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TÜRKPA’NIN YENİ HİZMET
BİNASININ AÇILIŞI
2016 yılı, 22 Aralık’ta Bakü’de TÜRKPA’nın yeni hizmet binasının açılışıyla sona
ermiştir.
Açılış törenine, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sn. Oktay Asadov, Kazakistan Parla
mentosu Alt Meclis Başkanı ve TÜRKPA Dönem Başkanı Sn. Nurlan Nigmatulin, Kırgı
zistan Yüksek Meclisi (Jogorku Keneş) Başkanı Sn. Çınıbay Tursunbekov, Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanı Sn. İsmail Kahraman katılmıştır.
Değerli Meclis Başkanları, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. İlham Aliyev
tarafından kabul edilmiştir.

Asamble Konseyi, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. İlham Aliyev’i, Kaza
kistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Nursultan Nazarbayev’i, Kırgızistan Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı Sn. Almazbek Atambayev’I ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn.
Recep Tayyip Erdoğan’ı TÜRKPA Madalyası ile taltif etme kararı almıştır.
TÜRKPA’nın yeni hizmet binası, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün Binegadi semtinin
A.Recebli ve S.S.Ahundov caddelerinin birleştiği noktada yer almaktadır. Söz konusu bina
için arazi Azerbaycan Hükümeti tarafından tahsis edilmiş ve yeni binanın inşası ile gerekli
donanım tamamen yine Azerbaycan Hükümeti tarafından finanse edilmiştir.

6

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

TURKPA

Türk Dİlİ Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesİ

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Türk Dili Konuşan
Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) üye devletleri arasındaki işbirliğinin
parlamenter boyutudur. TÜRKPA’nın amacı, Türk Konseyi çerçevesinde
başlatılan karar ve teşebbüslere yasal ve diğer destek sağlamaktır.
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AZERBAYCAN CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI SAYIN
İLHAM ALİYEV’İN TÜRKPA ÜYESİ ÜLKELER KAZAKİSTAN,
KIRGIZİSTAN VE TÜRKİYE PARLAMENTO BAŞKANLARINI KABULÜ
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev Türk Dili Konuşan Ülke
ler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Uluslararası Sekretaryasının hizmet binasının res
mi açılış törenine katılmak için Azerbaycan’a ziyarete gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı Sayın İsmail Kahraman’ı, Kazakistan Parlamento Meclisi Başkanı Sayın Nurlan
Nigmatulin’i ve Kırgızistan Jogorku Keneşi Başkanı Sayın Çınıbay Tursunbekov’u kabul
etmiştir.

Konukları selamlayan Cumhurbaşkanı Türk dili konuşan ülkelerin parlamento başkan
larının Bakü’ye ziyaretinin önemini vurgulayarak, bu ziyaretin Türk dili konuşan ülkelerin
birliğinin güçlendirilmesine ve ilişkilerine yeni zemin sağlayacağını belirtmiştir. Türk dili
konuşan ülkelerin parlamentoları arasında karşılıklı faaliyetlerden duyduğu memnuniyeti
ifade eden Devlet Başkanı, Türk dili konuşan ülkelerin işbirliğine devlet başkanlarının da
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kendi çalışmaları ile katkı sağladıklarını bildirerek, bu işbirliğinin hem bölgesel, hemde
dünya için önem taşıdığını vurgulamış, Azərbaycan’ın bu işbirliğine büyük önem verdiğini
özellikle belirtmiştir.
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in selamlarını ve Azerbaycan halkına barış ve
huzur dileklerini dile getiren Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Sayın Nurlan Nig
matulin, çağdaş Azerbaycan’ın lideri olarak Cumhurbaşkanı Aliyev’in aynı zamanda Türk
dili konuşan devletler arasındaki ilişkilerin gelişimine sağladığı katkıları kaydetti. Aynı
zamanda Meclis Başkanı, Bakü’de Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi’nin
Uluslararası Sekretaryası’nın yeni hizmet binasının inşasından dolayı Devlet Başkanı Sayın
İ. Aliyev’e minnettarlığını bildirmiş, TÜRKPA ülkelerinin uluslararası kuruluşlar kapsa
mında genel tutumlarını desteklediklerini ve bu politikaların devam edeceğini, yeni hizmet
binasında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in tavsiyeleri ile verimli katkıların elde edileceğin
den emin olduğunu vurgulamıştır.
Kazakistan Parlamento Meclis Başkanı, Asamble Konseyi’nin kararına esasen düzen
lenmiş “TÜRKPA’nın gelişimindeki özel hizmetler” Madalyasını Azerbaycan Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’e takdim etmiştir.
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev TÜRKPA tarafından faaliyetleri için verilen takdimi tak
dir ederek, bu madalyanın takdim edilmesinin Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter
Asamblesi Uluslararası Sekretaryası’nın yeni hizmet binasının açılışına, ayrıca Azerbaycan,
Kazakistan ve Kırgızistan’ın bağımsızlıklarının 25. Yıl dönümüne denk gelmesinin sembo
lik anlam taşıdğını bildirmiştir.
Cumhurbaşkanı, Türk dili konuşan ülkelerin hem iki taraflı, hem çok taraflı zeminde,
hemde BM, İİT ve diğer uluslararası kuruluşlar kapsamında işbirliği yaptığını vurgulamış
tır.
Görüşmede TBMM Başkanı Sayın İsmail Kahraman, Azerbaycan ile Türkiye arasında
dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin tüm alanlarda, aynı zamanda parlamentolararası işbirliği
alanında başarıyla geliştiğini vurguladı. Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamble
si’nin çalışmalarına değinerek ülkeler arasında işbirliğinin geliştirilmesinde TÜRKPA’nın
rolünü özel olarak belirtti.
Kırgızistan Jogorku Keneş Başkanı Sayın Çınıbay Tursunbekov’da ülkeler arasındaki
ilişkilerin çeşitli alanlarda başarıyla geliştiğini belirterek parlamentolararası işbirliğinin bu
ilişkilerin gelişmesine katkı sağladığını söylemiştir.
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman Azerbaycan’da
Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin ile görüştü
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, resmi
temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’da
Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatu
lin ile görüştü.
Azerbaycan Milli Meclisinde gerçekleşti
rilen görüşmede Türkiye ve Kazakistan ara
sındaki ilişkilerin mevcut durumu ve daha
da geliştirilmesi için yapılması gerekenler
müzakere edildi.
Görüşmede, iki ülkenin Türk Dili Konu
şan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRK
PA) kapsamındaki faaliyetleri, Yunus Emre
Enstitüsü ve Ahmet Yesevi Üniversitesinin
Kazakistan’a sağladığı katkılarla ilgili fikir alışverişi yapıldı.
Türkiye’de son günlerde meydana gelen terör saldırılarının konuşulduğu görüşmede
terörizme karşı mücadelede işbirliği ve dayanışma vurgusu yapıldı.

Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov
TBMM Başkanı İsmail Kahramanın başkanlığındaki heyeti kabul etti
22 Aralık 2016 tarihinde TBMM Başkanı İsmail Kahraman Azerbaycan Milli Meclis Baş
kanı Oktay Asadov tarafından kabul edildi.
Görüşmede ülkeler arasında işbirliğinin stratejik ortaklık seviyesine yükselmesinde
devlet başkanlarının rolü yüksek değerlendirildi. İlişkilerin gelişmesinde parlamentola
rın da katkıda bulunduğu söylendi. Her iki ülkenin yasama organlarında dostluk grupları
faaliyet göstermektedir. Karşılıklı seferlerin, nüfuzlu uluslararası kuruluşlarda yapılan gö
rüşmelerin ilişkileri daha da derinleştirdiği vurgulandı.
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Görüşmede Dağlık Karabağ sorunu hakkında konuşan Başkan Oktay Asadov Nisan
ayında işgalci Ermenistan’ın Azerbaycan’ın neler yapabileceğini kendi üzerinde hissettiği
ni bildirdi. Ancak Azerbaycanın sorunun barış yoluyla çözümüne taraftar olduğunu söyle
di. İnanıyoruz ki, er ya da geç bu mesele kendi adil mantıksal sonucunu bulacaktır.
Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine değinen İsmail Kahraman Türkiye’nin her zaman Azer
baycan’ın yanında olduğunu, Azerbaycan tarafından da karşılıklı olarak bu desteği sürekli
hissettiklerini söyledi. Bölgedeki durumdan söz açan İsmail Kahraman Türkiye’de terör ey
lemlerinin arkasında duran güçlerin kendi niyetlerine ulaşa bilmeyeceklerini vurguladı.
Görüşmede İsmail Kahraman ilişkilerin yaşamın tüm alanlarında yüksek düzeyde ol
duğuna dikkat çekti. Bildirildi ki, devlet başkanları arasındaki samimi ilişki iktisadi ilişki
lere de olumlu etkisini göstermektedir. Bugün Türkiye’de Avrupa ile Asya’yı birleştirecek
altyapı projelerinin gerçekleşmesi için gerekli adımlar atılmaktadır. Bakü-Tiflis-Ceyhan,
Bakü-Tiflis-Erzurum gibi petrol ve doğalgaz boru hatları, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hat
tının çekimi ülkelerimizin bölgede nüfuzunu daha da artırmıştır. TANAP ve TAP gibi gaz
projelerinin gelecekte gerçekleşmesi ise halklarımızın refahına hizmet edecektir. Şüphesiz
ki, elde ettiğimiz başarılar düşmanlarımızı rahatsız ediyor. Tüm bunlara rağmen, Azerbay
can ve Türkiye genel amaçlara doğru güvenle adımlıyor.
İsmail Kahraman Dağlık Karabağ konusunda Türkiye’nin her zaman Azerbaycan’ın
toprak bütünlüğünü desteklediğini söyleyerek, sorunun kısa sürede çözüm bulacağına
inancını ifade etti.
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KAZAKİSTANDÖNEM BAŞKANLIĞI
3-4 Aralık 2015 tarihlerinde Astana’da gerçekleşen 6. Genel Kurulda Kazakistan, Türk
Pa’nın Başkanlığını devralmıştır. Kazakistan Parlamentosu Alt Meclisi, TürkPa Başkanlığı
kapsamında gelecek dönem için planlar belirlemiştir.
Altıncı Genel Kurul programı, birçok etkinlikleri içermiştir. Katılımcılar ve değerli ko
nuklar, Uluslararası Türk Akademisi tarafından düzenlenen “Büyük Stepteki Devletçilik
ve Parlamentarizm” adındaki uluslararası bir konferansa katılım sağlamış ve “Ebedi Kaya”
anıtının bilimsel restorasyonunun açılışına şahitlik etmişlerdir. Ebedi Kaya’nın (“Мәңгі
тас”) bilimsel restorasyonunun, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesinin
(TürkPa) 6. Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirilmesi, Türk dünyasının sosyal ve bilim
sel hayatında öne çıkan tarihi bir etkinlik olmuştur. Ebedi Kaya anıtının üzerinde yaklaşık
60 eski Türk boyunun simgeleri bulunmaktadır.
Kazakistan’ın TürkPa Başkanlığı, üç üye ülkenin – Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgı
zistan’ın bağımsızlığının 25. yıldönümü kutlamalarıyla denk gelmiş olup Başkanlık kapsa
mındaki etkinlikler, TürkPa’nın uluslararası parlamento yapılarının arasında daha da dik
kat çekici hale getirilmesine katkı sağlamıştır. Kazakistan’ın Başkanlığı altında düzenlenen
ana etkinliklerin bazıları aşağıdaki gibidir:
Kazakistan Parlamentosu Alt Meclisi – TürkPa Başkanlığı kapsamında Asya Parlamen
toları arası Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Forumuna ev sahipliği yapmıştır. Ağustos top
lantısı ise 26-27 Eylül 2016 tarihlerinde Astana’da gerçekleştirilmiştir.
Forum katılımcılarına hitap ederken, Alt Meclis Başkanı Sn. Nurlan Nigmatulin, söz
konusu Forum’un Kazakistan’ın bağımsızlığının 25. yıldönümü arifesinde yapılmakta ol
masını manidar bulduğunu belirtmiştir. Alt Meclis sözcüsünün de ifade ettiği gibi, Kaza
kistan’ın bağımsızlığının ilk gününden itibaren Cumhurbaşkanı Nazarbayev, İslam dünya
sı dahil olmak üzere Asya ülkeleriyle işbirliğine özel ilgi göstermiştir.
Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosu Alt Meclisi Başkanı ve TürkPa’nın Dönem Baş
kanı Sn. Nurlan Nigmatulin, 20-17 Ekim 2016 tarihleri arasında Cenevre’de düzenlenen
Parlamentolar arası Birliğin 135. Asamblesinde bir konuşma yapmıştır. Sn. Nurlan Nigma
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tulin konuşmasında, insan hakları ve temel haklara saygının barış ve refah üzerinde önemli
faktör olduğunu ve bunun tüm devletler ve uluslar arasında dostane ilişkiler ve işbirliğinin
geliştirilmesinin sağlanması için gerekli olduğunu belirtmiştir.
Konuşmasında Sn. Nurlan Nigmatulin, “Bu yıl Kazakistan, bağımsızlığının 25. yıldö
nümünü kutlamaktadır. Bu oldukça kısa zaman zarfında ülkemiz, ilk Cumhurbaşkanımız
Sn. Nursultan Nazarbayev’in önderliğinde siyasi ve sosyal-iktisadi reformlarda çarpıcı so
nuçlar elde etmiştir. Vatandaşlarımızın seçim ve temsil hakları, cinsiyet eşitliği ve insan
hakları alanlarında muazzam çalışmaların yapıldığını” ifade etmiştir.

