möhkəmləndirilməsi sahəsində uğurla fəaliyyət göstərməyə qadir bir quruma çevrildi
yini qeyd etmişdir. Cənab Abdraxmanov türk institutları ilə birgə fəaliyyətin qardaş xalqlar
arasında birlik bağlarının daha da gücləndirəcəyini vurğulamışdır.
Qazaxıstan Respublikası Parlamenti Məclisinin üzvü Beybit Mamrayev və Bekbolat
Tleuxan diqqəti TürkPA-ya üzv ölkələr arasında geniş əməkdaşlığa, xüsusilə sosial və mə
dəni sahələrdə fikir mübadiləsinə çəkmişdir.
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Elm və təhsil komitəsinin sədr müavini Bəx
tiyar Əliyev qanunvericiliyin uyğunlaşdırılmasında mühüm rola malik model qanunların
yaradılmasını təklif etmişdir.
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvü Orhan Atalay öz çıxışında birgə universitetin
yaradılması təklifini vermiş və qeyd etmişdir ki, üstünlük ixtisaslaşdırılmış universitetlərə
verilməlidir.
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Beynəlxalq Türk Akademiyasının prezidenti Darxan Kıdırali, eləcə də TürkPA-nın ko
missiya katibi Emin Həsənov etdiyi çıxışlarda təşkilatlarının yuxarıdakı məsələlərlə əlaqə
dar fəaliyyətləri haqqında geniş məlumat vermişdir.
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KRANS MONTANA FORUMU
19-21 oktyabr 2016-cı il tarixində İsveçrənin beynəlxalq qeyri hökumət təşkilatı olan
Krans Montana Forumunun təşkilatçılığı ilə Brüsseldə Vətən və Qlobal Təhlükəsizlik Foru
mu keçirilmişdir. TürkPA da toplantının təşkilatçıları arasında idi.
3 gün davam edən toplantı bir çox rəsmi şəxslər, o cümlədən Avropa, Asiya və Afrika
dan olan iştirakçıları cəlb etmişdir. “Böhran dünyamızda öz dayanıqlılığını itirir” və “XXI
əsr ipək yolları: qlobal ticarət və qlobal təhlükəsizlik” mövzulu paneldə davam etməkdə
olan regional münaqişələr fonunda qlobal iqtisadi əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi
məsələləri müzakirə edilmişdir.
Tədbirin bu hissəsi Çin Xalq Respublikasının İpək Yolu Beynəlxalq Ticarət Palatasının
təşkilatçılığı ilə keçirilmişdir.
“XXI əsr ipək yolları: qlobal ticarət və qlobal təhlükəsizlik” mövzulu paneldə çıxışı
zamanı TürkPA Baş katibi Jandos Asanov TürkPA ölkələrinin 2013-cü ildə Çin tərəfindən
həyata keçirilən “Bir kəmər - Bir yol” təşəbbüsünü dəstəklədiyini qeyd etmişdir. Baş katib
eyni zamanda bildirmişdir ki, tarixən TürkPA ölkələrinin yerləşdiyi ərazi Böyük İpək Yolu
nun əsas hissəsi kimi, eləcə də Şərq və Qərb arasında körpü olaraq xidmət etmişdir və bunu
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nəzərə alaraq bu ölkələr öz nəqliyyat və tranzit potensialından istifadə etmək marağında
dır. J.Asanov çıxışının yekununda bildirmişdir ki, Avrasiya İqtisadi Birliyində Qazaxıstan
və Qırğızıstanın üzvlüyü və 1995-ci ildən bəri Avropa İttifaqının Gömrük Birliyində Tür
kiyənin üzvlüyü regionlar və regional ticarət blokları arasında qarşılıqlı əlaqələr və əmək
daşlığın inkişafına töhfə verəcək.
Forum çərçivəsində J.Asanov Krans
Montana Forumunun Məsləhət Şurası
nın sədri Daniel Uorner, Çin Xalq Res
publikasının İpək Yolu Beynəlxalq Tica
rət Palatasının ilk sədri Jianjonq Lu, eləcə
də digər iştirakçılarla söhbət etmişdir.
TürkPA Baş katibi Jandos Asanov
və Krans Montana Forumunun Prezi
denti Pyer-Emanuel Kirin öz təşkilatları
adından anlaşma memorandumu imza
lamışdır.
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QIRĞIZISTAN: TÜRKPA-dakı
NÖVBƏTİ SƏDRLİK
2-ci DÜNYA KÖÇƏRİ OYUNLARI
Mərkəzi Asiya xalqlarının köçəri irsinin qeyd edilməsi məqsədilə “Gücdə birlik, ruhda
birlik” şüarı altında təşkil edilmiş 2-ci Dünya Köçəri Oyunlarına 3 sentyabr 2016-cı il tari
xində start verilmişdir. Oyunlar ikinci dəfə olaraq Qırğızıstanda, İssık-Kul gölünün şimal
sahillərində baş tutmuşdur. Proqrama 62 ölkədən 2000 atlet qatılmışdır.
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“Müasir

dövrdə

in

sanlar öz tarixini unudur
və ənənəvi mədəniyyətlə
rin tükənmə qorxusu var
dır. Köçəri mədəniyyət isə
bu gün bəşəriyyətin axtar
dığı davamlı inkişaf nü
munəsidir”, - deyə Qırğız
Respublikasının Prezidenti
Almazbek Atambayev açı
lış mərasimindəki çıxışında
qeyd etmişdir.
Dünyanın etnik idman
növlərini canlandıran proq
rama qartal ovu, sümük at
ma, gökbörü və güləş, sto
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lüstü oyunlar kimi
23 kateqoriyaya aid
oyunlar daxildir. Kö
çəri oyunların ziya
rətçilərə nümayiş et
dirilməsi məqsədilə
yüzlərlə yurta hazır
lanmışdır. Həmçinin
köçəri

sivilizasiya

larla bağlı musiqili
nümayişlər və konf
rans tədbirləri də ke
çirilmişdir.
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QIRĞIZISTAN PARLAMENTİ SƏDRİNİN
ÇİN XALQ RESPUBLİKASINA SƏFƏRİ

Qırğız Respublikasının Joqorku Keneşinin Sədri cənab Çınıbay Tursunbekovun rəh
bərliyi altında nümayəndə heyəti Çin Xalq Respublikasına səfəri çərçivəsində Sədr 14-15
oktyabr 2016-cı il tarixində Çunçin şəhərində keçirilmiş “Çin Xalq Respublikası Kommunist
Partiyasının Dünya 2016 ilə Dialoqu” adlı Forumda
iştirak etmişdir. Açılış mərasimində çıxış edən cənab
Tursunbekov Çinin dünya iqtisadiyyatında mühüm
rol oynadığını və ölkənin qlobal iqtisadi idarəetmə
sisteminin yüksək səviyyədə olduğunu vurğulamış
dır. Eyni zamanda, Sədr tədbirin aktual məsələlərin
müzakirəsi üçün ənənəvi bir platformaya çevrildi
yini də iştirakçıların nəzərinə çatdırmışdır.
“Forumun müzakirə etdiyi “Qlobal iqtisadi ida
rəetmədə innovasiyalar - siyasi partiyaların mövqe
ləri və atdığı addımlar” adlı mövzusu “G-20” Sam
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mitinin qərarlarının icrası istiqamətində atılan ilk addım kimi qiymətləndirilir, buna görə
də siyasi partiyalar və siyasi xadimlər baş verən qlobal proseslərin hər ölkənin maraqları
ilə bağlı olduğunu anlamalıdırlar”, - deyə cənab Tursunbekov qeyd edib. İqtisadi fəallı
ğın artırılması və innovativ və struktur islahatların aparılması qlobal iqtisadi problemlərin
həlli istiqamətində ən effektiv vasitələrdən biridir. Eyni zamanda forum ölkələr arasında
dialoqu gücləndirir, mədəni müxtəlifliyi və hər dövlətin öz inkişaf yolunu seçmək hüqu
qunu müəyyənləşdirir. Avrasiya məkanın “birgə inkişaf edən makro regiona” çevrilmə
si Avrasiya İqtisadi Birliyi və İpək Yolu İqtisadi Kəməri kimi uzunmüddətli və qarşılıqlı
dövlətlərarası layihələrə dayanıqlı zəmin yaradacaqdır. Sədr onu da vurğulamışdır ki, hər
iki ölkənin coğrafi mövqeyi ikitərəfli əməkdaşlığın gələcəkdə də davam etdirilməsi üçün
daha çox imkanlar yaradır və buna görə də Qırğızıstan Çin Prezidentinin “Bir kəmər - Bir
yol” adlı təşəbbüsünü hərtərəfli dəstəkləyir. Çıxışının sonunda cənab Tursunbekov tədbi
rin yüksək səviyyədə təşkilinə görə öz minnətdarlığını bildirdi.
Səfər çərçivəsində, Qırğızıstan parlamenti Sədrinin Monqolustan Parlamentinin Sədri
cənab Miyeqobın Enxbold, həmçinin Çin Xalq Respublikası Kommunist Partiyasının Mər
kəzi Komitəsinin Siyasi Bürosunun sədri cənab Lyu Yunşan ilə də görüşü keçirilmişdir. Gö
rüşdə cənab Tursunbekov Çin Xalq Respublikasının yaranmasının 67-ci il dönümü münasi
bəti ilə təbrik etmiş və ölkənin beynəlxalq arenada mühüm rol oynadığını vurğulamışdır.
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TÜRKPA-nın 6-cı PLENAR ÌCLASI