TürkPA, 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimi sonrası Türk halkına ve demok
ratik ortamda seçilmiş Türk Hükümetine tam destek vermiştir. TürkPa, 1 Eylül 2016 tari
hinde Demokrasi ve Birlik Zirvesi için Ankara’da toplanan dokuz uluslararası parlamenter
organizasyondan biri olmuştur. Ağustos toplantısı, demokratik olarak seçilmiş Hükümeti
devirmeye yönelik çirkin saldırıyı kınayan bir deklarasyon yayınlamış ve Türkiye’ye, ül
kenin demokratik kazançlarının korunmasında gösterdiği mücadelesinde tartışmasız des
teğini ifade etmiştir.
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TürkPa, ayrıca 31 Ekim tarihinde Bakü’de düzenlenen ve yine darbe girişiminin şid
detli bir şekilde kınandığı ve Türkiye’deki demokrasinin desteklendiği Halkın Sesi – Adale
tin Zaferi adındaki Uluslararası Konferansın ev sahiplerinden biri olmuştur.
TürkPA, 22 Aralık 2015 tarihinde Bakü Devlet Üniversitesinde, Bakü Devlet Üniver
sitesi, Kazakistan Cumhuriyeti’nin Bakü Büyükelçiliği ve Uluslararası Türk Akademisi ile
işbirliği içerisinde Kazak Hanlığının 550. yıldönümü ve büyük Kazak düşünürü Abay’ın
doğumunun 170. yılına özel uluslararası bir konferans düzenlemiştir.
TürkPa nezdindeki Azerbaycan Milli Meclisi Türk Kültür ve Miras Vakfı ile işbirliği
içerisinde 24 Kasım tarihinde TürkPa üye ülkelerinin bağımsızlığının 25. yıldönümüne it
haf olunmuş uluslararası bir konferans düzenlemiştir.
Kazakistan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının 25. yıldönümüne özel uluslararası bir kon
ferans ise Astana’da 28 Kasım tarihinde TürkPa Başkanlığını yürüten Kazakistan Cumhuri
yeti Parlamentosu Alt Meclisi tarafından gerçekleştirilmiştir. Söz konusu Konferansa, Beyaz
Rusya, Belçika, Çin, Finlandiya, Almanya, İran, İtalya, Kazakistan, Kırgızistan, Latviya, Po
lonya, Rusya, ABD, Türkiye ve İsveç’ten parlamenterler ve uzmanlar katılım sağlamıştır.
TürkPa’nın dönem Başkanı Sn. Nurlan Nigmatulin söz konusu Konferansta yaptığı
konuşmasında şunları belirtmiştir; “Bağımsızlığın şafağında halkın yaptığı seçim kesinlik
le doğru bir seçim olduğunu kanıtlamıştır. Kazakistan’ın vatandaşları kendi kaderlerini ve
ulusun kaderini, Nursultan Nazarbayev’i Cumhurbaşkanı seçerek Nursultan Nazarbayev
’a teslim etmişlerdir”.
TürkPA, 6 Ekim tarihinde, Ahmet Yesevi Kazak-Türk Uluslararası Üniversitesinin hima
yesinde Ankara’da düzenlenen “Bağımsızlıklarının 25. yıldönümünde Türki Cumhuriyetle
ri” Konferansına ve Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından 1-3 Hazi
ran 2016 tarihlerinde organize edilen 5. Dünya Türk Forumuna eş-ev sahipliği yapmıştır.
TürkPa parlamenterleri ve Genel Sekreteri tarafından kaleme alınan ve üye ülkelerin
bağımsızlığının 25. yıldönümüne ithaf edilen makaleler TürkPA üyesi ülkelerin basınında
yer almıştır.
Ayrıca TürkPA, Crans Montana Forumu tarafından 19-21 Ekim 2016 tarihlerinde Brük
sel’de düzenlenen 18. Yıllık Anavatan ve Küresel Güvenlik Forumuna sponsorluk yapmış
ve Forum’da Genel Sekreter, üye ülkelerin bağımsızlığının 25. yıldönümüne ithaf edilen bir
konuşma gerçekleştirmiştir. TürkPA ve Crans Montana Forumu, işbirliği alanlarını geniş
letmek üzere bir Mutabakat Zaptı imzalamışlardır.
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TürkPA, büyük Kazak düşünürü Abay’ın (İbrahim) eserlerinden seçmelerin Bakü Dev
let Üniversitesi tarafından yayınlanması için sponsorlukta bulunmuştur.
TürkPa’nın Kazakistan Başkanlığı dönemi, ekonomik hususları ele alan üye parlamento
lar arası 1. ortak toplantıyı 26 Mayıs 2016 tarihinde düzenleyerek ve TürkPa üye parlamento
larının sosyal politikalardan sorumlu ilgili parlamento komisyonlarının 3. ortak toplantısını
27 Eylül 2016’da düzenleyerek, ayrıca, parlamentoların dış ilişkiler komisyonlarını Kazakis
tan’ın bağımsızlığının 25. yıldönümünü kutlamak üzere bir araya getirerek üye parlamento
lar arasındaki ilişkilerin daha da derinleştirilmesi için önemli katkılarda bulunmuştur.
TürkPA, diğer ülkelerdeki Türkçe konuşan topluluklarla olan ilişkilerini muhafaza et
miştir. Özellikle, TürkPa, Avrupa’daki kazak topluluklarını, kazak onurunun korunması
için savaşan Zuqa Batur’un 150. yıldönümünü kutlamak üzere etkinlikler düzenlemeleri
konusunda destekte bulunmuştur.
2016 yılı içerisinde TürkPa’nın daimi komisyonlarının düzenli toplantıları yapılmıştır.
Söz konusu toplantılarda komisyonlar tarafından onaylanan raporlar ve öneriler, Yedinci
Genel Kurulda sunulacaktır.
TürkPa Hukuk İşleri ve Uluslararası İlişkiler Komisyonunun 5. toplantısı, 17 Mayıs
2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisinin ev sahipliğinde Ankara’da
gerçekleştirilmiştir. Toplantının gündemi, “Siber Suçlarla Mücadele: Üye Ülkeler Arasın
da Hukuki Çerçeve ve İşbirliğinin Geliştirilmesi” ve TürkPa Marifet Madalyalarına İlişkin
Yönetmelikler ile TürkPa mali dökümanlarının görüşülmesi gibi hususları içermiştir. Top
lantıya, Komisyon Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi üyesi Sn. Haluk
İpek başkanlık etmiştir.
TürkPa’nın Sosyal, Kültürel ve İnsani Meseleler Komisyonunun 5. toplantısı 24 Mayıs
2016 tarihinde Astana’da Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Alt Meclisinin ev sahipliğin
de düzenlenmiştir. Toplantı gündeminin ana konusunu, afet ve kriz yönetimi alanlarında
üye ülkeler arasındaki işbirliği konuları oluşturmuştur. Toplantıya, Komisyon Başkanı ve
Kırgızistan Parlamentosu üyesi Sn. Sadık Şer-Niyaz başkanlık etmiştir.
TürkPa Çevre ve Tabii Kaynaklar Komisyonunun 2. toplantısı, 24 Kasım 2016 tarihinde,
Azerbaycan Milli Meclisinin ev sahipliğinde düzenlenmiştir. Toplantı katılımcıları, “Küre
sel İklim Değişikliği: TürkPa üye ülkeleri için sebep ve sonuçları” konusunu toplantının
ana gündem maddesi olarak ele almışlardır. Toplantıya, Komisyon Başkanı ve Azerbaycan
Milli Meclis üyesi Sn. Ahliman Amiraslanov başkanlık etmiştir.
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TürkPa etkinlikleri kapsamında, tanınmış Kırgız filmi “Kurmanjan-datka”nın tanı
tımları, büyük Türk şairi Yunus Emre’nin seçilmiş şiirlerinin Kazakça tercümesi (Nurşat
Jumadilova tarafından çevrilmiştir) yapılmış ve Kazak ve Türk Dillerinin Karşılaştırmalı
Gramer kitabı (yazarlar: Bayan Junusova ve Nurullah Taşdelen) yayınlanmıştır.
TürkPa, üye ülkelerde yapılan seçim ve referandumların gözetimine ilişkin görevini
yerine getirmeye devam etmiştir. Böylece TürkPa bu misyonu kapsamında, 20 Mart 2016’da
Kazakistan’da yapılan erken parlamento seçimlerini, Azerbaycan Cumhuriyeti’nde Anaya
sa değişikliğine ilişkin 26 Eylül 2016 tarihinde yapılan referandumu ve 11 Aralık 2016 tari
hinde Kırgızistan Cumhuriyeti’nin Anayasasının değiştirilmesine ilişkin referandumunda
gözlemci görevini yerine getirmiştir.
TürkPA, Türk Konseyi, TürkSOY, Uluslararası Türk Akademisi ve Türk Kültür ve Mi
ras Vakfı gibi Türk İşbirliği kurumlarıyla işbirliklerine devam etmiştir.
TürkPA, TürkPa nezdinde gözlemci statüsünde bulunan Macaristan Cumhuriyeti Par
lamentosuyla yapıcı ilişkilerini muhafaza etmiştir. Özellikle, TürkPa heyeti, 11-14 Ağustos
2016 tarihlerinde Bugac, Macaristan’da düzenlenen Han-Türk halklarının Kurultayına ka
tılım sağlamıştır.
TürkPA, Parlamentolar arası Birlik (IPU), OIC Parlamentolar Birliği (PUIC), Asya’da
İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansları (CICA), OSCE Parlamenter Meclisi, Ba
ğımsız Devletler Topluluğu Parlamentolar arası Asamblesi (IPA CIS), Karadeniz Ekonomik
İşbirliği Parlamenter Asamblesi (PABSEC) ve diğer kuruluşlar tarafından düzenlenen çeşit
li etkinliklere davet edilmiştir.
TürkPa Genel Sekreteri, Birleşmiş Milletlerin Orta Asya için Önleyici Diplomasinin
Bölgesel Merkezi (UNRCCA) tarafından 12-13 Aralık 2016 tarihlerinde Almaty’da düzen
lenen “Önleyici Diplomaside Parlamenterlerin Rolü” adındaki uluslararası bir seminere
katılmış, oturumlardan birine moderatörlük yapmıştır.
Kazakistan’ın Başkanlık döneminde TürkPa, üye ülkeleri arasında ekonomik, kültürel
ve sosyal alanlarda işbirliğinin daha da derinleştirilmesi ve ayrıca parlamenter sistemdeki
tecrübelerin ve en iyi uygulamaların üye ülkeler arasında paylaşılması konusunda önemli
katkılarda bulunmuştur. Başkanlık döneminde sarf edilen çabalar, TürkPa faaliyetlerinin
içeriğinin zenginleştirilmesi ve kavramsal olarak daha da gelişmesiyle sonuçlanmıştır.
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KAZAKİSTAN MECLİSİ BAŞKANI VE TÜRKPA
DÖNEM BAŞKANI SAYIN NURLAN NİGMATULİN:
“KAZAKİSTAN’IN DİNAMİK GELİŞİMİ ULUSAL LİDERİN
İLERİ GÖRÜŞLÜLÜĞÜ ESASINDA OLMAKTADIR”
Kazakistan’ın Astana şehrinde Kazakistan Parlamento Meclisi’nin ve Kazakistan Dışiş
leri Bakanlığının organizasyonu ile 28 Kasım 2016 tarihinde “Kazakistan Cumhuriyeti’nin
Bağımsızlığının 25.Yıl Dönümü : Sonuçları, Başarılar ve Geleceğe Bakış” adlı Uluslararası
konferans düzenlenmiştir.
Konferansa Belarus, Belçika, Çin, Finlandiya, Almanya, İran, İtalya, Kazakistan, Kırgı
zistan, Letonya, Polonya, Rusya, ABD, Türkiye ve İşveç’ten katılan parlamenterler ve uz
manlar ile gerçekleştirilmiştir. Konferansın gündemi kapsamında “Ekonomik ve siyasi re
formların sonuçları”, “Kazakistan dünya siyasetinde” ve “Kazakistan: geleceğe bakış” gibi
konular ele alınmıştır.
Konferansın açılış konuşmasıyla konuşma yapan Kazakistan Parlamentosu Meclis
Başkanı ve TÜRKPA Dönem Başkanı Sayın Nurlan Nigmatulin Kazakistan’ın bağımsızlık
yıllarından bahsetmiş ve ülkenin başarılı gelişiminde Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursul
tan Nazarbayev’in özel rolünü vurgulamıştır.
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Sayın Nigmatulin: “Bir zamanlar Sovyetler
Birliği’nin ücra bir parçası, SSCB’nin hammadde
rezervlerinin kaynağı olan Kazakistan Cumhu
riyeti yeni tarihinin 25 yıllık döneminde Ulusal
Liderini kılavuz edinerek dünya kamuoyunun
bir parçası olarak, modern ve güçlü ekonomisi
ve istikrarlı toplumu ile bölgenin lider devletine
dönüşerek inanılmaz bir yol katetmiştir” diye
vurgulamıştır.
Meclis Başkanı Kazakistan’ın piyasa ekon
omisinin

gelişmesinin,

entegrasyonunun,

yeni

dünya
vergi

ekonomisine
sisteminin

ve

çağdaş bankacılık altyapısının, aynı zamanda iç
girişimciliğinin ve yeni ekonomik ilişkilerinin kurulmasının sadece Devlet Başkanının tüm
alanlarda gerçekleştirdiği radikal reformlar sonucunda mümkün olduğunu katılımcıların
dikkatine sunmuştur.
Nigmatulin’in söylediği gibi, Kazakistan Cumhurbaşkanının yönetimi ile ülke ekono
misinin oluşması için hukuki altyapı oluşturulmuştur. Aynı zamanda Eski sovyet ülkeleri
arasında ilk olarak “Yabancı yatırımlar” ve “Doğrudan Yatırımlar” için yasaların kabul
edilmesi Kazakistan’ın dünyanın üçüncü en gelişmiş ülkelerden birine dönüşmesi ve 25
yıl içinde yabancı yatırım akış hacminin 260 milyon ABD Dolarına ulaşması için geniş
olanaklar sağlamıştır. Kazakistan’ın önemli başarılarından bahseden Başkan, Ulusal Fonun
oluşturulması, sanayi verimliliğinin artması, sanayi üretiminin 10 kat arttığını ve ücretleri
nin 17 kat artması, aynı zamanda 2 milyondan fazla işyerinin açılması olgularını kaydetti.
Bağımsızlığının ilk döneminde insanların seçimi tamamen doğru yola yönelmiştir.
Kazakistan vatandaşları kendi kaderlerini ve milletin kaderini Nursultan Nazarbayev’i
seçerek ona emanet etmiştir.
25 yıl içerisinde Cumhurbaşkanı ülkenin dinamik gelişiminin temel garantörü olmuş,
aynı zamanda Sayın Nigmatulin “Milletin Liderinin ileri görüşlülüğü Kazakistan’ın
refahına hizmet etmiştir” diye vurguladı.
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PARLAMENTOLAR ARASI BİRLİK 135. GENEL KURULU
Kazakistan

Parlamento

su Meclis Başkanı ve TÜRKPA
Dönem Başkanı Sayın Nurlan
Nigmatulin, 20-26 Ekim 2016
tarihleri

arasında

gerçekleştirilmekte

Cenevre’de
olan

Par

lamentolar Arası Birlik (PAB)
135.Genel Kurulu’nda konuşma
yapmıştır.
Sayın Nigmatulin konuş
masının genelinde insan hukuk
ları ve temel hak ve özgürlük
lerin, barış ve refahın dayanağı
olarak tüm devletler ve toplum
lar arasında dostluk ilişkilerinin gelişmesi ve işbirliğin sağlanmasında önemli olduğunu dile
getirmiştir.
Nurlan Nigmatulin konuşmasında “Bu yıl Kazakistan Cumhuriyeti bağımsızlığının 25.
yılını kutlamaktadır. Kısa sürede bizim ülkemizin birinci Cumhurbaşkanı Nursultan Nazar
bayev’in başkanlığı ile siyasi ve sosyo-ekonomik reformların gerçekleştirilmesinde dikkate
değer sonuçlar elde edilmiştir. Vatandaşların seçim haklarını, temsilcilik, cinsiyet eşitliği ve
insan haklarını elde etmesinde büyük çalışmalar yapılmıştır.” diyerek belirtmiştir.
Sayın Meclis Başkanının belirttiği gibi, Kazakistan insan hak ve özgürlüklerinin korun
ması için milli sistem oluşturmuş ve Kazakistan Cumhurbaşkanlığına bağlı İnsan Hakları
Komisyonu’da bunun bir parçası olmuştur.
Nurlan Nigmatulin ayrıca “Kazakistan yasama iyileştirilmesine yönelik bir takım dü
zenlemeler yapmıştır. Bu durum ise ülkede demokratik ve insan hakları ilkelerine bağlılığın
göstergesidir ” demiştir.
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BİLİM, İNNOVASYON VE TEKNOLOJİYE YÖNELİK
ASYA PARLAMENTOLARARASI FORUMU
TÜRKPA Dönem Başkanlığını sürdüren Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Meclisi
Bilim, İnovasyon ve Teknolojiye Yönelik Asya Parlamentolararası Forumuna ev sahipliği
yapmıştır. Görkemli toplantı 26-27 Eylül 2016 tarihlerinde Astana’da yapıldı.
Yirmiyi aşkın ülkeden milletvekilleri, uzmanlar ve uluslararası teşkilatların temsilcile
rinin katıldığı toplantıda, bilimsel, teknolojik gelişmelere ve bunların ulusal mevzuatlar ile
desteklenemesine dair konulara değinilmiştir.
Forum