3-4 dekabr 2015-ci il tarixində Qazaxıstanın paytaxtı Astana şəhərində Qazaxıstan Res
publikası Parlamentinin ev sahibliyində Məclisin Sədri cənab Kabibulla Jakupovun rəhbər
liyi ilə Türkdilli Ölkələrin Parlament Assambleyasının 6-cı Plenar İclası keçirilmişdir.
Tədbirdə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri cənab Oqtay Əsədov, Qa
zaxıstan Respublikası Parlamenti Məclisinin Sədri cənab Kabibulla Jakupov, Qırğızıstan
Joqorku Keneşinin Sədri cənab Asilbek Jeenbekov və Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Sədr
müavini cənab Ahmet Aydın və müşahidəçi qismində Macarıstan Milli Assambleyasının
Sədr müavini xanım Marta Matray iştirak etmişdir.
İclasda həmçinin TürkPA-nın əməkdaşlıq etdiyi beynəlxalq təşkilatlar və qardaş qu
rumlar - Türkdilli Ölkələrin Əməkdaşlıq Şurası, TÜRKSOY, Türk Akademiyası, Qara Dəniz
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı və Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının nümayəndələri iştirak
etmişdir.
Cənab Kabibulla Jakupov öz çıxışında Qazaxıstanın sədrliyinin fəaliyyət planına to
xunmuşdur. O qeyd etmişdir ki, türkdilli ölkələr arasındakı əməkdaşlıq müstəqillik əldə
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etdikdən sonra bir əsrə qədər müddətdə yüksək həddə çatmışdır. Cənab Jakupov Türk
Şurası çərçivəsində dövlət başçılarının qəbul etdiyi layihə və təşəbbüslərə hərtərəfli hüquqi
dəstəyin təmin edilməsində TürkPA-nın hər zaman hazır olduğunu vurğulamışdır.
Bununla yanaşı, Fəaliyyətdə olan sədr üzv ölkələri terrorizm və radikal ekstremizmə
qarşı mübarizə, qlobal iqtisadi böhranın nəticələrinın və kəskin ekoloji problemlərin ara
dan qaldırılması kimi çətin məsələlərə dair əməkdaşlığa çağırmışdır.
Dekabrın 3-də keçirilmiş Assambleya Şurasında dörd ölkənin parlament spikerləri
bir araya gəlmişdir. Assambleya Şurasının iclasında sədrlik Azərbaycan Respublikası Mil
li Məclisindən Qazaxıstan Respublikası Parlamenti Məclisinə keçmişdir. Cənab Jakupov
TürkPA-ya sədrliyi dövründə fəaliyyətinə görə Azərbaycan parlamentinə minnətdarlığını
bildirmişdir.
Şuranın iclasında həmçinin ilk dəfə olaraq TürkPA-nın xidmətə görə medalları təqdim
edilmişdir. Türkdilli ölkələr arasında əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsində xidmətlərinə
görə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri cənab Oqtay Əsədov, Qazaxıstan Res
publikası Parlamenti Məclisinin Sədri cənab Kabibulla Jakupov, Qırğızıstan Joqorku Kene
şinin Sədri cənab Asilbek Jeenbekov və Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Sədri cənab İsmet
Kahraman medalla təltif olundular.
TürkPA-nın Assambleya Şurası və plenar iclasının gündəliyinə TürkPA-nın illik
fəaliyyət hesabatı, daimi komissiyaların sədr və sədr müavinlərinin seçilməsi, eləcə də ko
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missiyaların tövsiyə qərarları və
hesabat məruzələrinin qəbul edil
məsi, üzv ölkələrdə keçirilən prezi
dent və parlament seçkilərinə dair
TürkPA Beynəlxalq Müşahidəçilər
Missiyasının məruzələri kimi mə
sələlər daxil edilmişdir.
Plenar iclasın proqramı çər
çivəsində milli nümayəndə heyəti
Türk Akademiyasını ziyarət etmiş
və “Böyük Çöldə dövlətçilik və
parlamentarizm” adlı Konfransda
iştirak etmişdir. Konfransda həmçinin “Menqi tas” tarixi abidəsinin surətinin açılışı keçiril
mişdir. Bununla yanaşı parlamentarilər Qazaxıstanın Birinci Prezidentinin kitabxanasını,
Qazaxıstan Milli Muzeyini ziyarət etmiş, “Türk xalqlarının birliyi” adlı sərgidə iştirak et
miş, eləcə də Astana opera və balet teatrında “Abay” operasını izləmiş və EXPO-2017 sərgi
sinin idarə heyəti ilə görüşmüşdür.
İclas Astana Bəyannaməsinin qəbul edilməsi ilə yekunlaşmışdır. TürkPA-nın növ
bəti 7-ci Plenar İclasının 2016-cı ildə Qırğızıstanda keçirilməsi qərara alınmışdır.
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TÜRKPA ÜZV ÖLKƏLƏRİNİN
PARLAMENT SƏDRLƏRİNİN ÇIXIŞLARI
TÜRKPA-NIN FƏALİYYƏTDƏ OLAN SƏDRİ,
QAZAXISTAN RESPUBLIKASI
PARLAMENTİ MƏCLİSİNİN SƏDRİ
CƏNAB KABİBULLA JAKUPOV
Hörmətli iştirakçılar və qonaqlar!
Xanımlar və cənablar!
Türkdilli Ölkələrin Parlament Assambleyasının 6-cı
Plenar İclası Qazaxıstan üçün böyük əhəmiyyəti olan bir
zamanda keçirilməkdədir. Dekabrın ilk günü bizim ən əsas
dövlət bayramlarımızdan biri – Qazaxıstanın İlk Prezidenti
günü qeyd edildi.
Nursultan Nazarbayev beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınan və dəstəklənən bir
sıra qlobal təşəbbüslərin müəllifidir. Yuxarıda qeyd olunanlar sırasında qeyd etmək istər
dim ki, Türkdilli Ölkələrin Parlament Assambleyasının yaradılması ideyası da həmçinin
Qazaxıstan Prezidentinə məxsusdur.
Hazırda TürkPA Türk Şurasının üzv dövlətləri arasında əməkdaşlığın parlament ölçü
sü olaraq fəal və böyük müvəffəqiyyətlərlə inkişaf etməkdədir.
Qazaxıstanın rifah dövlətləri qrupuna daxil olması məqsədilə, “Mengilik El” (“Əbədi
Ölkə”) ideyasını elan etmişik.
“Mengilik El” (“Əbədi Ölkə”) anlayışı dərin köklərə malik türk anlayışıdır. Bu səbəb
dən əminəm ki, əsasını qoyduğumuz əməkdaşlıq əbədi olacaqdır.
Bildiyiniz kimi 11 sentyabr 2015-ci ildə Türk Şurasının 5-ci Zirvə Görüşü Astanada baş
tutdu. Bu zirvə görüşü Türk dünyasının dərin dövlətçilik ənənələrinin sübutlarından biri Qazax xanlığının 550-ci il dönümü ilə eyni vaxta təsadüf etməsi səbəbindən diqqətəlayiq idi.
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Bu əlamətdar hadisəyə həsr olunmuş bayram tədbirləri zamanı biz bir daha tariximi
zin bütün Türk dünyası ilə yaxın bağlarının olduğundan xəbərdar olduq.
Bir çox türkdilli ölkələr müstəqillik əldə etdikdən etibarən, demək olar ki, 25 il ərzində
qardaş ölkələr arasında əməkdaşlıq görünməmiş səviyyəyə çatmışdır. Qlobal siyasi arena
da “Türk dünyası” anlayışı meydana gəldi və bütün nüfuzlu qüvvələr bununla hesablaşır
lar.
Qeyd olunanlar fonunda, qarşılıqlı əməkdaşlığın daha da sistemləşdirilməsi və səmə
rəliliyinin artırılması məqsədilə ötən il Bodrumda və bu il Astanada keçirilən Türk Şurası
zirvə görüşlərində Türk dünyasının inteqrasiyası konsepsiyasının hazırlanması ilə bağlı
tapşırıq verilmişdir. Türk Şurası çərçivəsində qəbul olunacaq qeyd olunan konsepsiyanın
hazırlanmasında TürkPA-nın iştirakının münasib olduğu fikrindəyəm.
Əziz həmkarlar!
Təsis olunmasından etibarən assambleyamız nəzərəçarpan iş təcrübəsi toplamışdır.
Odur ki, biz bu davamlılığın saxlanması, toplanmış təcrübənin istifadəsi və assambleyanın
qabaqcıl təcrübəsinin daha da artırılması, o cümlədən, TürkPA-da Qazaxıstan sədrliyi çər
çivəsində ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın bütün istiqamətlərində qarşılıqlı fəaliyyətin
daha da gücləndirilməsi niyyətindəyik.
Eyni zamanda, biz assambleyanın və onun işinin müasir inkişaf tendensiyalarına uy
ğun, çətinlik və təhlükələrə qarşı hazır olmasına ehtiyac olduğu fikrindəyik. Bu, şübhəsiz,
assambleyamızın beynəlxalq imic və nüfuzunun, eləcə də türkdilli ölkələrin birliyinin inki
şaf etdirilməsində onun rolunun gücləndirilməsi üzərində təsirini göstərəcəkdir.
Bununla əlaqədar, əziz həmkarlar, çıxışımda assambleyamızın fəaliyyətinin üç istiqa
mətini vurğulamaq istərdim.
Birincisi, TürkPA komissiyalarının fəaliyyətinin məzmununun və onların səmərə
liliyinin yenilənməsi.
Assambleyanın fəaliyyətə başlamasından etibarən 4 daimi komissiya çərçivəsində əhə
miyyətli iş görülmüşdür. Biz assambleyanın işlək çərçivəsi olan komissiyaların hər birinin
işinin intensivləşdirilməsini vacib hesab edirik.
Biz komissiyaların işinin zəngin məzmunla yenilənməsi və bir sıra sahələrdə birgə təd
birlərin keçirilməsini təklif edirik.
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Əziz həmkarlar, xüsusən, hazırda beynəlxalq terrorizm və radikal ekstremizmlə mü
barizə qlobal gündəmin əsas mövzularından birinə çevrilmişdir. Orta Şərq, Avropa və Cə
nubi Asiyada baş verən son yeniliklər hazırda hər ölkənin qlobal təhlükəsizlik təhdidlərinə
həssas olduğunu nümayiş etdirir.
Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Abişoğlu Nazarbayevin cari ilin sentyabr ayında
BMT Baş Assambleyasında qeyd etdiyi Birləşmiş Millətlər Təşkilatı çərçivəsində beynəl
xalq terrorizm və ekstremizmə qarşı mübarizə üzrə qlobal şəbəkənin yaradılması ideyası
zamanla günbəgün özünü doğrultmaqdadır.
Yuxarıda deyilənlərlə əlaqədar olaraq, Hüquq məsələləri və Beynəlxalq Əlaqələr
Komissiyası çərçivəsində “Beynəlxalq terrorizm və ekstremizmə qarşı mübarizə” möv
zusuna həsr olunmuş dəyirmi masa keçirilməsini təklif edirik. Əlaqədar məsələlərin mü
zakirəsi üçün millət vəkilləri, beynəlxalq ekspertlər və din xadimlərinin dəvət edilməsi
vacibdir.
Odur ki, TürkPA-nın iştirakçı parlamentlərinin üzvləri olaraq biz qlobal təhlükəsizli
yə, terrorizm və ekstremizmə qarşı mübarizəyə töhfə verə bilərik.
Dəyərli həmkarlar!
Qarşılıqlı ticarət və iqtisadi əməkdaşlıq daim ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın öncül
sahəsi olmuşdur.
Hazırda, dünya iqtisadiyyatında maliyyə böhranı və qeyri-sabitlik zamanı, ölkələri
mizin iqtisadiyyatına onların təsirinin yumşaldılmasına ehtiyac var. Ölkələrimiz arasın
da iqtisadi əlaqələrin daha da gücləndirilməsi mühüm amildir. Və iqtisadi əməkdaşlığın
gücləndirilməsinə istiqamətlənmiş dövlət başçılarının təşəbbüsü ilə ortaq Türk İnvestisiya
Fondunun yaradılması buna öz təsirini göstərəcəkdir. Biz, millət vəkilləri olaraq, bu fon
dun sürətlə təsis edilməsinə öz dəstəyimizi verə bilərik.
Ölkələrimiz Yeni İpək Yolu strateji qitələrarası marşrutunun mühüm hissəsinə çevril
mək kimi unikal imkana sahib olmaqdadır. Bu marşrut bütün ölkələrimizdən keçir.
Bu İpək Yolu İqtisadi Kəməri boyunca vahid Avrasiya ticarət və iqtisadiyyat məkanı və
qitələrarası nəqliyyat dəhlizinin yaradılması məqsədi güdür.
Xəzərin tranzit və yükdaşıma potensialının artırılması məqsədilə, yeni infrastruktur
və maddi-texniki layihələrin inkişaf etdirilməsi mühüm məsələlərdən biridir. Gələn il Ba
kı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti tam gücü ilə fəaliyyətə başlayacaq.
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Qarşıdan gələn il Qərbi Çin-Qərbi Avropa avtomagistralının 2787 km uzunluğu olan
Qazaxıstan hissəsi istismara veriləcək. Bu Avropaya çatdırılma müddətini 3,5 dəfə qısalt
mağa imkan verəcəkdir.
Aydındır ki, İpək Yolu İqtisadi Kəmərində iştirak ölkələrimizə yeni texnologiyalar və
xarici investisiyalar gətirəcəkdir. Bundan əlavə, iqtisadiyyatın artımı, infrastrukturun inki
şafı və ticarət həcminin artırılmasını təmin edəcəkdir.
Türk Şurasının 5-ci Zirvə Görüşündə bu məsələyə baxılmışdır, o cümlədən, digər növ ti
carət və iqtisadi məsələlər İqtisadi Əməkdaşlıq Komissiyasının ciddi diqqət mərkəzində olma
lıdır. Onlar milli qanunvericiliklərin təkmilləşdirilməsi məsələsini nəzərdən keçirməlidirlər.
Bununla yanaşı, iqtisadi əməkdaşlığın təşviqi üzrə birgə tədbirlərin həyata keçirilmə
sinin müzakirəsi məqsədilə, maliyyə, iqtisadiyyat və kənd təsərrüfatı məsələləri ilə məşğul
olan parlament komitələrinin iclasının keçirilməsini təklif edirəm.
Təəssüf ki, təbii sərvətlər və su ehtiyatlarından qənaətcil istifadə məsələləri ilə yanaşı,
ölkələrimizin bir sıra ətraf mühit problemləri var. Xüsusilə, Xəzər və Aral dənizlərində eko
loji vəziyyət böyük narahatlıq doğurur. Bizə məlumdur ki, milli səviyyədə və beynəlxalq
təşkilatlar çərçivəsində əhəmiyyətli iş görülməkdədir. Bu məsələlər həmçinin assambleya
mızın da diqqət mərkəzində olmalıdır.
Bununla əlaqədar olaraq, TürkPA Ətraf mühit və Təbii Ehtiyatlar Komissiyası çərçivə
sində Xəzər dənizi ilə bağlı ekoloji seminarın keçirilməsini təklif edirəm.
Hörmətli həmkarlar,
Türk dünyasının birliyi bilavasitə ölkələrimiz arasında mədəni və humanitar əmək
daşlığın möhkəmləndirilməsi ilə bağlıdır.
Bundan başqa, biz sədrliyimiz dövründə mədəniyyət, elm və təhsil sahəsində əlaqələ
rin genişlənməsinə önəm verəcəyik.
Xüsusilə, Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti cənab Nursultan Nazarbayev Türk
dünyasının mədəni və informasiya inkişafı strategiyasının həyata keçirilməsi ilə bağlı məş
ğul olacaq bir mərkəzin yaradılmasına dair təkliflər irəli sürmüşdür. Bununla əlaqədar,
yeni elmi-tədqiqat layihələrin, tarixi abidələrin qorunması və mədəniyyət layihələrinin in
kişafına dair səylərin birləşməsi üçün böyük dəstəyə ehtiyac var.
Parlament Assambleyamız yaşadığımız dövrdə Beynəlxalq Türk Akademiyası ilə ya
xından əməkdaşlıq edir. Biz Xoca Əhməd Yəsəvi adına Qazax-Türk və Qırğız-Türk Manas
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Universitetləri ilə də əməkdaşlıq etməyə başlamışıq. Biz Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıs
tan və Türkiyənin qabaqcıl ali təhsil müəssisələri ilə sıx əməkdaşlığa çağırırıq. Birgə tədbir
lərdə yaxından iştirak etmək bizim gənc tələbə və alimlərimiz üçün çox vacibdır.
Hörmətli həmkarlar!
Bildiyiniz kimi, 2017-ci ildə Astanada “Gələcəyin enerjisi” mövzusunda EXPO-2017
Beynəlxalq Sərgisi keçiriləcək. Adından da bəlli olduğu kimi, sərgi gələcəkdə alternativ və
bərpa olunan enerji resurslarının kəşfinə həsr ediləcəkdir.
Biz belə bir avqust yığıncağının keçirilməsində dəstəyini əsirgəməyən ölkələrinizə tə
şəkkürümüzü bildirir və hazırlıq prosesində qarşılıqlı əməkdaşlığa çağırırıq.
Xüsusilə, biz Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının və TürkPA-nın himayəsi al
tında EXPO-2017 sərgisi çərçivəsində Türk Mədəniyyəti Festivalının keçirilməsini təklif
edirik. Belə bir addım bizim birlik və bütövlüyümüzün, eləcə də türk dövlətlərinin özünə
məxsus xüsusiyyətinin və milli mədəniyyətinin nadir şəxslərinin bütün dünyaya nümayiş
etdirmək imkanını yarada bilərdi.
Elə buna görə də, mən bu məsələnin TürkPA-nın Sosial, Mədəni və Humanitar Məsə
lələr Komissiyasının fəaliyyətinin bir istiqaməti kimi təqdim edilməsini təklif edirəm.
Bundan əlavə, mən hesab edirəm ki, komissiyaların fəaliyyətinin səmərəliliyinin artı
rılmasına xüsusi diqqət yetirilməlidir.
Bildiyiniz kimi, komissiyalar işlərinin nəticəsinə dair tövsiyə qərarları qəbul edir. Biz
hesab edirik ki, komissiyaların tövsiyə qərarlarının vacibliyinin artırılması və həyata keçi
rilməsi məqsədilə görülən işlərə dair hesabatların dinlənilməsi təcrübəsini komissiyaların
fəaliyyətində tətbiq edilməsi məqsədəuyğundur. Belə bir üsul komissiyaların işinin əhə
miyyətinin artırılmasına səbəb olacaqdır. Buna görə də komissiyaların fəaliyyətinə təkan
veriləcək, eyni zamanda tələb və ehtiyaclarla birbaşa əlaqəli olacaq.
İkincisi, milli qanunvericiliyin yaxınlaşdırılması.
TürkPA-nın əsas məqsədlərindən biri iştirakçı ölkələrin milli qanunvericiliyinin yaxın
laşdırılmasından ibarət olmalıdır. Belə bir qanunun hazırlanması komissiyaların fəaliyyəti
çərçivəsində həyata keçirilməlidir. Komissiyaların fəaliyyəti yuxarıda qeyd olunan sahələr
də milli qanunvericiliyin yaxınlaşdırılmasına yönəldirilməlidir.
Bununla əlaqədar qeyd etmək istərdim ki, Türkiyənin TürkPA-dakı sədrliyi dövrün
də milli qanunvericilik sahəsində həyata keçirilmiş təcrübə mübadiləsi proqramı, eləcə də
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ekspert potensialın toplanması TürkPA-nın həmkarları arasında böyük dəstək tapmışdır.
Azərbaycanın TürkPA-dakı sədrliyi dövründə də bir sıra geniştərkibli seminar və dəyirmi
masalar təşkil olunmuşdur. Biz də bu təcrübəni davam etdirəcəyik.
Elə buna görə də TürkPA komissiyalarının milli qanunvericiliyin yaxınlaşdırılması is
tiqamətində fəaliyyəti əməkdaşlığımızın daha da möhkəmləndirilməsində etibarlı bir va
sitə ola bilər.
Üçüncüsü, gələcəkdə TürkPA-nın beynəlxalq aləmdə aktiv şəkildə mövcudluğu.
Hal-hazırda TürkPA beynəlxalq əlaqələrini inkişaf etdirməkdədir. Assambleya Parla
mentlərarası İttifaq, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament İttifaqı, ATƏT Parlament As
sambleyası, Avropa Şurası Parlament Assambleyası, Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Parla
mentlərarası Assambleyası, eləcə də digər parlament qurumları ilə əməkdaşlıq edir.
Biz hesab edirik ki, digər beynəlxalq qurumlar, həmçinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
nın qurumları ilə də əlaqələrin qurulması çox vacibdir.
Biz isə beynəlxalq forumlarda və beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində TürkPA-nın po
tensialını istifadə edərək, müxtəlif beynəlxalq və ölkələrimizin birgə təşəbbüslərinə, eyni
zamanda onların inkişafına dəstək verə bilərik.
2016-cı ildə Antalyada EXPO-2016 sərgisi, Qırğızıstanda 2-ci Köçəri Oyunlar, Bakıda
Sivilizasiyalar Alyansının 7-ci Qlobal Forumu keçiriləcək.
Astana isə EXPO-2017 sərgisi və digər tədbirlərə ev sahibliyi edəcəkdir. TürkPA-nın si
yasət, iqtisadiyyat və mədəniyyət sahələrində aktiv şəkildə həyata keçirdiyi fəaliyyəti türk
dilli ölkələrin beynəlxalq aləmdə rolu və nüfuzunun artırılmasına təsir edəcəkdir. Buna
görə də ölkələrimiz ümumi maraqlar üzərində əməkdaşlıq etməlidir. Məhz bizim parla
ment və parlament assambleyasının işi koordinasiya edilməlidir. Yalnız bu yolla biz birgə
əməkdaşlıq çərçivəsində birlik nümayiş etdirə bilərik.
Bu gün biz parlament diplomatiyası vasitəsilə qardaş türk respublikaları - Özbəkistan
və Türkmənistan ilə iqtisadiyyat, beynəlxalq əməkdaşlıq, mədəniyyət və təhsil sahələrində
əlaqələrimizi genişləndiririk. Aydındır ki, bu könüllü şəkildə olmalıdır.
Mən inanıram ki, türkdilli ölkələr arasında əməkdaşlığın genişlənməsi TürkPA-nın
potensialını artıracaq və bu əməkdaşlığı yeni bir səviyyəyə qaldıracaq.
Bu məsələlərin assambleya çərçivəsində müzakirə edilməsi məqsədilə müntəzəm ola
raq üzv ölkələrin beynəlxalq məsələlər komitələrinin sədrlərinin birgə iclaslarının təşkil
edilməsini təklif edirəm.
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Həmin iclaslarda müzakirə ediləcək məsələlərə dair müvafiq tövsiyələr TürkPA-nın
Assambleya Şurasına və Hüquq Məsələləri və Beynəlxalq Əlaqələr Komissiyasına verilə
bilər.
Hörmətli həmkarlar!
Düşünürəm ki, gələcəkdə görüləcək işlər qarşılıqlı əməkdaşlığı keyfiyyətcə yeni səviy
yəyə qaldıracaq və assambleyanın əhəmiyyətini artıracaqdır. Aydındır ki, Məclis Katibliyi
də komissiyaların fəaliyyət istiqamətinin genişləndirilməsi və komissiya katiblərinin təcrü
bəsinin artırılmasında assambleya Katibliyinin də bu işə cəlb edilməsi vacibdir.
Mən inanıram ki, 21-ci əsrdə türkdilli ölkələri yalnız nailiyyətlər gözləyir. Bütün türk
institutları ilə qarşılıqlı əməkdaşlıq qardaş türk ölkələrimizin və xalqlarımızın dostluq və
rifahının, eləcə də türk birliyinin gücləndirilməsinə töhfə verəcəkdir.
Plenar iclasın bütün iştirakçılarına səmərəli iş arzu edirəm.
Diqqətinizə görə təşəkkürümü bildirirəm!
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
MİLLİ MƏCLİSİNİN SƏDRİ
CƏNAB OQTAY ƏSƏDOV
Hörmətli həmkarlar!
Əziz dostlar!
Xanımlar və cənablar!
Türkdilli Ölkələrin Parlament Assambleyası çərçivəsində iş birliyinin getdikcə dərin
ləşməsi üzv ölkələrin informasiya və media sahəsində əməkdaşlığını ən zəruri bir məsələ
kimi ön sıraya çıxarır. Bu gün türkdilli xalqların inteqrasiyası təkcə siyasi, iqtisadi, mədəni
sahədə deyil, həm də informasiya və media sahəsində ortaq hədəflərin müəyyənləşdirilmə
sindən və əldə edilməsindən asılıdır.
İnformasiya vasitələrinin və texnologiyalarının misilsiz inkişafı, informasiya məkanı
nın qloballaşması dövlətlər arasında məsafələri qısaltmışdır. Yaşadığımız informasiya əs
rinin başlıca xüsusiyyətlərindən biri dünyanın ən ucqar guşələrində baş verən hadisələr
barəsində xəbərlərin bir an içərisində dünyanın hər yerinə yayılması imkanının reallığa
çevrilməsindən ibarətdir.
Bu gün dövlətlər informasiya mübadiləsi, rabitə, o cümlədən radio və televiziya yayı
mı, çap məhsullarının yayılması sahəsində fəal əməkdaşlıq edirlər. Belə bir təsəvvür for
malaşır ki, informasiyanın saxlanması, işlənməsi və ötürülməsi texnologiyaları və vasitələri
inkişaf etdikcə sənaye cəmiyyəti informasiya cəmiyyətinə transformasiya olunur.
İnkişaf etmiş ölkələrdə informasiya sahəsində çalışan insanların sayı maddi istehsal
sahəsində çalışanların sayını ötmüşdür. Şəxsiyyətin informasiya hüquqları, bu hüquqların
həyata keçirilməsi və qorunması getdikcə daha böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Bundan əlavə, informasiya və şəxsiyyətin informasiya hüquqları universal insan hü
quqlarının inkişafı, reallaşması və müdafiəsi üçün ən mühüm təminatlardan birinə çevri
lir.
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Təəssüf ki, informasiyalaşma prosesinin müsbət cəhətləri ilə yanaşı, mənfi aspektlə
ri də vardır. Bunlar bir sıra dövlətlərin texnoloji inkişaf baxımından xeyli geridə qalması,
kompüter cinayətkarlığı, informasiya müharibələri və digər hallardır.
Beynəlxalq aləmdə və bizim bölgəmizdə cərəyan edən, Türk dünyasında sülh və sabit
lik üçün təhlükə törədən neqativ proseslər və hadisələr həmişə güclü informasiya həmlələri
ilə müşayiət olunmuşdur və olunmaqdadır. Mən bu fikrimi Azərbaycanın timsalında bir
qədər geniş şərh etmək istəyirəm.
Ötən əsrin 80-ci illərinin sonlarından başlayaraq bizim ölkəmiz bir sıra təxribat, terror
və işğal əməllərinə məruz qalmışdır. Nəticədə, Azərbaycan xalqı Ermənistan ərazisində və
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində etnik təmizləmə və soyqırımı aktlarının, xüsusən
1992-ci ilin fevral ayında Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən törədilmiş Xocalı soyqı
rımının və digər faciələrin ağrı-acısını yaşamalı olmuşdur. Azərbaycan ərazisinin 20 faizi
bu günədək Ermənistanın işğalı altındadır, 1 milyon soydaşımız doğma yurd-yuvasından
didərgin salınmışdır.
Bütün bu aksiyaları həyata keçirərkən Ermənistan Respublikası öz havadarlarından
həm güclü hərbi dəstək, həm də informasiya dəstəyi almışdır. Hətta Azərbaycanın infor
masiya blokadasında saxlanıldığı, bölgədə baş verən hadisələrin tamamilə tərsinə təqdim
edildiyi bir dövrü də yaşamalı olmuşuq.
Hörmətli həmkarlar!
Müasir dünyanın qarşısında dayanan bir çox problemlər qloballaşma proseslərinin sü
rətləndiyi şəraitdə ümumbəşəri dəyərlərin, ilk növbədə mənəviyyat və sosial ədalət norma
larının dərk edilməsinə fərqli mövqelərdən yanaşılmasının nəticəsidir. Bu gün biz Avropa
qitəsində, dünyanın digər yerlərində nələr baş verdiyini görürük. Bununla əlaqədar olaraq,
getdikcə daha kəskin şəkil alan neqativ proseslərin ayrı-ayrı ölkələrdə ksenofobiyanın, ra
dikalizmin, dini dözümsüzlüyün və ekstremizmin artmasına, islamofobiya, türkofobiya ki
mi mənfi meyillərin güclənməsinə şərait yaratması təəssüf doğurur.
Bu gün türk dünyasının qarşılaşdığı geosiyasi problemlər bölgəmizdə möhkəm sül
hün və təhlükəsizliyin təmin olunması, eləcə də ortaq dəyərlərimizin qorunub saxlanılması
və inkişaf etdirilməsi naminə səylərimizi birləşdirməyin vacibliyini irəli sürür. Bu səylərin
mühüm bir qisminin informasiya və media sahəsində əməkdaşlıqla bağlı birgə layihələrə
yönəldilməsini Azərbaycan tərəfi olaraq yüksək qiymətləndiririk.
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Bu baxımdan maarifləndirici ortaq televiziya kanalının və birgə beynəlxalq xəbər ka
nalının yaradılması ilə bağlı koordinasiya qrupunun fəaliyyətinə dəstəyimizi ifadə edirik.
Hesab edirik ki, üzv ölkələr arasında informasiya və media sahəsində əməkdaşlığın inkişaf
etməsi, birgə layihələrin reallaşması ümumi məqsədlərimizin gerçəkləşməsinə dəyərli töh
fə verə bilər.
Əziz dostlar!
Hörmətli həmkarlar!
Sözümün sonunda icazə verin, assambleyamızın işinə uğurlar, xalqlarımıza sülh, tə
rəqqi və firavanlıq arzulayım.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
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QIRĞIZISTAN RESPUBLİKASI
JOQORKU KENEŞİNİN SƏDRİ
CƏNAB ASİLBEK JEENBEKOV
Hörmətli cənab Sədr!
Əziz qonaqlar və iştirakçılar!
İlk öncə, icazə verin, plenar iclasın yüksək səviyyədə
təşkil olunmasında göstərdikləri səylərə və bizə göstərilən
son dərəcə qonaqpərvərliyə görə qazax qardaşlarımıza tə
şəkkürümü bildirim.
Ötən il biz Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərində görüşdük. Artıq bir il ötüb və biz
yenidən möhtəşəm Astana şəhərində bir araya gəlmişik. TürkPA parlament tərəfdaşlığı və
qan qohumu xalqlarımızın birliyinin faktiki isbatına çevrilmişdir.
Bakıda keçirilmiş plenar iclasdan sonra çox mühüm işlər görmüşük. Burada böyük
peşəkarlıqla sədrliyi həyata keçirən Azərbaycan tərəfinə təşəkkürümüzü ifadə etmək yeri
nə düşərdi. Biz Azərbaycan Milli Məclisi Sədrinin şəxsi töhfəsini yüksək qiymətləndiririk.
Təşəkkür edirik, cənab Oqtay Əsədov!
Hörmətli iştirakçılar!
Bizim qocaman Türk xalqı müstəsna mədəni və mənəvi dəyərlərlə zəngindir. Biz ümu
mi dili və mədəniyyəti paylaşırıq, həmçinin ümumi gələcək qurmaq niyyətimiz də var.
Biz tariximizi və köklərimizi bilməliyik. Bu gün biz ürəyimizdə əcdadlarımızın ruh və
vətəndaş şüurunu bərpa etməliyik.
Əgər biz atalarımızın dəyərlərini yada salsaq və birlikdə bir ahəng içində yaşamağı öy
rənsək, əgər tariximizi və köklərimizi xatırlasaq, biz parlaq və böyük gələcəyə nail ola bilərik.
Bizim mənəvi və mədəni dəyərlərimizin qorunması və yaxınlaşmasında TÜRKSOY
fəal iştirak edir. 2014-cü ildə TÜRKSOY tərəfindən Kazan şəhərində təşkil edilmiş beynəl
xalq forumda 2015-ci il görkəmli qırğız şairi Omor Sultanov ili kimi elan olunmuşdur.
Verilmiş qərara uyğun olaraq, bütün Türk dünyasında qırğız şairi Omor Sultanova
həsr edilmiş müxtəlif tədbirlər keçirilir. Bütün TürkPA ölkələrinin qeyd olunan tədbirlərə
dəstəyini və iştirakını yüksək qiymətləndiririk.
Türk Şurasının Astanada keçirilən 5-ci Zirvə Görüşündə dövlət başçılarının Qırğız
Respublikasında Köçəri Sivilizasiya Mərkəzi yaratmaq barədə razılığa gəlməsini qeyd et
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məkdən məmnunluq duyuruq. Bu təşəbbüsə göstərdikləri dəstək üçün TürkPA üzv ölkə
lərinə minnətdarıq.
Əziz həmkarlar!
Hər keçirilən yeni iclasla əməkdaşlığımızın məzmunu daha da dərinləşir və aramız
dakı bağlar güclənir. Qardaş xalqlarımız arasında qarşılıqlı əməkdaşlıq yalnız mədəni və
sosial sahədə deyil, eləcə də bütün digər səviyyələrdə möhkəmlənir. Türk xalqları Avrasiya
materikinin iqtisadi və mədəni inkişafına böyük töhfə vermişdir. Bununla əlaqədar olaraq,
sadə iqtisadi çərçivənin yaradılması ölkələrimizin xalqlarının marağındadır. Bu sahədə,
düşünürəm ki, informasiya, kommunikasiya və nəqliyyat layihələrinin həyata keçirilmə
si çox vacibdir. İnanıram ki, effektiv tədbirlər qarşılıqlı qardaş münasibətlərimizi daha da
möhkəmlədəcəkdir.
Bildiyiniz kimi, Türkdilli Ölkələrin Əməkdaşlıq Şurasının sentyabrda Astana keçiril
miş toplantısında Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Nursultan Nazarbayev informa
siya sahəsində əməkdaşlıqla bağlı təşəbbüs irəli sürmüşdür. Bu təşəbbüs müntəzəm olaraq
gələcəkdə informasiya təhlükəsizliyi məsələlərinin vacibliyinin artmasına stimul verəcək
dir. Bizim ölkələr birgə səyləri ilə xüsusi hədəflərə doğru addımlayırlar. Biz çox xoşbəxtik
ki, media imkanlarımızı beynəlxalq səviyyəyə çatdırmışıq.
Eyni zamanda, biz Türk Şurasının 6-ci Sammiti çərçivəsində Qırğızıstanın mirvarisi kimi
tanınan İssık-Kul gölünün sahilində 2-ci köçəri oyunlarının keçirilməsini planlaşdırırıq.
Biz hesab edirik ki, xalqlarımızın yaxınlaşmasında və tərəfdaşlığımızın gücləndirilmə
sində başqa bir addım atmış oluruq.
Fürsətdən istifadə edərək, sizi bu tədbirə dəvət edirəm.
Hörmətli həmkarlar,
Ölkələrimiz arasında əlaqələr tamamilə qarşılıqlı etimad əsasında qurulub. Assambleya
nın hər bir iclası əməkdaşlığımızın yeni səhifəsi deməkdir. Gərgin beynəlxalq siyasi və iqtisa
di vəziyyətə baxmayaraq, ölkələrimiz qarşılıqlı əməkdaşlıq üçün yollar tapmağa çalışır.
İldən-ilə əməkdaşlığımız sayəsində TürkPA-nın da fəaliyyəti artır. Bu bizim uğurlu iş
birliyimizin bir zəmanətidir. Müxtəlif sahələrdə qurulan əməkdaşlıq və qarşılıqlı dəstək öz
nəticəsini verməkdədir.
Dünən, Assambleya Şurasının iclasında bir sıra vacib məsələlərə dair müzakirələr
apardıq.
Bu gün çoxtərəfli əməkdaşlığımıza təkan verə biləcək qərarlar qəbul edilmişdir. Ümu
milikdə, biz sizə - təşkilatınız irəliləyir - deyə bilərik.
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Biz əminik ki, assambleyanın Astanada keçirilən bugünkü iclası əməkdaşlığımızın gələ
cək inkişafı naminə atılan daha bir mühüm addım olacaqdır. Qeyd etmək istərdim ki, Türk
PA bizim ümumi platformamızdır. TürkPA bizi yaxınlaşdırır. Bu gün mən deyə bilərəm ki,
biz bir-birimizi hiss edirik və ümumi məsələlərimizi açıq şəkildə müzakirə edə bilirik.
Biz Macarıstan Milli Assambleyasının TürkPA ilə gələcək əməkdaşlığının inkişaf et
dirilmə istəyini məmnuniyyətlə qəbul edirik. Biz Macarıstan parlamentinin nümayəndə
heyətinin ikinci dəfə olaraq bizim tədbirdə iştirakını alqışlayırıq. Nümayəndə heyətinin
bizim tədbirlərdə iştirak etməsi artıq ənənəyə çevrilmişdir.
Hörmətli xanım Matray, ümid edirəm ki, siz bu ənənəni davam etdirəcəksiniz.
Hörmətli cənab Kabibulla Jakupov!
Bu gündən etibarən TürkPA-ya sədrlik Qazaxıstana keçir. Mən sizə bu fəaliyyətinizdə
uğurlar arzu edir və inanırıq ki, Qazaxıstan sədrliyi dövründə də ümumi məqsədlərə nail
olacaq və ölkələrimiz arasında əlaqələrin genişləndirilməsinə davam edəcəyik.
Hörmətli iştirakçılar!
Gələn il TürkPA-dakı sədrlik Qırğız Respublikasına keçəcəkdir. Biz növbəti iclasın
2016-cı ilin ikinci yarısında Bişkekdə keçirilməsini təklif edirik.
Çıxışımın sonunda, qeyd etmək istərdim ki, biz, qardaş ölkələrimiz arasında əlaqələrin
dərinləşməsi və tərəfdaşlığımızın gücləndirilməsi istiqamətində ümumi fəaliyyətimizin yax
şı nəticələr verəcəyinə inanırıq.
Mən inanıram ki, assambleyanın 6-cı plenar iclası TürkPA-nın ən effektiv və davamlı təşki
lat kimi beynəlxalq nüfuzunun gücləndirilməsinə və onun inkişafına öz töhfəsini verəcəkdir.
Bütün iştirakçılara uğurlar arzu edirəm! Diqqətinizə görə çox sağ olun!
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TÜRKİYƏ BÖYÜK MİLLƏT
MƏCLİSİNİN SƏDR MÜAVİNİ
CƏNAB AHMET AYDIN
Türk Dünyası Məclislərinin Möhtərəm Sədrləri!
Hörmətli parlament üzvləri!
Dəyərli iştirakçılar!
Sizi ən səmimi hisslərimlə salamlayıram və sizə başda
Məclis Sədrimiz cənab İsmayıl Kahraman olmaqla Türkiyə
dəki qardaşlarınızın ən səmimi salamlarını gətirmişəm.
Məclis Sədrimiz cənab Kahraman ölkədəki gərgin vəziyyətlə əlaqədar olaraq iclasda
iştirak edə bilməyəcəyini və ən qısa zamanda sizlərlə görüşmək niyyətində olduğunu si
zinlə paylaşmağımı istədi.
Sözlərimə başlamazdan əvvəl qazax qardaşlarımın göstərdiyi qonaqpərvərlik və həyata
keçirilən yüksək səviyyəli təşkilatçılıq üçün dəyərli dostum cənab Jakupova və bütün qazax
millət vəkilləri dostlarımıza və zəhməti keçən bütün işçilərə öz təşəkkürümü bildirirəm.
Qazaxıstanın Azərbaycan tərəfindən dövr aldığı bayrağı ən yaxşı şəkildə daşıyacağına
və TürkPA-nın üzv parlamentlər arasında əməkdaşlığı, təşkilatınızın regiondakı fəaliyyə
tini daha da artıracağına inancım tamdır. Təbii ki, bu gün region əməkdaşlığı, TürkPA,
Türk Şurası deyəndə hörmətli Prezident Nursultan Nazarbayevin dəstəyi və rəhbərliyin
dən bəhs etmədən keçmək olmaz.
Cənab Nazarbayev Türkiyə ilə birlikdə TürkPA və Türk Şurasının təsis edilməsində
əsas rol oynamaqla yanaşı, AQFETM kimi regionda əsas işbirliyi strukturunun yaradılma
sına bilavasitə təşəbbüs göstərmişdir.
Türkiyə Prezidenti adından bizim bundan öncəki spikerin də iştirak etdiyi sentyabrda
Astanada keçirilən Türk Şurasının 5-ci Zirvə Toplantısına Prezident Nazarbayev qonaqpər
vərliklə ev sahibliyi etmişdir. Əminəm ki, onun dəstəyi ilə Qazaxıstan sədrliyi həm icraedi
ci, həm də parlament səviyyəsində öz səmərəli fəaliyyətini davam etdirəcəkdir.
Bununla yanaşı, inanıram ki, Qazaxıstan 2017-2018-ci il müddətinə BMT Təhlükəsizlik
Şurasına qeyri-daimi üzv seçiləcək və regional əməkdaşlığın, eləcə də regionumuzun möv
qeyinin yeni platformalarda genişləndirilməsində öz töhfəsini verəcəkdir.
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Bundan əlavə 16 dekabrda Qazaxıstanın müstəqilliyinin 24 illiyi qeyd ediləcəkdir. Bu
münasibətlə dost və qardaş ölkəyə öz təbriklərimizi çatdırırıq. Həmçinin əvvəlcədən EXPO
2017-də uğurlar arzu edirik. Həmçinin biz Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri
cənab Oqtay Əsədova və onun nümayəndə heyətinin bütün üzvlərinə ötən sədrlik ərzində
həyata keçirilən uğurlu fəaliyyətə görə öz minnətdarlığımı bildiririk.
Möhtərəm sədrlər!
Əziz iştirakçılar!
Ölkəmizdən minlərlə kilometr uzaqda olsaq da, deyə bilərik ki, özümüzü evimizdə və
doğma torpağımızda olduğu kimi rahat hiss edirik. Bu da bizim ortaq dil, din, tarix, mədə
niyyət və ortaq dəyərlərə əsaslanan qardaşlıq bağının gücüdür.
Dövlətlərin sərhədləri xəritələrdə çəkilə bilər, amma doğma yurdların sərhədləri mah
nılar, dastanlar, nağıllar, eposlar, körpələrə və yerlərə verilən adlar, qısacası duyğularla
müəyyən edilir. Ümumi olaraq nəzər salsaq, bizim mahnılarımızın tembri, eposlarımızın
qəhrəmanları, övladlarımızın və yaşadığımız yerlərin adları da eynidir və biz ürəklərimiz
də tamamilə eyni duyğuları paylaşırıq. Ona görə də Astana, Bakı, Bişkek bizim üçün Anka
ra qədər dəyərlidir. Biz burada özümüzü evdəki kimi hiss edirik.
Əziz dostlar!
Bizim mədəniyyətimizin əsas prinsiplərindən biri də bir-birimizlə danışıqlar və məs
ləhətləşmələrin aparılmasıdır. Buna görə Türkiyə Türk dünyasından olan qardaşlarımızla
eyni masa arxasında oturaraq danışmaq imkanına xüsusi önəm verir.
Əminik ki, TürkPA bizi bir yerə toplayaraq ortaq platformada müxtəlif məsələlərin
müzakirə edilməsi imkanını yaradır. Gündəlikdə olan məsələlər bizə narahatçılıqlarımız
və müvəffəqiyyətlərimizi bir-birimizlə bölüşmək və eyni zamanda məsələlərə ümumi həll
yolları tapmaq və inkişafımızı asanlaşdıra biləcək təcrübə mübadiləsi aparmaq imkanı ve
rir. Bundan əlavə, bu bizə birgə baxışlarımızı və beynəlxalq münasibətlərlə əlaqəli məsələ
lərə dair vəziyyətimizi ifadə etmək imkanı yaradır.
Qeyd etmək istərdim ki, bizim yaxın əməkdaşlığımızın daha da genişləndirilməsi re
gional və beynəlxalq sülh və stabillik baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Beynəlxalq münasibətlər sistemində baş verən sürətli dəyişikliklər parlament və par
lament üzvlərini xarici siyasət səhnəsində aktyorlara çevirmişdir. TürkPA bu dinamik də
yişən proseslərə Türk dünyasının inteqrasiyası cəhdlərini nümayiş etdirir. TürkPA-nın bu
proseslərdə diqqətçəkici aktyora çevrilməsi bizim birgə vəzifəmizdir. Bu kontekstdə qədim
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sivilizasiyanın kökləri ilə bağlı olan niyyətimiz gələcək əməkdaşlığımız və tərəfdaşlığımız
üçün bu istiqamətdə fəaliyyəti asanlaşdıracaq. Nəticədə bu arzulardan başqa biz öz ortaq
arzumuzu nümayiş etdirəcək ardıcıl addımlar atmalıyıq.
Türk dünyasını təmsil edən təşkilat olaraq TürkPA türkdilli ölkələri birləşdirmək üçün
səy göstərmişdir. Bu çərçivədə Türkmənistan, Özbəkistan və Şimali Kiprin də bir çətir altı
da iştirakının təmin edilməsi üçün lazimi təşəbbüslər göstərilməlidir.
Yeri gəlmişkən, xüsusilə ümid edirəm ki, Şimali Kipr Türk Respublikasının parlamenti
də yaxın gələcəkdə assambleyamızda müşahidəçi statusu qazanacaq.
Bizim birliyimiz, şübhəsiz bizim möhkəm ortaq gələcəyimizə töhfə verəcək və qarşı
lıqlı maraqlar sahəsində hərtərəfli münasibət və konkret görülən işlər bütün qardaşlarımız
la birlikdə gələcək məqsədlərimizə nail olmağı asanlaşdıracaq. Buna görə də mən bizim
Macarıstandan olan dostlarımızı görməyə həqiqətən də şadam və bizimlə olduqlarına görə
onlara öz minnətdarlığımı bildirirəm.
İnanırıq ki, bəzi məsələlərin həlli, sülh və stabilliyin təmin edilməsi yalnız bu birliyin
yaradılması və inkişaf etdirilməsi yolu ilə mümkündür. Bizim qardaşlarımızın çətinlikləri
ni həll etmək üçün güclü və birlik olmaqdan başqa yolumuz yoxdur.
Buna görə də beynəlxalq ictimaiyyətin hələ də səssiz qaldığı Dağlıq Qarabağ konflikti
nin Azərbaycan sərhədlərinin bütövlüyü və suverenliyi çərçivəsində həll edilməsi, Kiprdə
türk xalqının blokada şəraitində yaşaması və Suriya və İraqda Türkmənlərin yaşadığı prob
lemlər insan hüquqları prinsiplərinə ziddir, eləcə də Krım türklərinin yaşadıqları əziyyətə
son qoyulmalıdır.
Əziz dostlar!
Digər təşkilatlardan fərqli olaraq xalqımızın qədim dövlətçilik ənənələri əsasında
yaradıldığına görə bizim təşkilatımız dərin köklər üzərində dayanır. Bizim missiyamız
bu ənənələri gənc təşkilatımız daxilində davam etdirməkdir. Əminik ki, bu institusional
struktur bizim işimizin səmərəliliyini artıracaqdır və qəbul olunmuş qərarlar konkret nə
ticələr verəcək və bu da nəticədə təşkilatımızın tanıdılmasına töhfə vermiş olacaq. Bu
baxımdan, maliyyə qaydalarının işlənib hazırlanması assambleyanın əngəlsiz fəaliyyəti
nin təmin edilməsi məqsədi ilə bizim üçün prioritet məsələlərdən olmalıdır. Bu aspekt,
şübhəsiz, komissiyaların müvəffəqiyyətli işi ilə daha da inkişaf etdiriləcək. Bu işin nəti
cələrini hesabatlar və tövsiyə qərarları formalarında görürük. Biz bu əməkdaşlığın ge
nişləndirilməsində doğru olaraq qəbul edilmiş hesabatlar və tövsiyə qərarlarını yüksək
qiymətləndiririk.
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Parlament üzvləri olaraq, biz xüsusilə ölkələrimizin milli qanunvericiliklərinin uyğun
laşdırılması məqsədilə tövsiyə qərarlarının həyata keçirilməsində öz məsuliyyətimizi nəzə
rə alırıq və şubhəsiz ki, hər birimiz hörmətli parlamentlərimizə bu məsələni irəli sürülməsi
üçün səy göstərməliyik.
TürkPA-nın komissiyaları və parlamentariləri ilə yanaşı biz üzv parlamentlərin üzvləri
və administrasiyaları arasında təcrübə və məlumat mübadiləsini təşviq edirik.
Bundan əlavə biz ölkələrin ekspertləri, akademikləri və rəssamları arasında əlaqələrin
inkişaf etdirilməsinə diqqət veririk. Tamamilə inanırıq ki, həm TürkPA üzvləri, həm də Ka
tiblik bu sahədə lazimi fəaliyyət həyata keçirəcəkdir. Yeri gəlmişkən, hamımızın TürkPAnın Ətraf Mühit və Təbii Ehtiyatlar Komissiyasının üzv ölkələrdə səhralaşma məsələsinə
dair hesabatı və tövsiyə qərarı haqqında məlumatımız var. Bununla bağlı məlumat vermək
istərdim ki, Ankara oktyabr ayında səhralaşmaya qarşı mübarizəyə dair 12-ci Birləşmiş
Millətlər Konfransına ev sahibliyi etmişdir və tədbir çərçivəsində parlamentarilərin 11-ci
dəyirmi masası baş tutmuşdur. Həm konfrans, həm də forumun üzvləri yekdilliklə konf
ransın rəhbər komitəsinə Türkiyənin prezidentliyinə səs vermişdir.
Əziz Parlament sədrləri!
Əziz dostlar!
Mən bir daha Qazaxıstan Parlamentinə onların qonaqpərvərliyinə görə təşəkkür edi
rəm və qüsursuz təşkilatçılığa görə Katibliyə öz minnətdarlığımı bildirirəm.
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MACARISTAN PARLAMENTİNİN SƏDR
MÜAVİNİ
XANIM MARTA MATRAY
Hörmətli assambleya iştirakçıları!
Hörmətli cənab Sədr!
Cənab Baş katib!
Dəyərli sədrlər!
Nümayəndə heyətləri!
Türkdilli Ölkələrin Parlament Assambleyasının işində müşahidəçi qismində iştirak
Macarıstan Parlamenti üçün böyük şərəf və məmnuniyyətdir. İcazə verin, sizə Macarıstan
parlamentinin Sədri cənab Laslo Köver və parlamentin millət vəkillərinin salamlarını çat
dırım. Eyni zamanda, səmimi və dostcasına qəbul, həmçinin mükəmməl təşkilatçılıq üçün
assambleya təşkilatçılarına minnətdarlığımı bildirmək istərdim.
Yalnız üzv dövlətlər dairəsində deyil, eləcə də onlardan kənarda, beynəlxalq arenada,
xüsusilə, ATƏT, Avropa Parlamenti və ya Baltik Assambleyası kimi təşkilatlarda TürkPAnın nüfuzunun artdığını görmək və hiss etmək bizim üçün böyük məmnuniyyətdir. Türk
PA və üzv dövlətlərin nüfuzunu gücləndirdiyi və təşkilatın səmərəli fəaliyyətinə təkan ver
diyindən, Macarıstan tərəfi bu istiqamətin vacib və dəstəklənməli olduğunu hesab edir.
Biz - millət vəkilləri yalnız cəmiyyətin bütün sahələrində, o cümlədən, iqtisadiyyat,
mədəniyyət, təhsil, səhiyyə və cəmiyyətin həyati fəaliyyətinin digər sahələrində həqiqətən
səmərəli və təşviqedici qanunvericilik çərçivəsi yaratdığı təqdirdə öz qanunvericilik fəaliy
yətimizdən razı qala bilərik. Bu, ölkələrimizin rifah və təhlükəsizlik tendensiyaları istiqa
mətində təşviqinə zəmanətdir. Böyük məmnunluq duyuruq ki, TürkPA həmçinin bu ten
densiyaları vacib hesab edir və bu məqsədlə öz ixtisaslaşmış komissiyalarını yaratmışdır.
Hörmətli assambleya!
Macarıstan Parlamenti əməkdaşlığın inkişafı üçün açıqdır və bu çərçivədə beynəlxalq
əməkdaşlıqda müxtəlif sahələrdə qazanılmış təcrübə mübadiləsi, daha dəqiq, bütövlükdə
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TürkPA, eləcə də müvafiq sorğuların daxil olduğu təqdirdə üzv dövlətlərin təcrübəsi ilə ay
rılıqda tanış olmağa hazırdır. Dəqiq mövzuların meydana gəldiyi hallarda, onların dərhal
və heç bir məhdudiyyətsiz müzakirəyə təqdim olunmasını təklif edirəm.
Bizim - millət vəkillərinin üzərinə xalqlarımız və ölkələrimizin gələcəyi üçün böyük
məsuliyyət düşür. Bu əsasda, fürsətdən istifadə edərək, xalqlarımız arasında birbaşa əla
qələrin möhkəmləndirilməsi ideyasını iştirakçıların diqqətinə çatdırmaq istərdim. Türk
PA-nın çəkisi və nüfuzundan istifadə edərək, xalq diplomatiyası, o cümlədən, gənclərimiz
arasında birbaşa əlaqələrin təşviqi, ölkələrimiz arasında mədəni əlaqələrin möhkəmləndi
rilməsinə dəstək verilməsini təklif edirəm. Hesab edirəm ki, gələcək və ölkələrimiz arasın
da münasibətlər və əməkdaşlıq nöqteyi-nəzərindən bu, TürkPA kimi nüfuzlu beynəlxalq
təşkilatın dəstəyinə layiq vacib istiqamətdir.
Sonda, icazə verin, TürkPA-nın 6-cı Plenar İclasının yüksək səviyyədə təşkili və gözəl
iş şəraiti üçün ev sahibi və təşkilatçılara təşəkkürümü bildirim. Əminəm ki, Türkdilli Ölkə
lərin Parlament Assambleyası nəzərdə tutulmuş missiyasını tam yerinə yetirərək gələcəkdə
də üzv dövlətlər arasında çoxtərəfli əməkdaşlığı və xalqlarımız arasında dostluq əlaqələrini
möhkəmləndirəcək və inkişaf etdirəcək.
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ASTANA BƏYANNAMƏSİ
Türkdilli Ölkələrin Parlament Assambleyasının Altıncı Plenar Sessiyası Azərbaycan
Respublikasının Milli Məclisi, Qazaxıstan Respublikası Parlamentinin hər iki palatası, Qır
ğız Respublikasının Joqorku Keneşi və Türkiyə Böyük Millət Məclisinin iştirakı ilə 3-4 de
kabr 2015-ci il tarixində Astana şəhərində keçirilmişdir. Altıncı Plenar İclasın iştirakçıları,
• Parlamentlər arasında əməkdaşlığı daha dərinləşdirmək üçün güclü iradələrini ifadə
edərək və bununla bağlı Türkdilli Ölkələrin Parlament Assambleyasının təsis edil
məsi haqqında 21 noyabr 2008-ci il tarixli İstanbul Sazişinə və Türkdilli Dövlətlərin
Əməkdaşlıq Şurasının yaradılması haqqında 3 oktyabr 2009-cu il tarixli Naxçıvan
Sazişinə, eləcə də əvvəlki TürkPA bəyannamələrinə istinad edərək;
• Türkdilli ölkələr arasında birgə tarix, dil və mədəniyyət əlaqələrinə dayanan sıx və
çoxşaxəli əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsində parlamentlərin xüsusi rolunu qeyd
edərək;
• 2014-cü ildə keçirilən son Beşinci Plenar İclasdan bəri assambleya çərçivəsində əmək
daşlığın davamlı inkişafını təqdir edərək;
• Türkdilli ölkələrin parlamentləri arasında əməkdaşlığın üzv ölkələrdə davamlı so
sial və iqtisadi inkişafa, mədəniyyət və təhsilin təkmilləşdirilməsinə, qanun aliliyi
prinsipinin, fundamental hüquq və azadlıqların gücləndirilməsinə töhfə verdiyini
vurğulayaraq;
• Türkdilli ölkələr arasında hərtərəfli və dərinləşən əlaqələrin siyasi dialoqu güclən
dirdiyini və həm regionda, həm də dünyada sabitlik və təhlükəsizliyi möhkəmlən
dirdiyini qeyd edərək;
• Suverenlik, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış dövlət sərhədləri
nin pozulmazlığı prinsipləri kimi BMT Nizamnaməsində təsbit olunmuş norma və
müddəalarına sadiq olduğunu yenidən təsdiqləyərək;
Aşağıdakıları bəyan edir:
1) Parlament Assambleyası 11 sentyabr 2015-ci ildə Astanada keçirilən Türkdilli Döv
lətlərin Əməkdaşlıq Şurasının (Türk Şurası) türkdilli ölkələr arasında əməkdaşlı
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ğın cari gündəliyini müəyyən edən Beşinci Zirvə Toplantısının nəticələrini yüksək
qiymətləndirir və Türk Şurası çərçivəsində qəbul edilmiş qərar və təşəbbüslərə qa
nunvericilik səviyyəsində dəstək verməyə hazır olduğunu yenidən təsdiq edir;
2) Parlament Assambleyası Türk Şurasının üzv ölkələrin kütləvi informasiya vasitə
ləri arasında əməkdaşlığının gücləndirilməsi sahəsində səylərini dəstəkləyir və bu
sahədə müəyyən edilmiş məqsəd və vəzifələrə nail olmasını asanlaşdırmaq üçün
öz hazırlığını ifadə edir;
3) Parlament Assambleyası üzv ölkələr arasında iqtisadi əməkdaşlığın bu ölkələr ara
sındakı əlaqələrin gücləndirilməsinə töhfə verdiyini qəbul edir və bununla bağlı
üzv ölkələrdə biznes və investisiya mühitinin daha da təkmilləşdirilməsinə çağı
rır;
4) Parlament Assambleyası üzv ölkələrin istismara verilmiş nəqliyyatı, eləcə də tran
zit layihələrdən istifadə etməsini təşviq edir və bununla bağlı, üzv ölkələrin tranzit
potensialı və nəqliyyat axınının artırılmasına yönəlmiş hüquqi və texniki prosedur
qaydalarının sadələşdirilməsi üzrə tədbir görməyə çağırır;
5) Parlament Assambleyası yeni yaradılmış Ətraf Mühit və Təbii Ehtiyatlar Komissi
yasının fəaliyyətini müsbət qiymətləndirir və ölkələr arasında təbii resurslardan
səmərəli istifadə, alternativ enerji mənbələrinin inkişaf etdirilməsi və biomüxtəlif
liyin mühafizəsi kimi sahələrdə əməkdaşlığın əhəmiyyətini vurğulayır;
6) Parlament Assambleyası üzv ölkələrin müvafiq milli hakimiyyət orqanları ilə ətraf
mühit məsələlərinə dair əməkdaşlıq təşəbbüslərini tam olaraq dəstəkləyir;
7) Parlament Assambleyası TürkPA və Türküstanda yerləşən Beynəlxalq Qazax-Türk
Universiteti, Qırğızıstanda yerləşən Qırğız-Türk Manas Universiteti ilə davam et
məkdə olan əməkdaşlığını müsbət qiymətləndirir və bir türk dilindən digərinə ix
tisaslı tərcüməçilərin, müvafiq lüğət və dil tədrisi materiallarının hazırlanmasının
üzv ölkələr arasında mədəni, təhsil və humanitar əlaqələrin inkişaf etdirilməsinə
yardım göstərəcəyinə ümid edir;
8) Parlament Assambleyası Türkiyə Respublikasında keçirilən prezident seçkiləri,
Qazaxıstan Respublikasında keçirilən növbədənkənar prezident, Türkiyə, Qırğı
zıstan və Azərbaycan respublikalarında keçirilən parlament seçkilərində müşahi
dəçi missiyalarının fəaliyyətini müsbət qiymətləndirir və Hüquqi İşlər və Beynəl
xalq Əlaqələr Komissiyasına assambleyanın müşahidəçilər missiyasının fəaliyyəti
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ilə bağlı mümkün ümumi hüquqi zəmin və standartların qəbul edilməsi və işlənib
hazırlanmasına dair müzakirələrə başlamağı təklif edir;
9) Parlament Assambleyası Azərbaycan sədrliyinin fəaliyyətini, xüsusilə TürkPA-nın
qanunvericilik üzrə ekspert potensialının toplanmasına və üzv ölkələrin parla
mentləri arasında təcrübə mübadiləsinin genişlənməsi və yayılmasına dair davam
etdirdiyi səylərini yüksək qiymətləndirir və üzv parlamentləri ilkin olaraq aparat
larının qanunvericilik, beynəlxalq əlaqələr, ictimai əlaqələr və informasiya texnolo
giyaları şöbələri arasında ekspert toplantılarına ev sahibliyi etməyə çağırır;
10) Parlament Assambleyası müasir çağırış və istiqamətlərə uyğun olaraq, səmərəli
idarəçilik, hüququn aliliyi və vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı məsələlərinə dair mü
zakirələri davam etdirməyə hazır olduğunu bildirir;
11) Parlament Assambleyası Türkdilli dövlətlər arasında səmərəli şəkildə qarşılıqlı əla
qələri və bütöv şəkildə institusional əməkdaşlığı təmin etmək məqsədilə Türk Şu
rası, TürkPA, TÜRKSOY, Türk Akademiyası və Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu
ilə fəaliyyətlərin genişləndirilmiş və davamlı əlaqələndirməyə ehtiyacı olduğunu
ifadə edir;
12) Parlament Assambleyası qlobal beynəlxalq platformalarda TürkPA-nın tanıdılma
sını gücləndirmək məqsədilə digər regional və beynəlxalq təşkilatlar ilə əməkdaş
lığın inkişafında əldə olunmuş nailiyyətləri vurğulayır;
13) Parlament Assambleyası Qırğız Respublikası Joqorku Keneşini AŞPA-da demokra
tiya naminə tərəfdaş statusunu əldə etməsi münasibətilə alqışlayır, Avropa Şurası
nın Parlament Assambleyası ilə birgə 26-27 mart 2015-ci il tarixində İstanbulda təş
kil etdiyi seçki orqanların hesabatlılığı mövzusunda konfransı, həmçinin AŞPA-nın
Qırğız Respublikası Joqorku Keneşinin himayəsi altında 2 iyun 2015-ci il tarixində
Bişkekdə keçirdiyi “Orta Asyada miqrasiya” adlı beynəlxalq konfransı çərçivəsin
də praktik əməkdaşlığa dair məmnunluğunu ifadə edir;
14) Parlament Assambleyası, həmçinin Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı ilə qarşılıqlı əla
qələrin qurulmasından məmnunluğunu bildirir və 21 noyabr 2014-cü il tarixində
Bakıda keçirilmiş üzv ölkələrin parlamentlərinin sosial siyasət və səhiyyə məsələ
lər komitələrinin Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının nümayəndələrinin iştirakı ilə
miqrasiya problemlərinə dair ikinci toplantısının nəticələrini müsbət qiymətləndi
rir;
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15) Parlament Assambleyası Türk Dünyasının Memarlar və Mühəndislər Birliyi ilə da
vam edən əməkdaşlığa, xüsusilə birgə səylər nəticəsində 2016-cı il tarixində Bakıda
keçirilməsi nəzərdə tutulmuş Mühəndislik, Arxitektura və Şəhərsalma Qurultayı
na dəstək verir;
16) Parlament Assambleyası Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı (ATƏT)
ilə davam edən əməkdaşlığı müsbət qiymətləndirir və bu əməkdaşlıq çərçivəsin
də TürkPA-nın ATƏT-in 21-ci Nazirlər Şurasında iştirakını, eləcə də Baş katibin 23
iyul 2015-ci il tarixində Vyanaya səfəri zamanı ATƏT-in Daimi Şurasında çıxışı da
xil olmaqla TürkPA-nın ATƏT Parlament Assambleyası və ATƏT-in fəaliyyətində
iştirakını qeyd edir;
17) Parlament Assambleyası müşahidəçi statusu çərçivəsində Macarıstan Milli Assamb
leyası ilə əməkdaşlığın inkişafını dəstəklədiyini bir daha təsdiqləyir və 24-25 mart
2015-ci ildə TürkPA Baş katibinin Budapeştə səfərini və Macarıstan parlamenti rəh
bərliyi və Macarıstan Xarici İşlər Nazirliyi rəsmiləri ilə danışıqları qeyd edir;
18) Parlament Assambleyası motivasiyası, bütün forma və təzahürləri və kimin tərəfin
dən törədilməsindən asılı olmayaraq heç bir halda haqq qazandırılmayacaq terro
rizmin bütün növləri, metodları və təcrübələrini birmənalı şəkildə qınayır. O, həm
çinin hər hansı formada və təzahürdə terrorizm, radikallaşdırma və ekstremizm
daxil olmaqla transmilli mütəşəkkil cinayətkarlıq, narkotik ticarəti, silah, insan və
miqrant qaçaqçılığına qarşı mübarizədə üzv dövlətlər arasında əməkdaşlıq və əla
qələndirməni gücləndirmək qərarını təkrar edir;
19) Parlament Assambleyası dinlərarası dialoqun əhəmiyyətini vurğulayır, Dünya Li
derləri və Ənənəvi Dinlər Konqresinin çağırılması üzrə Qazaxıstan Respublika
sının təşəbbüsünü təqdirəlayiq hesab edir və 10-11 iyun 2015-ci ildə Astanada V
Konqresin İştirakçıları tərəfindən Bəyannamədə qeyd olunan prinsip və ideyaların
birgə həyata keçirilməsinin əhəmiyyətini təsdiq edir;
20) Parlament Assambleyası dünya miqyasında mədəniyyətlərarası dialoqun inkişaf
etdirilməsi sahəsində Azərbaycanın nailiyyətlərini yüksək qiymətləndirir və bu
nunla əlaqədar olaraq 18-19 may 2015-ci il tarixlərində Bakıda keçirilən 3-cü Dün
ya Mədəniyyətlərarası Forumunu qeyd edir və Azərbaycan hökumətinin BMT-nin
Sivilizasiyalar Alyansının 7-ci Qlobal Forumuna 2016-cı ildə Bakıda ev sahibliyi
etmək səylərini yüksək qiymətləndirir;
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21) Parlament Assambleyası qlobal humanitar sistemin üzləşdiyi çətinlikləri narahat
lıqla qeyd edir və 23-24 may 2016-cı ildə dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində
İstanbulda keçiriləcək Dünya Humanitar Zirvəsində üzv dövlətləri mümkün ən
yüksək səviyyədə iştirak etməyə səsləyir;
22) Parlament Assambleyası Azərbaycan Respublikasının suverenliyi, ərazi bütövlüyü
və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin pozulmazlığı əsasında Ermənis
tan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ən tez zamanda həllinin vacibliyi
ni təkrar qeyd edir;
23) Parlament Assambleyası 15 may 2015-ci ildə Kiprdə hərtərəfli danışıqlar prosesinin
bərpasını və prosesdə indiyədək nail olunan irəliləyişi alqışlayır və Kipr məsələ
sinin danışıqlar vasitəsilə qarşılıqlı şəkildə razılaşdırılmış, adada iki xalqın siyasi
bərabərliyinə əsaslanan ədalətli və davamlı siyasi həllinə tam dəstəyini təsdiq edir
və Kiprdə bərabər və vahid tərkibin tərəfdaşı olan Kiprin türk əhalisinin dinc, təh
lükəsiz və firavan gələcək istəkləri ilə həmrəyliyini ifadə edir;
24) Parlament Assambleyası Qırğız Respublikasının 2016-2018-ci illər dövründə BMTnin İnsan Hüquqları Şurasına seçilməsini təbrik edir və 2017-2018-ci illər ərzində
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzvlük üçün
Qazaxıstan Respublikasının və 2017-2019-cu illər ərzində Birləşmiş Millətlər Təş
kilatının İqtisadi və Sosial Şurasına Azərbaycan Respublikasının namizədliyində
uğurlar arzu edir;
25) Parlament Assambleyası 12-28 iyun 2015-ci ildə Azərbaycan Respublikasının ev sa
hibliyində Bakıda keçirilən Birinci Avropa Oyunlarını yüksək qiymətləndirir və
Azərbaycanın idman, mədəni müxtəliflik, tolerantlıq və qarşılıqlı anlayış kimi uni
versal prinsiplərin yayılması sahəsindəki töhfəsini nümayiş etdirən oyunların mü
kəmməl təşkilinə görə Azərbaycan hökuməti və xalqını təbrik edir;
26) Parlament Assambleyası üzv ölkələri EXPO 2016 Antalya və EXPO 2017 Astana
daxil olmaqla Türkiyə və Qazaxıstanın ixtisaslaşmış sərgilər təşkil etmək, eyni za
manda Türkiyənin 9-13 oktyabr 2016-cı il tarixində İstanbul şəhərində 23-cü Dün
ya Enerji Konqresi təşkil etmək səylərini dəstəkləməyə çağırır və hər iki ölkəyə bu
tədbirlər zamanı uğurlar arzulayır;
27) Parlament Assambleyası 8-14 sentyabr 2014-cü ildə Qırğız Respublikasının ev sa
hibliyində İssık-Kulda keçirilmiş 1-ci Dünya Köçəri Oyunlarının uğurlu təşkilini
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qiymətləndirir və 2016-cı ildə İkinci Dünya Köçəri Oyunlarının keçirilməsi ilə bağlı
Qırğız Respublikasının təşəbbüsünü alqışlayır və üzv ölkələri İkinci Dünya Köçəri
Oyunlarını öz ölkələrində media vasitəsilə hərtərəfli işıqlandırmağa çağırır;
28) Parlament Assambleyası Türkiyənin tərəflərin BMSQM Konfransına, eyni zaman
da Parlament Şəbəkəsinin Sədarət Komitəsinə sədr seçilməsini təbrik edir və üzv
dövlətləri Türkiyənin səhralaşmaya qarşı mübarizə üzrə tədbirlər təşkil etmək səy
lərini böyük dəstəklə təmin etməyə çağırır;
29) Parlament Assambleyası Astanada göstərilən ənənəvi qonaqpərvərliyi, eləcə də Qa
zaxıstan Respublikasının Parlamenti tərəfindən TürkPA-nın Altıncı Plenar Sessiya
sının mükəmməl təşkilini yüksək qiymətləndirir;
30) Parlament Assambleyası Yeddinci Plenar İclasının 2016-cı ildə Qırğız Respublika
sında keçirilməsini qərara alır.
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TÜRKPA 6-cı Plenar İclası,
Astana, 4 dekabr 2015

ƏTRAF MÜHİT VƏ TƏBİİ EHTİYATLAR KOMİSSİYASI

TÜRKDİLLİ ÖLKƏLƏRDƏ SƏHRALAŞMAYA
QARŞI MÜBARİZƏYƏ DAİR
TÖVSİYƏ QƏRARI
Səhralaşmanın TürkPA üzvü ölkələrinin uğurlu sosial-iqtisadi inkişafına əsas təhlükə yarada
biləcək ən ciddi ekoloji və sosial-iqtisadi problemlərdən biri olduğunu nəzərə alaraq,
Üzv ölkələrdə səhralaşmanın yayılması və intensivləşməsi və bunun nəticəsində insanların zə
rər çəkməsi, iqtisadi, maliyyə itkiləri və sosial problemlərdən narahat olaraq,
Beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən metodoloji, texniki və maliyyə yardımı əldə edilməsi üçün
dəyərli imkan yaradan və bu yardım vasitəsilə səhralaşmaya qarşı mübarizəyə təkan verən mühüm
komponent kimi regional əməkdaşlığın rolunu qəbul edərək,
Təhlükə altında olan ekosistemlərin qorunması və yoxsulluğun aradan qaldırılması sahəsində
müvafiq həll yollarını tapmaq üçün TürkPA üzv ölkələrində yaranan torpaq deqradasiyasının əsas
aspektlərini müəyyən etmək və onların şiddətini ölçməyin zəruri olduğundan xəbərdar olaraq,
Parlament Assambleyası TürkPA üzvü ölkələrinin milli parlament və hökumətlərinə tövsiyə
edir:
a) məsələ ilə bağlı düzgün məlumatın təmin edilməsi və insanların ətraf mühitə olan dost mü
nasibətinə töhfə verilməsi məqsədilə ictimaiyyətin məlumatlılığının artırılması üçün üzv
ölkələrdə “səhralaşmadan qorunma mədəniyyətini” yaratmaq;
b) beynəlxalq standartlara uyğun olaraq ətraf mühitin qorunması, o cümlədən səhralaşmaya
qarşı mübarizə sahəsində ətraf mühit üzrə qanunvericiliyin uyğunlaşdırılması;
c) praktiki (metodoloji) eksperimental və təqdimat (informasiya-reklam) məqsədləri üçün mü
vafiq konvensiyalar üzrə pilot layihələrin həyata keçirilməsi;
d) müvafiq milli fəaliyyət proqramları çərçivəsində üzv ölkələrdə lazım olan müxtəlif meşə ilə
bağlı layihələr yaradılması və həyata keçirilməsi;
e) üzv ölkələrdə dövlətə məxsus yay və qış otlaqlarının inventarizasiyasının həyata keçirilmə
si. Bu proses nəticəsində torpaqların vəziyyətini müəyyənləşdirmək mümkündür və bu və
ziyyətə uyğun olaraq mövcud problemlər öz həllini daha düzgün və asan şəkildə tapa bilər;
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f) bitki örtüyünün qorunması. Torpağın külək və su eroziyasından qorunması üçün bitki ör
tüyünün saxlanması səhralaşmaya qarşı əsas profilaktik tədbirdir. Düzgün saxlanılan bitki
örtüyü də quraqlıq zamanı ekosistem xidmətləri itkisinin qarşısını alır;
g) əsasən səhralaşmadan əziyyət çəkən regionlarda onların tətbiqi üçün yerli uyğun müasir
texnologiyalardan istifadə etmək;
h) səhralaşma prosesinin qarşısının alınmasına gətirib çıxaracaq müxtəlif infrastruktur ob
yektlərinin yaradılaraq bu sahələrin ümumi mənzərəsinin dəyişilməsi üçün üzv ölkələrin
şəhər və kənd mərkəzlərində quraq bölgələr üçün iqtisadi imkanlar yaratmaq;
i) torpaqlardan səmərəli istifadəyə yönəlmiş, ekspertlər və fermerlərin birgə işinə yardım edə
cək aqroekoloji məsləhət fəaliyyətlərinin təşkil edilməsi;
j) informasiya və təcrübə, təlim və birgə tədqiqat proqramlarının mübadiləsi kimi sahələrdə
regional əməkdaşlığın gücləndirilməsi;
k) səhralaşma ilə mübarizədə institusional çərçivənin təkmilləşdirilməsi və qeyri-hökumət sek
torunun daha fəal iştirakı ilə potensialın artırılması tədbirlərinin inkişaf etdirilməsi;
l) ətraf mühitin qorunması, o cümlədən səhralaşma ilə mübarizə daxil olmaqla müxtəlif sa
hələrdə birgə fəaliyyət üçün TürkPA üzv ölkələrinin iştirakı ilə regional instrumentlərin
hazırlanması üzrə müzakirələr başlatmaq və TürkPA çətiri altında əməkdaşlıq müzakirələ
rinin gücləndirilməsinə həsr olunan konfrans və ya forum təşkil etmək;
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TÜRKPA 6-cı Plenar İclası,
Astana, 4 dekabr 2015

SOSİAL, MƏDƏNİ VƏ HUMANİTAR MƏSƏLƏLƏR KOMMİSSİYASI

TÜRKPA ÜZV ÖLKƏLƏRİ ARASINDA İNFORMASİYA
AXINININ ARTIRILMASINA DAİR
TÖVSİYƏ QƏRARI
Üzv ölkələr arasında çoxşaxəli əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsi üçün informasiya müba
dilə kanallarının yaradılmasının vacibliyini anlayaraq;
Türk Şurasının 2014-cü 5 iyun tarixində Bodrumda keçirilmiş 4-cü Zirvə Toplantısında Qa
zaxıstan Respublikasının Prezidenti Nursultan Nazarbayevin türkdilli ölkələrdə kütləvi informasiya
vasitələrinin (KİV) inkişafına dair verdiyi təkliflərinin həyata keçirilməsinin qanuni olaraq dəstək
lənməsinə hazırlığını bildirərək;
Türk Şurası, TURKSOY və Türk Akademiyasının mədəni-humanitar sahədə əməkdaşlığa yönəl
miş, xüsusilə türk KİV-lərinin qarşılıqlı əlaqələrinin artırılması sahəsində səylərini dəstəkləyərək;
15-17 noyabr 2014-cü il tarixində Şimali Kipr Türk Respublikasında keçirilən Türkdilli Ölkələ
rin və İcmaların Media Forumunun Dördüncü Konfransında müzakirə olunan “Türkdilli ölkələrin
və birliklərin aktual problemləri kontekstində media” mövzusunun əhəmiyyətini nəzərə alaraq,
Bir türk dilindən digərinə peşəkar tərcümənin kifayət qədər inkişaf etmədiyini nəzərə alaraq;
TürkPA üzv dövlətlərinin parlament və hökumətlərinə tövsiyə edir:
1. Türkdilli ölkələr arasında informasiya mübadiləsinin gücləndirilməsinə dair tədbirlərini ar
tırmaq. Böyük milli informasiya agentlikləri üçün müvafiq dilə tərcümə və məlumatın vaxtında əldə
edilməsinə şərait yaradan, qeyd olunan dillərdə müvafiq biliklərə malik olan əməkdaşlara sahib olmaq
məqsədəuyğundur. Təklif olunan praktik addımlar:
a)	 TürkPA üzv ölkələrinin aparıcı informasiya agentliklərinin saytlarında qeyd olunan höku
mətlərin milli dillərində səhifələrinin açılması;
b) Türk dünyasında baş verən hadisələr haqqında gündəlik televiziya xəbər proqramlarının
təşkil edilməsi;
c) TürkPA üzv ölkələri informasiya agentlikləri arasında əməkdaşlığın yaradılması və geniş
ləndirilməsi;
d) Media və televiziya arasında informasiya mübadiləsinin yaradılmasına dair mütəmadi təd
birlərin keçirilməsi;
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e) Türk xalqlarının mədəniyyət, tarix və dilləri haqqında verilişlərin hazırlanması;
f) Türk ölkələrində yayımlanacaq ortaq telekanalın yaradılması üçün TürkPA-nın işçi komis
siyasının yaradılması.
2. Yazılı, sinxron və ardıcıl tərcümənin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün türkdilli ölkələrin
ali təhsil müəssisələrində peşəkar tərcüməçilərin hazırlanmasına yardım etmək. Bu mövzuda növbəti
maddələrə baxılması təklif olunur:
a) Türk və Azərbaycan dillərindən qazax və qırğız dillərinə peşəkar tərcümə üzrə ixtisaslaş
ma;
b) Qazax və qırğız dillərindən türk və Azərbaycan dillərinə peşəkar tərcümə üzrə ixtisaslaş
ma;
c) Keyfiyyətli tərcümə məsələləri üzrə keyfiyyətli elmi işlər;
d) Keyfiyyətli tərcümə üzrə tərcüməçilər və tələbələr arasında müsabiqələrin keçirilməsi;
e)	 Tərcümə məsələlərinin müzakirəsinə dair ölkədaxili və beynəlxalq seminarların təşkil edil
məsi;
g) Qırğızıstan-Türkiyə Manas Universitetindəki Qırğız Dili-Türkiyə Türkcəsi Tərcümə
Proqramının dəstəklənməsi və bu universitetin təcrübəsindən istifadə edilməsi;
h) Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Türkiyənin dövlət humanitar universitetləri əsa
sında Türkdilli ölkələrin dillərində jurnalistlərin təlimi və peşəkar tərcüməçilər üçün xü
susi fakültələrin yaradılması.
3. Türk dili tərcüməçilər birliyinin yaradılması: (Türk dilləri ifadəsinin yanlış olduğu, Türk
dili ifadəsinin doğru olduğu komissiyanın üçüncü iclasında qərara alınmışdır)
4. Elm və mədəniyyət sahəsində fəaliyyətlərin genişləndirilməsi. Məsələn, ixtisaslı tərcüməçi
lərin iştirakı ilə innovativ inkişaf, elm və texnologiyanın son nailiyyətləri birbaşa olaraq bir dildən
digərinə tərcümə edilə bilər. Eyni şəkildə, televiziya istehsalları və kino filmləri də istər alt yazı istərsə
də dublyajla iki Türk dilində verilə bilər.
5. Gənclərin dil təcrübəsinə şərait yaratmaq məqsədilə, lisey və universitet səviyyəsində ölkə
dillərinə görə qruplaşdırmış məktub yoldaşlığı üçün məlumat bazası yaradıla bilər. İstər ənənəvi,
istərsə də elektron poçt vasitəsilə məktublaşma üçün ünvan məlumat bazası yaradıla bilər. Bu möv
zuda Türk Keneşi təşkilatı daxilində kiçik bir qurum yaradılaraq proses qısa zaman içində başladıla
bilər. Layihənin Türk Keneşi tərəfindən həyata keçirilməsi tövsiyə edilir.
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TÜRKPA 6-cı Plenar İclası,
Astana, 4 dekabr 2015

İQTİSADİ ƏMƏKDAŞLIQ KOMİSSİYASI

ENERJİ SEKTORUNUN İNKİŞAFINDA ƏMƏKDAŞLIĞA DAİR
TÖVSİYƏ QƏRARI
1. Enerji sənaye və xidmət sahəsindəki hər məhsulun əhəmiyyətli elementi olduğu üçün enerji
sektorunun səmərəli fəaliyyəti hər bir iqtisadiyyat üçün həyati əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan,
ətraf mühitin müdafiəsi tələbləri nəzərə alınmaqla iqtisadi cəhətdən səmərəli və etibarlı enerji təmi
natı üçün strategiyanın inkişafı və tətbiqi stabil iqtisadi inkişaf istiqamətində milli hədəflərin həyata
keçirilməsi üçün fundamental ilkin şərtdir.
2. Üzv ölkələr özlərinin iqtisadi və enerji potensialına görə xeyli fərqlənirlər. Bura enerji resurs
larının mövcudluğu, enerji təminatının müxtəlifliyi və daxili enerji bazarının və infrastrukturunun
inkişaf dərəcəsini misal göstərmək olar. Üzv ölkələrdə kömür, neft və qazdan başlayaraq bərpaolunan
enerji daxil olmaqla nüvə və hidroelektrik enerji mövcuddur.
3. Türkdilli ölkələrin dünya enerji bazarı sahəsindəki əhəmiyyəti, Xəzər dənizi hövzəsindəki neft
və təbii qaz ehtiyatları nəzərə alınmaqla xüsusilə artmışdır. Perspektiv layihələrin inkişafı üzv ölkələr
arasında enerji sahəsində koordinasiya fəaliyyətlərini və mümkün olduğunda ümumi strategiyaların
formalaşdırılmasını tələb edir.
4. Türkdilli ölkələr enerji bazarının stabilliyi baxımından eyni məsələləri bölüşür (idxal və ixra
cın güvənliyi və artımı, enerji sektorunun modernləşdirilməsi tələbi, enerji sahəsində qənaəti çoxalt
maq və enerji istehsalı və istifadəsi ilə əlaqədar ətraf mühitin zəhərlənməsini azaltmaq)
5. Ənənəvi enerji resurslarının ən azı ortamüddətli perspektivdə enerji sahəsində əsas və üs
tün rol oynayacağı gözlənildiyi üçün ənənəvi enerji daşıyıcıları sahəsində əməkdaşlıq öz önəmini
saxlayacaqdır. Bu baxımdan enerji qənaəti və enerjinin səmərəliliyi sahəsində yüksək hədəflərə nail
olunması, karbohidrogen yataqlarının inkişafı, ənənəvi enerji bazarında infrastrukturunun daha da
təkmilləşdirilməsi üçün əlavə cəhdlər olunmalıdır,
6. Astanada keçiriləcək EXPO 2017 yaşıl iqtisadiyyat və alternativ enerji mənbələrinin inkişa
fına həsr edilmişdir. Buna görə də dünyada, eləcə də TürkPA-ya üzv ölkələrdə yaşıl enerjinin canlı və
sürətli inkişafı gözlənilir. Bu baxımdan, Parlament Assambleyası TürkPA üzvü ölkələri arasında al
ternativ enerji mənbələrinin inkişafına həsr olunmuş praktiki əməkdaşlığın vacibliyini vurğulayır.
7. Bu çərçivədə, Parlament Assambleyası 11 fevral tarixində Bakıda qəbul edilmiş iqtisadi əmək
daşlıq sahəsində nəqliyyat kommunikasiyalarının rolu mövzusunda tövsiyə qərarını xatırladır və
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enerji resurslarının təhlükəsiz daşınması daxil olmaqla, regionda milli təhlükəsizlik kontekstində
bütün nəqliyyat növlərinin təhlükəsizliyi üzrə koordinasiya fəaliyyətini dəstəkləyir.
Yuxarıda qeyd edilənləri nəzərə alaraq, Parlament Assambleyası TürkPA üzvü ölkələ
rinin milli parlamentlərinə və üzv-dövlətlərin hökumətlərinə təklif edir:
a) enerji qənaəti üzrə uzunmüddətli hədəflər müəyyənləşdirmək və müasir texnologiyanın sə
mərəli təqdimatını həyata keçirmək;
b) davam edən və proqnozlaşdırılan enerji hasilatının ətraf mühitə təsirini qiymətləndirmək və
layihə sahələrində flora və faunanın qorunması üçün vaxtında tədbirlər görmək;
c) ətraf mühitlə bağlı narahatçılıq və enerji siyasətinin davamlılığının inteqrasiyası vasitəsilə
enerji istismarı nəticəsində yaranan ekoloji problemləri həll etmək;
d) regional və eləcə də qlobal enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün ənənəvi enerji ba
zarı infrastrukturu kimi boru kəmərlərinin, çatdırılma üçün digər vasitələrin və təchizatın
müntəzəm təkmilləşdirilməsi və diversifikasiyasına diqqət yetirmək;
e) qlobal enerji istehsalına öz töhfəsinin artırılması məqsədi ilə bərpa olunan enerji mənbələri
nin (biokütlə, külək, günəş, termal) inkişafına dəstək vermək;
f) təhlükəsiz, davamlı və səmərəli enerji təchizatını təmin etmək məqsədi ilə təmiz və bərpa
olunan enerji inkişafı üzrə tədqiqat və inkişaf (RND) səylərinə diqqət yetirmək;
g) birgə seminarlar və konfranslar keçirilməsi vasitəsilə Astanada keçiriləcək EXPO-2017
üçün dəstək nümayişi kimi müxtəlif tədbirlər və aksiyalar keçirmək;
h) EXPO-2017 üzv ölkələrinin səyləri fonunda bərpa olunan enerji mənbələrinin inkişafını
qeyd etmək;
i) enerjinin inkişafı siyasətinə uyğunlaşdırılmış yanaşmanı təmin etmək, eləcə də bu sahədə
daha yaxşı regional koordinasiya məqsədilə məlumat və təcrübəni bölüşmək;
j) türk strukturlarını cəlb etmək və üzv dövlətlərin elm adamları arasında əməkdaşlığı və təc
rübə mübadiləsini təşviq etməklə enerji ilə bağlı informasiyanın toplanması, yayılması və
mübadiləsini təkmilləşdirmək.
k) birgə layihələr, bilik və təcrübə mübadiləsinin inkişafı, bərpa olunan enerji mənbəyi üçün
infrastruktur və avadanlıqların birgə istehsalı: müraciətlər və tədqiqat imkanlarının inki
şafı üçün Türk Şurasının tərkibində daimi aparatının yaradılması faydalı olacağını nəzərə
alaraq təcrübə, texniki bilik və ümumi bacarıqların inkişaf etdirilməsi üçün ciddi addımlar
atmaq.
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TÜRKPA 6-cı Plenar İclası,
Astana, 4 dekabr 2015

HÜQUQ MƏSƏLƏLƏRİ VƏ BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR KOMİSSİYASI

TÜRKPA ÜZV ÖLKƏLƏRİNDƏ SEÇKİLƏR, SEÇKİ SİSTEMLƏRİ VƏ
TÜRKPA SEÇKİ MÜŞAHİDƏSİ FƏALİYYƏTLƏRİNƏ DAİR
TÖVSİYƏ QƏRARI
Türkdilli Ölkələrin Parlament Assambleyası,
1) Seçkilərin demokratiyanın ən əsas alət və göstəricilərindən biri olduğu anlayışını qeyd edə
rək;
2) Seçmə və seçilmə hüququnun başlıca əsas hüquq və azadlıqlar arasında yer aldığı  şüuru
ilə;
3) Seçki müşahidə fəaliyyətlərinin ölkələrin demokratikləşmə proseslərinə böyük ölçüdə töhfə
verdiyi inancı ilə;
4) TÜRKPA üzvü ölkələrdə həyata keçirilən seçkilərin və tətbiq olunan seçki sistemlərinin bey
nəlxalq standartlara uyğunluğunu təqdir edərək;
5) TÜRKPA üzvü ölkələri arasında seçki sistemi və qanunvericiliklərinə aid məlumat və təcrü
bə mübadiləsinin əhəmiyyətini vurğulayaraq;
6) Keçiriləcək seçkilərin xalqın ədalətli təmsilinin zəmanət altına alınması və rəhbərlikdə sabit
liyin təmin edilməsi prinsiplərinə riayət edilərək reallaşdırılması zərurətini nəzərə alaraq;
i.