Kazakistan

Parlamento Meclisi tara
fından İslami Eğitim, Bi
lim ve Kültür Organizas
yonu ve İslam Kalkınma
Bankası’nın ortak işbirliği
ile düzenlenmiştir.
Forumda

konuşma

yapan Kazakistan Meclis
Başkanı Nurlan Nigmatu
lin, Kazakistan’ın bağım
sızlığının 25.yılı öncesinde
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düzenlenen bu forumun sembolik bir karakter taşıdığını katılımcılara belirtmiştir. Meclis
Başkanı Nurlan Nigmatulin’in de belirttiği gibi, Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Nursultan Nazarbayev bağımsızlığın ilk gününden bu yana İslam dünyasının ülkeleri ve
Asya ülkeleri ile işbirliğine özel önem vermiştir.
Nurlan Nigmatulin: “Bilindiği üzere, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazar
bayev Birleşmiş Milletler 70.Genel Kurulunda Asya ülkelerinin dünya ekonomisinin geli
şimine verdiği büyük katkıyı dile getirmiştir. Bununla ilgili olarak Asya ülkeleri arasında
işbirliğinin daha da geliştirilmesi ve pekiştirilmesi parlamentolarımız için büyük bir so
rumluluktur” dedi. Ayrıca “İslam ülkeleri birliğinin bölgede istikrar ve güvenliğin pekişti
rilmesinde, eğitim, bilim ve İslam kültürünün gelişmesinde büyük başarılar elde etmiştir”
diyerek vurguladı. Sayın Nigmatulin Kazakistan’ın yeni teknolojiler ve inovatif bilimlerin
geliştirilmesinde Kazakistan’ın dünya ülkeleri ile işbirliğine hazır olduğunu bildirmiştir.
Meclis Başkanı, Kazakistan’ın İslam İşbirliği Teşkilat’ının 2017 yılında düzenlenecek
olan Bilim ve Teknoloji zirvesine ev sahipliği yapacağına dair bilgiler vermiştir.
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“BÜYÜK BOZKIRDA DEVLET OLMA
VE PARLAMENTARİZM” KONULU
ULUSLARARASI KONFERANS
Kazakistan’ın başkenti Astana’da 3
Aralık 2015 tarihinde ‘ Büyük Bozkırda
Devlet Olma ve Parlamentarizm ’ konulu
uluslararası konferans düzenlenmiştir.
Konferans, Türk Akademisi tarafından
Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter
Asamblesi 6. Genel Kurul’u çerçevesinde
düzenlenmiştir.
Konferansa TÜRKPA üyesi ülkelerin
heyet başkanları ve üyeleri, Macaristan Ulusal Meclis heyeti, diplomatlar ve önemli bilim
adamları katılmıştır.
Ayrıca Konferansta, İkinci Doğu Göktürk Kağanlığı’nın kurucusu İlteriş Kutlug Kağan
tarafından dikilen ‘Mangi Taşı’ Anıtının kopyasının açılış töreni gerçekleştirilmiştir.
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“KURULUŞUNUN 550.YILINDA KAZAK HANLIĞI VE
DAHİ KAZAK DÜŞÜNÜRÜ ABAY’IN 170.DOĞUM YILI”
ULUSLARARASI KONFERANSI

Bakü Devlet Üniversitesi’nde 22 Aralık 2015 tarihinde “ Kuruluşunun 550. Yılında Ka
zak Hanlığı ve Şair, Besteci ve Filozof Abay Kunanbay’ın 170. Doğum Yılı ” uluslararası
konferansı gerçekleştirilmiştir.
Konferans Kazakistan Cumhuriyeti Bakü Büyükelçiliği tarafından Bakü Devlet Üni
versitesi, Uluslararası Türk Akademisi, Al-Farabı Kazak Milli Üniversitesi ve TÜRKPA’nın
desteği ile düzenlenmiştir.
Konferansta konuşma yapanlar ve davetliler arasında Kazakistan Cumhuriyeti Bakü
Büyükelçisi Sayın Beybit İsabayev, Ünlü Kazak Düşünürü ve Halk Şairi Sayın Oljas Sü
leymanov, Al-Farabı Kazak Milli Üniversitesi Rektörü Kalımkair Mutanov, Bakü Devlet
Üniversitesi Rektörü Sayın Abel Muharremov, Türk Konseyi Genel Sekreteri Sayın Ramil
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Hasanov, TÜRKPA Genel Sekreteri Sayın Jandos Asanov, Uluslararası Türk Akademisi
Başkanı Sayın Darhan Kıdırali, Türk Kültürü ve Miras Vakfı Başkanı Sayın Günay Afendi
yeva, Azerbaycan Cumhuriyeti Parlamento Üyeleri, Diplomatlar ve Azerbaycan, Kazakis
tan, Kırgızistan, Özbekistan ve diğer ülkelerden katılan bilim adamları yer almıştır.
Konferansta Kazak Hanlığı’nın kurulması ve gelişimsel tarihi yönleri, ayrıca Kazak
Şairi ve Filozofu Abay Kunanbay’ın yaptığı hizmetler anlatılmıştır.

Kazak Büyükelçi İsabayev ‘Azerbaycan Dili’nde basılmış, Kazak Hanlığı; Kökeni, Ge
lenekleri ve Mirası isimli kitabını sunmuştur.
Konferans kapsamında Al-Farabı Kazak Milli Üniversitesi ve Bakü Devlet Üniversite
si arasında Memorandum imzalanmıştır. Hatıra hediyeleri takdim edilmiş, Kazak Hanlığı
Belgeseli gösterilmiş ve BDÜ öğrencileri tarafından konserler verilmiştir.
Ünlü bilim adamlarının katılımı ile 170. Doğum Yılı kutlanan Büyük Kazak Şairi ve
Filozofu Abay Kunanbay’ın şiirsel ve sanatsal mirasına ithaf edilmiş yuvarlak masa büyük
ilgi görmüştür.
Konferans konuşması sırasında Genel Sekreter Asanov, ‘ orijinalliğini ve şiirsel yönü
nü kaybetmeden Şair Abay’ın eserlerinin Kazakçadan Azerbaycan Diline, ayrıca Nizami
Gencevi, Nesimi ve Fuzuli’nin eserlerinin Azerbaycan Dili’nden Kazakçaya tercüme edil
mesi konularına yoğunlaşmanın gerektiğini ’ vurgulamıştır.
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KONYA’DA TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELERDE
ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SEMİNERİ DÜZENLENDİ
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’nın (TİKA) des
teği ile 7 Nisan 2016 tarihinde Konya şehrinde Türk dili konuşan ülkelerde çölleşme ile mü
cadele konulu seminer düzenlendi.
Seminer 2 Nisan 2015 tarihinde TBMM’nin evsahipliğiyle düzenlenmiş, TÜRKPA Çev
re ve Doğal Kaynaklar Komisyonu 1’inci toplantısında kabul edilen Çalışma Planına uygun
olarak gerçekleştirilmiştir. Seminerin düzenlenmesinde temel amaç Türk Dili Konuşan ül
keler arasında çölleşmeye karşı mücadeleye dair bilgilendirmenin geniş kitlelere yayılmak
istenmesi olmuştur.
Seminere Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye parlamentolarından uzman
lar, ayrıca Türkiye Orman ve Su işleri Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,
Konya Selçuk Üniversitesi, Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsünün
temsilcileri katılmıştır.
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Katılımcılar konuya ilişkin yasaların iyileştirilmesi amacıyla işbirliğinin derinleştiril
mesine ihtiyaç olduğunu vurgulamıştır.
Seminerin birinci bölümünde katılımcılar TÜRKPA üyesi ülkelerde çölleşme ile ilgili
olan sorun çerçevesinde görüşmeler gerçekleştirmiş ve konuyla ilgili video ve sunumlar
yapmıştır. Seminerin ikinci bölümünde ise katılımcılar TÜRKPA üyesi ülkelerde tarım ara
zileri de dahil çölleşme ile mücadele çalışmalarına ilişkin konuşma yapmıştır.
Fikir alışverişleri yapıldıktan sonra katılımcılar tarafından, TÜRKPA Çevre ve Doğal
Kaynaklar Komisyonunun 19 Nisan 2016 tarihinde Bakü’de düzenlenecek 2’inci oturumu
na sunulması için nihai rapor kabul edilmiştir.
Toplantı katılımcıları 8 Nisan 2016 tarihinde Konya’ya 90 km uzaklıkta olan Karapı
nar’da bulunan Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsünü ziyaret etmiş
lerdir. Ziyaret çerçevesinde Enstitünün Müdürü Sayın Durmuş Ali Çarkacı katılımcılara,
çölleşme ile mücadelede yapılan çalışmalarla ilgili görsel sunmuştur. Daha sonra Selçuk
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünün Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Rama
zan Acar aşınmaya maruz kalan meralarda kullanılabilecek çalı bitkilerine ilişkin sunumla
konuşma yapmıştır.
Sunumlardan sonra katılımcılar araştırma alanını gezmiş ve çölleşmeye karşı alınan
önlemlerleri incelemişlerdir. Toprağın incelenmesi esnasında her bir katılımcı, Türk dili
konuşan ülkelerde çölleşme ile mücadele kapsamında uzman toplantısı katılımcıları için
ayrılmış özel alana fidan dikmişlerdir.
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TÜRKPA PARLAMENTOLARI ÜYELERİ EKONOMİK
İŞBİRLİĞİ KONULARINI MÜZAKERE ETMİŞTİR

TÜRKPA üyesi parlamentoların ekonomik kalkınma, maliye, tarım ve ekonomik faaliyet
lerin diğer çeşitleri ile ilgilenen komite ve komisyonlarının üyeleri, ayrıca Kazakistan’ın önde
gelen araştırma merkezlerinin temsilcileri Astana’da TÜRKPA Dönem Başkanlığını yürüten
Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Meclisi tarafından 25-26 Mayıs 2016 tarihinde yapılan As
tana Ekonomik Forumu’nun himayesinde organize edilen “21.YY’da Büyük İpek Yolu: Türkçe
Konuşan Ülkelerin Önemi ve Perspektifleri” adlı konferansında bir araya gelmişlerdir.
Katılımcıları selamlayan Kazakistan Parlamentosu Meclisi’nin Uluslararası ilişkiler, Sa
vunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Sayın Maulen Aşimbayev dünyada halen devam eden
ekonomik ve mali krizin etkilerinin azaltılmasıında TÜRKPA üye ülkelerinin karşılıklı eko
nomik ilişkilerinin derinleştirilmesinin gerektiğini kaydetti.
Organizasyona Kazakistan Parlamentosu Meclis Üyesi Sayın Serik Seydumanov baş
kanlık etmiştir. Katılımcılar üye ülkelerde çokuluslu projelerin tamamlanmasının ardından
ülkelerin ulaşım ve transit potansiyelini dikkate alarak uzun vadeli görüş alışverişinde bu
lunmuştur. TÜRKPA Parlamento üyeleri Astana Ekonomik Forumu bazı toplantılarına katıl
mışlardır.
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BEŞİNCİ DÜNYA TÜRK FORUMU