Üzv ölkələr arasında seçki qanunları və sistemlərinin inkişaf etdirilməsi və qarşılıqlı məlu
mat və təcrübələrin mübadiləsi baxımından əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsinin əhəmiy
yətini vurğulayır;

ii. Üzv ölkələrin seçki qanunvericiliyinin uyğunlaşdırılması və inkişaf etdirilməsi sahəsində
alim, araşdırmaçı və bürokratların iştirakı ilə ekspert iclasları, seminarlar, konfranslar və
toplantılar təşkilini təşviq edir;
iii. Yüksək Seçki Şurası / Mərkəzi Seçki komissiyaları arasında təmasların artırılması, bilik və
təcrübələrin paylaşılmasına yönəlik ortaq fəaliyyətlərin təşkilinin vacibliyinə diqqət çəkir;
iv. Seçki müşahidə fəaliyyətlərinin davam etdirilməsinin ölkələrin inkişaf edən demokratik
prinsiplərə adaptasiyasını asanlaşdıracağını xatırladır;
v. Seçki müşahidə fəaliyyətlərinin standartlarının müəyyənləşdirilməsi və institutlaşdırılma
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sı baxımından mövzuyla bağlı digər beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qəbul edilən idarəet
mə və standartların araşdırılaraq lazımlı işlərin görülməsini təklif edir;
vi.

Seçki müşahidə fəaliyyətlərini icra edən digər təşkilatlarla ortaq fəaliyyətlərin təşkilinin
bilik və potensialının inkişafı baxımından faydalı olacağını bəyan edir;

vii. Seçki müşahidəsi fəaliyyətlərinin üzv ölkələrdən başqa müşahidəçi statusundakı   və ya
digər ölkələrdə də həyata keçirilməsini dəstəkləyir;
viii. Seçki müşahidə fəaliyyətlərinin standartlarının müəyyənləşdirilməsi və institutlaşdırıl
ması məqsədiylə TÜRKPA Katibliyi koordinasiyasında lazımlı işlərin görülməsinə çağı
rır.
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SEÇKİ
MÜŞAHİDƏSİ

TÜRKİYƏ RESPUBLİKASINDA KEÇİRİLMİŞ
PREZİDENT SEÇKİLƏRİNƏ DAİR
RƏY
TürkPA Beynəlxalq Müşahidəçilər Missiyası 10 avqust 2014-cü il tarixində Türkiyə tarixində ilk dəfə olaraq Türkiyə Respublikasında ölkə vətəndaşlarının birbaşa ümumxalq səsverməsi ilə keçirilən prezident seçkilərinin qısamüddətli müşahidəsini həyata keçirmişdir.
2007-ci ildə Türkiyədə keçirilmiş referendumda vətəndaşlar ölkə prezidentinin 2014cü ildən etibarən xalq səsverməsi ilə seçilməsini qərara almışdır (Konstitusiyaya düzəliş,
21/10/2007-5678/1). Türkiyə Ali Seçki Şurasının məlumatına əsasən, bu seçkilər üçün müvafiq hüquqi çərçivə 19.01.2012 tarixindən Türkiyə Respublikası Prezidentinin seçilməsi
qanununda öz əksini tapmışdır (qanun №6271).
Səsvermə yerli vaxtla 8:00-dan 17:00-dək davam etmişdir. Ali Seçki Şurasının keçirilmiş seçkilərin ilkin nəticələri üzrə məlumatına əsasən, iştirak 73% təşkil etmişdir.
Səfər çərçivəsində Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı cənab Nizami
Cəfərovun rəhbərlik etdiyi TürkPA Beynəlxalq Müşahidəçilər Missiyası Ali Seçki Şurasının
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sədri cənab Sadi Güven, Konstitusiya Məhkəməsinin sədri cənab Haşim Kılıç, millət vəki
li, TürkPA-nın Hüquq Məsələləri və Beynəlxalq Əməkdaşlıq Komissiyasının sədri cənab
Haluk İpek və TürkPA-nın digər türk deputat üzvləri, Xarici İşlər nazirinin müavini cənab
Naci Koru, eləcə də digər vəzifəli şəxslərlə görüşlər keçirmişdir. Bu görüşlər ərzində prezi
dent seçkilərinə hazırlıqla bağlı həyata keçirilən tədbirlər və beynəlxalq səviyyədə tanınmış
seçki normalarının təmin olunması barədə müşahidəçilərə ətraflı məlumat verilmişdir.
Türkiyə rəsmiləri bildirmişlər ki, ümumxalq Prezident seçkiləri ilk dəfə olaraq keçiri
lir və odur ki, hökumət bütün vətəndaşların səsvermə hüququndan istifadəsinin təminatı
üçün lazımi addımları atmışdır. Məsələn, 31 iyuldan 3 avqust tarixinədək xaricdə yaşayan
Türkiyə vətəndaşları Türkiyənin diplomatik missiyalarında və Türkiyə hökuməti tərəfin
dən icarəyə götürülmüş məntəqələrdə səs vermişlər. Xaricdə yaşayan qeydiyyatdan keçmiş
2,7 milyon seçici də daxil olmaqla qeydiyyatdan keçmiş seçicilərin ümumi sayı 52 894 115
nəfər təşkil etmişdir.
Seçki qanunvericiliyi bütün seçki prosesinin beynəlxalq müşahidəsini təmin edir.
TürkPA müşahidəçiləri müstəsna məsələlərlə bağlı birbaşa Ali Seçki Şurasına müraciət et
mişdir.
Türkiyədə Ali Seçki Şurası və əyalət seçki şuralarının üzvləri məhkəmə orqanları tərə
findən hakimlər arasından təyin olunur.
Ənənəvi olaraq Türkiyədə seçkilər namizədini irəli sürmüş siyasi partiyaların nəzarəti
altında həyata keçirilir.
Namizədlərini irəli sürmüş siyasi partiyalar əyalət seçki şuralarının işində iştirak edə
bilər və ərazi seçki komissiyalarında müşahidəçi statusuna malikdirlər. Vətəndaşlar və KİV
nümayəndələri səslərin sayılması zamanı iştirak edə bilərlər.
TürkPA Beynəlxalq Müşahidəçilər Missiyasına verilmiş məlumata əsasən seçkiqabağı
dövr bir ay davam etmiş və bütün prezidentliyə namizədlər seçki kampaniyasını həya
ta keçirmək və mətbuatdan istifadə üçün bərabər imkanlara sahib olmuşlar. Prezidentliyə
namizədlər tərəfindən seçki kampaniyası ölkənin seçki qanunvericiliyinə müvafiq həyata
keçirilmişdir.
Müşahidə missiyası 2005-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və digər beynəlxalq hü
quqi qurumlar tərəfindən təsdiqlənmiş Beynəlxalq Seçki Müşahidə Prinsiplərinə zidd hər
hansı əhəmiyyətli pozuntu və yayınma müşahidə etməmişdir. Onlar səsvermə məntəqə
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lərinin sənədləri ilə tanış olmuş, seçicilərlə, o cümlədən, namizədlərin nümayəndələri ilə
söhbət etmişlər.
TürkPA Müşahidə Missiyası Ankaranın Çankaya, Keçiören, Yenimahalle və Altın Dağ
rayonlarında keçirilən seçki prosesini izləmişdir. Müşahidəçilər seçki məntəqələrinin açılı
şında iştirak etmiş, seçki qutularının möhürlənməsinə şahidlik etmiş, seçici siyahısı, seçki
blankları və s. kimi rəsmi sənədlərlə tanış olma imkanına malik olmuş, seçicilər və siyasi
partiyaların nümayəndələri ilə ünsiyyətdə olmuşlar. TürkPA müşahidəçiləri Altın Dağ ra
yonunun seçki məntəqəsində səslərin sayılması zamanı iştirak etmişdir.
Müəyyən texniki qüsurlar istisna hallar kimi xarakterizə oluna bilər və bütünlükdə
seçki prosesinə əhəmiyyətli təsir göstərə bilməz.
Müşahidəçilər seçki məntəqələrində səsvermə prosesinin dinc, milli qanunvericilik və
beynəlxalq normalar çərçivəsində həyata keçdiyini qeyd etmişdir.
10 avqust 2014-cü il tarixində Türkiyədə ilk dəfə olaraq keçirilən ümumxalq prezident
seçkiləri beynəlxalq seçki normalarına uyğun şəkildə həyata keçmişdir

QAZAXISTAN RESPUBLİKASINDA KEÇİRİLMİŞ
NÖVBƏDƏNKƏNAR PREZİDENT SEÇKİLƏRİNƏ DAİR
RƏY
TürkPA Beynəlxalq Müşahidəçilər Missiyası 26 aprel 2015-ci il tarixində Qazaxıstan
Respublikasında keçirilən növbədənkənar prezident seçkilərinin qısamüddətli müşahidə
sini həyata keçirmişdir.
Qazaxıstan Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatına əsasən bu seçkilər üçün müva
fiq qanunvericilik bazası 1995-ci ildə qəbul edilmiş “Qazaxıstan Respublikasında Seçkilər
haqqında” Konstitusiya Qanununda öz əksini tapmışdır (03.02.2011 tarixində qanuna dü
zəlişlər edilmişdir, №404-IV).
TürkPA Beynəlxalq Müşahidəçilər Missiyasının tərkibinə Azərbaycan Respublikası,
Qırğız Respublikası, Türkiyə Cümhuriyyətinin parlamentariləri və həmçinin TürkPA Ka
tibliyinin nümayəndələri daxil idi.

FƏALİYYƏT BÜLLETENİ | 2016 79

TURKPA

Türkdilli Ölkələrİn Parlament Assambleyası

Seçki məntəqələri səhər saat 07:00-dan etibarən axşam saat 20:00-a qədər açıq olmuş
dur. Qazaxıstan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatına əsasən səsvermə
də 95% seçici iştirak etmişdir.
Səfər çərçivəsində müşahidəçilər Qazaxıstan Parlamenti Məclisinin Sədri cənab Kabi
bulla Jakupov, Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri cənab Kuandık Turgankulov və Xarici
İşlər naziri cənab Erlan İdrisovla görüşlər keçirmişdir. Həmin görüşlər ərzində prezident
seçkilərinə hazırlıqla bağlı həyata keçirilən tədbirlər və seçki prosesinin təkmilləşdirilməsi
barədə müşahidəçilərə ətraflı məlumat verilmişdir.
Missiya seçkilərdə namizədlərin seçkiqabağı qərargahın nümayəndələri ilə görüşlər
keçirmişdir. Seçki günündən bir gün öncə missiya üzvləri paytaxtın Esil rayonunun ərazi
(dairə) seçki komissiyasını ziyarət etmişdi və orada səsvermə ilə bağlı hazırlıq işləri ilə tanış
olmuşdu.
Qazaxıstanda beynəlxalq seçki müşahidəsinin həyata keçirilməsi üçün zəruri hüquqi
və təşkilati-texniki şərait yaradılmışdır. Xarici müşahidəçilərin seçki dövründə mövcud
luğunun təmin edilməsi ictimai və qərəzsiz şəkildə beynəlxalq müşahidənin aparılmasına
imkan yaradır. TürkPA müşahidəçiləri seçkilərin qısa müddətli monitorinqi üzrə funksi
yasını yerinə yetirərək seçki komissiyalarının və səsvermə üçün nəzərdə tutulmuş yerlərin
hazırlığını qiymətləndirmiş, seçkiqabağı təbliğat-təşviqat kampaniyasını təhlil etmiş, həm
çinin seçicilərlə, seçki məntəqələrinin üzvləri və Mərkəzi Seçki Komissiyasının nümayən
dələri ilə söhbət etmişdir. “Qazaxıstan Respublikasında seçkilər haqqında” konstitusiya
qanununa uyğun olaraq namizədlərə azad təbliğat-təşviqat kampaniyasını aparmaq üçün
bərabər imkanlar yaradılmışdır.
Səsvermə günü, 26 Aprel 2015-ci il tarixində TürkPA beynəlxalq müşahidəçiləri As
tana şəhərinin 97, 91, 88, 81, 82 və 104 saylı seçki məntəqələrində olmuş, orada səsvermə
nin müxtəlif mərhələlərində – məntəqələrin açılmasından başlamış, seçicilərin səslərinin
hesablanmasına və seçkilərin nəticələrinin müəyyən edilməsinə qədər – səsvermə prosesi
haqqında şəxsi təəssürat formalaşdırmaq imkanına malik olmuşlar.
Müşahidəçilər missiyası öz fəaliyyətində Beynəlxalq Millətlər Təşkilatı tərəfindən
2005-ci ildə qəbul edilmiş Beynəlxalq Seçki Müşahidəçiləri üçün Davranış Kodeksində, Av
ropa Şurası Venesiya Komissiyasının tövsiyələri və digər beynəlxalq-hüquqi aktlarda təsbit
olunmuş obyektivlik, aşkarlıq, ədalətlilik və qərəzsizlik prinsiplərini rəhbər tutmuşlar.
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Müşahidə zamanı inzibati və hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən seçki komissiya
larının işinə müdaxilə edilməmişdir. “Exit-poll”un həyata keçirilməsi üçün hər cür şərait
yaradılmışdır.
TürkPA müşahidəçiləri öz fəaliyyətində Qazaxıstan Respublikasının seçki qanunveri
ciliyini, eyni zamanda siyasi neytrallıq, qərəzsizlik və seçki prosesinin iştirakçılarına üstün
lüyün verilməməsi prinsiplərini rəhbər tutmuşlar.
Qazaxıstan Respublikasında keçirilən növbədənkənar prezident seçkiləri demokratik
şəraitdə keçmiş, seçkilər haqqında milli qanunvericiliyə və beynəlxalq normalara tamami
lə müvafiq olmuşdur. Bu, Qazaxıstan dövləti tərəfindən demokratik seçkilər keçirilməsi
üzrə beynəlxalq öhdəliklərə riayət edilməsini, seçki prosesinin bütün iştirakçılarının seçki
hüquq və azadlıqlarının təmin olunmasını təsdiq edir. Qeydə alınmış cüzi texniki qüsurlar
ümumi seçki prosesinə heç cür təsir göstərə bilməzdi.
Bütövlükdə, 26 aprel 2015-ci il tarixində Qazaxıstanda keçirilmiş növbədənkənar pre
zident seçkiləri beynəlxalq demokratik standartlara uyğun olaraq həyata keçirilmişdir.

TÜRKİYƏ RESPUBLİKASINDA KEÇİRİLMİŞ
PARLAMENT SEÇKİLƏRİNƏ DAİR
RƏY
Azərbaycan, Qazaxıstan və Qırğızıstan parlamentariləri və Katibliyin nümayəndələ
rindən ibarət TürkPA Beynəlxalq Müşahidəçilər Missiyası 7 iyun 2015-ci ildə Türkiyə Cüm
huriyyətində keçirilmiş parlament seçkilərinin qısamüddətli monitorinqini həyata keçir
mişdir.
Parlament seçkiləri əsasən ölkənin Konstitusiyası, “Seçkilər və seçicilərin qeydiyyatı
üzrə təməl qaydalar haqqında” Qanun, “Parlament seçkiləri haqqında” Qanun, “Siyasi par
tiyalar haqqında” Qanun və Ali Seçki Şurasının qərarları ilə tənzimlənir. Həmçinin, seçki
lərin hüquqi çərçivəsi 2007-ci il 21 oktyabr tarixli Böyük Millət Məclisinə Seçkilər haqqında
Anayasa Qanunu ilə nizamlanır.
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Səfər çərçivəsində TürkPA müşahidəçiləri Ali Seçki Şurasının sədri, Konstitusiya Məh
kəməsinin sədri, Böyük Millət Məclisinin Ədalət komissiyasının sədri və Türkiyənin Xari
ci İşlər nazirinin müavini ilə görüşləri keçirmişdir. Görüşlər zamanı müşahidəçilərə par
lament seçkilərinə hazırlıqlarla bağlı həyata keçirilən tədbirlər haqqında ətraflı məlumat
verilmişdir. Ali Seçki Şurasının məlumatına əsasən, ölkənin daxilində 53 milyona yaxın,
ölkənin xaricində isə 2,8 milyon seçici qeydə alınmışdır və eyni zamanda bu seçkilər üçün
təxminən 74 milyon seçki bülletenləri çap edilmişdir. May ayının 8-dən 31-nə kimi davam
edən ölkə xaricində səsvermə 54 ölkədə təşkil olunmuşdur. Bundan əlavə, ölkə xaricində
olan seçicilər 33 gömrük məntəqələrində 7 iyun tarixinə qədər seçki bülletenlərini qutulara
salmaq imkanına malik idi.
TürkPA müşahidəçiləri Türkiyəni davamlı demokratik ənənələrinə sahib olan ölkə ki
mi qiymətləndirirlər və Türkiyədə seçkilər hər zaman azad, ədalətli və şəffaf qaydada ke
çirilmişdir. Seçki təqvimi, seçicilərin qeydiyyatı və aşağı instansiya qurumları üçün təlim
materiallarının hazırlanması kimi texniki və prosedur normaları çox səmərəli işlənilib.
Ali Seçki Şurasının müşahidəçilərə verdiyi məlumata görə, seçkilərdə iştirak etmək
üçün 9 861 namizədlə 20 siyasi partiya və 165 müstəqil namizəd qeydiyyatdan keçirilmiş
dir. Təşviqat kampaniyası kütləvi informasiya vasitələri tərəfindən geniş şəkildə işıqlandı
rılmışdır və TürkPA müşahidəçiləri media qurumları və televiziya şirkətlərinin qərəzsizlik,
dəqiqlik və həqiqilik prinsiplərinə əməl etdiyini xüsusilə vurğulayırlar. Siyasi partiyalara
seçki təbliğatının son yeddi günü ərzində dövlət televiziyasında sərbəst efir verilmişdir.
Namizədlərə media vasitəsilə təşviqat kampaniyasının həyata keçirilməsi üçün Türkiyə da
xilində açıq toplantıların maneəsiz təşkil edilməsi imkanları da daxil olmaqla bərabərhü
quqlu şərait yaradılmışdır.
TürkPA missiyası səsvermə prosesini bütün mərhələlərdə izləmək imkanına malik
oldu. Seçki məntəqələri səhər saat 8:00-dan saat 17:00 qədər açıq idi. Ali Seçki Şurasının
məlumatına görə, seçkilərdə seçicilərin fəallığı 87%-ə yaxın təşkil edib. Missiyanın üzvləri
Ankaranın Çankaya və Gölbaşı rayonlarında 50-yə yaxın məntəqəni ziyarət etmişdir. Mü
şahidəçilər bülletenlərin qutuya salınması prosesini izləmiş, siyasi partiyaların təmsilçiləri
və məntəqələrin məmurları ilə söhbət etmişdir. Həmçinin TürkPA müşahidəçiləri Çankaya
rayonunda məntəqələrin birində səslərin sayılması prosesinin monitorinqini aparmışdır.
Türkiyədə keçirilən seçkilərin beynəlxalq müşahidəsi üçün bütün hüquqi və madditexniki şərait yaradılmışdır. Müşahidəçilər tərəfindən 2005-ci ildə BMT-nin Beynəlxalq Seç
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ki Müşahidəçiləri üçün Davranış Kodeksi, Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının tövsiyə
qərarları və digər beynəlxalq hüquqi sənədlərlə təsdiq edilmiş obyektivlik, ədalətlilik, şəf
faflıq və qərəzsizlik prinsiplərinə riayət olunmuşdur.
Missiya tərəfindən hər hansı qanun pozuntuları qeydə alınmamış və seçki prosesi Tür
kiyənin milli qanunvericiliyinə və beynəlxalq standartlara uyğun olaraq təşkil edilmişdir.
Cüzi texniki qüsurlar istisna hallar kimi dəyərləndirilə bilər və bütövlükdə seçki prosesinə
əhəmiyyətli təsir göstərə bilməzdi.
TürkPA Beynəlxalq Müşahidəçilər Missiyasının gəldiyi nəticəyə görə, 2015-ci il 7 iyun
tarixində Türkiyə Cümhuriyyətində keçirilən parlament seçkiləri ölkənin milli qanunveri
ciliyinə və beynəlxalq standartlara uyğun olaraq demokratik şəraitdə keçirilmişdir.

QIRĞIZISTAN RESPUBLİKASINDA
KEÇİRİLMİŞ PARLAMENT SEÇKİLƏRİNƏ DAİR
RƏY
TürkPA Beynəlxalq Müşahidəçilər Missiyası 4 oktyabr 2015-ci ildə Qırğız Respubli
kasında keçirilmiş parlament seçkilərinin qısamüddətli müşahidəsini həyata keçirmişdir.
Missiya Azərbaycan, Qazaxıstan və Türkiyə parlamentlərinin nümayəndələri, eləcə də
TürkPA Katibliyi üzvlərindən təşkil olunmuşdur.
Parlament seçkiləri 2010-cu il Konstitusiyası, 2011-ci il “Prezident və parlament seçki
ləri haqqında” Konstitusiya Qanunu, 2011-ci il “Seçki və referendumun təşkili üzrə seçki
komissiyası haqqında” Qanun, 1999-cu il “Siyasi partiyalar haqqında” Qanun və 2015-ci ilin
25 iyul tarixində imzalanmış parlament seçkilərinin təyin edilməsi üzrə Qırğızıstan Prezi
dentinin fərmanı ilə tənzimlənir. Eləcə də Mərkəzi Seçki Komissiyasının nizamnamələri və
qərarları hüquqi çərçivəyə daxildir.
Səfər çərçivəsində Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin üzvü Nizami Cəfərovun
başçılıq etdiyi TürkPA müşahidəçiləri Mərkəzi Seçki Komissiyası və Xarici İşlər Nazirliyi
nin yüksək rütbəli məmurları, eləcə də Qırğızıstan Sosial Demokrat Partiyası, Bir Bol və
Ata Meken kimi bir sıra siyasi partiyaların rəhbərləri ilə görüşlər keçirmişdir. Bu görüşlər
ərzində müşahidəçilərə parlament seçkilərinə hazırlıqla bağlı həyata keçirilən tədbirlər ba

FƏALİYYƏT BÜLLETENİ | 2016 83

TURKPA

Türkdilli Ölkələrİn Parlament Assambleyası

rədə ətraflı məlumat verilmişdir. Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatına əsasən, seçki
lər üçün 2 761 261 nəfərə yaxın seçici qeydə alınmış və 3 milyona qədər seçki bülleteni çap
edilmişdir. Ölkəxarici səsvermə 26 ölkədə 36 seçki məntəqəsində təşkil edilmişdir.
Seçki təqviminin qəbulu, seçici qeydiyyatı və seçki administrasiyasının aşağı orqanla
rının üzvlərinin təlimi materialları da daxil olmaqla seçkilərin texniki və prosedur aspekt
ləri yaxşı təşkil edilmişdir.
Bu 2011-ci il “Seçki və referendumun təşkili üzrə seçki komissiyası haqqında” Qanunla
keçirilmiş ilk seçkidir. Seçicilərin şəxsi biometrik məlumatlarının icbari yerləşdirilməsi və
seçki bülleteni skanerlərindən istifadə kimi düzəlişlər 2015-ci ilin aprel ayında sözügedən
qanuna əlavə edilmişdir. İlk dəfə olaraq bütün seçki məntəqələrində seçicilərin şəxsiyyəti
nin müəyyənləşdirilməsi və təsdiqi üçün barmaq izi skanerləri və avtomatik səsvermə sayı
üçün seçki bülleteni skanerləri istifadə olunmuşdur. Lakin səsvermə nəticələri əllə sayılma
ya əsaslanmışdır. Seçici siyahısı bütün qeydə alınmış vətəndaşların biometrik məlumatları
nı əhatə edən Vahid Əhali Qeydiyyatına əsaslanmışdır.
Mərkəzi Seçki Komissiyası seçkilərdə iştirak üçün 14 siyasi partiyanın qeydiyyatdan
keçdiyi barədə müşahidəçiləri məlumatlandırmışdır. Kütləvi informasiya vasitələri kompa
niyanı geniş əhatə etmiş və TürkPA müşahidəçiləri media korporasiyaları və kommersiya
yayımların qərəzsizlik, düzgünlük və dəqiqlik prinsipinə əməl etdiyini vurğulamışdır. Seçki
kompaniyası müddətində siyasi partiyalar ictimai televiziya yayımlarında pulsuz efir vaxtı
əldə etmişdir. Nümayəndələrə KİV vasitəsilə təbliğat aparmaq üçün bərabər şərait yaradılmış
və bütün Qırğız Respublikası ərazisində maneəsiz yığıncaqların təşkili təmin edilmişdir.
TürkPA missiyası seçki prosesinin bütün mərhələlərdə müşahidəsi üçün şərait əldə
etmişdir. Seçki günündə səsvermə məntəqələri 8:00-dan 20:00-dək açıq olmuşdur. Mərkəzi
Seçki Komissiyasının məlumatına əsasən, seçici fəallığı təqribən 60% təşkil etmişdir. Mis
siya üzvləri Bişkekdə 11 seçki məntəqəsini ziyarət etmişdir. Müşahidəçilər səsverməni iz
ləmiş, seçicilər, siyasi partiya nümayəndələri və seçki məmurları ilə danışıqlar aparmışdır.
Missiya seçki prosesində yeni texnologiyaların tətbiqini və biometrik məlumatların toplan
masını təqdirəlayiq hesab etmişdir.
Bu seçki yeni texnologiyaların tətbiqi baxımından xüsusi əhəmiyyətə malikdir, XXI
əsr texnologiyasının seçkilərə göstərdiyi təsirlərin nümunəsi göstərilmişdir. Seçki prosesi
göstərmişdir ki, biometrik seçici qeydiyyatı ilə seçkilərin keçirilməsi üzrə Qırğız Respubli
kasının təcrübəsi bütün dünya ölkələri üçün faydalı ola bilər.
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2015-ci il, 4 oktyabr axşamı MSK seçkilərin ilkin nəticələrini elan etmişdir:
- Ata Meken

- 7,73%

- Bir Bol

- 8,42%

- Ar-Namıs

- 0,79%

- Onuguu Proqress

- 9,28%

-Azattık

- 0,34%

- Respublika-Ata Jurt

-20,14%

- QSDP

- 27,50%

- Butun Kırğızıstan Emrek

- 6,12%

- Zamandaş

- 2,76%

- Ulu Kırğızıstan

- 1,50%

- Kırğızıstan

- 12,82%

- Meken İntımağı

- 0,79%

- Kırgızıstan Xalqları Konqresi

- 0,60%

- Aalam

- 0,40%

Qırğız Respublikasında seçkilərin beynəlxalq müşahidəsi üçün bütün hüquqi və mad
di-texniki şərait təmin edilmişdir. Müşahidəçilər Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 2005-ci ildə
qəbul olunmuş Beynəlxalq Seçki Müşahidəçiləri üçün Davranış Kodeksi, Avropa Şurasının
Venesiya Komissiyasının tövsiyələri və digər beynəlxalq hüquqi sənədlərdə təsdiqlənmiş
obyektivlik, şəffaflıq və qərəzsizlik prinsiplərinə riayət etmişdir.
Missiya hər hansı hüquqi çərçivənin ciddi pozuntusu və yayınma hallarını müşahi
də etməmiş və seçki proseduru Qırğız Respublikasının milli qanunvericiliyi və beynəlxalq
normalara uyğun şəkildə idarə edilmişdir. Təsadüfi texniki çatışmazlıqlar istisna hallar ki
mi səciyyələndirilə bilər və bütün seçki prosesinə heç bir ciddi təsir göstərə bilməz.
TürkPA Beynəlxalq Müşahidəçilər Missiyası Qırğız Respublikasında keçirilmiş parla
ment seçkilərinin Qırğız Respublikasının milli qanunvericiliyi və beynəlxalq demokratik
standartlara uyğun olması qənaətindədir.
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TÜRKİYƏ RESPUBLİKASINDA KEÇİRİLMİŞ
TƏKRAR PARLAMENT SEÇKİLƏRİNƏ DAİR
RƏY
TürkPA Beynəlxalq Müşahidəçilər Missiyası 1 noyabr 2015-ci ildə Türkiyə Cümhuriyyə
tində keçirilmiş təkrar parlament seçkilərinin qısamüddətli monitorinqını həyata keçirmişdir.
Missiyaya Azərbaycan, Qırğızıstan parlamentariləri, Milli Məclisin Aparatının nümayən
dələri və TürkPA Katibliyinin üzv ölkələrinin parlament nümayəndələri daxil olmuşdur.
Parlament seçkiləri əsasən ölkənin Konstitusiyası, “Seçkilər və seçicilərin qeydiyyatı
üzrə təməl qaydalar haqqında” Qanun, “Parlament seçkiləri haqqında” Qanun, “Siyasi par
tiyalar haqqında” Qanun və Ali Seçki Şurasının qərarları ilə tənzimlənir. Həmçinin, seçkilə
rin hüquqi çərçivəsi 2007-ci il 21 oktyabr tarixli “Böyük Millət Məclisinə seçkilər haqqında”
Konstitusiya Qanunu ilə nizamlanır.
Səfər çərçivəsində Milli Məclisin deputatı cənab Ayaz Orucovun rəhbərliyi altında nü
mayəndə heyəti Ali Seçki Şurasının sədri cənab Sadi Güvən, Konstitusiya Məhkəməsinin
Sədri cənab Zühtü Arslan və Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Ədalət komitəsinin sədri cə
nab Ahmet İyimaya ilə görüşmüşdür.
Eyni zamanda TürkPA müşahidəçiləri Türkiyə Parlamentində təmsil olunan bir sıra
siyasi partiyaların nümayəndələri ilə görüşmüş və partiyaların platformalarına dair geniş
məlumat əldə etmişdir. Müşahidəçilər Respublika Xalq Partiyasının sədri cənab Levent
Gök və Milli Hərəkət Partiyasından cənab Şefkat Çetinle görüşmüşdür.
Müşahidəçilər Qudul Seçki Məntəqəsini ziyarət etmiş və orada parlament seçkiləri ilə
bağlı hazırlıq prosesilə yaxından tanış olmuşdur. Ali Seçki Şurasının məlumatına əsasən,
ölkənin daxilində 53,49 milyona yaxın, ölkənin xaricində isə 2,898 milyon seçici qeydə alın
mışdır. İyul ayının 8-dən 25-nə kimi davam edən ölkə xaricində səsvermə 54 ölkədə təşkil
olunmuşdur. Bundan əlavə, ölkə xaricində olan seçicilər 33 gömrük məntəqəsində 1 noyabr
tarixinə qədər seçki bülletenləri qutulara salmaq imkanına malik idi.
Seçki təqvimi, seçicilərin qeydiyyatı və aşağı instansiya qurumları üçün təlim material
ların hazırlanması kimi texniki və prosedur normaları çox səmərəli işlənmişdir.
Ali Seçki Şurasının müşahidəçilərə verdiyi məlumata görə, seçkilərdə iştirak etmək
üçün 16 siyasi partiya və 21 müstəqil namizəd qeydiyyatdan keçirilmişdir.
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Təşviqat kampaniyası kütləvi informasiya vasitələri tərəfindən geniş şəkildə işıqlandı
rılmışdır və TürkPA müşahidəçiləri media qurumları və televiziya şirkətlərinin qərəzsizlik,
dəqiqlik və həqiqilik prinsiplərinə əməl etdiyini xüsusilə vurğulayırlar. Siyasi partiyalara
seçki təbliğatının son yeddi günü ərzində dövlət televiziyasında sərbəst efir verilmişdir.
Namizədlərə media vasitəsilə təşviqat kampaniyasının həyata keçirilməsi üçün Türkiyə da
xilində açıq toplantıların maneəsiz təşkil edilməsi imkanları da daxil olmaqla bərabərhü
quqlu şərait yaradılmışdır.
TÜRKPA missiyası səsvermə prosesini bütün mərhələlərdə izləmək imkanına malik
oldu. Seçki məntəqələri səhər saat 8:00-dan saat 17:00 qədər açıq idi. Ali Seçki Şurasının
məlumatına görə, seçkilərdə seçicilərin fəallığı 85%-ə yaxın təşkil edib. Missiyanın üzvləri
Ankaranın Çankaya, Gölbaşı və Mamak rayonlarında bir sıra seçki məntəqələrini ziyarət
etmişdir. Müşahidəçilər bülletenlərin qutuya salınması prosesini izləmiş, siyasi partiyala
rın təmsilçiləri və məntəqələrin məmurları ilə söhbət etmişdir. Həmçinin TürkPA müşahi
dəçiləri paytaxtın seçki məntəqələrin birində səslərin sayılması prosesinin monitorinqini
aparmışdır.
Türkiyədə keçirilən seçkilərin beynəlxalq müşahidəsi üçün bütün hüquqi və madditexniki şərait yaradılmışdır. Müşahidəçilər tərəfindən 2005-ci ildə qəbul edilən BMT-nin
Beynəlxalq Seçki Müşahidəçiləri üçün Davranış Kodeksi, Avropa Şurası Venesiya Komissi
yasının tövsiyə qərarları və digər beynəlxalq hüquqi sənədlərlə təsdiq edilmiş obyektivlik,
ədalətlilik, şəffaflıq və qərəzsizlik prinsiplərinə riayət olunmuşdur.
TürkPA müşahidəçiləri Türkiyəni davamlı demokratik ənənələrinə sahib olan ölkə ki
mi qiymətləndirirlər və Türkiyədə seçkilər hər zaman azad, ədalətli və şəffaf qaydada ke
çirilmişdir.
Missiya tərəfindən hər hansı qanun pozuntuları qeydə alınmamış və seçki prosesi Tür
kiyənin milli qanunvericiliyinə və beynəlxalq standartlara uyğun olaraq təşkil edilmişdir.
Cüzi texniki qüsurlar istisna hallar kimi dəyərləndirilə bilər və bütövlükdə seçki prosesinə
əhəmiyyətli təsir göstərə bilməzdi.
TürkPA Beynəlxalq Müşahidəçilər Missiyasının gəldiyi nəticəyə görə, 2015-ci il 1 no
yabr tarixində Türkiyə Cümhuriyyətində keçirilən parlament seçkiləri ölkənin milli qanun
vericiliyinə və beynəlxalq standartlara uyğun olaraq demokratik şəraitdə keçirilmişdir.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA KEÇİRİLMİŞ
PARLAMENT SEÇKİLƏRİNƏ DAİR
RƏY
Qazaxıstan, Qırğızıstan və Türkiyə parlamentlərinin üzvləri, eləcə də TürkPA Baş ka
tibinin rəhbərliyi altında Katibliyin nümayəndələrindən ibarət TürkPA Beynəlxalq Müşa
hidəçilər Missiyası 1 noyabr 2015-ci il tarixində Azərbaycanda keçirilmiş parlament seçki
lərinin qısa müddətli monitorinqini həyata keçirmişdir.
Parlament seçkiləri əsasən ölkənin Konstitusiyası və Seçki Məcəlləsi, həmçinin “Sər
bəst toplaşmaq azadlığı haqqında” Qanun, “Radio və televiziya yayımı haqqında” Qanun,
“Siyasi partiyalar haqqında” Qanun, “Qeyri hökumət təşkilatları haqqında” Qanun, Cina
yət Məcəlləsinin müvafiq müddəaları, İnzibati Prosessual Məcəllə və Mərkəzi Seçki Komis
siyasının Əsasnaməsi ilə nizamlanır. Azərbaycan demokratik seçkilərin keçirilməsi ilə bağlı
əsas beynəlxalq və regional hüquq normalarına tərəfdaşdır.
Səfər çərçivəsində TürkPA müşahidəçiləri cənab Serikjan Kanayevin rəhbərliyi altın
da Milli Məclisin Sədri, TürkPA-nın Fəaliyyətdə olan sədri cənab Oqtay Əsədov, Mərkəzi
Seçki Komissiyasının sədri cənab Məzahir Pənahov və Azərbaycan Respublikası Xarici İş
lər nazirinin müavini cənab Mahmud Məmməd-Quliyev ilə görüşlər keçirmişdir. Görüş
zamanı müşahidəçilərə parlament seçkiləri ilə bağlı həyata keçirilən hazırlıqlarla əlaqədar
ətraflı məlumat verilmişdir.
Mərkəzi Seçki Komissiyası müşahidəçilərə 768 namizədin qeydə alınması barədə mə
lumat vermişdir ki, bu namizədlərin də yeddi partiyanı birləşdirən bir siyasi blok daxil ol
maqla, 331-i 24 siyasi partiyanı təmsil etmişdir.
Seçkiqabağı təşviqat kampaniyası kütləvi informasiya vasitələri tərəfindən kifayət qə
dər işıqlandırılmışdır və TürkPA müşahidəçiləri qeyd etmişdir ki, media qurumları na
mizədlərə təbliğat-təşviqat fəaliyyəti aparmaq üçün bərabərhüquqlu şərait yaratmışdır və
namizədlərin seçicilərlə görüşlərin işıqlandırılmasını lazımi qaydada təmin etmişdir.
Parlament seçkiləri Mərkəzi Seçki Komissiyası (MSK), 125 dairə seçki komissiyası
(DSK) və təxminən 5547 məntəqə seçki komissiyasından ibarət üç pilləli struktur tərəfin
dən idarə edilmişdir. Bütün ölkə ərazisində yerləşən səsvermə məntəqələri yaradılmaqla
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yanaşı, Dağlıq Qarabağın işğal olunmuş ərazilərindən olan məcburi köçkünlərin səsvermə
prosesini asanlaşdırmaq məqsədilə həyata keçiriləcək işlərin icrası bir sıra dairə seçki ko
missiyalarının yurisdiksiyasına həvalə olunmuşdur.
Müşahidəçilər missiyası seçki təqviminin qəbulu, seçici qeydiyyatı və seçki struktu
run aşağı səviyyəli orqanlarının üzvləri üçün təlim materiallarının hazırlanması da daxil
olmaqla, texniki və prosedur qaydaların yaxşı təşkil edildiyi fikrindədir.
TürkPA missiyasının bütün mərhələlərdə səsvermə prosesinə nəzarət etmək imkanı
olmuşdur. Seçki günü səsvermə məntəqələri 8:00-dan 19:00-dək açıq olmuşdur. Mərkəzi
Seçki Komissiyasının məlumatına görə seçici fəallığı 55,7 % olmuşdur. Missiya üzvləri Ba
kının təxminən 10 rayonunda olmuşdur. Bundan əlavə, müşahidəçilər Dağlıq Qarabağın
işğal olunmuş ərazilərinin səsvermə prosesinin həvalə edildiyi dairə seçki komissiyalarını
ziyarət etmişdi. Belə ki, missiyanın üzvləri 11 saylı Qarabağ, 124 saylı Şuşa-Xocavənd-Xo
calı və 120 saylı Cəbrayıl-Qubadlı dairə seçki komissiyalarında seçki prosesini müşahidə
etmişdirlər. Müşahidəçilər seçki qutularına bülletenlərin atılmasını izləmiş, seçicilər və seç
ki məntəqələrinin sədrləri ilə söhbət etmiş və siyasi partiyaların nümayəndələri ilə gorüş
müşdürlər.
Azərbaycanda keçirilən seçkilərin beynəlxalq müşahidəsi üçün bütün hüquqi və mad
di-texniki şərait yaradılmışdır. Müşahidəçilər tərəfindən BMT-nin 2005-ci ildə qəbul edilən
Beynəlxalq Seçki Müşahidəçiləri üçün Davranış Kodeksi, Avropa Şurası Venesiya Komissi
yasının tövsiyə qərarları və digər beynəlxalq hüquqi sənədlərdə təsbit edilmiş obyektivlik,
ədalətlilik, şəffaflıq və qərəzsizlik prinsiplərinə riayət olunmuşdur.
Missiya tərəfindən hər hansı qanun pozuntuları qeydə alınmamış və seçki prosesi
Azərbaycanın milli qanunvericiliyinə və beynəlxalq standartlara uyğun olaraq təşkil edil
mişdir. Cüzi texniki qüsurlar istisna hallar kimi dəyərləndirilə bilər və bütövlükdə seçki
prosesinə təsir göstərməmişdir.
TürkPA Beynəlxalq Müşahidəçilər Missiyasının gəldiyi nəticəyə görə, 2015-ci il 1 no
yabr tarixində Azərbaycan Respublikasında keçirilən parlament seçkiləri ölkənin milli qa
nunvericiliyinə və beynəlxalq standartlara uyğun olaraq demokratik şəraitdə keçirilmiş
dir.
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TÜRKPA-nın komissiyalarının sədr
və sədr müavinlərinin seçilməsi

Assambleyanın 6-cı Plenar İclasının qərarına əsasən Sosial, Mədəni və Humanitar Məsələlər Komissiyasının sədri vəzifəsinə Qırğız Respublikası Joqorku Keneşinin üzvü cənab
Sadık Şer-Niyaz, sədr müavini vəzifəsinə isə Qırğız Respublikası Joqorku Keneşinin üzvü
cənab Dastan Jumabekov seçilmişdir. Ətraf Mühit və Təbii Ehtiyatlar Kkomissiyasının sədr
müavini vəzifəsinə isə Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvü cənab Feyzullah Kıyıklık seçilmişdir.
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FƏSİL

II

BAŞLIQLAR
• MÜSTƏQİLLİYİN 25-ci İL DÖNÜMÜ
• KOMİSSİYALARIN FƏALİYYƏTİ
• SEÇKİ VƏ REFERENDUM MÜŞAHİDƏLƏRİ
• FƏALİYYƏTLƏR
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MÜSTƏQİLLİYİN 25-ci İl dönümü
TÜRKDİLLİ ÖLKƏLƏRİN MÜSTƏQİLLİYİNİN
25-ci İLLİYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ SIMPOZİUM

6 oktyabr 2016-cı il tarixində Ankarada “Türkdilli ölkələr müstəqilliyinin 25-ci il
dönümündə” adlı beynəlxalq simpozium öz işinə başlamışdır. Tədbir Türkiyənin Beynəlxalq
Əməkdaşlıq və inkişaf Agentliyi (TİKA), Türk Tarix Təşkilatı (TTK), Ankara Siyasi və İqtisadi
Araşdırma Mərkəzi (ASEM) kimi Türkiyə dövlət qurumları, eləcə də türk əməkdaşlığı qu
rumları olaraq Türk Şurası, TürkPA, Türk Akademiyası və TURKSOY ilə əməkdaşlıq çərçivə
sində Əhməd Yəsəvi Beynəlxalq Qazax-Türk Universiteti tərəfindən təşkil edilmişdir.
Əhməd Yəsəvi Beynəlxalq Qazax-Türk Universiteti Qəyyumlar Şurasının sədri cənab
Musa Yıldız açılış nitqi ilə toplantı iştirakçılarını salamlamışdır.
Qazaxıstan Respublikası Parlamenti Məclisinin üzvü, TürkPA-nın Fəaliyyətdə olan
sədrinin nümayəndəsi cənab Sauytbek Abdraxmanov açılış mərasimində etdiyi çıxış za
manı suveren dövlət olaraq mövcudluğunun ilk vaxtlarından Qazaxıstanın böyük dəyişik
likləri asanlaşdıran uzaqgörən siyasət yürütdüyünü bildirmişdir. Millət vəkili qeyd etmiş
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dir ki, Türkiyə Qazaxıstanın müstəqilliyini
tanıyan ilk dövlətdir. O, dəstək və səmimiy
yətinə görə Türk xalqına öz minnətdarlığını
bildirmişdir.
“Diplomatik perspektiv: Türkiyə Res
publikası-türk respublikalarının əlaqələri”
mövzusuna dair sessiya zamanı Azərbayca
nın səfiri Faiq Bağırov, Qazaxıstan səfiri Jan
seyit Tuymebayev, Qırğızıstan səfiri İbrahim
Junusov, Özbəkistan səfiri Ulfat Kadırov
Türkmənistan səfiri İshankul Amanliyev 25
illik müstəqilliyi ərzində ölkələrinin Türkiyə
ilə əlaqələri haqqında məlumat vermişdir.
Simpoziumda Yəsəvi İncəsənət Cəmiy
yəti konsert vermişdir.

FƏALİYYƏT BÜLLETENİ | 2016 93

TURKPA

Türkdilli Ölkələrİn Parlament Assambleyası

“TÜRKPA ÜZV ÖLKƏLƏRI SON 25 İLDƏ”
MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ KONFRANS
24 noyabr 2016-cı il ta
rixində Azərbaycan Respub
likasının Milli Məclisində
Türk Mədəniyyəti və İrsi
Fondunun dəstəyi ilə Türk
dilli

Ölkələrin

Assambleyasının

Parlament
“TürkPA

üzv ölkələri son 25 ildə” adlı
beynəlxalq konfransı keçiril
mişdir.
Konfransda TürkPA-nın üzv ölkələrinin parlamentariləri, Qazaxıstan, Qırğızıstan və
Türkiyənin Bakıdakı səfirləri, eyni zamanda türk əməkdaşlıq institutlarının və Beynəlxalq
Türk Akademiyası, Türk Dünyası Bələdiyyələr Birliyi, Türk Dünyası Memarlar və Mühən
dislər Birliyi kimi qurumların nümayəndələri də iştirak etmişdir.
Tədbirdə türkdilli ölkələrin son 25 ildə əldə etdiyi nailiyyətlər, həmçinin Türk dünya
sı ölkələri arasında sosial, iqtisadi və mədəni əlaqələrin perspektivlərinə dair müzakirələr
aparılmışdır.
Konfransda çıxış edən Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədr müavini cənab
Ziyafət Əsgərov Azərbaycanın müstəqillik tarixi barədə ətraflı məlumat vermiş, ölkənin
son 25 ildə əldə etdiyi nailiyyətlərdən danışmışdır.
O, konfransın türkdilli ölkələrin müstəqillik tarixinə nəzər salmaq üçün önəmli bir
tədbir olduğunu iştirakçıların nəzərinə çatdırmışdır.
“Bildiyiniz kimi, Azərbaycan xalqının Ümumilli lideri Heydər Əliyev türkdilli xalq
lar arasında əlaqələrin inkişafına xüsusi önəm vermişdir”, - deyə cənab Ziyafət Əsgərov
vurğulamışdır. Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun prezidenti Günay xanım Əfəndiyeva
iştirakçılara fondun məqsəd və vəzifələri haqqında məlumat vermiş, müstəqillik dövründə
türkdilli ölkələr arasında mədəni əlaqələrin inkişafı məsələlərindən danışmışdır.
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Qazaxıstanın

Azərbaycan

dakı səfiri cənab Beybit İsabayev,
Qırğızıstanın Azərbaycandakı sə
firi cənab Aycigit Buranov və Tür
kiyənin Azərbaycandakı səfiri cə
nab Erkan Özoral konfransda çıxış
etmiş, türkdilli dövlətlər arasında
çoxtərəfli və ikitərəfli əməkdaşlı
ğın əsas aspektlərinə dair müza
kirələr aparmışdır.

Azərbaycan

Respublikası parlamentinin üzvü
cənab Nizami Cəfərov, Qırğız Respublikası parlamentinin üzvü cənab Müzəffər İsakov,
Türkiyə Respublikası parlamentinin üzvü cənab Feyzullah Kıyıklık türkdilli ölkələrin son
25 ildə əldə etdiyi nailiyyətlərdən danışmış, Azərbaycan, Qazaxıstan və Qırğızıstanın müs
təqilliyini tanıyan ilk ölkə olaraq, Türkiyənin bu dövlətlərin milli müstəqilliyinin gücləndi
rilməsinə və onların gələcək inkişafına verdiyi dəstəyi xüsusi olaraq vurğulamışdır.
Tədbirin sonunda Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu tərəfindən təşkil olunmuş və tanın
mış azərbaycanlı rəssamların Azərbaycan və Türkiyənin tarixi yerlərini əks etdirən rəsm
əsərlərindən ibarət sərgisi keçirilmişdir. Konfrans Azərbaycan, Qazaxıstan və Qırğızıstanın
müstəqilliyinin 25-ci il dönümü münasibətilə bu il TürkPA tərəfindən həyata keçirilən silsi
lə tədbirlər çərçivəsində keçirilmişdir.
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MƏQALƏLƏR
AT THE CROSSROADS OF CULTURES
Azerbaijan has an important place within the community of nations as well as among the Turkic-speaking countries. Throughout many centuries it has been at the crossroads of cultures and civilizations, which is vividly reflected

JANDOS ASANOV,
TURKPA
SECRETARY GENERAL

in the culture and language of Azerbaijanis. The country’s
history saw many events and upheavals of regional and global scale. And it has been a
quarter century since the nation restored its independence. Azerbaijan is a modern Turkicspeaking country that embraces values common to the humanity, while preserving its rich
historic and cultural heritage. It is a country where multiculturalism and tolerance is a way
of life. In the last twenty five years since the restoration of independence there have been
turmoil in the country due to the military conflict in Karabakh and stemming from it human tragedy and tremendous hardships, as well as spectacular achievements in the social
and economic development of the nation.
Baku – the pearl of the Caspian – cherishes its past and its newly built exquisite and
elegant architecture sets its eye towards the future.
The international community recognises Azerbaijan as a reliable and predictable partner that has achieved a lot in its development. The fact that the 7th Global Forum of the
United Nations’ Alliance of Civilisations is being held in Baku on 25-27 April, 2016 is a vivid
evidence of respect the country enjoys throughout the world. This event is taking place in
the year which was declared by President Ilham Aliyev as the year of multiculturalism in
Azerbaijan.
By the way, respect and tolerance to other cultures and religions is a value that has
deep roots among the Turkic-speaking peoples. Residing in a vast geographic area they
profess Islam, Christianity, Judaism, Buddhism, Shamanism including various branches
of these religions, their cultures are diverse due to their geographic distribution and close

96

info@turk-pa.org | www.turk-pa.org

TURKPA

Türkdilli Ölkələrİn Parlament Assambleyası

interaction with other communities and also their appearance has features of diverse human races.
The exquisitely and impeccably organised First European Games, held in Baku in 2015,
was a spectacular sports and cultural event that made a huge contribution towards the
promotion of values of mutual understanding and respect among various communities
worldwide. This sports show also gave an opportunity to present in its full colours the rich
culture of Azerbaijan that is part of common Turkic legacy.
By the way, Sheki, town located in the north-west of the country and famed for its old historic architecture, handicraft and cuisine, is the cultural capital of the Turkic world in 2016.
Well-being and prosperity of each citizen and family is a priority for the government of
the country. The state has achieved its goal of securing the food security of the country and
it has yielded a lot of positive results in the diversification of the economy that is evidenced
with the ever growing quantity and quality of locally manufactured goods.
The government has tried its best in tackling the social issues. The level of poverty has
dropped to 5%, while salaries and pensions have been substantially increased. 1 500 000
jobs have been created in Azerbaijan over the last twelve years, of which, one million is
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permanent. The population has reached
9.7 million. Over the
past 10 years the development of social
infrastructure
been

has

impressive:

more than 400 clinics, 2,700 schools and
about 50 sport facilities, including multifunctional

ones,

were built or fully
renovated.
Long-term strategic goals of the
government of Azerbaijan are reflected in the Development Concept “Azerbaijan-2020: the vision for the future”. The concept sets out further objectives and priority goals at the time when country is
entering a new phase in its development. As it is noted in the concept, against the backdrop
of current global economic crisis Azerbaijan is gradually reaching economic diversification
and has substantially dropped its dependence on the oil sector. “For Azerbaijan the post oil
period already started” (from the speech of President Aliyev at the 4th Global Baku Forum
held on 10-11 March 2016 in Baku). The government’s steps of towards post-oil era have
proven efficient and yielded tangible results. President Ilham Aliyev in his article “Forming a common strategy” published in the special edition on the last G20 Summit held in
2015 in Turkey, points out the following aspect: “The economy’s traditional sectors saw an
overhaul, and new areas such as tourism, space and defence industries, information/communication technologies and others were established. Azerbaijan has joined the ranks of
the space states by launching its own two satellites.What were the latest economic achievements? Azerbaijan’s gross domestic product (GDP) has grown 3.4 times; the volume of the
non-oil sector and industrial production has tripled, and the share of the non-oil sector
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of the economy has kept increasing in the past 12 years, reaching 70% based on the first
eight months of 2015. Since 2003 Azerbaijan’s economy has attracted some $200 billion of
investments. In recent years the Azerbaijani government has attached great importance to
local production, allocating funds to both public and private sectors. An important role is
assigned to the economic reforms, which aim at improving the business environment in the
country and ensuring the transparency of the economy and financial sector. Growth in the
agricultural sector – this area has also been given special attention in recent years – has accounted for 6.6 per cent. The World Economic Forum ranks Azerbaijan at 40th in the world
for competitiveness.
As it is well known, Azerbaijan plays a significant role in the global energy security
and is actively engaged in carrying out trans-national energy projects. The country has been
involved in the implementation of mega projects such as the Baku-Tbilisi-Ceyhan oil and
the Baku-Tbilisi-Erzurum natural gas pipelines thus playing a substantial role in ensuring
the global energy security.
The geographic location of Azerbaijan reveals its vast transport and transit potential
that is also conditioned by the fact that country constitutes an inseparable part of the age
old Great Silk Road. Transformation of Azerbaijan into one of the regional transport and
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logistics hubs has become reality and made the country central to both the East-West and
North-South transport corridors. The Baku International Sea Port, commissioned in 2014,
the modern international airway system, the Baku-Tbilisi-Kars railway, to be operational
in the foreseeable future, and development of Baku-Aktau ferry line has atained new contents in transport sector, like Silk railroad, Silk marine road, Silk energy road, Silk fiberoptic road, Silk Road of cultures, etc.
ontribution of Azerbaijan to the development of relationships among fraternal Turkic
countries has been immense. Azerbaijan’s valuable comprehensive support in this regard
has given impetus to institutionalization of rapidly growing cooperation between nations
that have common roots. Recently in Baku the Turkic Culture and Heritage Foundation
was established on the initiative of President Ilham Aliyev with a view to promote Turkic
culture, art and historical values in the world.
It is not by coincidence that TurkPA Secretariat, which started its activities in 2010, is
located in Baku. The first Turkic-speaking republic in history, the Azerbaijan Democratic
Republic, was born here in 1918. Albeit short-lived, the ADR has left a lasting legacy in the
Turkic world.
While talking of the achievements of the country in the last twenty five years it is difficult
to bypass the thorny Nagorno-Karabakh confict. The Parliamentary Assembly of the Turkicspeaking Countries (TurkPA) has always called for the peaceful resolution of this protracted
confict, while respecting the territorial integrity and sovereignty of the Republic of Azerbaijan within its internationally recognised borders. Resolution of the confict opens prospects
for a long-term stability, prosperity and close interaction of all the countries in the region.
Latest achievements of the Republic of Azerbaijan have been possible, apart from balanced, predictable and sound policies of the government, due to the dedication and commitment of the people of Azerbaijan to the cause of making their motherland a prosperous
modern state with vibrant economy. The country has so far hugely invested into the science, education and upbringing of the youth and there is no doubt that advanced scientific
and technological potential as well as skilled human resources will ensure bright horizons
for Azerbaijan that is located at the meeting point of cultures and civilisations.
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MƏDƏNİYYƏTLƏRİN QOVŞAĞINDA
Bu il dövlət müstəqilliyinin 25-ci il dönümünü qeyd
edən müasir Azərbaycan Respublikası həm dünya miqyasında, həm də türkdilli ölkələr arasında xüsusi yeri olan
nüfuzlu və inkişaf etmiş dövlətdir. Qədim və zəngin tari-

JANDOS ASANOV,
TÜRKPA-nın
BAŞ KATİBİ

xə malik olan Azərbaycan əsrlər boyunca mədəniyyətlərin
və sivilizasiyaların kəsişmə nöqtəsində yerləşib. Bütün bunlar Azərbaycan mədəniyyətinin
təşəkkülündə, tolerantlığın formalaşmasında, xalqın ana dilinin ən yüksək elmi və bədii fikirləri ifadə etmək imkanlarının genişlənməsində mühüm rol oynayıb.
Ölkənin tarixi keçmişi keşməkeşlidir. Lakin müxtəlif ictimai-siyasi-iqtisadi formasiyalarda müxtəlif növlü dövlətçilik ənənələrinə malik olmuş Azərbaycan xalqı hər zaman özünün
milli ruhunu qorumuş, azadlıq və müstəqillik ideallarına sadiq qalmışdır. Azərbaycan öz zəngin tarixi və mədəni irsini qoruyub saxlayaraq yüksək səviyyədə bəşəri dəyərləri təmin edən
müasir türkdilli, eləcə də multikulturalizm və tolerantlığın hökm sürdüyü bir məmləkətdir.
Müstəqilliyinin bərpasından ötən 25 ildə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi ölkədə çaxnaşma yaradaraq dəhşətli insan faciəsinə yol açmışdır, lakin buna
baxmayaraq Azərbaycan bütün sahələrdə böyük uğurlar qazandı, xalqın rifah halı yaxşılaşdı, ölkənin sosial-iqtisadi inkişafında böyük nailiyyətlər əldə olundu.
Azərbaycanın nailiyyətlərini saymaqla qurtarmaz. Ölkədə gedən abadlıq və quruculuq işləri yalnız paytaxtı deyil, bölgələri də əhatə edir. Həmin bölgələrdən biri də ölkənin
şimal-qərbində yerləşən, vaxtilə Şəki xanlığının mərkəzi olmuş Şəki rayonudur. Şəkidə qorunub saxlanan Xan Sarayı, Karvansaray və digər tarixi abidələr bu şəhərin qədim memarlığını, sənətkarlıq nümunələrini müasir nəsillərə möhtəşəm şəkildə təqdim edir. Gözəl
təbiəti, dadlı-ləzzətli mətbəxi ilə turistləri cəlb edən Şəki bu il, yəni 2016-cı ildə Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan olunmuşdur.
Xəzərin incisi sayılan Bakı gündən-günə gözəlləşir. Şərq-Qərb memarlığının vəhdətini
əks etdirən bu şəhər öz gözəlliyi və əzəmətli müasir tikililəri ilə dünyanın istənilən paytaxt
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şəhəri ilə rəqabət aparmağa qadirdir. Bakının memarlıq siması öz keçmişini və milli ornamentlərini qayğıkeşliklə qoruyaraq ən cəsarətli layihələri reallaşdırmaqla gələcəyə doğru
addımlayır.
Hazırda beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycanı öz inkişafında bir çox nailiyyətlərə imza
atan etibarli tərəfdaş kimi tanıyır. Ölkə həm də nüfuzlu beynəlxalq tədbirlərə və idman yarışlarına ev sahibliyi edir. 2016-cı ilin aprel ayının 25-dən 27-dək Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Sivilizasiyalar Alyansının 7-ci Qlobal Forumunun Bakıda keçirilməsi faktı dünyanın
bu ölkəyə etimad və ehtiramının parlaq sübutudur. Bu hadisə məhz Prezident İlham Əliyevin bu ilin Azərbaycanda multikulturalizm ili elan etdiyi bir zamanda baş tutdu.
Müstəqilliyinin nailiyyətləri sırasında bir mühüm hadisəni də qeyd etməyi vacib bilirəm. 2015-ci ildə Bakıda çox yüksək səviyyədə, incə zövqlə və mükəmməl şəkildə təşkil
edilmiş Birinci Avropa Oyunları dünya miqyasında qarşılıqlı anlaşma və ehtiram dəyərlərinin təbliği istiqamətində böyük töhfə verdi, idman sahəsində olduqca möhtəşəm və mədəni hadisə oldu. Həmin idman yarışları ortaq türk irsinin bir hissəsi olan zəngin Azərbaycan
mədəniyyətinin tam çalarları ilə təqdim edilməsinə böyük imkan yaratdı.
Digər mədəniyyətlər və dinlərə ehtiram, tolerantlıq türkdilli xalqlar arasında dərin
köklərə malik dəyərdir. Bu xalqlar geniş coğrafi ərazidə məskunlaşaraq müxtəlif dinlərin bir sıra qolları da daxil olmaqla islam, xristianlıq, iudaizm, buddizm, şamanizmə etiqad edirlər. Türkdilli xalqların mədəniyyətləri coğrafi məskunlaşma və digər icmalarla sıx
qarşılıqlı əlaqələr baxımından müxtəlifik təşkil edir, həmçinin onların xarici görünüşü də
müxtəlif insan irqlərinə məxsus xüsusiyyətləri özündə birləşdirir.
Məlumdur ki, hər bir vətəndaşın və ailənin rifahı və firavanlığı hökumət üçün prioritet məsələdir. Azərbaycanda dövlət ölkənin ərzaq təhlükəsizliyi sahəsində strateji məqsəd-
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lərinə nail olmuşdur ki, bu da iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi sahəsində müsbət nəticələr
vermişdir. Yerli istehsal mallarının daim artan kəmiyyət və keyfiyyəti dediklərimizə bariz
sübutdur.
Hökumət sosial məsələlərin həllində bütün mümkün addımları atır. Əməkhaqları və
pensiyalar əhəmiyyətli dərəcədə artıb, ölkədə yoxsulluq dərəcəsi 5 faizə enmişdir. Son 12 il
ərzində Azərbaycanda 1 milyon 500 min iş yeri açılmışdır, onlardan 1 milyonu daimi iş yer
ləridir. Əhalinin sayı 9,7 milliona çatmışdır. Son 10 il ərzində sosial infrastrukturun inkişafı
daha təsirli olmuşdur: 400-dən artıq tibb müəssisəsi, 2700 məktəb və müxtəlif təyinatlılar
da daxil olmaqla 50-yə yaxın idman obyektləri tikilmiş və ya tamamilə yenilənmişdir.
Azərbaycan hökumətinin uzunmüddətli strateji məqsədləri “Azərbaycan – 2020: gələ
cəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasında əks olunmuşdur. Bu konsepsiya ölkənin inkişafında
yeni mərhələyə qədəm qoyduğu bir zamanda gələcək hədəf və prioritet məqsədləri müəy
yənləşdirir. Konsepsiyada qeyd edildiyi kimi, Azərbaycan hazırda dünya miqyasında hökm
sürən qlobal iqtisadi böhran fonunda tədricən iqtisadiyyatın diversifikasiyasına nail olmuş
və neft sektorundan asılılığı əhəmiyyətli dərəcədə azaltmışdır. Azərbaycan üçün post-neft
dövrü artıq başlayıb və hökumətin bu istiqamətdə atdığı addımlar öz səmərəliliyini göstə
rir. Bu addımlar qlobal iqtisadi böhran fonunda öz nəticələrini vermiş oldu.
Azərbaycan Prezident İlham Əliyev 2015-ci ildə Türkiyədə keçirilmiş G20 Sammiti
nin xüsusi nəşrində dərc edilmiş “Ümumi strategiyanın formalaşdırılması” sərlövhəli mə
qalədə bu istiqamətlər barədə qeyd etmişdir: “İqtisadiyyatın ənənəvi sektorları yenidən
qurulmuş və turizm, hava və hərbi müdafiə sənayeləri, informasiya/kommunikasiya tex
nologiyaları və digər sahələr yaradılmışdır. Azərbaycan öz 2 peykini işə salmaqla kosmik
dövlətlər sırasına keçmişdir”.
Yola saldığımız 25 ilə nəzər salarkən görürük ki, iqtisadi nailiyyətlər kifayət qədərdir.
Faktlara müraciət edək:
- Azərbaycanda ÜDM (Ümumi Daxili Məhsul) 3,4 dəfə artmışdır;
- Qeyri-neft sektoru və sənaye istehsalında 3 dəfə artım olmuşdur;
- Ölkə iqtisadiyyatında qeyri-neft sektorunun payı son 12 il ərzində artırılaraq 2015-ci
ilin ilk səkkiz ayında 70 faizə çatdırılmışdır;
- 2003-cü ildən Azərbaycan iqtisadiyyatı 200 milyard dollara yaxın investisiya cəlb
edilmişdir.
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- Kənd təsərrüfatı sektorunda artım (bu sahəyə son illərdə xüsusi diqqət yetirilmişdir)
6,6 faizədək artım qeydə alınmışdır;
- Dünya İqtisadi Forumu iqtisadi baxımdan göstəricilərinə və dünya miqyasında rəqa
bət qabiliyyətinə görə Azərbaycanı 40-cı yerdə sıralamışdır.
Onu da vurğulamaq lazımdır ki, son illər Azərbaycan hökuməti yerli istehsala çox
böyük əhəmiyyət verir. Həm dövlət, həm də özəl sektorlara maliyyə vəsaitləri ayrılmışdır.
Ölkədə biznes mühitinin yaxşılaşdırılması, həmçinin iqtisadiyyatda və maliyyə sektorunda
şəffaflığının təmin edilməsi məqsədilə ciddi iqtisadi islahatlar aparılır.
Məlum olduğu kimi, Azərbaycan qlobal enerji təhlükəsizliyində önəmli rol oynayır. Ba
kı-Tbilisi-Ceyhan neft və Bakı-Tbilisi-Ərzurum təbii qaz boru kəmərləri kimi qlobal regional
layihələrin həyata keçirilməsində aktiv iştirak edən Azərbaycan neft-qaz ehtiyatları ilə Avro
panın enerji təminatçısına çevrildi və qlobal enerji təhlükəsizliyində mühüm rol oynadı.
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Böyük İpək Yolunun ayrılmaz hissəsini təşkil etməklə, Azərbaycan geostrateji möv
qeyi ilə nəqliyyat dəhlizlərinin yaradılmasında da geniş potensiala malikdir. Ölkə regional
nəqliyyat və logistika mərkəzlərindən birinə çevrilməklə real olaraq Şərq-Qərb və ŞimalCənub nəqliyyat dəhlizlərinin mərkəzi olmuşdur. 2014-ci ildə istismara verilmiş Bakı Bey
nəlxalq Dəniz Limanı, həmçinin müasir beynəlxalq hava nəqliyyatı sistemi, yaxın gələcək
də istifadəyə veriləcək Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu və Bakı-Aktau bərə xəttinin inkişafı
nəqliyyat sektorunun İpək Dəmir Yolu, İpək Dəniz Yolu, İpək Enerji Yolu, İpək Fiber Optik
Yolu, Mədəniyyətlərin İpək Yolu və s. kimi yeni məzmunlarının meydana çıxmasına rəvac
vermişdir.
Xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan qardaş türkdilli ölkələrin arasında əla
qələrin inkişafına çox böyük töhfələr bəxş etmişdir. Azərbaycanın hərtərəfli dəstəyi ortaq
köklərə malik olan xalqlar arasında sürətlə inkişaf edən əməkdaşlığın institutlaşmasına tə
kan vermişdir. Bu yaxınlarda Bakıda Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə türk mədəniy
yətini, incəsənətini və tarixi dəyərlərini dünyaya təşviq etmək məqsədilə Türk Mədəniyyəti
və İrsi Fondu yaradılmışdır. 2010-cu ildən fəaliyyətə başlamış TürkPA Katibliyinin Bakı
şəhərində yerləşməsi təsadüfi deyildir. Tarixdə ilk türkdilli respublika, Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti 1918-ci ildə məhz burada yaradılmışdır. Qısa ömürlü olsa da, Azərbaycan
Demokratik Respublikası türk dünyasına davamlı miras buraxmışdır.
Ölkənin son 25 ildə əldə etdiyi nailiyyətlərdən danışarkən Dağlıq Qarabağ münaqişə
sindən yan keçmək çətindir. Türkdilli Ölkələrin Parlament Assambleyasının (TürkPA) hər
zaman həlli uzadılmış bu münaqişənin Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış sər
hədləri çərçivəsində, ərazi bütövlüyü və suverenliyinə hörmət prinsipinə əsaslanaraq, sülh
yolu ilə həllinə çağırmışdır. Münaqişənin həlli regionda uzunmüddətli sabitliyə, rifah və
ölkələr arasında qarşılıqlı perspektivlərinə imkan yaradar.
Azərbaycan Respublikasının ən son nailiyyətləri hökumətin tarazlaşdırılmış, uzunmüddətli və düşünülmüş siyasəti ilə yanaşı, Azərbaycan xalqının, bu millətin öz ana və
tənini dinamik inkişaf edən iqtisadiyyatla müasir firavan dövlətə çevirmək ideyasına sa
diqliyi nəticəsində mümkün olmuşdur. Ölkə bu günə qədər elmin, təhsilin və gənc nəslin
inkişafına nəhəng sərmayələr qoymuşdur. Şübhəsiz ki, bundan sonra da qabaqcıl elmi-tex
noloji potensialı, yüksək səviyyəli insan resursları mədəniyyətlərin və sivilizasiyaların yo
layrıcında yerləşən Azərbaycan üçün parlaq üfüqlər açacaqdır.
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ANCIENT TURKIC NATION BOLDLY LOOKS INTO FUTURE
Training kite made a hunting bird,
Uniting tribes assembled a nation...
		