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin (TASAM) şemsiyesi altında 1-3 Haziran
2016 tarihlerinde İstanbul’da Beşinci Dünya Türk Forumu düzenlenmiştir. Foruma çeşitli
Türk devletlerinden ve diğer ülkelerden ünlü akademisyenler, diplomatlar ve sivil toplum
kuruluşları katılmıştır. TÜRKPA bu etkinliğin ortaklarından birisidir.
TASAM Başkanı Sayın Süleyman Şensoy ve TÜRKPA Genel Sekreteri Sayın Jandos
Asanov 2 Haziran’da Forumun açılış konuşmasını yapmıştır.
J.Asanov konuşmasında, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in
girişimleri ile oluşturulan TÜRKPA’nın Türkçe konuşan ülkeler arasındaki işbirliğinin par
lamento boyutuna dönüştüğünü belirtmiştir. Katılımcılara Türk Dili Konuşan Ülkeler Par
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lamenter Asamblesi’nin (TÜRKPA) faaliyetleri hakkında kısa bilgiler veren Genel Sekreter
TÜRKPA üye devletlerinden Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan’ı bağımsızlıklarının
25’inci yıldönümü dolayısıyla tebrik etmiştir. Türk devletleri arasındaki mevcut ilişkilerin
durumuna değinen J. Asanov karşılıklı bilgi akış kanallarının genişletilmesi ile Türk
halklarının birbirlerinin dillerini ve sosyal hayatlarını öğrenmesi daha da kolaylaşacak
olmasından dolayı bunun gerekliliğine dikkat çekmiştir.
Türk dili konuşan ülkeler arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik çabalarından
dolayı TÜRKPA Genel Sekreteri Sayın Jandos Asanov, TASAM’ın Altın Elma diploması ile
onurlandırılmıştır.
TÜRKPA Genel Sekreteri tarafından Beşinci Dünya Türk Forumu’nun katılımcıları
onuruna yemek verildi.
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TÜRKPA ÜYESİ ÜLKELERİN SOSYAL
VE KÜLTÜREL İŞLER PARLAMENTO
KOMİSYONLARININ ÜÇÜNCÜ ORTAK TOPLANTISI
TÜRKPA Kazakistan Dönem Başkanlığının ev sahipliği ile 27 Eylül 2016 tarihinde
TÜRKPA üyesi ülkelerin Sosyal ve Kültürel İşler Komisyonlarının üçüncü ortak toplantısı
gerçekleştirildi. Toplantı 26-27 Eylül tarihlerinde Astana’da gerçekleştirilen Bilim, İnovas
yon ve Teknolojiye Yönelik Asya Parlamentolararası Forumu çerçevesi altında düzenlen
miştir.
Toplantıya katılan Kazakistan Parlamento Meclisi ve Senatosu, Azerbaycan Milli Mec
lisi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Türk Akademisi, Kazakistan Milli Müzesi ve
TÜRKPA Sekretaryası temsilcileri, Türk dili konuşan ülkeler arasında bilimsel, sosyal, ino
vasyon ve teknolojik alanlarında işbirliği yapılmasının önemine ilişkin fikir alışverişinde
bulunmuşlardır.
Katılımcıları selamlayan Kazakistan Parlamento Meclisi Milletvekili Sauytbek Abd
rahmanov, 2008 yılında Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in girişimleri
ile kurulan TÜRKPA’nın, Türk dili konuşan ülkeler arasında karşılıklı yapıcı faaliyetlerin
ilerletilmesine yönelik başarılı çalışmalar yürüten bir teşkilata dönüştüğünü belirtmiştir.
Sayın Abdrahmanov Türk işbirliği kurumlarının yürüttüğü ortak faaliyetler ile kardeş ül
keler arasında birlik ve beraberlik bağlarının daha da güçleneceğini vurgulamıştır.
Kazakistan Parlamento Meclisi Üyesi Beybit Mamrayev ve Bekbolat Tleuhan dikkatleri
TÜRKPA üye ülkeleri arasındaki geniş kapsamlı işbirliğine, özellikle ise sosyal ve kültürel
alanlardaki fikir alışverişlerine çekmiştir.
Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Bilim ve Eğitim Komisyonu Başkan Yardımcısı
Bahtiyar Aliyev, yasamaların yakınlaştırılmasında öneme sahip model kanunların çıkartıl
ması önerisini ileri sürmüştür.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekili Orhan Atalay konuşmasında, ortak bir üni
versitenin kurulması fikrini beyan etmiş ve özellikle nitelikli üniversitelere önem verilmesi
gerektiğini vurgulamıştır.
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Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali ve TÜRKPA Komisyon Sekrete
ri Emin Hasanov yaptıkları konuşmalarda, kendi kurumların yukarıda teklif edilen konu
lara dair yürüttükleri çalışmalar hakkında geniş bilgiler vermişlerdir.
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CRANS MONTANA FORUMU
İsviçre uluslararası teşkilatı Crans Montana’nın 19-21 Ekim 2016 tarihlerinde Brük
sel’de Vatan ve Güvenlik Forumu düzenlenmiştir. Teşkilatcılar arasında TÜRKPA’da yer
almıştır.
Üç gün süren toplantıya Avrupa, Asya ve Afrika’daki çeşitli ülkelerden davetliler ka
tılmıştır. “Krizler artık dünyamızda yaşınlabilir” ve “21.y.y İpek yolları: küresel ticaret ve
küresel güvenlik” konulu panel ile devam etmekte olan bölgesel sorunlar ışığında küresel
ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi konuları ele alındı. Forumun bu kısmı Çin Halk
Cumhuriyeti İpek Yolu Uluslararası Ticaret Teşkilatı’nın organizasyonu ile yapılmıştır.
TÜRKPA Genel Sekreteri Jandos Asanov panelde konuşması sırasında TÜRKPA üyesi
ülkelerin, 2013 yılında Çin tarafından hayata geçirilen “Bir kemer bir yol” projesini destek
lediğini belirtmiştir. Genel Sekreter aynı zamanda “tarihte TÜRKPA üyesi ülkelerin bulun
dukları ülkeler Büyük İpek Yolunun ana hattı olmuş ve ayrıca Doğu ve Batı arasında köprü
görevi görmüştür. Bunu dikkate alarak bu ülkeler kendi ulaşım ve transit geçişler potansi
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yelinden yararlanmak istemektedir” diyerek belirtmiştir. Jandos Asanov konuşmasını “Av
rasya Ekonomik Birliğine Kazakistan ve Kırgızistan’ın üyeliği ve 1995 tarihinden bu yana
AB Gümrük Birliğine Türkiye’nin üyeliği bölgeler ve bölgesel ticaret kuruluşları arasında
karşılıklı işbirliklerinin gelişmesine katkı sağlayacaktır” diyerek sonlandırmıştır.
Forum kapsamında Jandos Asa
nov, Crans Montana Forumunun
Danışma Konsey Başkanı Daniel
Uorner ve Çin Halk Cumhuriyeti
İpek Yolu Uluslararası Ticaret Teş
kilatı birinci Başkanı Jianjonq Lu ve
diğer katılımcılar ile görüşmüştür.
TÜRKPA Genel Sekreteri Jan
dos Asanov ve Crans Montana Fo
rumu Başkanı Pyer-Emanuel Kirin
kendi teşkilatları adına Memaran
dum imzalamıştır.
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KIRGIZİSTAN - GELECEK
DÖNEM BAŞKANLIĞI
İKİNCİ DÜNYA GÖÇEBE OYUNLARI
Orta Asya halklarının göçebe yaşam kültürünün yaşatılması amacıyla 3 Eylül 2016 ta
rihinde “Güçte Birlik, Ruhta Birlik” sloganı altında düzenlenen 2. Dünya Göçebe Oyunları
başlamıştır. Oyunlar 3-8 Eylül tarihleri arasında ikinci kez Kırgızistan’da, Issık Gölü’nün
Kuzey kıyılarında gerçekleştirilmiştir. Programa 62 ülkeden 2000 yarışmacı katılmıştır.
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“Kırgızistan

Cumhurbaşkanı Al

mazbek Atambayev açılış töreninde:
“Günümüzde insanlar kendi tarihini
unutuyor ve geleneksel kültürlerin sona
erme korkusu vardır. Göçebelik kültürü
ise bugün insanlığın aradığı sürdülebilir
kalkınma örneğidir” dedi.
Dünyadaki etnik sporları canlandı
ran oyunlara avcılık, kök börü ve güreş
gibi 23 alan dahildir. Göçebe oyunlarının
gelen ziyaretçiler tarafından izlenilmesi
için otağlar kurulmuştur. Ayrıca Göçebe
uygarlıklarıyla ilgili müzik şölenleri ve
konferans etkinlikleri de düzenlenmiştir.
TurkPA Secretary General Mr. Jan
dos Asanov also attended the opening
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ceremony of the Sec
ond World Nomad
Games and on its
sidelines met with
President of the Kyr
gyz Republic Mr. Al
mazbek

Atambaev

and conversed with
the Chairman of the
Jogorku Kenesh of
the Kyrgyz Republic
Mr. Chynybai Tur
sunbekov.
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KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ PARLAMENTOSU
BAŞKANI’NIN ÇİN HALK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

Kırgızistan Cumhuriyeti Jogorku Keneşi (Parlamento) Başkanı Sayın Çınıbay Tursun
bekov’un öncülüğünde heyet, Çin Halk Cumhuriyeti’ne yaptığı ziyaret kapsamında Baş
kan, 14-15 Ekim 2016 tarihinde Çunçin şehrinde gerçekleştirilmiş “Çin Halk Cumhuriyeti
Komunist Partisi’nin Dünya 2016 ile Diyaloğu” ko
nulu Foruma katılmıştır. Açılış töreninde konuşma
yapan Sayın Tursunbekov Çin’in dünya ekonomi
sinde önemli rol oynadığını ve ülkenin küresel eko
nomik yönetilme sisteminin üst düzey olduğunu
vurgulamıştır. Aynı zamanda Başkan etkinliğin
güncel konuların görüşülmesi için geleneksel bir
platforma dönüştüğünü de katılımcıların dikkatle
rine sunmuştur.
Forumun müzakere ettiği “Küresel ekonimik
yönetim inovasyon – siyasi partilerin tutumları ve
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attığı adımlar” isimli konusu “G-20” kararlarının icrası istikametinde atılan ilk adım ola
rak değerlendirilir. Buna göre de siyasi partiler ve siyasi liderler meydana çıkan küresel
süreçlerin her ülkenin menfaatleri ile ilgili olduğunu anlamalıdırılar diyen Sayın Tursun
bekov belirtmiştir. Ekonomik atkvitenin artırılması ve inovatif ve yapısal reformların yü
rütülmesi küresel ekonimik problemlerin çözümü istikametinde en aktif vastılardan biri
sidir. Forum aynı zamanda ülkeler arasındaki diyaloğu güçlendirir, kültürel çeşitliliği ve
her devletin kendi gelişim yolunu seçme hakkını belirlemektedir. Avrasya Kıtasının “ortak
gelişen büyük bölgeye” çevrilmesi Avrasya Ekonomi Birliği ve İpek Yolu Ekonomik Kemer
hattı gibi uzun süreli ve karşılıklı devletlerarası projelere dayanan zemin oluşturacaktır.
Başkan şunuda belirtmiştir ki, her iki ülkenin Coğrafı yapısı iki taraflı işbirliğinin gelecekte
de devam ettirilmesi için daha çok olanaklar sağlar ve buna göre de Kırgızistan, Çin devleti
Başkanı’nın “Bir Kemer –Bir Yol” isimli girişimlerini çok taraflı olarak desteklemektedir.
Konuşmasının sonunda Sayın Tursunbekov Forumun üst düzey düzenlenmesine göre ken
di teşekkürlerini bildirdi.
Ziyaret kapsamında, Kırgızistan Parlamentosu Başkanının Moğolistan Parlamentosu
Başkanı Sayın Miyegobin Enhbold, ayrıca Çin Halk Cumhuriyeti’nin Komunist Partisi’nin
Merkez Yönetim Kurulu’nun Siyasi Bürosunun Başkanı Sayın Lyu Yunşan ile də görüşme
gerçekleştirmiştir. Görüşmede Sayın Tursunbekov Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulması
nın 67. Yıl Dönümü münasebeti ile tebrik etmiş ve ülkenin uluslararası alanda da önemli
rol oynadığını vurgulamıştır.
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TÜRKPA 6.GENEL KURULU

Kazakistan’ın başkenti Astana şehrinde 3-4 Aralık 2015 tarihleri arasında, Kazakistan
Cumhuriyeti Parlamentosu ev sahipliğinde ve Parlamento Meclis Başkanı Sayın Kabibul
la Jakupov’un başkanlığı ile Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi 6.Genel
Kurul’u gerçekleştirilmiştir.
Toplantıya Azerbaycan Cumhuriyeti Meclis Başkanı Sayın Oktay Asadov, Kazakistan
Cumhuriyeti Parlamento Meclisi Başkanı Sayın Kabibulla Jakupov, Kırgız Cumhuriyeti
Jogorku Keneş Başkanı Sayın Asilbek Jeenbekov ve Türkiye Büyük Millet Meclis Başkan
Yardımcısı Sayın Ahmet Aydın ve Gözlemci statüsünde Macaristan Ulusal Meclis Başkan
Yardımcısı Sayın Marta Matray katılmıştır.
Toplantıya ayrıca TÜRKPA’nın işbirliği yaptığı uluslararası kurumlar ve kardeş ku
rumlar olan; Türk Konseyi, TÜRKSOY, Türk Akademisi, Karadeniz Ekonomik İşbirliği
Örgütü ve Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri katılmıştır.
Sayın Kabibulla Jakupov konuşmasında Kazakistan dönem başkanlığı faa
liyet planlarına değinmiştir. Yakupov, “Türk Dili konuşan ülkeler arasındaki işbirliği
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bağımsızlıklar kazanıldıktan bir müddet sonra doruk noktasına çıkmıştır. Türk Konseyi
çerçevesinde devlet liderlerinin kabul ettiği projeler ve girişimlere tam kapsamlı hukuksal
desteğin sağlanmasında TÜRKPA’nın kurum olara her zaman hazır olduğunu” belirterek
vurgulamıştır.
Bunun ile birlikte Dönem Başkanı Jakupov, “ üye ülkeleri terörizm ve radikal aşırıcılığa
karşı mücadele, küresel ekonomik krizin getirdiklerinin ve keskin çevresel sorunların gider
ilmesi” gibi zor konulara ilişkin işbirliğini teşvik etmiştir.
3 Aralık’ta düzenlenen Asamble Toplantısında dört ülkenin parlamento başkanları
bir araya gelmiş, ertesi gün ise TÜRKPA 6. Genel Kurul’u gerçekleştirilmiştir. Asamble
Toplantısında dönem başkanlığı Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi’nden Kazakistan
Cumhuriyeti Parlamento Meclisi’ne geçmiştir. Sayın Jakupov, TÜRKPA dönem başkanlığı
süresince yaptığı hizmetlerden ve faaliyetlerden dolayı Azerbaycan Parlamentosu’na son
suz minnettarlıklarını bildirmiştir.
Toplantıda ayrıca ilk defa olarak TÜRKPA hizmet madalyaları takdim edilmiştir. Türk
Dili konuşan ülkeler arasındaki işbirliğin genişletilmesine ve sağlamlaştırılmasına yönelik
hizmetlerine göre Azerbaycan Cumhuriyeti Meclis Başkanı Sayın Oktay Asadov, Kazakistan
Cumhuriyeti Parlamento Meclisi Başkanı Sayın Kabibulla Jakupov, Kırgız Cumhuriyeti
Jogorku Keneş Başkanı Sayın Asilbek Jeenbekov ve Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı
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Sayın İsmail Kahraman madalya ile
taltif edilmiştir.
Asamble Konsey Toplantısı
ve Genel Kurul’un gündemine
TÜRKPA yıllık faaliyeti, Daimi
Komisyonlar başkan ve başkan
yardımcılarının seçilmesi ve ayrıca
komisyonların rapor ve tavsiye
kararlarının kabul edilmesi, üye ül
kelerde yapılan cumhurbaşkanlığı
ve parlamento seçimlerine ilişkin
TÜRKPA Gözlem Misyonunun raporları gibi konular dâhil edilmiştir.
Genel Kurul kapsamında ulusal heyetler Türk Akademisini ziyaret etmiş ve “Büyük
Bozkırda Parlamentarizm” adlı konferansa katılmışlardır. Konferansta ayrıca “Mangi
Taşı” Anıtının kopyasının açılış töreni gerçekleştirilmiştir. Temsilciler Kazakistan Bir
inci Cumhurbaşkanı Kütüphanesini, Kazakistan Ulusal Müzesini ziyaret etmiş “Türk
Halklarının Birliği” adlı sergiye katılmışlar, Astana Opera ve Bale Tiyatrosu’nda “Abay”
operasını izlemişler ve EXPO 2017 Fuarı yöneticileri ile görüşmüşlerdir.
Genel Kurul Astana Deklarasyonu’nun kabul edilmesi ile sonlanmıştır.
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TÜRKPA ÜYESİ ÜLKELERİN PARLAMENTO
BAŞKANLARININ KONUŞMALARI
Kazakistan Parlamento Meclisi
ve TÜRKPA Dönem Başkanı
Sayın Kabibulla Jakupov’un
Konuşması