(Excerpt from Epic of Manas)

JANDOS ASANOV,
TURKPA
SECRETARY GENERAL

At the feet of awesome Ala-Too Mountains 25 years ago a red flag with shanyrak (round
top of nomadic dwelling) in its centre was hoisted heralding the birth of an independent nation – Kyrgyz Republic, which originates from the Great Kyrgyz Khaganate that once upon
a time used to stretch from Pamir to Baikal.
During the course of the history the Kyrgyz state lay on the Great Silk Road and was
known to Greek, Arab, Persian, Chinese civilizations from ancient times. The contemporary
Kyrgyzstan is a meeting point of the East and West, North and South as well as a modern
society that brings together the representatives of more than 100 ethnic groups.
Kyrgyzstan is a respected and trusted member of the international community and its rich
culture is part of common Turkic heritage. The Kyrgyz Republic is a modern Turkic speaking
country that cherishes its past while embracing universal values. That is why the country was
voted a member of UN Human Rights Council for 2016-2018. Owing to its economic might
and important geopolitical location in 2015 it acceded to the Eurasian Economic Union.
August the 31st was a turning point in the Kyrgyz history and 25 years since the declaration of its statehood has become a period full of events that facilitated maturation of Kyrgyz
statehood. 25th independence anniversary is a festive occasion for all the citizens of Kyrgyzstan that are united with dream of building a strong and advanced democratic nation.
Since the time when Kyrgyzstan embarked on the road of independent existence it
has dealt with many issues relating to political and economic reforms. Now the country is
operating in the format of parliamentary republic. In compliance with the Constitution of
Kyrgyz Republic, the country’s parliament is the highest representative body responsible
for the law-drafting and overseeing its implementation.
The parliament is fully involved in the state affairs: it initiates reforms in all the areas
and supervises their implementation. The current parliament has 6 political parties and
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they represent various views and approaches. The civil society of Kyrgyzstan is very active
and well organized. Now there are more than 15 thousand of registered non-governmental
organizations.
The Kyrgyz Republic, located in Central Asia, possesses substantial economic potential and skilled human resources. The country’s social and economic development indicators are significantly growing from year to year. For instance, in 2015 3.5% GDP growth
was observed which included 6.2% growth in agriculture, 8% in investments, 2.7% in cargo
transportation, 6% in overall retail sales.
Nowadays unique and very conducive climate is being created for the foreign investors. Nationals from 45 countries from around the world can stay in the Kyrgyz Republic
without visa up to 60 days.
It is encouraging that the country is trying its best to take the advantage of its vast tourism potential: Ala-Too and Alay mountain ranges, the latter being the homeland for Queen
of the Mountains Khansha Kurmanzhan Datka, awe inspiring mountain peaks, such as
Jengish chokusu and Khan-Tengri and eye-catching valleys, Issyk-Kol, which is one of the
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wonders of nature, tremendously described in the stories of Chyngyz Aitmatov, Osh – the
city with 3000 years history, Balasagun, the birthplace of great Turkic writer Yusuf Hass Hajib Balasaguni, author of “Kutadgu Bilik”. Kyrgyzstan is rich for its unique natural-climatic
recreational opportunities. For instance, 4.5 million foreign tourists visited Kyrgyz lands in
recent years. Annually these numbers are steadily growing. Tourism is one of the facilitating factors in deepening cultural and humanitarian ties in our ever globalizing world.
Kyrgyzstan needs to be credited for its bold promotion of cultural values of nomadic
people that played a huge role in the history of Eurasia. It has established the Centre of
Nomadic Civilizations that studies the history and culture of nomads. The Second World
Nomad Games, the opening ceremony of which is expected on 3rd September at IssykKol - pearl of Central Asia and one of the highest mountainous lakes around the world, is
a sports festival of global scale and brings together many nations that have had nomadic
past. As it is well known, the nomadic culture has left a huge legacy that is reflected in the
in the customs and way of life of many nations. These games are aimed at preserving and
spreading unique nomadic sports. Sports teams from more than 35 countries are expected
to participate in the international festival that includes Azerbaijan, Argentina,
USA, Belarus, Brazil, Hungary, Guatemala, Germany, Israel, India, Indonesia,
Iran, Italy, Kazakhstan, China, Columbia, Latvia, Lithuania, Mongolia, Netherlands, Pakistan, Peru, Poland, Russian
Federation, Serbia, Slovakia, Tajikistan,
Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Czech,
Sri Lanka, Ecuador, Estonia and Japan.
The abovementioned event is very mush
supported by TurkPA member-states.
The Kyrgyz Republic is open for
mutually beneficial dialogue. The country has a huge potential in industry, mining and metallurgy. All the elements of
periodic table can be found in the Kyr-
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gyz lands. The country is rich with gold, silver, aluminum, iron, silicon and other minerals,
which are widely used in manufacturing new technologies. What is more important for
carrying out industrial projects and development of Kyrgyzstan is the availability of professional workforce and abundance of electricity.
In the modern world development and progress is impossible without energy. The
rich water and energy potential of Kyrgyzstan is actively being developed. 90% of electric
energy generated at the hydro stations and therefore does not harm the environment. Last
year Kyrgyzstan managed to achieve energy independence by commissioning the DatkaKemin power line as part of CASA-1000 project. Now after the completion of CASA-1000
project the energy produced in Kyrgyzstan will be exported to Tajikistan, Afghanistan and
Pakistan.
Transportation sector is briskly developing. Various parts of the country is connected
with roads, the total length of which exceeds 35 000 kilometers. Furthermore there are plans
to construct railway lines on the routes Russia-Kazakhstan-Kyrgyzstan-Tajikistan and China-Kyrgyzstan-Uzbekistan. This railway lines connect the sea ports of the Pacific, Persian
Gulf and the Medditerrean.
Realisation of above projects will give substantial impetus to the overall development
of the Kyrgyz Republic and its integration into the global economy.
The talk about Kyrgyzstan and Kyrgyz people is of less value if the great ancient epic
poem Manas is not mentioned.
Kyrgyzstan celebrated the 1,000th anniversary of Manas in 1995. The epic poem consists of approximately 500,000 lines and can be compared with the Sanskrit epic Mahabharata and the Tibetan Epic of King Gesar.
The end of oral epics in Central Asia has been prophesied since the nineteenth century.
Nevertheless, we can observe a surprising vitality of oral performance and oral traditions
among the Kyrgyz people. Manas still plays an important role in Kyrgyz cultural identity.
Manas is the classic centerpiece of Kyrgyz literature, and parts of it are often recited
at Kyrgyz festivities by specialists in the epic, called Manaschi. Manaschis tell the tale in a
melodic chant unaccompanied by musical instruments.
Nowadays the Kyrgyz Republic relies on its consistent state policy and strategy,
speedily developing economy. Political and economic upheavals that the country has gone
through hardened its resilience. Today Kyrgyzstan is a country which is known as a dy-
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namic, competitive and mature state in the international community. The Republic has acquired its geopolitical weight, developed strong relationships with all partners and created
investment-friendly environment.
Once great Kyrgyz writer Chyngyz Torokulovich Aitmatov said: - “Those from yesterday do not know what is going on today; those from today do not know what will happen
tomorrow”. Keeping this in mind the Republic pays a great attention to the well-being and
education of its citizens. Last year the 6 millionth citizen of the country was born. Today
Kyrgyzstan has well educated, skilled and strongly motivated youth. That is why on the
eve of its 25th independence anniversary Kyrgyzstan looks into future boldly and with
confidence.
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КЫЛЫМДАРДЫ КАРЫТКАН КЫРГЫЗ
ЭЛИ МАМЛЕКЕТТҮҮЛҮГҮН МЫНДАН ДАГЫ БЕКЕМДЕП,
ӨНҮГҮҮ ЖОЛУНДА БАРАТАТ
Кулаалы таптап куш кылдым,
курама жыйып журт кылдым...
		
(«Манас» эпосунан үзүндү)
Бир кезде Памир тоолорунан Байкөлгө чейинки учу-

кыйырсыз аймакты камтыган Улуу кыргыз Каганатынын

мурасы болгон Ала-Тоо жергесинде, 25-жыл мурда Кы
зыл Туу желбиреп, асман тиреген тоолордун мекени деп

ЖАНДОС АСАНОВ,
ТҮРК ТИЛДҮҮ
ӨЛКӨЛӨРДҮН
ПАРЛАМЕНТТИК
АССАМБЛЕЯСЫНЫН
БАШКЫ КАТЧЫСЫ

таанылган Кыргыз Республикасы жарыяланды.

Улуу Жибек Жолунда жайгашкан Кыргыз жергеси байыркы замандан бери грек,

арап, перс, кытай цивилизациялары менен тааныш. Учурда Кыргыз мамлекети Чы
гыш жана Батыш дүйнөсүнүн ортосундагы соода жана маданий салттардын айкалышы,
ошондой эле 100дөн ашык этникалык топтун өкүлдөрүнүн үйү болуп калды.

Бүгүнкү күндө, Кыргыз Республикасы дүйнөдөгү улуттар коомчулугунда жана түрк

тилдүү өлкөлөр арасында орчундуу орун ээледи. Жалпы адамзаттык баалулуктарды
сыйлаган, өзүнүн бай тарыхый жана маданий мурасын сактап калган Кыргыз Республи
касы, заманбап түрк тилдүү өлкө катары таанымал болду.

Кыргыз Республикасынын БУУнун Адам укуктары боюнча кеӊештин мүчөсү ката

ры 2016-2018-жылдар арасындагы мөөнөткө шайланышы, Евразиялык экономикалык

биримдигине мүчө катары кирүүсү жана башка орчундуу эл аралык жетишкендиктер
жогоруда белгиленгендерге даӊаза болду.

Үстүбүздөгү жылдын 31-августунда Кыргыз Республикасы өзүнүн эң маанилүү мамле

кеттик майрамын белгилейт – Эгемендүүлүктүн 25-жылдыгы. Бул күн даңктуу кыргыз та
рыхында алтын тамгалар менен жазылып, жаңы доордун маанилүү барагы болуп саналат.

25-жыл мурун Кыргыз Республикасы өзүнүн тарыхый өнүгүүсүнүн заманбап доору

на кирди – коомдун кызыкчылыгына багытталган экономикасы менен ачык демокра
тиялык мамлекет куруу алгачкы максат катары коюлду.
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Азыркы күндө өлкө парламенттик республика форматында иш алып барууда. Кыр

гыз Республикасынын Конституциясына ылайык, өлкөнүн парламенти мыйзам чыга
руу бийлигин жана көзөмөлдөө милдеттерин аткарган жогорку өкүлдүк орган. Мында,

мамлекеттин Өкмөтү Жогорку Кеңештин алдында толук эсеп берээрин белгилей кетиш
керек.

Парламенттин толук кандуу катышуусунда мамлекеттик түзүлүштүн баардык

чөйрөлөрүндө реформалар башталып, жүргүзүлүүдө жана көздөлүүдө. Бул сот, укук
коргоо, фискалдык, көзөмөлдөө жана башка чөйрөлөрдү дагы камтыйт.

Бүгүнкү күндө Парламент саясий жүрүмдөрдүн мизинде. Бара-бара, маанилүү,

коомчулукту толкундаткан маселелер, саясий талаштар парламенттин дубалдарынан
чыкпастан чечиле баштады.

Учурдагы парламенттин чакырылышында 6 саясий партия көрсөтүлгөн. Алар ар

түрдүү программалардын жана идеологиялардын өкүлдөрү. Ар бир фракциянын кем

чилиги коомчулукка кенен белгилүү болуп калктын талкуусуна алынууда. Анткени,
коомдо мамлекеттик эмес уюмдардын ролу маанилүү денгээлде көрсөтүлгөн. Кыргызс
тандын жарандык сектору абдан активдүү жана жакшы уюштурулган. Азыркы күндө
баардык катталган мамлекеттик эмес уюмдардын саны 15 миңден ашты.
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Ар бир министрдин же мекеменин жетекчисинин ишкердиги Парламенттин депу

таттарынын жана мамлекеттик эмес уюмдардын көзөмөлүнүн алдында.

Борбор Азиянын бөлүгү болгон Кыргыз Республикасы экономикалык жана

геосаясий жагынан абдан чоң потенциалга ээ. Өлкөнүн социалдык жана экономикалык
өнүгүүсүнүн көрсөткүчтөрү туруктуу денгээлде жыл сайын өсүүдө.

Мисалы акыркы 2015-жылы ички дүӊ өндүрүм 3,5%, анын ичинде, айыл чарба

өндүрүмү 6,2 %, инвестициялар 8%, жүктөрдүн ташылышы 2,7%, ал эми чекене са
туулардын көлөмү 6% пайызга өстү.

Бүгүнкү күндө чет элдик инвесторлор үчүн уникалдуу жана өтө ыңгайлуу шарт

тар түзүлүүдө. Дүйнөнүн 45 өлкөсүнүн жарандары Кыргыз Республикасында 60 күнгө
чейин визасыз жүрүүгө болот.

Аны менен бирге туристтик мүмкүнчүлүктөр эл аралык деңгээлге чыгарылганы

кубандырбай койбойт. Тарыхы 3000-жылдан ашкан Ош шаары, Чынгыз Айтматовдун
чыгармаларында таамай чагылдырылган Ыссык-Көл, Жалпы түрк элдерине таандык

жазуучу Жусуп Баласагын жашап жана белгилүү «Кутатгу Билик» китебин жазган Ба
ласагун шаарынын урандылары, Тоолук ханыша Курманжан Датка мекендеген Алай
тоолору жана башка көптөгөн жерлер туристтер тарабынан даӊкталат. Деги эле өлкө
уникалдуу жаратылыштык-климаттык, рекреациялык мүмүкүнчүлүктөргө бай. Миса

лы, өткөн жылы кыргыз жергесине 4,5 миллион чет элдик турист келген. Жыл сайын
бул сан 9,5% өсүүдө. Аны менен бирге, туризм, өлкөнүн глобалдашуу процессинде, эко

номикалык өнөктөштүк мамилелердин, маданий-гуманитардык байланыштардын
өнүгүшүнө көмөкчү болууда.

Бул өңүттө, үстүбүздөгү жылдын сентябрь айынын башында, Кыргыз жеринин бер

мети болгон, дүйнөнүн эӊ ири бийик тоолу көлдөрдүн бири - Ыссык-Көлдө “II Дүйнөлүк
еөчмөндөр оюндарынын” өткөрүлүшү абдан маанилүү. Көчмөндөр дүйнөсү жүздөгөн

элдердин баштарын бириктирет. Кайталанбас, өзгөчө маданияты анын салттарын
да, жашоо тиричилигинде чагылдырылган. Бул оюндар глобализациянын доорунда

маданиятты жандандырып, сактап калуу, элдердин инсандык сапатын жогорулатып,

дүйнөдөгү жашоо нугун тартиптештирүү максатына арналган. Бул маанилүү эл аралык

маарекеде 35тен ашык өлкө катышаарын билдиришти, анын ичинде Азербайжан, Ар

гентина, АКШ, Белоруссия, Бразилия, Венгрия, Гватемала, Германия, Израиль, Индия,

Индонезия, Иран, Италия, Казакстан, Кытай, Колумбия, Латвия, Литва, Монголия, Ни
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дерланды, Пакистан, Перу, Польша, Орусия Федерациясы, Сербия, Словакия, Тажикис

тан, Түркия, Түркменистан, Украина, Чехия, Шри-Ланка, Эквадор, Эстония жана Жа
пония бар. Аталган иш-чара Казакстан, Азербайджан, Түркия мамлекет башчылары
тарабынан жакындан колдоо тапкан эле.

Андыктан, боордош түрк тилдүү өлкөлөр арасында өз ара ишенимди жана кызмат

таштыкты мындан дагы тереңдетүүнү көздөө менен көчмөн калктардын спорт оюнда

рын, салттарын жана мурасын дүйнөгө таанытуу максатында Кыргыз Республикасын
да Көчмөн цивилизациясынын борбору ачылууда.

Кыргыз Республикасы өз ара пайдалуу диалогго даяр, ачык өлкө. Өлкөдө өнөр жай

жана тоо-металургиялык чоң потенциал камтылган. Кыргыз жергесиндеги асман ти
реген, бийктиги жети миӊ метрден ашкан Жеӊиш, Ленин жана Хан Теӊир чокулуу улуу

тоолордо периодикалык таблицанын баардык элементтери бар. Алтын, күмүш, алюми
ний, темир жана жаңы технологияларда кеңири колдонулган кремний сыяктуу тоо кен
дерине абдан бай өлкө. Эң башкысы, көптөгөн долбоорлордун ишке ашырылышына,

аны менен бирге Кыргызстандын өнүгүшүнө кесипкөй жумушчу күч жана кол жетки
дей баадагы электр кубаты түрткү болуп келет.

Заманбап дүйнөдө, өнүгүү жана прогресс энергиясыз мүмкүн эмес. Кыргыз Рес

публикасы эбегейсиз суу-энергетикалык потенциалга ээ жана ал активдүү түрдө
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өздөштүрүлүүдө. Өлкөдө өндүрүлгөн электр кубатынын 90% жаңыланып туруучу, баш
кача айтканда айлана-чөйрөгө зыян алып келбеген суу кубатынан өндүрүлөт. Өткөн

жылы CASA-1000 долбоорунун бөлүгү болгон Датка-Кемин электр кубатын жеткизүүчү
линия ишке киргизилип, Кыргыз Республикасы энергетикалык көз карандысыздыкка

жетти. Эми СASA-1000 долбоору аяктаган соң Кыргызтанда өндүрүлгөн электр кубаты
Тажикистан, Афганистан жана Пакистанга экспорттолот.

Транспорт жаатында өнүгүп жаткан процесстер да абдан кубандырат. Мисалы,

өлкөнүн ар бир булуң-бурчундагы бардык аймактар жалпы узундугу 35 000ден ашык
чакырымдагы ажырагыс кара жол менен бириктирилген. Андан тышкары, “Россия-Ка

закстан-Кыргызстан-Тажикстан” жана “Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан” темир жол ма
гистралынын курулушу көздөлүүдө. Бул темир жол Тынч океандын портторун Персид
булуңу жана Жер ортолук деңиз менен бириктирип калат.

Аталган долбоорлор Кыргыз Республикасынын бай жаратылыш ресурстарын

өздөштүрүүгө жана пайдаланууга түрткү болуу менен бирге эл аралык сооданын, ту
ризмдин жана маданияттын мындан артык өнүгүүсүнө өбөлгө болот.

Жалпы түрк маданиятынын сыймыктанчуу мурасы - “Манас” эпосунун өлбөс-

өчпөстүгү, түбөлүктүүлүгү, дүйнөлүк баа жетпес маданий эстеликтердин катарынан

орун алгандыгы белгиленген максатка байланыштуу. Эл эркиндикке, эгемендүүлүккө
күрөш аркылуу гана жетише алган. Ушундан улам эпостун идеялык чордонун көп кы

лымдык тарыхында сандаган түркүн окуяларды башынан кечирген элдин эркиндик,

эгемендүүлүк үчүн берген күч аракети түзөт. “Манас” эпосу, ата-бабаларыбыз миӊдеген
жылдан бери басып өткөн тарыхий жолундагы руханий табылгаларынын, турмуштук

тажрыйбасынын, башынан кечирген окуялар жөнүндөгү маалыматтардын орчундуула
рын бүт чогулткан баалуу казынанын милдетин аткарып келе жатат.

Андыктан, Кыргыз Республикасынын Эгемендүүлүк күнү калктын турмушунда

гы маанилүү учур. Ал тарыхый жана саясий зарылчылык болуп кыргыз элине таандык
мүнөздү калыптандырды: акылмандуулук, ырааттуулук, максатка багыттандуулук жа

на сабырдуулук. Жаңы турмуш куруунун биринчи күндөрүнөн баштап Кыргыз Респуб

ликасынын калкы чыныгы эркиндикке жана көз карандысыздыкка жетүү бул жалгыз
гана эгемендүүлүк алуу эмес, мындан тышкары анын саясий жана экономикалык жак

тан түптөлүшү, бекемделиши жана эл аралык аренада татыктуу жана сый ордун табы
шы экендигин билип, өз күчүн ыйык максатка карай жумшаган.
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Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасы,

өзүнүн ырааттуу мамлекеттик саясатына
жана стратегиясына таянып, ийгиликтүү

саясий жана экономикалык системаны кур
ду. Кыргыз мамлекети эл аралык коомчулу
гу тарабынан динамикалуу, атаандаштык
ка жөндөмдүү жана жетилген өлкө катары

таанымал. Республика өзүнүн геосаясаттык
салмагына ээ болду, баардык өнөктөштөрү

менен бекем мамиле курду жана чет элдик
инвестицияларга жагымдуу чөйрө түздү.
Учурда эгемендүү Кыргыз Республикасы
туруктуулуктун татаал сынагынан өтүп,
өнүгүүнүн асердүү натыйжасын көрсөтүүдө.

Ал найтыжалардын жана орногон ту

руктуулуктун

дагы

бир

кубандыруучу

көрсөткүчү катары өткөн жылдын 25-нояб
рында Кыргыз Республикасынын 6-мил
лионунчу жаранынын төрөлүшүн белгиле
сек болот.

Улуу жазуучу Чынгыз Төрөкулович Айт

матов айткан эле – “Кечээ күнкүлөр, бугүн

эмне болуп жатканын билбейт, бүгүнкүлөр эртеӊ эмне болоорун билбейт” деп.

Анын сыӊарындай, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү билим берүү жана илимди

өнүктүрүүгө, жаш жарандарга колдоо көрсөтүү боюнча саясатка жана ар түрдүү социал

дык долбоорлорго чоӊ маани берүүдө. Андыктан Кыргыз Республикасында билимдүү,

конструктивдүүлүккө багытталган жаш муун өлкө турмушуна өз пайдасын тийгизип
жатканына күбө болуудабыз.

Бул күч аракеттер келечекте Кыргыз мамлекеттүүлүгүн мындан дагы бекемдеп,

өнүгүп-өрчүүсүнө алып келээрине тереӊ ишенебиз.
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NUR İŞIKLI ÜLKE
Çoğu Türk boyları payını alıp dağılınca
Kazakların elinde otağından başka ne kaldı?
		
(Mağcan Cumabayev)
«Kazakistan» deyince, kökü Türk olan biri heyecanlan
madan duramaz. Altay’dan Atırau’ya, Alatau’dan Sarı Arka’ya
kadar uzanan uçsuz-bucaksız bu topraklara yayılan ülkenin
iki omuzunun birinde Doğu, diğerinde ise Batı konuşlanmış
durumdadır. Bu ülke olmadan, eski Ari ve Saka Türklerini,
Büyük Hun göçünü, Büyük Türk Kağanlığını, Deşti-Kıpçakla
rı ve küreselleşmenin ilk akımı olan Büyük İpek Yolunu gözü
nün önünde canlandırmak mümkün değildir.
Talas’ın hemen yanıbaşında 751 yılında kurulan Tan İm
paratorluğu ile Müslüman askerlerin savaşı, Turan’ın gelecek
tarihi ve medeniyetinin temelini teşkil etmiştir. Akabinde, İs
lam dini bu topraklarda yaygınlaşarak, isimleri birer efsane
ye dönüşen görkemli şehirler yine bu topraklarda boy göster
miştir. Bugün ise, Türk tarihini, Otırar ve Sauran şehirleri veya
Al-Farabi, Kaşgarlı Mahmut, Yusuf Balasağuni ve diğer büyük

HALUK İPEK,
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
MİLLETVEKİLİ,
TÜRKİYE-KAZAKİSTAN
PARLAMENTOLARARASI
DOSTLUK GRUBU
BAŞKANI, TÜRKPA
HUKUKİ İŞLER VE
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
KOMİSYONU BAŞKANI

düşünürler olmadan göz önüne getirmek dahi imkansızdır.
Dünyanın yarısına hükümdarlık eden ve uzun asırlar boyunca dünya tarihineyön veren
Cengizhan seferlerinin başlangıç noktası da yine eski Kazak toprakları olmuştur. Altın Or
du,Selçuklu Emperatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu, Büyük Moğol İmparatorluğu vegelişmiş
güçlü birçok Türk Devletlerinin yükselme dönemlerini tarihin terazisine koyup tarttığınızda,
sanki daha dün olmuş gibi bir izlenim bırakmaktadırlar.
Hızlı esen tarih fırtınalarının merkezinde yer alan Kazakistan’ın ise kendi bağımsızlığına
kavuşmasından bu yana çeyrek asır geçmiştir. Sovyetler Birliği’nin dağılmaya başladığı o de
virde, tarih sahnesine Nursultan Nazarbayev çıkarak uçsuz-bucaksız Avrasya’nın iç-içe girmiş
siyasi sürecine dahil olmuştur... Bireylerin tarihteki yeri nedir diye sorduğunuzda cevap ço
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ğu zaman tartışmalıdır. Ancak, Avrasya tarihinin son 30 yılını Nazarbayev’sizdüşünmek dahi
mümkün değildir...
Çok çeşitli alanlarda ve farklı yelpazelerde dış ilişkilerini geliştirmeye özel önem atfeden
Kazakistan, soyuna sahip çıkmış ve aynı soydan gelen Türk milletleriyle ilişkilerini güçlendirmeyi de gözardı etmemiştir. “Yedi asır geçmişini bilmeyen ulus cahildir” diyen bilge Kazak
atasözünü aklına iyice yerleştiren genç devlet, tarih sahnesindeki bugünkü yerini anlamak için
geçmişteki eksikliklerini tamamlamak gerektiğini idrak etmiştir.
Mevcut Türk İşbirliği kurumları doğrudan Başkan Nazarbayev’in insiyatifiyle kurulmuştur. Türk dili konuşan uluslar arasında işbirliği yapılacak konular çok geniştir.
Örnek vermek gerekirse, 1992 yılında Hoca Ahmet Yesevi Kazak-Türk Üniversitesi kurulmuştur. Söz konusu Üniversite, Türk Devletleri arasında uluslararası denkliğe sahip ilk ve tek
eğitim kurumudur.
1993 yılında ise, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TürkSOY) kurularak, Türk dilinde
konuşan uluslar ve toplulukların medeni mirası ve başarılarının dünyaya tanıtılmasına ve gelişerek daha da yaygınlaşmasına olumlu katkılarda bulunmuştur.
Son yıllarda, ülkelerimiz arasındaki medeni ve insani ilişkiler kayda değer başarılara imza
atmıştır; Türkiye’nin orta ve yüksek lisans eğitimini veren kurumları Kazakistan’da ve başka
ülkelerde de açılmış ve ayrıca, ülkeler arası bilgi paylaşım süreci daha da gelişmiştir. Bugün ise,
öğrencilerin bir Türk devletinden bir diğerine geçerek eğitim almaları için birçok imkan yaratılmış vaziyetedir.
Türk dilinde konuşan ülkeler arasında çeşitli alanlardaki ilişkilerin kayda değer gelişmelere imza atmasını müteakip, söz konusu başarıların sürdürülebilir hale getirilip ülkeler arasında
meydana gelebilecek çeşitli meselelerin çözümlenmesi ve ilişkilerin düzenlenmesi için bellibaşlı kurumlara ihtiyaç duyulmuştur. Bu çerçevede, 2008 yılında Türk Dili Konuşan Ülkeler
Parlamenter Asamblesi (TürkPA), 2009 yılında ise Türk Dilinde Konuşan Ülkelerİşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) kurulmuş ve 2010 yılında Uluslararası Türk Akademisinin temeli Astana
kentinde atılmıştır.
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TürkPA’nın temel amacı, söz konusu Asamble’ye üye ülkeler arasında gelişmekte olan
ilişkilerin hukuki altyapısını hazırlamak, ayrıca çeşitli alanlardaki ilişkilere doğrudan katkı sağlamaktır. Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse, TürkPA, Türk dünyasının Meclissel boyutudur.
Türkiye ve Kazakistan arasındaki kardeşçe ilişkilerin daha da güçlenmesine ülkelerimiz
arasındaki ileri seviyedeki karşılıklı saygı ilham vermektedir.
Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak 2015 Nisan ayında
Kazakistan’a gerçekleştirdiği ilk resmi ziyareti kapsamında, Astana’dan sonra Türkistan’ı ziyaret etmiştir. Nursultan Nazarbayev ile Recep Tayyip Erdoğan Türkistan’ı ziyaret ederek atalarımızın ruhuna saygılarını sunmuşlardır. Akabinde, iki ülke liderlerikadim Türkistan kentinde
inşa edilen 2000 kişilik yeni caminin açılışına katılmışlardır.
Türkistan’da yaptığı konuşma sırasında Cunhurbaşkanı Erdoğan aşağıdakileri ifade etmiştir: “Kazaklar ve Türkler kardeş halklardır. Bundan 20 yıl önce, yeni devletler kurularak
Sovyetler Birliğin’den ayrıldığında birçok ülke bu müslüman ülkelerin geleceğinin karanlık
olacağını düşünmüşlerdir. Ancak Kazakistan gibi ülkeler dünyadaki saygın ülkeler arasında
kendi yerlerini almışlardır. Ben, bu duruma, kardeş ülke olarak tüm kalbimle seviniyorum. Bizler, Türk Devletleri olarak, durum ne olursa olsun birbirimizin iyiliğini temenni ederek birlik
olmak durumundayız”.
Kardeşin kıymeti kara günde anlaşılır. Türkiye’de demokrasi yoluyla seçilen Hükümeti
düşürmek isteyen kanlı darbe girişiminden sonra, Başkan Nazarbayev, Türkiyeyi ziyaret eden
ilk Devlet Başkanı olmuş ve desteklerini ifade etmiştir. Kazakistan’ın Türkiye ile olan samimi
dostluğu ve Türk dilinikonuşan devletler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için gösterdiği
katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nursultan Nazabayev’i Türk dünyasının aksakalı olarak nitelendirmiştir.
Çeyrek asır içerisinde Kazakistan, devlet olarak güçlenmiş, tüm dünayca tanınan bir devlet olmuş ve itibarı dahada yükselmiştir. En önemlisi, ülkesini seven, çağdaş bilim ve ilimle
ilgilenen yeni bir nesil yetiştirmiştir. Tüm bunlardan dolayı, Kazakistan’ın geleceğinin parlak
olacağına inancım tamdır.