Değerli katılımcılar ve misafirler!
Baylar ve bayanlar!
Türk Dili Konuşan Ülkelerin Parlamenter Asamble
si Altıncı Genel Kurulu Kazakistan için büyük derecede
önemli olan bir dönemde yapılmaktadır. Aralık ayının ilk
günü bizim en temel devlet bayramlarımızdan biri - Kazakistan’ın İlk Cumhurbaşkanı gü
nü kutlandı.
Nursultan Nazarbayev uluslararası kamuoyu tarafından tanınan ve desteklenen bir
dizi küresel girişimlerin fikir babasıdır. Yukarıda anlatılanlar arasında belirtmek isterim
ki, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi’nin kurulması fikri de aynı zamanda
Kazakistan’ın Cumhurbaşkanına aittir.
Şu anda TÜRKPA, Türk Keneşi’nin üye devletleri arasında işbirliğinin parlamento bo
yutu olarak aktif ve büyük başarılarla gelişmektedir.
Kazakistan’ın kalkınmış ülkeler statüsüne girebilimesi amacı ile, “Mangi El” (“Sonsuz
ülke”) ideolojisini ilan ettik.
“Mangi El” (“Sonsuz ülke”) anlayışı derin köklere sahip Türk anlayışıdır. Bu sebepten
dolayı eminim ki başlangıcını attığımız işbirliği sonsuz olacaktır.
Bildiğiniz gibi, 11 Eylül 2015 tarihinde Türk Keneşi Beşinci Zirve Toplantısı Astana’da
gerçekleşti. Bu Zirvede Türk dünyasının derin devletcilik geleneklerinin kanıtlarından bi
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risi olan “Kazak Hanlığının 550. Yıl Dönümü” ile aynı döneme tesadüf etmesinden dolayı
dikkat çekmektedir.
Bu önemli olaya adanan bayram törenleri sırasında biz bir daha tarihimizin bütün
Türk dünyası ile yakın bağlarının olduğundan haberdar olduk.
Birçok Türk dili konuşan ülke bağımsızlık kazandıktan itibaren neredeyse 25 yıl bo
yunca kardeş ülkeler arasında işbirliği görülmemiş derecede üst düzeye ulaşmıştır. Küresel
siyasi arenada “Türk dünyası” kavramı oluştu ve tüm nüfuzlu güçler bununla yüzleşmek
tedir.
Anlatılanlar ışığında, karşılıklı işbirliğinin daha da sistemleştirilmesi ve verimliliğinin
artırılması amacı ile, geçen yıl Bodrum’da ve bu yıl Astana’da gerçekleştirilen Türk Konseyi
Zirvelerinde, Türk dünyasının entegrasyon altyapısının oluşturulması ile bağlı görev veril
miştir. Türk Konseyi çerçevesinde kabul edilecek olan kararlar belirtilen altyapının hazır
lanmasına TÜRKPA’nın katılımının uygun olduğunun fikrindeyim.
Değerli Meslektaşlarım!
Kurulumundan itibaren Asamblemiz güzel iş tecrübesi kazanmıştır. Biz bu süreklili
ğin korunması, birikmiş tecrübenin kullanımı ve Asamble’nin öncü deneyiminin daha da
artırılması dahil, TÜRKPA Kazakistan Dönem Başkanlığı çerçevesinde ülkelerimiz arasın
daki işbirliğinin tüm yönlerinde karşılıklı faaliyetin daha da güçlendirilmesi niyetindeyiz.
Aynı zamanda biz Asamble’nin ve onun çalışmalarının modern gelişme eğilimlerine
uygun ve güçlük ve zorluklara karşı hazır olmasına ihtiyaç duyulduğu düşüncesindeyiz.
Bu, kuşkusuz, Asamblemizin uluslararası imaj ve nüfuzunun ayrıca Türk Dili Konuşan
ülkelerin birliğinin geliştirilmesine onun rolünün güçlendirilmesi üzerinde etkisini göste
recektir.
Bununla ilgili olarak, değerli meslektaşlar, konuşmamda Asamblemizin faaliyetinin
çalışma istikametini vurgulamak isterim.
Birinci: TÜRKPA Komisyonlarının faaliyetlerinin içeriği ve verimliliğinin yenilenmesi
Asamble’nin faaliyete başlamasından itibaren 4 daimi komisyon çerçevesinde önemli
çalışmalar yapılmıştır. Biz Asamble’nin çalışma çerçevesi olan komisyonların her birinin
çalışmalarının yoğunlaştırılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz.
Biz komisyonların çalışmalarının zengin bir içerikle yenilenmesinin ve bir dizi alanlar
da ortak uygulamaların gerçekleştirilmesini önermekteyiz.
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Değerli meslektaşlar, özellikle günümüzde, uluslararası terörizm ve radikal dincilikle
mücadele, küresel gündemin başlıca konularından birine dönüşmüştür. Orta Doğu, Avru
pa ve Güney Asya’da yaşanan son yenilikler şu anda her ülkenin küresel güvenlik tehditle
rine hassas olduğunu göstermektedir.
Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in BM Genel Kuru
lunda dile getirdiği Birleşmiş Milletler Teşkilatı kapsamında uluslararası terorizm ve radi
kalciliğe karşı mücadeleye yönelik küresel organizasyonun kurulması fikri zaman geçtikçe
doğruluğunu artırmaktadır.
Yukarıda anlatılanlarla ilgili olarak, Hukuk İşleri ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu
çerçevesinde uluslararası terörizm ve radikalizme karşı mücadele konusuna adanacak yu
varlak masa toplantısı yapılmasını öneriyoruz. İlgili konuların müzakeresi için milletvekil
leri, uluslararası uzmanlar ve din adamlarının davet edilmesi önemlidir.
Nitekim TÜRKPA üyesi parlamentoların üyeleri olarak biz küresel güvenliğe, terö
rizm ve aşırılığa karşı mücadeleye katkı verebiliriz.
Değerli Meslektaşlar!
Karşılıklı ticaret ve ekonomik işbirliği sürekli ülkelerimiz arasında işbirliğin öncelikli
alanlarından olmuştur.
Şu anda, dünya ekonomisinde mali kriz ve istikrarsızlık bulunması sırasında, ülke
lerimizin ekonomisine onların etkisinin hafifletimesine ihtiyaç var. Ülkelerimiz arasında
ki ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesi önemli etkendir. Ve ekonomik işbirliğinin
güçlendirilmesine yönelik devlet başkanlarının ortak Türk yatırım fonunun oluşturulması
inisiyatifinin hayata geçirmesi buna etkisini gösterecektir. Biz milletvekilleri olarak, bu fo
nun hızla kurulumuna desteğimizi verebiliriz.
Ülkelerimizin Yeni İpek Yolu Stratejik kıtalararası güzergahının önemli bir kısmına çe
virlmesi gibi benzersiz olanağa sahip olmaktadır. Bu güzergen bütün ülkelerimizden geç
mektedir.
Bu İpek Yolu Ekonomik Hattı boyunca tek Avrasya ticaret ve ekonomi güzergahı ve
kıtalararası ulaşım koridorunun oluşturulması hedefleniyor.
Hazar’ın transit ve taşıma potansiyelinin artırılması amacıyla, yeni altyapı ve lojistik
projelerin geliştirilmesi önemli konulardan biridir. Gelecek yıl Bakü-Tiflis-Kars demiryolu
hattı tam kapasite ile faaliyete başlayacak.
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Önümüzdeki yıl Batı Çin - Batı Avrupa oto yolunun 2787 km uzunluğu olan Kazakis
tan bölümü işletmeye verilecek. Bu Avrupa’ya aktarma süresini 3,5 defa kısaltmaya olanak
sağlayacaktır.
Bellidir ki, İpek Yolu ekonomik hattı, ülkelerimize yeni teknolojiler ve yabancı yatı
rımlar getirecektir. Ayrıca, ekonominin artışı, altyapının geliştirilmesi ve ticaret hacminin
artırılmasını sağlayacaktır.
Türk Konseyi’nin Beşinci Zirve Toplantısında görüşülen bu konu dahil diğer ticari ve
ekonomik konular Ekonomik İşbirliği Komisyonu’nun ciddi ilgi odağında olmalıdır. Onlar
ulusal mevzuatların geliştirilmesi konusunu gözden geçirmeliler.
Bununla birlikte, ekonomik işbirliğinin teşviki üzere ortak uygulamaların yaşama ge
çirilmesinin görüşülmesi amacıyla, maliye, ekonomi ve tarım konuları ile ilgilenen parla
mento komisyonlarının toplantılarının yapılmasını öneriyorum.
Maalesef, doğal kaynaklar ve su kaynaklarının yeterli kullanımı konuları ile birlikte,
ülkelerimizin bir dizi çevre sorunları vardır. Özellikle, Hazar ve Aral denizlerinde ekolojik
durum büyük endişe uyandırıyor. Biliyoruz ki, ulusal düzeyde ve uluslararası örgütler çer
çevesinde önemli çalışmalar yapılmaktadır. Bu konular ayrıca Asamblemizin de ilgi odağı
olmalıdır.
Bununla ilgili olarak, TÜRKPA Çevre ve Doğal Kaynaklar Komisyonu çerçevesinde
Hazar denizi ile ilgili çevresel seminerlerin yapılmasını öneriyorum.
Değerli Meslektaşlar,
Türk dünyasının birliği doğrudan ülkelerimiz arasındaki kültürel ve insani işbirliğinin
güçlendirilmesi ile ilgilidir.
Ayrıca bizim dönem başkanlığımız döneminde kültür, bilim ve eğitim alanlarında
ilişkilerin geliştirilmesine önem vereceğiz.
Özellikle, Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan Nazarbayev Türk dünyasının
kültürel ve bilgi gelişimi stratejisinin hayata geçirilmesi ile ilgili uğraşacak bir merkezin
oluşturulmasına ilişkin önerileri ileri sürmüştür. Bununla ilgili yeni bilimsel - araştırma
projelerin, tarihi anıtların korunması ve kültür projelerinin gelişimine ilişkin çabaların bir
leşmesi için büyük desteğe ihtiyaç var.
Parlamenter Asamble yaşadığımız dönemde Uluslararası Türk Akademisi ile yakından
işbirliği yapıyor. Biz Hoca Ahmet Yesevi Kazak-Türk ve Kırgız-Türk Manas Üniversiteleri
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ile de işbirliği yapmaya başladık. Biz, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye’nin
önde gelen yüksek eğitim kurumları ile sıkı işbirliğine çağrı yapmak istiyoruz. Ortak etkin
liklere katılmak bizim genç öğrenci ve akademisyenlerimiz için çok önemlidir.
Değerli Meslektaşlar!
Bildiğiniz gibi 2017 yılında Astana’da EXPO 2017 uluslararası fuarı gerçekleştirilecek.
Adından da anlaşılacağıo gibi fuar gelecekte alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarının
keşfine adanacaktır.
Bize, böyle bir Ağustos ayı toplantısının düzenlenmesine desteğini esirgemeyen ül
kelerinize teşekkürümüzü sunuyor ve hazırlık sürecinde karşılıklı işbirliğine davet ediyo
ruz.
Özellikle, biz Türk Konseyi ve TÜRKPA’nın şemsiyesi altında EXPO 2017 Fuarı çerçe
vesinde Türk Kültürü Festivalinin yapılmasını öneriyoruz. Böyle bir adım bizim birlik ve
bütünlüğümüzün, ayrıca Türk devletlerinin kendine has özelliğinin ve milli kültürünün
eşsiz insanlarını tüm dünyaya tanıtma olanağı yaratabilirdi.
Bu yüzden, ben bu konunun TÜRKPA Sosyal, Kültürel ve İnsani Konular Komisyonu
çalışmalarının bir yönü gibi takdim edilmesini öneriyorum.
Ayrıca ben komisyonların faaliyetlerinin etkinliğinin artırılmasına özel önem verilme
si gerektiğini düşünmekteyim.
Bildiğiniz gibi, komisyonlar çalışmalarının sonuçlarına ilişkin tavsiye kararlar kabul
etmektedir. Biz umuyoruz ki komisyonların tavsiye kararlarının öneminin artırılması ve
yaşama geçirilmesi amacı ile yapılan çalışmalara ilişkin raporların dinlenmesi deneyi
mini komisyonların faaliyetlerinde tatbik edilmesi maksadına uygundur. Böyle bir usul
komisyonlarının çalışmalarının artmasına sebep olacaktır. Buna görede Komisyonların
faaliyetlerine katkı sağlayacak, aynı zamanda talep ve ihtiyaçlarla direkt ilgili olacaktır.
İkincisi: Yasama Uyumlaştırımlası
TÜRKPA’nın temel amaçlarından biri katılımcı ülkelerin ulusal mevzuatlarının yakın
laştırılmasından ibaret olmalıdır. Böyle bir yasanın hazırlanması komisyonların faaliyeti
çerçevesinde hayata geçirilmelidir. Komisyonların faaliyeti yukarıda belirtilen alanlarda
ulusal mevzuatın yaklaştırılmasına yönlendirilmelidir.

46

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

TURKPA

Türk Dİlİ Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesİ

Bununla ilgili belirtmek isterim ki, Türkiye’nin TÜRKPA Dönem Başkanlığı dönemin
de ulusal mevzuat alanında gerçekleştirilmiş deneyim alışverişi programı ve uzman potan
siyelinin oluşturulması TÜRKPA üyeleri tarafından büyük destek bulmuştur. Azerbaycan
’ın TÜRKPA Dönem Başkanlığı döneminde de birçok geniş içerikli konferans ve toplantılar
düzenlenmiştir. Biz de bu birikimi sürdüreceğiz.
Bu yüzden TÜRKPA komisyonlarının ulusal mevzuatlarının yakınlaştırılması yönün
deki faaliyetleri işbirliğimizin daha da güçlendirilmesi için güvenli bir araç olabilir.
Üçünçü: Gelecekte TÜRKPA’nın
Uluslararası Arenada Aktif Rol Alması
Günümüzde, TÜRKPA uluslararası ilişkilerini geliştirmektedir. Asamble Parlamento
lar Arası Birlik, İslam İşbirliği Teşkilatı Birliği, AGİTPA, Avrupa Konseyi Parlamenterler
Asamblesi, Bağımsız Devletler Topluluğu Parlamentolar Arası Asamblesi gibi diğer parla
menter kurumları ile işbirliği yapıyor.
Biz diğer uluslararası kurumlar, ayrıca Birleşmiş Milletler organizasyonları ile de iliş
kilerin kurulmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz.
Biz ise uluslararası forumlarda ve uluslararası örgütler çerçevesinde TÜRKPA’nın po
tansiyelini kullanarak, çeşitli uluslararası ve ülkelerimizin ortak girişimlerine ve aynı za
manda onların gelişimine destek verebiliriz.
2016 yılında Antalya’da EXPO 2016 Fuarı, Kırgızistan’da İkinci Göçebe Oyunları, Ba
kü’de Medeniyetler İttifakının 7. Küresel Forumu düzenlenecek. Astana ise EXPO 2017
Fuarı ve diğer etkinliklere evsahipliği yapacaktır. TÜRKPA’nın siyaset, ekonomi ve kültür
alanlarında etkin şekilde gerçekleştirdiği faaliyetiler Türk dili konuşan ülkelerin uluslara
rası alanda rolü ve saygınlığının artırılmasını etkileyecektir. Bu nedenle ülkelerimiz ortak
çıkarlar üzerinde işbirliği yapmalıdır. Sadece bu yolla biz ortak işbirliği çerçevesinde birlik
sergileyebiliriz.
Bugün biz parlamento diplomasisi aracılığı ile kardeş Türk cumhuriyetleri Özbekistan
ve Türkmenistan ile ekonomi, uluslararası işbirliği, kültür ve eğitim alanlarında ilişkileri
mizi genişletmekteyiz. Açık olarak bu istekli bir biçimde olmalıdır.
Ben inanıyorum ki, Türk dili konuşan ülkeler arasında işbirliğinin genişlemesi TÜRK
PA’nın potansiyelini artıracak ve bu işbirliğini yeni bir seviyeye ulaştıracaktır.
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Bu konuların Asamble çerçevesinde müzakere edilmesi amacı ile düzenli olarak üye
ülkelerin uluslararası ilişkiler komisyonlarının başkanlarını ortak toplantılarını düzenle
meye davet ediyorum.
Bu toplantılarda görüşülecek konulara ilişkin uygun tavsiyeler Asamble Konseyine ve
TÜRKPA Hukuk İşleri ve Uluslararası İlişkiler Komisyonuna verilebilir.
Değerli meslektaşlar!
Düşünüyorum ki, gelecekte yapılacak çalışmalar karşılıklı işbirliğini kalite bakımından
yeni seviyeye yükseltecek ve Asamble’nin önemini artıracaktır. Açıktır ki, Meclis sekreterli
ği de komisyonların faaliyet alanının genişletilmesi ve komisyon sekreterlerinin deneyimi
nin arttırılmasında Asamble Sekretaryasının da bu çalışmalara dahil edilmesi önemlidir.
Ben inanıyorum ki, 21.yüzyılda Türk dili konuşan ülkeleri sadece başarılar beklemek
tedir. Tüm Türk enstitüleri ile karşılıklı işbirliği kardeş Türk ülkelerimizin ve halklarımızın
dostluk ve refahının, ayrıca Türk birliğinin güçlendirilmesine katkı sağlayacaktır.
Genel Kurulun bütün katılımcılarına verimli çalışmalar diliyorum.
Dikkatinizden dolayı teşekkür ederim!
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AZERBAYCAN CUMHURİYETİ
MİLLİ MECLİS BAŞKANI
SAYIN OKTAY ASADOV’UN
KONUŞMASI