Çok yaşa nur ışıklı ülke!
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НҰР ШҰҒЫЛАЛЫ ЕЛ
Көп түрік енші алысып тарасқанда,
Қазақта қара шаңырақ қалған жоқ па?
		
(Мағжан Жұмабаев)
«Қазақстан» дегенде иісі түріктің тебіренбейтіні
жоқ. Алтайдан Атырауға, Алатаудан Арқаға көсіліп,
ұлан-ғайыр жерді жайлап жатқан елдің екі иығын
да Шығыс пен Батыс орналасқан. Бұл өлкесіз ежелгі
арийлерді, сақтарды, ұлы ғұндар көшін, Ұлы түрік қа
ғандығын, Дешті-Қыпшақты және глобализацияның ал
ғашқы легі - Ұлы жібек жолын елестету мүмкін емес.
Талас түбінде 751 жылы болған Таң империясы мен
мұсылман әскерлерінің шайқасы Тұранның келешек та

ХАЛУК ИПЕК,
ТҮРКИЯ ҰЛЫ ҰЛТТЫҚ
МӘЖİЛİСİНİҢ
ДЕПУТАТЫ, ТҮРКИЯҚАЗАҚСТАН
ПАРЛАМЕНТТİК
ДОСТЫҚ ТОБЫНЫҢ
ТӨРАҒАСЫ, ТҮРКПА
ҚҰҚЫҚТЫҢ İСТЕР
ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ
ҚАТЫНАСТАР
КОМИССИЯСЫНЫҢ
ТӨРАҒАСЫ

рихы мен мәдениетін айқындап берді. Ислам діні бұл
жерлерге орнығып, аты аңызға айналған әсем де көрікті
қалалар пайда болды. Түркі тарихын бүгінде Отырарсыз не Саурансыз, я болмаса ӘлФараби, Қашқари, Баласағұни және басқа да ұлы ғұламаларсыз елестету мүмкін емес.
Жарты әлемге үстемдік етіп, талай ғасырдағы әлем тарихы көшінің бағытын
айқындап берген Шыңғыстың жаугершілік жорықтары да көне қазақ жерінен бас
талған. Алтын орда, Османлы империясы, Ұлы моғолдар империясы сынды қуатты
түркі мемлекеттері шоғырының дәуірлеген шағы тарихи жадпен таразылағанда құд
ды бір кеше ғана болғандай...
Тарихтың астаң-кестең соққан талай дауылының өтінде болған Қазақстанның
өзін дербес мемлекет ретінде жариялағанына да мінеки ширек ғасыр толуда. Совет
Одағы сетіней бастаған алмағайып заманда дәуір сахнасына Нұрсұлтан Назарбаев
шығып, ұшы-қиыры жоқ алып Евразияда өрбіген саяси процестерге араласып кетті...
Тарихтағы жеке тұлғаның орны қандай деген сұрақтарға жауап іздегенде кейде арты
дауға айналады. Алайда, Назарбаевсыз соңғы отыз жылдағы Евразия тарихын елесте
ту мүмкін емес...
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Сан салалы бағытта, сан қырлы ауқымда сыртқы қатынастарын өрістетуге жіті
көңіл бөлген Қазақстан тектілік танытып, тамыры бір түркі халықтарымен байланыс
тарын нығайтуды да көңілден тыс қалдырмады. «Жеті ғасырын білмеген ел – жетесіз»
дейтін қазақтың данышпан мақалын санаға мықтап түйген балғын мемлекет тарихта
ғы бүгінгі орнын білу үшін өткенді түгендеу қажет екенін түйсінді.
Қазіргі түркі ынтымақтастығы институттары тікелей Президент Назарбаевтың бас
тамасымен құрылған. Түркітілдес елдер арасындағы өзара әрекеттестіктің ауқымы кең.
Санамалай айтсақ, сонау 1992 жылы Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық
қазақ-түрік университеті құрылды. Университет – түркі тілдес мемлекеттер арасында
ең алғаш халықаралық мәртебеге ие бірден-бір оқу орны.
1993 жылы Түркі мәдениетінің халықаралық ұйымы (ТүркСОЙ) құрылып, түркітіл
дес елдер мен қауымдарының мәдени мұралары мен жетістіктерінің әлемге паш етілуі
не, сондай-ақ түлеп-жаңғыруына игі ықпалын тигізді.
Осы жылдарда елдеріміз арасындағы мәдени-гуманитарлық байланыс айтарлық
тай жетістіктерге жетті; Түркияның орта және жоғары білім орындары Қазақстанда,
басқа елдерде ашылды, елдер арасындағы ақпарат алмасу процесі ұлғайды. Қазіргі кез
де студенттер бір түркі елінен екінші біріне барып оқуға, білімін жетілдіруге көптеген
мүмкіндіктер жасалған.
Түркітілдес елдер арасындағы түрлі саладағы байланыстар айтарлықтай өскеннен
соң, осы қол жеткізген жетістіктерді баянды етіп, елдер арасындағы пайда болып оты
ратын көптеген мәселелерді реттейтін, қарым-қатынастарды үйлестіретін структура
ларға сұраныс артты. Осының нәтижесінде 2008 жылғы Түркітілдес елдер парламентік
ассамблеясы (ТүркПА), 2009 жылы Түркітілдес елдердің ынтымақтастық кеңесі (Түркі
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кеңесі) дүниеге келді, ал 2010 жылы Халықаралық түркі академиясы Астана қаласында
шаңырақ көтерді.
Түркітілдес елдер парламентік ассамблеясының (ТүркПА) негізгі мақсаты - осы
ұйымға кіретін елдер арасындағы өсе түсіп отырған байланыстарға заңнамалық негіз
жасау, сондай-ақ əр саладағы қатынастардың дамуына тікелей ықпал ету. Яғни, бір сөзбен айтсақ, ТүркПА түркі дүниесінің парламенттік өлшемі.
Түркия мен Қазақстан арасындағы бауырлас қарым-қатынастардың одан əрі беки
түсуіне елдеріміз арасындағы жоғары деңгейдегі өзара сыйластық дем береді.
2015 жылдың сəуір айында Реджеп Тайып Ердоған Түркия Президенті ретінде
Қазақстанға жасаған алғашқы мемлекеттік сапарында Астанаға келгеннен соң, Түркістанға аттанды. Нұрсұлтан Назарбаев пен Реджеп Тайып Ердоған Түркістандағы Қожа
Ахмет Яссауи кесенесіне барып, бабалар рухына тағзым етті. Екі ел
басшылары бұдан соң көне шаһарда бой көтерген 2 мың орындық жаңа мешіттің ашылу салтанатына қатысты.
Түркістанда Президент Ердоған былай деді: «Қазақ пен түрік бауырлас халықтар. Осыдан жиырма жыл
бұрын Совет империясының құрамынан мемлекеттер
бөлініп

шыққан кезде, көптеген елдер мұсылман мемлекеттердің

күні қараң болады деген пиғылда болған еді. Алайда, Қазақстан сияқты мемлекеттер
əлемдегі іргелі елдердің қатарына қосылды. Мен бұған бауырлас ел ретінде шын жүрегімнен қуанамын. Біз, түркі халықтары, қандай жағдайда да бір-біріміздің тілеуімізді
тілеп, бір болуымыз керек».
Бауыр қадірі басыңа күн туғанда білінеді. Түркияда демократия жолымен сайланған үкіметті тайдырмақ болған қанқұйлы мемлекеттік төңкеріс əрекетінен соң Президент Назарбаев шет мемлекеттер басшыларының ішінен бірінші болып Түркияға
келіп, қолдау көрсетті. Қазақстанның əрқашан Түркияға деген риясыз достығы жəне
де түркітілдес елдер арасындағы байланыстардың нығаюына қосқан үлесі үшін Президент Ердоған Нұрсұлтан Назарбаевты түркі əлемінің ақсақалы деді.
Ширек ғасыр ішінде Қазақстан мемлекет ретінде нығайды, төрткүл дүниеге танымал болды, беделі асқақтады. Ең бастысы, елін сүйген, қазіргі заманғы білім мен ғылымға сусындаған жаңа ұрпақ пайда болды. Сондықтан да Қазақстанның болашағының
жарқын екеніне кəміл сенемін. Жасай бер нұр шұғылалы ел!
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QAZAX ELİNİN MÜSTƏQİLLİK DƏRSLƏRİ
Dünyada, xüsusilə Türk dünyasında “Avrasiyanın ürə
yi” kimi tanınan Qazax Elinin müstəqillik qazanmasından
iyirmi beş il keçir. Və bu iyirmi beş ildə qazax xalqı milli li
der Nursultan Nazarbayevin rəhbərliyi ilə elə bir möhtəşəm
tarix yaşadı ki, artıq Qazax Elinin müstəqilliyinin əbədiliyi
nə heç kəsdə zərrə qədər də olsa şübhə yoxdur.
Hər şeydən əvvəl ona görə ki, ölkə özünün zəngin iq
tisadi, ictimai-siyasi və mədəni-mənəvi potensialına əsasla
naraq özünəməxsus davamlı, inamlı inkişaf yoluna çıxa bil
di ki, bu yolu Prezident Nursultan Nazarbayev öz məşhur
kitabı ilə bütün dünyaya tamamilə haqlı olaraq (və böyük
qürurla!) məhz “Qazaxıstan yolu” kimi təqdim etdi.
Qazax Elinin müstəqillik tarixi azadlıq yoluna çıxmış
hər bir xalq, ölkə, dövlət üçün nümunəvi bir məktəbdir. Və
onun dərsləri, elə bilirəm ki, diqqətlə öyrənilməyə, təcrübəsi
mənimsənilib tətbiq olunmağa layiqdir.
Qazaxlar, ilk növbədə, qədim dövrlərdən gələn şərəfli

NİZAMİ CƏFƏROV,
AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASININ
MİLLİ MƏCLİSİNİN
DEPUTATI, TÜRKPA-nın
SOSİAL, MƏDƏNİ VƏ
HUMANİTAR MƏSƏLƏRİ
KOMİSSİYASININ ÜZVÜ

tarixlərinə sahib çıxdılar. İdeoloji təzyiqlər altında unutdu
rulmağa çalışılmış etnik mənşələrini yalnız ayrı-ayrı ziyalı
ların deyil, bütöv bir xalqın yaddaşı, şüuru miqyasında bərpa etməklə mükəmməl bir mil
lət olduqlarını sübuta yetirdilər. Qazax xanlığının yubileyinin beynəlxalq səviyyədə böyük
coşqu, təntənə ilə keçirilməsi göstərdi ki, Qazax Eli heç də bəzilərinin səhv olaraq düşün
düyü kimi keçən əsrdə, yaxud sosialist inqilabının təsiri ilə meydana çıxmış hadisə deyil,
onun öz köklərini qədim türk dövründən – Altaylardan alan bir neçə min illik tarixi vardır.
Və bu tarixin ən azı son beş yüz ili qazaxların birbaşa özlərinə məxsus olub, xalqın kifayət
qədər güclü, möhkəm, çevik dövlət quruculuğu istedadının (və əsrlər boyu qazanılmış təc
rübənin) məhsuludur. Həm qazaxların, həm də siyasi müstəqilliyi olmayan digər türk xalq
larının yeni dövrün əvvəllərindən etibarən müstəmləkəyə çevrilməsi ona gətirib çıxardı ki,
tarixi əraziləri, etnik coğrafiyaları zaman-zaman zəbt edildi, əhalisi müxtəlif bəhanələrlə
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repressiyalara uğradıldı, milli mədəniyyət (yaddaş!) zədələndi... Ona görə də iyirmi beş illik müstəqilliyinin çox illərinin tarixi təfəkkürün (və təcrübənin) bərpasına həsr olunması,
milli mütəşəkkilliyin təmin edilməsinə ayrılması heç də təsadüfi deyildi.
Qazax Elinin müstəqilliyinin verdiyi ikinci dərs, heç şübhəsiz, Türk dünyası ilə bir
vaxtlar qırılmış əlaqələrin ən yüksək səviyyədə yenidən qurulması oldu. Türkiyə, Azərbaycan, Özbəkistan, Türkmənistan, Qırğızıstan kimi ölkələrlə Qazax Elinin yaratdığı səmimi
qardaşlıq münasibətləri istər iqtisadi, istər siyasi, istərsə də mədəni sahələrdə böyük perspektivlərə malikdir. Qazax Elinin müstəqilliyinin banisi (və qarantı) Nursultan Nazarbayevin neçə illərdir ki, Türk dünyasının ağsaqqalı olaraq qəbul edilməsi, bir tərəfdən, böyük
dövlət xadiminin tarixi şəxsiyyətinin göstəricisidirsə, digər tərəfdən, qazax xalqının milli
dövlətçilik təfəkkürünün nə qədər dərin qatlardan gəldiyinin nəticəsidir.
Və o da təsadüfi deyil ki, türkləri – Türk dünyasını bütün yönləri ilə araşdırıb öyrənən
ən böyük “beyin mərkəzi” – Beynəlxalq Türk Akademiyası da Astanada yaradılmışdır. Həmin Akademiya dostumuz, böyük alim prof. dr. Darxan Kıdıralinin başçılığı ilə qısa müddətdə xeyli dəyərli işlərə imza atmışdır.
Qazax Elinin müstəqilliyinin verdiyi üçüncü dərs ölkənin ümumən dünyada nail olduğu beynəlxalq nüfuzdan ibarətdir. Həm regionda, həm də regiondan kənarda yürüdülən mükəmməl, əsaslandırılmış (və səmimi!) diplomatik siyasət transmilli qarşılıqlı etimad,
birgə yaşayış normalarına riayət örnəyidir. Və bu gün paytaxt Astanada müxtəlif ölkələrə
məxsus ekzotik tikililəri seyr etdikcə yalnız sözdə yox, birbaşa işdə əmin olursan ki, qazax
xalqı, Qazax Eli öz milli mənliyini qoruyub inkişaf etdirməklə yanaşı, dünya xalqları, ölkələrilə çoxtərəfi əlaqələrə xüsusi önəm verir... Elə bir beynəlxalq təşkilat təsəvvür etmək mümkün deyil ki, qazaxların qurduqları dövlət orada təmsil
olunub öz mənafelərini ardıcıl olaraq müdafiə etməsin, yaxud dünya
birliyinə, qlobal proqresə töhfələrini verməsin.
Qazax Elinin müstəqillik dərsləri, təbii ki, qazax xalqı, onun yenilməz, müdrik lideri Prezident Nursultan Nazarbayev tərəfindən iyirmi beş
ilin hər bir ilində nümayiş etdirilmiş güclü, enerjili tarixi iradənin məhsuludur.
Və dövlət başçısı başda olmaqla qazax xalqını bu möhtəşəm iradəyə görə ürəkdən
təbrik etmək üçün hər cür əsas vardır!.. Mübarək olsun!..
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ТƏУЕЛСІЗДІК ТƏЛİМІ
Əлемде, əсіресе, түркі дүниесінде «Еуразияның
жүрегі» саналатын Қазақ елінің тəуелсіздікке қол жеткізуіне
жиырма бес жыл толуда.
Бұл жиырма бес жылда қазақ халқы Елбасы Нұрсұлтан
Назарбаевтың жетекшілігімен даңқты бір тарихи жолмен
жүріп өтті; енді міне, Қазақ елінің тəуелсіздігінің ұзақ
ғұмырлы екендігіне титтей болса да шүбə жоқ.
Ең алдымен мемлекет өзінің бай экономикалық,
əлеуметтік, саяси жəне мəдени-рухани потенциалына
негізделген, өзіне тиесілі тұрлаулы да сенімді даму жолына
түсті. Бұл бағытты Президент Нұрсұлтан Назарбаев өзінің

НИЗАМИ ЖАФАРОВ ,
ӘЗІРБАЙЖАН
РЕСПУБЛИКАСЫ
МИЛЛИ МӘЖЛИСİНİҢ
ДЕПУТАТЫ,
ТҮРКПА ӘЛЕУМЕТТİК,
МӘДЕНИ ЖӘНЕ
ГУМАНИТАРЛЫҚ
МӘСЕЛЕЛЕР
КОМИССИЯСЫНЫҢ
МҮШЕСІ

мəшһүр кітабында егжей-тегжейлі сипаттай келе, оны
бүткіл дүниежүзіне «Қазақстан жолы» деп таныстырған.
Қазақ елінің дербестік тарихы азаттық жолына түскен əрбір халық, ел, мемлекет
үшін мысалға толы мектеп іспетті. Жəне де, жеке пікірімше, оның дəріс-сабақтары зейін
қоя зерделеуге, тəжірибесі ой елегінен өткізе зерттеуге лайықты.
Қазақтар, ең əуелі, көне дəуірлерден тамыр алатын даңқты тарихқа ие.
Шыққан тегін ұмыттыруды көздеген идеологиялық қысымға төтеп бере
білген халықтың сана-сезімін қалпына келтіру үшін тек жекелеген
зиялы қауым өкілдері ғана емес, бүкіл қоғам болып жұмылды. Қазақ
хандығының 550 жылдық мерейтойының халықаралық деңгейде
еңселі де салтанатты атап өтілуі Қазақ елінің, баз біреулердің қате
ойлайтынындай, тарих сахнасына өткен ғасырда немесе октябрь
социалистік революциясының əсерінен шықпағанын, керісінше, оның
тамыры ежелгі түркі дəуірінен – сонау Алтайдан бастау алатын бірнеше
мыңжылдық тарихы бар екенін көрсетті. Жəне бұл соңғы бес жүз жылдағы тарихтағы
қазақтардың өздері жеке қоғам бола алуының, халықтың анағұрлым күшті, қуатты
əрі тегеурінді мемлекет құра алатын қабілетінің (немесе ғасырлар бойы қордалаған
тəжірибесінің) жемісі. Қазақтардың немесе саяси тəуелсіздігі болмаған басқа да түркі
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халықтарының жаңа тарихтың бастапқы кезеңдерінде отар елдерге айналуы олардың
тарихи аумақтары мен туып-өскен жерлерін талай дүркін басқыншылыққа ұшыратты,
тұрғындары түрлі желеумен қуғын-сүргінге душар болып, ұлттық мәдениет тепкі көрді...
Осы себепті де жиырма бесжылдық дербестік заманының көп кезеңі тарихи ойлау
қабілетін (немесе тәжірибесін) қалпына келтіруге жұмсалды, ұлттық тәуелсіздіктің
нығаюына арналды.
Қазақ елі тәуелсіздігінің берген екінші дәрісі, ешбір шүбәсіз, бір кезде күйреген түркі
дүниесімен байланыстарының ең жоғары деңгейде қайтадан құрылуы болды. Түркия,
Әзірбайжан, Өзбекстан, Түрікменстан және Қырғызстан сияқты мемлекеттермен Қазақ
елінің қалыптастырған шын жүректі бауырмал қатынастардың экономика болсын,
саяси болсын, сондай-ақ мәдени салаларда болсын ірі перспективалары бар. Қазақ елі
тәуелсіздігінің сәулетшісі (және кепілі) Нұрсұлтан Назарбаевтың бірнеше жылдардан бері
түркі дүниесінің ақсақалы ретінде танылуы, бір жағынан, алып мемлекеттік қайраткердің
жеке тұлғасын сипаттаса, екіншіден, қазақ халқының ұлттық мемлекетшілік санасының
терең қойнауларда жатқан қатпарлардан құралғанын көрсетеді.
Түркі дүниесінің сан саладан зерттеп, зерделеумен айналысатын ең ірі «ми орталығы»
– Халықаралық түркі академиясының Астанада орнығуы кездейсоқтық емес. Академия
қысқа уақыт ішінде құнды дүниелермен айналысып кетті.
Қазақ елінің тәуелсіздігі берген үшінші сабақ – өлке бүкіл дүниежүзін мойындатып,
сый мен беделге ие болған. Аймақта болсын, не өңір сыртында болсын жүргізіліп жатқан
үздік әрі берік (әрі ізгі) қағидаларға сүйенген дипломатиялық саясат – мемлекетаралық
өзара сенім мен тату-тәтті көршілік нормаларына айнымастықтың мысалы. Бүгінгі
күндері елорда Астанада түрлі елдерге тән ерекше ғимараттарды тамашалағанда Қазақ
елінің тек сөзбен емес, іспен де өз ұлттық келбетін қорғап, дамытумен қатар, әлем
халықтары, елдерімен көпжақты байланыстарға ерекше көңіл бөлетініне көзің жетеді...
Қазақ елінің тәуелсіздігі қол жеткізген нәтижелері оның мойымас көсемі Президент
Нұрсұлтан Назарбаевтың жиырма бес жылдың әрбір жылында танытқан қуатты да
адуынды тарихи жігерінің арқасында мүмкін болды. Осындай ерен Басшысы бар қазақ
халқын тамсандырарлық жетістіктерімен құттықтауға барлық негіз бар! Тәуелсіздіктің
торқалы тойы құтты болсын!
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KOMİSSİYALARIN FƏALİYYƏTİ
1. TürkPA-nın Sosial, Mədəni və Humanitar Məsələlər Komissiyasının 5-ci İclası
24 may 2016-cı ildə Astanada baş tutmuşdur. İclas gündəliyinin əsas mövzusu “Fəlakət və
böhranın idarəedilməsində üzv ölkələr arasında əməkdaşlıq” olmuş və müvafiq hesabat
məruzəsi və tövsiyə qərarı Türkiyə parlamentinin millət vəkili cənab Mustafa Bozkurt tə
rəfindən təqdim edilmişdir. Qırğızıstan parlamentinin millət vəkili və komissiyanın sədri
cənab Sadık Şer-Niyazın rəhbərlik etdiyi iclasda üzv ölkələrin millət vəkilləri, eləcə də Türk
Şurası və TÜRKSOY-un nümayəndələri iştirak etmişdir.

Millət vəkilləri təbii fəlakətlərin qarşısının alınması və bərpa prosesi üzrə üzv ölkələr
arasında qarşılıqlı fəaliyyət məsələsi, qəza vəziyyətlərinin təsirinin azaldılmasında milli sə
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viyyədə görülən tədbirlər və ölkələr arasında təcrübə mübadiləsinin qaydaya salınmasının
vacibliyini qeyd edərək, bu mövzulara dair müzakirələr aparmışdır.
Komissiya üzvlərinə həmçinin Qazaxıstan Daxili İşlər Nazirliyinin Fövqəladə Hallar
Komitəsinin sədri cənab Vladimir Bekkerin təqdimatında məsələ ilə bağlı Qazaxıstanın
milli siyasətinə dair məlumat verilmişdir.
İclas sədr cənab Sadık Şer-Niyazın rejissoru olduğu Qırğız tarixi filmi “Kurmanjan
Datka”nın təqdimatı ilə sona çatmışdır.
Komissiyanın növbəti 6-cı iclasının 2017-ci ildə Qırğızıstanda keçirilməsi qərara alın
mışdır.
2. TBMM üzvü və komissiyası sədri cənab Haluk İpekin sədrlik etdiyi TürkPA-nın
Hüquq Məsələləri və Beynəlxalq Əlaqələr Komissiyasının 5-ci İclası 17 may 2016-cı il ta
rixində Türkiyə Böyük Millət Məclisinin ev sahibliyində baş tutmuşdur.
İclasda Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Türkiyədən olan millət vəkilləri və eks
pertlər iştirak etmişdir. İclas gündəliyinə “Kibercinayətkarlığa qarşı mübarizə: üzv ölkələr
arasında hüquqi çərçivənin və əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi” mövzusunda hesabat mə
ruzəsi və tövsiyə qərarı, eləcə də TürkPA-nın maliyyə sənədləri, “Göstərdiyi xidmətlərə
görə” medalının Əsasnaməsi və 18 mart 2016-cı il tarixində Ankarada keçirilmiş qanunveri
ciliyin uyğunlaşdırılmasına dair ikinci iclasın nəticələrinin müzakirəsi daxil edilmişdir. Ko
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missiya iclasından əvvəl komissiya gündəliyinin bəndlərinin müzakirə edilməsi məqsədilə
milli ekspertlərin iclası keçirilmişdir. Ekspertlər həmçinin qanunvericiliyin uyğunlaşdırıl
masına dair ikinci iclasın yekun hesabatına müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasının
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Milli Məclisindən olan ekspertlər tərəfindən hazırlanmış və iclasda təqdim edilən turizm
haqqında model qanunları nəzərdən keçirmişdir.
Millət vəkilləri ölkələrin üzləşdiyi kibercinayətkarlıq məsələləri və bununla bağlı
problemlərə toxunmuşdur. Qeyd edilmişdir ki, texnoloji inkişaf istənilən ölkə üçün yeni
imkanlarla yanaşı yeni risk deməkdir. İclasın nəticəsi olaraq, assambleyanın Qırğızıstanda
keçiriləcək 7-ci Plenar Sessiyasında təqdim edilməsi məqsədilə kibercinayətkarlığa dair he
sabat məruzəsi və tövsiyə qərarı təsdiq edilmişdir.
İclas iştirakçıları Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Sədri cənab İsmail Kahraman tərə
findən qəbul edilmişdir.
Komissiyanın növbəti iclasının Azərbaycanda keçirilməsi qərara alınmışdır.
3. Milli Məclisin deputatı cənab Əhliman Əmiraslanovun sədrlik etdiyi TürkPA-nın
Ətraf mühit və Təbii Ehtiyatlar Komissiyasının 2-ci İclası 24 noyabr 2016-cı ildə Azər
baycan Respublikası Milli Məclisinin ev sahibliyində keçirilmişdir. İştirakçılar iclasın gün
dəliyinin mövzusu olaraq “Qlobal iqlim dəyişiklikləri: TürkPA üzv ölkələri üçün səbəb və
nəticələr” adlı mövzunu müzakirə etmişdir. İclasda Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan
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və Türkiyədən olan parlament üzvləri, eləcə də türk əməkdaşlığı institutları və ortaq təşki
latların nümayəndələri iştirak etmişdir.
İclasa komissiyanın sədri və TürkPA-nın Azərbaycandan olan nümayəndə heyətinin
üzvü cənab Əhliman Əmiraslanov sədrlik edirdi. Ə.Əmiraslanov çıxışında iqlim dəyişik
liyinin bütün dünya ölkələrinə təsirini nəzərə alaraq məsələnin vacibliyini vurğulamışdır.
O, qeyd etmişdir ki, TürkPA çərçivəsində iqlim dəyişikliyinə dair əməkdaşlıq komissiya
nın gündəliyində prioritet məsələdir və ekoloji problemlərə cəmiyyətlərin tez bir zamanda
reaksiyası zəruridir.
TürkPA-nın Ətraf mühit və təbii ehtiyatlar komissiyasının sədr müavini, Türkiyə Bö
yük Millət Məclisinin üzvü cənab Feyzullah Kıyıklık vurğulamışdır ki, iqlim dəyişikliyi
bütün dünyaya təsir etdiyinə görə üzv ölkələr bu qəbildən olan ekoloji problemlərin həlli
üçün öz səylərini birləşdirməlidir. Cənab Kıyıklık yekun hesabatın ətraf mühit sahəsindən
olan ekspertlərlə ətraflı şəkildə təkmilləşdirilməsini və onları TürkPA üzv ölkələrinin ali
təhsil müəssisələrinə təqdim edilməsini təklif etmişdir.
Qırğız Respublikası Joqorku Keneşinin üzvü cənab Müzəffər İsakov qloballaşan dünya
da Türk dövlətləri arasında əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsinin vacibliyini vurğulamışdır.
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Parlament üzvləri üzv ölkələrdə iqlim dəyişikliyinə qarşı milli səviyyədə həyata keçi
rilən tədbirlər haqqında məlumat vermiş və bu sahədə birgə fəaliyyət perspektivlərinə dair
fikir mübadiləsi aparmışdır.
Komissiya üzvləri həmçinin Ekologiya və Təbii Sərvətlər nazirinin müavini cənab Fir
dovsi Əliyev tərəfindən ətraf mühitin mühafizəsində Azərbaycanın milli siyasəti barədə
məlumatlandırılmışdır. O, qeyd etmişdir ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 2001
ildə Ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə müəyyən sahələrdə kompleks ekoloji
siyasətin həyata keçirilməsi məqsədilə yaradılmışdır. Nazir müavini milli səviyyədə ətraf
mühitin mühafizəsinə dair 45-ə yaxın qanunvericilik aktının qəbul edilməsi haqqında mə
lumat vermişdir. O bildirmişdir ki, müstəqilliyinin ilk illərində Azərbaycan ərazisinin 4,5
%-i mühafizə edilirdisə, bu gün bu göstərici meşə sahələrindən ibarət ərazilərin 10,5 % və
12 % -ni təşkil edir. Onun qeyd etdiyi kimi Azərbaycan meşələrin qırılmasının qarşısının
alınması ilə ciddi məşğul olan ölkələrdəndir.
Komissiyanın hesabat məruzəsi və tövsiyə qərarını TürkPA-nın 7-ci Plenar İclasına
təqdim edilməsi üçün təsdiq edilmişdir.
Komissiyanın növbəti 3-cü iclasının 2017-ci ildə Astanada keçirilməsi planlaşdırılır.
Qazaxıstan Respublikası Parlamenti Məclisinin millət vəkili Aliya Saparovanın təklifi əsa
sında növbəti toplantı bərpaolunan enerji mənbələrinin və ekoloji təmiz texnologiyaların
inkişafına həsr edilmiş Astana EXPO-2017 beynəlxalq sərgisi çərçivəsində keçiriləcək.
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SEÇKİ MÜŞAHİDƏSİ VƏ REFERENDUM
1. Qazaxıstan Respublikasında keçirilmiş növbədənkənar parlament və
maslixatlara (yerli nümayəndəli orqanlar) ümumi seçkilər, 20 mart 2016-cı il.
TürkPA Beynəlxalq
Müşahidəçilər Missiya
sı 20 mart 2016-cı ildə
Qazaxıstanda keçirilmiş
erkən parlament və mas
lixatlara (yerli nümayən
dəli orqanlar) ümumi
seçkilərin qısamüddətli
müşahidəsini həyata ke
çirmişdir. TürkPA mü
şahidə missiyasına Azər
baycan Milli Məclisinin
millət vəkili cənab Niza
mi Cəfərov, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin millət vəkili, TürkPA Hüquq Məsələləri və
Beynəlxalq Əlaqələr Komissiyasının və Türkiyə-Qazaxıstan Parlament dostluq qrupunun
sədri cənab Haluk İpek, Türkiyə Böyük Mil
lət Məclisinin millət vəkili cənab Erkan Ay
dın və TürkPA Katibliyinin nümayəndələri
daxil olmuşdur.
Səfər çərçivəsində Mərkəzi Seçki Ko
missiyasının sədri cənab K.Turqankulov,
Qazaxıstan Respublikası Parlamenti Senatı
nın Sədr müavini cənab A.Beisenbayev, elə
cə də Nur Otan Partiyası qərargahında və
digər siyasi partiyaların nümayəndələri ilə
görüşlər keçirilmişdir. Bu görüşlər ərzində
müşahidəçilərə seçkiyə hazırlıq və seçki pro
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sesinin təkmilləşdirilməsi haqqında ətraflı məlumat verilmişdir.
Missiya üzrə TürkPA müşahidəçiləri səsvermə məntəqələrini ziyarət etmiş, hazırlıq
prosesini qiymətləndirmiş, onlara seçki kompaniyasının maneəsiz müşahidəsi üçün şərait
yaradılmış, eləcə də seçicilər, seçki məntəqəsi və Mərkəzi Seçki Komissiyası nümayəndələri
ilə söhbət etmişdir.
21 mart tarixində, müşahidə missiyası mətbuat konfransı keçirmiş və parlament seçki
ləri üzrə rəy təqdim etmişdir.
2. Azərbaycan Respub
likasının Konstitusi
yasına dəyişikliklərlə
bağlı referendum,
26 sentyabr 2016-cı il.
TürkPA Beynəlxalq Mü
şahidəçilər Missiyası 26 sent
yabr 2016-cı ildə Azərbaycan
Respublikasının Konstitusi
yasına dəyişikliklərlə bağlı
referendumun qısamüddətli
müşahidəsini həyata keçir
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mişdir. Missiya Qazaxıstan, Qırğızıstan və Türkiyədən olan millət vəkillərindən ibarət ol
muşdur.
Qazaxıstan Parlamenti Məclisinin millət vəkili cənab Nurlan Dulatbekovun rəhbərlik
etdiyi missiyanın tərkibinə Qırğızıstan Joqorku Keneşinin millət vəkili Aliyarbek Abjaliyev,
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin millət vəkilləri cənab Haluk İpek və cənab Erkan Aydın
daxil olmuşdur.
Missiya referendum günündən əvvəl seçkilərə hazırlıqla tanış olmaq məqsədilə, Bakı
da bir sıra seçki məntəqələrini ziyarət etmişdir. TürkPA missiyasının seçki prosesinin bü
tün mərhələlərdə müşahidəsi üçün imkanı olmuşdur.
Missiya üzvləri Bakıda Nizami və Səbail dairə seçki komissiyalarının seçki məntəqələ
rini ziyarət etmişdir. Müşahidəçilər səsverməni müşahidə etmiş, seçicilər və məntəqə rəs
miləri ilə söhbət etmişdir. İş prosesi ərzində müşahidə qrupu rəsmilər, siyasi və ictimai
təşkilatların nümayəndələri ilə görüşmüşdür.
27 sentyabr tarixində, müşahidəçilər mətbuat konfransı keçirmiş və seçkilərlə bağlı
missiyanın qiymətləndirməsini təqdim etmişdir.
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3. Qırğız Respublikasının Konstitusiyasına dəyişikliklərlə
bağlı Referendum, 11 dekabr 2016-cı il.
Türkdilli
Parlament

Ölkələrin
Assambleyası

(TürkPA) 1 dekabr 2016-cı
il tarixində Qırğız Respubli
kasının Konstitusiyasına də
yişikliklər edilməsi ilə bağlı
keçirilən ümumxalq səsver
məsinin qısamüddətli moni
torinqinə başlamışdır.
10 dekabrda Qırğızıs
tan Joqorku Keneşinin (Parlament) sədri Çınıbay Tursunbekov Qazaxıstan parlamentinin
üzvü cənab Nurlan Dulatbekovun başçılığı ilə Azərbaycan, Qazaxıstan və Türkiyə parla
mentarilərindən ibarət müşahidəçi missiyasını qəbul etmişdir. Qırğızıstan Parlamentinin
spikeri ortaq tarixi köklərə malik qardaş ölkələr arasında əlaqələrin möhkəmləndirilmə
sində TürkPA-nın rolunu müsbət qiymətləndirmiş və assambleyanın fəaliyyət çərçivəsinin
genişləndirilməsində cari Qazaxıstan sədrliyinin işinin əhəmiyyətini qeyd etmişdir.
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FƏALİYYƏTLƏR
DEMOKRATİYA VƏ HƏMRƏYLİK SAMMİTİ
1 sentyabr 2016-cı il tarixində Ankarada Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Sədri cənab İs
mail Kahramanın dəvəti ilə İraq parlamentinin Nümayəndələr Şurasının Sədri və İslam Əmək
daşlıq Təşkilatı Parlament İttifaqının (İƏT Pİ) prezidenti Salim-Əl Cuburi, Serbiya Respubli
kasının Milli Assambleyasının spikeri və Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament
Assambleyasının (QDİƏT PA) prezidenti Maya Qoykoviç, Avropa Şurası Parlament Assamble
yasının prezidenti Pedro Aqramunt, Aralıq Dənizi Parlament Assambleyasının vitse-preziden
ti Belal Qasem, Avropa Parlamentinin vitse-prezidenti David-Maria Sassoli, NATO Parlament
Assambleyasının vitse-prezidenti Paolo Alli, Aralıq Dənizi Parlament Assambleyası İttifaqının
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üzvü Maria Mussini və Türkdilli Ölkələrin Parlament Assambleyasının (TürkPA) Fəaliyyətdə
olan sədri adından Qazaxıstanın Türkiyədəki səfiri Janseyit Tüymebayev kimi spiker və yük
sək vəzifəli rəsmilərin iştirak etdiyi Demokratiya və Həmrəylik Sammiti toplanmışdır.
Türkiyə parlamentinin Sədri cənab İsmail Kahraman öz çıxışında qeyd etmişdir ki, de
mokratiya, insan hüquqları və qanunun aliliyi universal dəyərlərdir və gələcək nəsillər üçün
bu dəyərlər uğrunda mübarizə aparmaq lazımdır. “Təəssüflər olsun ki, demokratiya bizə hərbi
çevrilişə qarşı qalxan insanların həyatı bahasına başa gəldi. 241 nəfər şəhid oldu, hələ də 2195
nəfər yaralı var. Sammitdə iştirak edən nümayəndə heyətləri 101 ölkə və 2 milyard 900 milyon
nəfəri təmsil edir ki, bu da Türkiyə demokratiyasına verilən dəyər və dəstəyin göstəricisidir”, deyə cənab İsmayıl Kahraman bildirmişdir.
Sammitdə Türkdilli Ölkələrin Parlament Assambleyası (TürkPA) Qazaxıstan Respublika
sının Türkiyədəki səfiri cənab Janseyit Tüymebayev tərəfindən təmsil edilirdi. Səfir Qazaxıs
tan Respublikası Parlamenti Məclisinin Sədri, TürkPA-nın Fəaliyyətdə olan sədri cənab Nur
lan Niqmatulinin salamlarını çatdırdı və TürkPA-nın həmişə demokratiya, insan hüquqları və
qanunun aliliyi kimi hamılıqla qəbul edilən dəyərlərə sadiq olduğunu söyləyərək, Türkiyədə
hökuməti devirməyə cəhd edən hərbi çevrilişi qətiyyətlə qınadığını ifadə etdi. Sammitin işti
rakçıları birgə bəyannamə qəbul etdi.
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BMT-nin SİVİLİZASİYALAR
ALYANSININ VII QLOBAL FORUMU

Baş katib Jandos Asanov 26
aprel 2016-cı il tarixində Azər
baycanın paytaxtında “İnklüziv
cəmiyyətlərdə birgəyaşayış: ça
ğırış və məqsəd” devizi altında
keçirilən BMT-nin Sivilizasiyalar
Alyansının VII Qlobal Forumun
da iştirak etmişdir. Forumda çı
xış edən Azərbaycan Respubli
kasının Prezidenti İlham Əliyev
ölkədəki multikulturalizm ənə
nələri haqqında danışmışdır.
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BMT-nin Baş katibi Pan Gi Munun videomüraciətindən sonra BMT-nin Sivilizasiyalar
alyansı üzrə ali nümayəndəsi Nasir Əbdüləziz Əl-Nasir, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib
Ərdoğan və İspaniyanın Xarici İşlər naziri Xose Manuel Qarsia-Marqalyo forumun açılışın
da çıxış etmişdir.
Forum hökumət və dövlət başçıları, yüksək səviyyəli rəsmilər, parlamentarilər, siya
sətçilər, ictimai xadimlər, aparıcı beynəlxalq təşkilatların və araşdırma mərkəzlərinin 3000dən artıq nümayəndələrini bir araya gətirmişdir.

MDB PARLAMENTLƏRARASI ASSAMBLEYASININ
45-ci PLENAR SESSİYASI
25 noyabr 2016-cı il tarixində Rusiya Federasiyasının Sankt-Peterburq şəhərində Müs
təqil Dövlətlər Birliyi Parlamentlərarası Assambleyasının 45-ci Plenar Sessiyası baş tut
muşdur. RF Dövlət Dumasının Federasiya Şurasının Sədri Valentina Matviyenko toplan
tıya sədrlik edirdi. Tədbirdə Azərbaycan, Qazaxıstan və Qırğızıstan nümayəndə heyətləri
müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri Oqtay Əsədov, Qazaxıstan
Respublikası Parlamenti Məclisinin Sədri, TürkPA-nın Fəaliyyətdə olan sədri Nurlan Niq
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matulin, Qazaxıstan Parlamenti Sena
tının Sədri Kasım-Jomart Tokayev və
Qırğızıstan Joqorku Keneşinin Sədri
Çınıbay Tursunbekov təşkilatın digər
üzvləri ilə birgə iştirak etmişdir.
Sessiya çərçivəsində Qırğızısta
nın tanınmış şair, yazıçı, publisist və
jurnalisti Şaylubek Duyşeyev MDB
PAA-nın Çingiz Aytmatov adına mü
kafatı ilə təltif edilmişdir.
TürkPA Baş katibinin müavini
Altınbek Mamayusupov sessiyada
qonaq qismində iştirak etmişdir.

QDİƏT PA-nın PLENAR SESSİYASI KEÇİRİLDİ
30 noyabr-1 dekabr 2016-cı
il tarixləri arasında Serbiyanın
paytaxtı Belqrad şəhərində Qa
ra Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatı Parlament Assamble
yasının 48-ci Plenar Sessiyası
keçirilmişdir. Sessiyaya Serbiya
Respublikası Milli Assambleya
sının spikeri xanım Maya Qoy
koviç sədrlik edirdi.
Azərbaycan və Türkiyədən
olan nümayəndə heyətləri də daxil olmaqla QDİƏT PA üzv ölkələrinin nümayəndələri,
eləcə də QDİƏT PA-nın müşahidəçi təşkilatları və tərəfdaş qurumlar toplantıda iştirak et
mişdir. Parlamentarilər 48-ci Plenar Sessiyanın mövzusu olaraq “QDİƏT üzv ölkələrində
islahatlar – Milli parlamentlərin rolu”nu müzakirə etmişdir.
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1 dekabrda sessiyanın bağlanışında QDİƏT PA-da prezidentlik Türkiyə Böyük Millət
Məclisinə təhvil verilmişdir.
Toplantıda TürkPA Baş katibinin müavini Fuad Ələkbərov müşahidəçi qismində işti
rak etmişdir.

ATƏT-İN 23-cü NAZİRLƏR ŞURASI
8-9 dekabr 2016-cı il tarixində ATƏT-in
Fəaliyyətdə olan sədri, Almaniyanın Xarici
İşlər Naziri Frank-Valter Ştaynmayerin başçı
lığı ilə Hamburq şəhərində Avropada Təhlü
kəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının (ATƏT)
Nazirlər Şurasının 23-cü İclası keçirilmişdir.
İki gün davam edən iclasda 2016-cı ildə Al
maniyanın ATƏT-ə sədrliyi ərzində həyata
keçirilən fəaliyyətlər, eləcə də ATƏT bölgə
sində mövcud olan konfliktlərlə bağlı məsə
lələrə diqqət çəkilmişdir.
Şura həmçinin ATƏT-in 2017-ci ildə sədrliyi qəbul edəcək Avstriya ilə gələcək fəaliyyət
istiqamətlərini müəyyənləşdirmişdir. ATƏT-in Almaniya sədrliyinin dəvəti ilə TürkPA Baş
katibinin müavini Kürşad Melih Sarıarslan iclasda qonaq qismində iştirak etmişdir. Türk
PA 2013-cü ildən ATƏT-in Nazirlər Şurasının iclaslarında qonaq kimi iştirak edir.

HUN-TÜRK
QURULTAYI
11 avqust 2016-cı il tarixində gör
kəmli alim Andras Zsolt Bironun rəh
bərlik etdiyi Macar-Turan Fondunun
təşkilatçılığı ilə Türk-Hun dünyasının
birliyini təcəssüm etdirən tayfa yığın
cağı - qurultay öz işinə başlamış və av
qustun 14-dək davam etmişdir.
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Tədbir ölkənin görkəmli türkolo
qu və Macarıstan Milli Assambleyası
nın vitse-spikeri cənab Şandor Lejak
tərəfindən Macarıstan parlamentinin
binasında qurultay iştirakçıları üçün
təşkil olunmuş təntənəli ziyafətlə baş
lamışdır.
Möhtəşəm tədbirdə parlament
üzvləri, müxtəlif qurumların nüma
yəndələri, rəsmilər, türkdilli ölkələr
və icmalardan olan alim və rəssamlar,
eləcə də digər ölkələrdən olan nümayəndələr iştirak etmişdir.
Qurultayda TürkPA-nın adından iştirak edən Baş katib Jandos Asanov cənab Sandor
Lejak, cənab Andras Zsolt Biro və digər şəxslərlə görüşmüşdür.
Qurultay çərçivəsində müxtəlif maraqlı tədbirlər Macarıstan çölünün gözəl ərazilərin
dən olan Buqak kəndində keçirilmiş və 3 gün davam etmişdir.
Qurultay macarlar və Hun-Türk xalqları arasında bir çox tarixi və mədəni bağları olan
dostluq və qardaşlıq mühitində keçirilmişdir. Qurultayın proqramına elmi-mədəni və kö
çəri idman tədbirləri də daxil edilmişdir.
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BİRİNCİ TÜRK KONQRESİNİN 90-cı
IL DÖNÜMÜNƏ HƏSR EDİLMİŞ DƏYİRMİ MASA

25 noyabr 2016-cı il tarixində Baş katib Jandos Asanov Azərbaycan Milli Elmlər Aka
demiyasının İnsan Hüquqları İnstitutunun (direktoru Aytən Mustafazadə - Milli Məclisin
üzvü) və Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun (prezident – Günay Əfəndiyeva)
birgə təşkil etdiyi Birinci Türk Konqresinin 90-cı il dönümünə həsr edilmiş “Müasir şərait
də türk xalqları arasında əməkdaşlığın perspektivləri” mövzusunda dəyirmi masada işti
rak etmişdir.
Qırğızıstan Joqorku Keneşinin üzvü Müzəffər İsakov, Azərbaycan Milli Məclisinin
üzvləri Nizami Cəfərov, Şəmsəddin Hacıyev, Fazil Mustafa, Aqil Abbas, Bakıdakı türkdilli
ölkələrin səfirliklərinin və bir sıra müxtəlif təşkilatların nümayəndələri, ekspert və tədqi
qatçılar konfransda iştirak edərək mövzuya dair çıxış etmişdir. Baş katib də mövzu ilə bağlı
çıxış etmişdir.
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BAŞ KATİBİN MÜHAZİRƏLƏRİ
QAZAXISTAN DİPLOMATİYA İNSTİTUTU
19 noyabr 2015-ci ildə Baş katib Jan
dos Asanov Astanada Qazaxıstan Respub
likası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının bir hissəsi olan Diploma
tiya İnstitutunu ziyarət etmişdir.
Cənab Asanov mühazirə ilə çıxış
edərək tələbələrə TürkPA-nın yaranma
tarixi, onun cari fəaliyyətləri və gələcək
planları haqqında qısa məlumat vermiş
dir. Baş katib mühazirəsində, TürkPA-nın
türkdilli ölkələr arasında əməkdaşlığın
parlament ölçüsü olduğunu və assambleyanın qəbul edilmiş beynəlxalq norma və standartlara
uyğun olaraq fəaliyyət göstərdiyini vurğulamışdır. Mühazirədən sonra Baş katib tələbələrin
suallarını cavablandırmışdır.

AZƏRBAYCAN DİPLOMATİK AKADEMİYASI
10 fevral 2016-cı il tarixində Azər
baycan Diplomatik Akademiyasında
baş tutmuş mühazirəsində TürkPA Baş
katibi Jandos Asanov “2010-cu ildə öz
fəaliyyətinə başlayan TürkPA Katibli
yinin Bakıda yerləşməsi təsadüfi deyil”
sözləri ilə çıxış etmişdir. Bildirildi ki, türk
tarixində ilk parlament respublikası olan
Azərbaycan Demokratik Respublikası
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burada yaranmışdır. Baş katib Azərbay
canın müstəqilliyinin bərpa edilməsinin
25-ci il dönümü münasibətilə ADA-nın
tələbələrinə öz təbriklərini çatdırmış
dır. O, Azərbaycan hökumətinin ölkə
iqtisadiyyatının genişləndirilməsi və
onun karbohidrogen sektorundan asılı
lığının azalmasına yönəldilmiş səylərini
yüksək qiymətləndirmişdir. “Bu siyasət
nəticəsində yerli istehsalın kəmiyyət və keyfiyyəti artmaqdadır”, - deyə cənab Asanov qeyd
etmişdir. Baş katib həmçinin qeyd etmişdir ki, bu il multikulturalizm ili elan edilmişdir və yaz
da Bakıda BMT Sivilizasiyalar Alyansının 7-ci Qlobal Forumu baş tutacaq. Bununla əlaqədar
TürkPA müəyyən tədbirlər təşkil etməklə foruma öz töhfəsini verəcəkdir.
Eyni zamanda, Baş katib bildirmişdir ki, TürkPA, eləcə də Türk Əməkdaşlığı qurumları
BMT-nin Nizamnaməsində təsbit edilən norma və prinsiplərə uyğun olaraq açıq və şəffaf tərz
də fəaliyyət göstərir. “Türkçülük regionda münasibətlərin inkişaf etdirilməsində yaxşı vasitə
dir”, - deyə Baş katib vurğulamışdır.

“BÖYÜK ÇÖL” SOSİAL ELMLƏR FORUMU
Astanada ilk dəfə olaraq Beynəlxalq Türk Akademiyasının təşkilatçılığı ilə “Böyük Çöl”
Birinci Sosial Elmlər Forumu baş tutmuşdur. Azərbaycan, Qırğızıstan, Türkiyə, Rusiya, Özbə
kistan, Monqolustan, Koreya, ABŞ və di
gər ölkələr, eləcə də beynəlxalq təşkilat
lardan olan görkəmli alimlər, rəsmilər və
qonaqlar 23 may tarixində Nazarbayev
Mərkəzində keçirilən mötəbər toplantıda
iştirak etmişdir.
Tədbirin tərəfdaşı olaraq TürkPA
forumda Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisinin üzvləri Sevinc xanım Hüsey
nova və cənab Cavanşir Feyziyev, Qırğız
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Respublikası Joqorku Keneşinin üzvü cənab Sadık Şer-Niyaz və TürkPA-nın Baş katibi cənab
Jandos Asanov ilə təmsil edilmişdir.
Əsas müzakirə iştirakçılarından olan cənab Cavanşir Feyziyev türkdilli ölkələr arasındakı
cari əməkdaşlıq və onun gələcək perspektivləri haqqında danışmış və 24 mayda Astanada Av
rasiya Milli Universitetində “Türk dövlətləri birliyi” adlı kitabını təqdim etmişdir.
Forum çərçivəsində Baş katib Jandos Asanov məşhur Qazax şairi və politoloqu Oljas Su
leymenov, Türk Şurası Ağsaqqallar Şurasının üzvü prof. Adil Əhmədov, Türk Akademiyasının
prezidenti prof. Darxan Kıdırali, Türk Elmlər Akademiyasının prezidenti dr. Ahmet Acar və
digər iştirakçılarla danışmışdır.

HÜQUQ EKSPERTLƏRİNİN 2-ci SEMİNARI
18 mart 2016-cı il tarixində Ankarada Türkiyə Böyük Millət Məclisinin ev sahibliyində
mədəni dəyərlərin qorunması və inkişaf etdirilməsində ümumi qanunvericilik araşdırma
ları mövzusunda TürkPA-nın fəaliyyətləri çərçivəsində milli qanunvericiliklərin uyğunlaş
dırılmasına dair 2-ci seminar keçirilmişdir.
Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Türkiyədən olan ekspertlər ortaq türk tarixi,
mədəniyyəti və dili üzrə müzakirələr və fikir mübadilələri aparmış və müasir qanunverici
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lik çərçivəsində ortaq türk mədəni dəyərlərinin inkişaf etdirilməsi və qorunmasının vacib
liyini vurğulamışdır.
Milli qanunvericiliyin uyğunlaşdırılmasına dair 1-ci seminar 2014-cü ilin martında İs
tanbulda keçirilmişdir.

3-cü KOORDİNASİYA İCLASI
Türk Şurasının himayəsi ilə TürkPA, TÜRKSOY, Türk Akademiyası və Türk Mədəniyyət
və Miras Fondunun 3-cü Koordinasiya İclası 3 oktyabr 2016-cı ildə TÜRKSOYun ev sahibliyin
də Ankarada keçirilmişdir.
Türk Şurasının Baş katibi səfir Ramil Həsənovun moderatorluq etdiyi iclasda TürkPA Baş
katibi Jandos Asanov, TÜRKSOY Baş katibi Düsen Kaseinov, Türk Akademiyası prezidenti
Darxan Kıdırali və Türk Mədəniyyət və Miras Fondunun prezidenti Günay Əfəndiyeva iştirak
etmişdir. Türkiyə Ağsaqqallar Şurasının üzvü və AK Parti Sakarya millət vəkili Mustafa İsen,
Qazaxıstan Respublikasının Türkiyədəki səfiri Janseyit Tüymebayev, Qırğız Respublikasının
Türkiyədəki səfiri İbrahim Junusov, Azərbaycan Respublikasının Türkiyədəki səfirliyinin mü
şaviri Ramil Qurbanov, Türkiyə Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin şöbə müdiri Rana Gök
men də həmçinin qonaq qismində iclasda iştirak etmişdir.
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Baş katib Ramil Həsənov Türk Şurasının davam edən fəaliyyəti haqqında məlumat ver
mişdir. Xüsusən, o, 2016-cı ilin sentyabr ayının əvvəllərində Qırğızıstanda keçirilmiş 2-ci Köçəri
Oyunları, 2016-cı ilin 27-30 sentyabr tarixlərində Gəncədə keçirilmiş Gənclər Festivalı, 2016-cı
ilin mayında Astanada keçirilmiş Gənc Diplomatların 3-cü Təlim Proqramı, 18 noyabr, 2016-cı
ildə Türk Şurasının Qırğızıstanda keçiriləcək 6-cı Zirvə Görüşünə hazırlıq, eləcə də Türk Şu
rasının BMT və digər beynəlxalq təşkilatlarla mövcud əlaqələri və yeni tərəfdaşlıq perspek
tivləri barədə iştirakçıları məlumatlandırmışdır. Baş katib Jandos Asanov TürkPA fəaliyyətlə
rini diqqətə çatdırmış, TÜRKSOY Baş
katibi Düsen Kaseinov təşkilatın layi
hələri haqqında məlumatı paylaşmış,
Türk Akademiyası prezidenti Darxan
Kıdırali təşkilatın səyləri barədə qı
sa məlumat vermiş, Türk Mədəniyyət
və Miras Fondunun prezidenti Günay
Əfəndiyeva isə iştirakçılara təşkilat
çərçivəsində görülən işlərdən danış
mışdır. İclas ərzində tərəflər TürkPA,
TÜRKSOY, Türk Akademiyası və Türk
Mədəniyyət və Miras Fondu arasında
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əməkdaşlıq mexanizmləri yaratmağın metodları üzrə fikir mübadiləsi aparmışdır. 2016-2017-ci
illər üçün Birgə Fəaliyyət Planı, diaspora mərkəzləri və bağlı qurumlar arasında əməkdaşlığın
yaradılması, “Zorakı ekstremizmin qarşısının alınması və ona qarşı mübarizədə gənclərin rolu:
vahid yanaşma, təhsildən deradikalizmə” başlıqlı 20-21 oktyabr 2016-cı ildə İstanbulda Türk
Şurası və UNAOC tərəfindən birgə təşkil ediləcək beynəlxalq konfrans və digər məsələlər ic
lasda müzakirə olunmuşdur.

ASTANADA “KURMANJAN DATKA”
FİLMİNİN TƏQDİMATI
24 may 2016-cı il tarixində Qazaxıstan parlamentində Qırğızıstan Kinematoqrafiya İttifaqı
nın sədri, Qırğızıstan parlamentinin üzvü, həmçinin TürkPA-nın Sosial, Mədəni və Humanitar
Məsələlər Komissiyasının sədri cənab Sadık Şer-Niyazın rejissoru olduğu “Kurmanjan Datka”
adlı filmin təqdimat mərasimi keçirilmişdir.

19-cu əsrdə yaşamış Qırğızıstanın tanınmış dövlət xadimi və sərkərdəsi Kurmanjan Dat
kaya həsr edilmiş film onun çətinliklərlə dolu həyatından bəhs edir.
TürkPA üzv ölkələri parlamentlərinin millət vəkilləri belə bir tarixi və maarifləndirici fil
mə olan incə yaradıcı yanaşmaya görə Sadık Şer-Niyaza öz təbriklərini çatdırmış və gələcəkdə
digər üzv ölkələrdə də filmin geniş şəkildə nümayiş olunmasını təklif etmişdir.
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ТҮРКІ ДҮНИЕСІН КЕҢ ТАНЫТАТЫН КІТАПТАР
Аты дүниеге мәшһүр көне түрік шайыры Юнус Емре (1238-1321 жж өмір сүрген)
өлеңдерінің қазақ тілінде шыққан жинағы (аударған проф. Нұршат Жұмаділова) мен
«Қазақ және түрік тілдерінің салыстырмалы қалыпты грамматикасы» атты академиялық
оқулықтың (авторлары: Баян Жүнісова мен Нуруллаһ Ташделен) таныстырылымы ма
мырдың 17-18-дерінде Анкара қаласында өткен ТүркПА жиыны аясында өтті. Аталған
кітаптар - Қарағанды қаласында орналасқан Болашақ академиясы мен Түркияның Эрзу
рум шаһарында орналасқан Ататүрік университеті арасында орныққан әрекеттестіктің
нәтижесі.
Аталған кітаптарды ҚР
Парламенті Мәжілісінің де
путаты, ТүркПА Құқықтық
істер

және

халықаралық

қатынастар комиссиясы тө
рағасының
заң

орынбасары,

ғылымдарының

док

торы, профессор Нұрлан
Дулатбеков таныстыра ке
ле «түркілік мәдениет пен
тарихты

жалпы

адамзат

тық контексте зерделеу мін
детінің алдымызда» тұрға
нын айтып өтті.
Мәжіліс депутаты аталған кітаптарды өз әріптестеріне және басқа да іс-шараға қаты
сушыларға таратып, мәдениет, білім және ғылым саласында нақты жобалардың жүзеге
асуына көңіл бөлуге шақырды.
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ЗУҚА БАТЫР. 150 ЖЫЛ: БАТЫР ЕСІМІ
ЕЛОРДАДА ҰЛЫҚТАЛДЫ

14 маусым күні Астанадағы ҚР Қарулы күштерінің Әскери-тарихи музейінде Қа
зақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай «Мәңгілік Ел арманы және Зу
қа батыр Сәбитұлының өмірі мен күресі» атты көрме, шығармалар байқауының жеңім
паздарын саралау және халықаралық ғылыми конференция өтті.
Дүние жүзі қазақтарының қауымдастығы, Республикалық ардагерлер кеңесі,
ТүркПА және Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен өткен шараға шетелден және
елімізден белгілі ғалымдар, өнер қайраткерлері, журналистер мен өзге де көрмермендер
қатысты.
Ғылыми конференцияның соңы “Мəңгілік ел жəне Зуқа батыр” атты шығармашы
лық байқауға ұласты. Бұл бәйге мамыр жəне маусым айларында “Проза” жəне “Поэзия”,
“Үздік əн” аталымдары бойынша шығармалар қабылданған болатын.
Конференцияға Қазақстан Парламенті ТүркПА делегациясының мүшелері Сауыт
бек Абдрахманов, Абай Тасболатов, ТүркПА Әлеуметтік-мәдени және гуманитарлық
мәселелер комиссиясының бұрынғы төрағасы Ғарифолла Есім және ТүркПА бас хатшы
сы Жандос Асанов қатысты. ТүркПА іс-шараға әріптес ретінде қатысты.
Жиынды Л.Гумилев атындағы Қазақ ұлттық университетінің проректоры, профес
сор Дихан Қамзабекұлы жүргізіп отырды.
Келелі жиында сөз алған Ж.Асанов Елбасымыздың бастамасымен 2008 жылы құ
рылған ТүркПА-ның түркі дүниесінің парламенттік өлшеміне айналғанын және түркі
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елдеріндегі рухани жаңаруға зор көңіл бөлетінін айтты. Бас хатшы Зуқа батырға арналған жиынның еліміздегі тарихи жадты түгендеу ісінің құрамдас бөлігі екенін тілге тиек
ете келе, конференция жұмысына табыс тіледі.
Конференция салтанатты концертке ұласып, соңынан Хазірет сұлтан мешітінде
жиынға қатысқан жандардың құрметіне ауызашар берілді.

TÜRKVİZİYA MAHNI MÜSABİQƏSİ
Türkviziya Mahnı Müsabiqəsi 2015 Türk Musiqi
Birliyi Televiziyası (TMB TV) tərəfindən Türkiyənin İstanbul şəhərində təşkil edilmiş Türkviziya Mahnı Müsabiqəsinin
üçüncü buraxılışı olmuşdur. Böyük türkdilli əhalinin və ya geniş şəkildə türk dilinin danışıldığı 21 türk regionu, eləcə də müəyyən ərazisi olmayan 1 türk etnik
qrupu müsabiqədə iştirak etmişdir. Bu il yarımfinallar keçirilməmiş, final isə 19 dekabr
2015-ci ildə baş tutmuşdur. TürkPA Baş katibi cənab Jandos Asanov İstanbulda keçirilmiş
Türkviziya Mahnı Müsabiqəsinin final mərhələsində iştirak etmişdir. Tədbir çərçivəsində
Baş katib Türk Musiqi Birliyi (TMB) televiziya kanalının idarə heyətinin sədri cənab Samir
Qurbanovla görüşmüşdür.
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ALMATIDA BMT-nin KONFRANSI
12-13 dekabr 2016-cı il tarixində Qazaxıstanın Almatı şəhərində BMT-nin Mərkəzi Asi
yada Preventiv Diplomatiya üzrə Regional Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə “Preventiv Diplo
matiyada parlamentarilərin rolu” adlı beynəlxalq konfrans keçirilmişdir. Beynəlxalq təd
birdə Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan,
Türkmənistan, Özbəkistan, Rusiya, Lat
viya və İtaliyadan olan parlamentarilər
və ekspertlər iştirak etmişdir.
Seminarda təhlükəsizlik, su idarəet
məsi, narkotik vasitələrin alqı-satqısı,
Mərkəzi Asiya ölkələri arasında informa
siya axını, eləcə də qeyd edilən məsələlə
rin həlli ilə bağlı regional parlamentləra
rası əməkdaşlıq müzakirə edilmişdir.
Tədbirdə iştirak edən TürkPA Baş
katibi Jandos Asanov TürkPA-nın məqsəd və vəzifələri, eləcə də onun bir sıra beynəlxalq
və regional təşkilatlarla əlaqələri haqqında qısaca məlumat vermişdir. Cənab Asanov həm
çinin toplantılardan birinə moderatorluq etmişdir.
TürkPA Baş kati
bi seminar çərçivəsin
də BMT Baş katibinin
Mərkəzi Asiya üzrə
xüsusi nümayəndəsi
cənab Petko Draqo
nov, parlament üzv
ləri və ekspertlərlə
söhbət etmişdir.
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