Saygıdeğer Meslektaşlarım,
Değerli arkadaşlar,
Baylar ve bayanlar,
Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi çerçevesinde iş birliğinin giderek
derinleşmesi üye ülkelerin iletişim ve basın alanındaki işbirliğini en önemli bir konu olarak
öne çıkarıyor. Bugün Türk dili konuşan toplumların entegrasyonu sadece siyasi, ekonomik
ve kültürel alanda değil, hemde enformasyon ve haberleşme alanındaki ortak adımların
belirlenmesinden ve elde edilmesinden kaynaklanır.
Enformasyon araçlarının ve teknolojilerin eşsiz gelişimi, enformasyon coğrafyasının
küreselleşmesi devletler arasındaki mesafeleri kısalttı. İçinde bulunduğumuz teknoloji ça
ğının başlıca özelliklerinden biri dünyanın en uzak noktlarında meydana gelen olaylar hak
kında haberlerin bir an içerisinde dünyanın her yerine yayılması olanağının gerçeğe dönüş
türülmesinden ibarettir.
Günümüzde devletler enformasyon alışverişi, iletişim ve ayrıca radyo ve televizyon
yayını, matbaa ürünlerinin yayılması alanlarında aktif katılım göstermektedirler. Böyle bir
durum oluşuyor ki, enformasyon depolaması, üzerinde çalışılması ve aktarılması teknolo
jileri ve araçları geliştikçe endüstri toplumu bilgi toplumuna dönüşür.
Kalkınmış ülkelerde enformasyon alanında çalışan insanların sayısı Maddi üretim ala
nında çalışanların sayısını geçmiştir. İnsanların bilgi edinme hakkı, bu hakların uygulan
ması ve korunması gittikçe daha büyük öneme sahip oluyor. Ayrıca, Bilgi ve bireyin enfor
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masyon hakları evrensel insan haklarının gelişmesi, gerçekleşmesi ve savunması için en
önemli güvencelerden birine dönüşüyor.
Maalesef enformasyon gelişim sürecinin olumlu yönlerinden başka, olumsuz yönleri
de vardır. Bunlar bazı devletlerin teknolojik gelişim açısından bir hayli geride kalması, si
ber suçlar, enformasyon savaşları ve diğer hallerdir.
Uluslararası alanda ve bizim bölgemizde meydana gelen, Türk dünyasında barış ve is
tikrar için tehlike oluşturan negatif süreçler ve olaylar hep güçlü iletişim hamleleri ile eşlik
etmiş ve etmektedir. Ben bu düşüncemi Azerbaycan hakkında biraz daha geniş yorumla
mak istiyorum.
Geçen yüzyılın 80’li yıllarının sonlarından başlayarak bizim ülkemiz bir dizi provo
kasyon, terör ve işgal eylemlerine maruz kalmıştır. Sonuçta Azerbaycan Halkı, Ermenistan
topraklarında ve Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesinde etnik temizlik ve soykırıma uğ
ramış, özellikle 1992 yılının Şubat ayında Ermenistan silahlı kuvvetleri tarafından yapılan
Hocalı soykırımının ve diğer faciaların acısını çekmiştir. Azerbaycan topraklarının yüzde
20’si bugüne kadar Ermenistan’ın işgali altında, 1 milyon yurttaşımız öz yurdundan zorla
göç ettirilmiş durumda.
Tüm bu terör facialarını gerçekleştirirken Ermenistan Cumhuriyeti destekçilerinden
hem güçlü askeri destek, hem de bilgi desteği almıştır. Hatta Azerbaycan’ın haber ağının
dışında tutulduğu, bölgede yaşanan olayların tamamen tersine anlatıldığı bir dönemi de
yaşamış olduk.
Saygıdeğer Meslektaşlarım,
Modern dünyanın önünde duran birçok sorun küreselleşme süreçlerinin hızlandığı or
tamda evrensel değerlerin, öncelikle maneviyat ve sosyal adalet normlarının idrak edilme
sinin farklı konumlardan değerlendirilmesinin sonucudur. Bugün biz Avrupa kıtasında ve
dünyanın diğer yerlerinde neler yaşandığını görüyoruz. Bununla ilgili olarak, giderek daha
keskin hale gelen olumsuz gelişmelerin farklı ülkelerde yabancı düşmanlığının, radikaliz
min, dini hoşgörüsüzlüğün ve aşırılığın artmasına, İslamofobi, Türkofobiya gibi olumsuz
eğilimlerin güçlenmesine ortam yarattığı üzüntü vermektedir.
Bugün Türk dünyasının karşılaştığı jeopolitik sorunlar bölgemizde kalıcı barışın ve
güvenliğin sağlanması, ayrıca ortak değerlerimizin korunması ve geliştirilmesi için çabala
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rımızı birleştirmesi gerektiğini göstermektedir. Bu çabaların önemli bir bölümünün iletişim
ve haberleşme alanında işbirliğiyle ilgili ortak projelere yönlendirilmesini, Azerbaycan ta
rafı olarak olumlu buluyoruz.
Bu bakımdan öğretici ortak televizyon kanalının ve ortak uluslararası haber kanalının
kurulması ile ilgili Koordinasyon Grubu’nun faaliyetine desteğimizi ifade ediyoruz. Düşünü
yoruz ki, üye ülkeler arasında iletişim ve haberleşme alanında işbirliğinin gelişmesi ve ortak
projelerin gerçekleşmesi, ortak hedeflerimizin gerçekleşmesine olumlu katkı verecektir.
Değerli arkadaşlar,
Saygıdeğer Meslektaşlarım,
Konuşmamın sonunda izninizle, Asamblemizin çalışmlarına başarılar, halklarımıza
barış, ilerleyiş ve huzur dilim.
İlginizden dolayı teşekkür ederim.
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KIRGIZ CUMHURİYETİ
JOGORKU KENEŞİ BAŞKANI
SAYIN ASİLBEK JEENBEKOV
Değerli Sayın Başkan!
Saygıdeğer misafirler ve katılımcılar!
İzin verin önce, Genel Kurulun üst düzey düzenlenme
sine katkı sağlayan ve bize gösterilen misafirperverliğe göre
Kazak kardeşlerimize teşekkürlerimi bildireyim.
Bizler geçtiğimiz yıl Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bi
raraya geldik. Üzerinden bir yıl geçti ve biz yeniden muhte
şem Astana şehrinde biraraya geldik. TÜRKPA, parlamento işbirliği ve kan bağı olan halkla
rımızın birlikteliğinin fiili ispatına dönüşmüştür.
Bakü’de gerçekleştirilen Genel Kuruldan sonra çok önemli işler yaptık. Burada büyük
ustalıkla dönem başkanlığını yürütmüş Azerbaycan tarafına teşekkürlerimizi ifade etmek ye
rinde olur. Biz Azerbaycan Milli Meclisi Başkanının özel katkısını takdir ediyoruz. Teşekkür
ederiz, Sayın Oktay Asadov!
Değerli Katılımcılar,
Bizim büyük Türk halkı müstesna kültürel ve manevi değerlerle zengindir. Biz ortak dili
ve kültürü paylaşıyoruz, aynı zamanda ortak gelecek kurma niyetimiz de var.
Biz tarihimizi ve köklerimizi bilmeliyiz. Bugün biz yüreğimizdeki atalarımızın ruh ve
vatandaş bilincini yeniden kazanmalıyız.
Eğer biz babalarımızın değerlerini hatırlarsak ve birlikte bir ahenk içinde yaşamayı öğre
nirsek, eğer tarihimizi ve köklerimizi hatırlarsak, biz parlak ve büyük bir geleceğe ulaşabiliriz.
Bizim manevi ve kültürel değerlerimizin korunması ve paylaşılmasında TÜRKSOY aktif
rol oynamaktadır. 2014 yılında TÜRKSOY tarafından Kazan şehrinde düzenlenmiş uluslara
rası forumda 2015 yılıl ünlü Kırgız şair Omar Sultanov yılı olarak ilan edilmiştir.
Verilen karara uygun olarak, bütün Türk dünyasında Kırgız şair Omar Sultanov’a adan
mış çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bütün TÜRKPA üyesi ülkelerin gerçekleştirilen etkinliklere
desteğini ve katılımını takdir ediyoruz.
Türk Konseyi’nin Astana’da gerçekleştirilen 5. Zirve Toplantısında devlet liderlerinin
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Kırgızistan Cumhuriyeti’nde Göçebe Uygarlık Merkezi kurma konusunda uzlaşmaya var
masını belirtmekten memnunluk duyuyoruz.
Bu girişime gösterdikleri destek için TÜRKPA üye ülkelerine minnettarız.
Saygıdeğer Meslektaşlar,
Her gerçekleştirilen yeni toplantı ile işbirliğimizin kapsamı daha da genişlemekte ve ara
mızdaki bağlar güçlenmektedir. Kardeş halklarımız arasında karşılıklı işbirliği sadece kültü
rel ve toplumsal alanlarda değil, ayrıca diğer seviyelerde de güçlenmektedir. Türk halkları
Avrasya kıtasının ekonomik ve kültürel gelişimine büyük katkı sağlamıştır. Bununla ilgili
olarak, basit ekonomik çerçevenin oluşturulması ülkelerimizin halklarının ilgi odağındadır.
Bu alanda, bilişim, iletişim ve ulaşım projelerinin hayata geçirilmesi çok önemlidir. İnanıyo
rum ki, etkin uygulamalar karşılıklı kardeş ilişkilerimizi daha da güçlendirecektir.
Bildiğiniz gibi Türk Konseyi’nin Eylül ayında Astana’da yapılan toplantısında Kazakis
tan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev bilişim alanında işbirliğiyle ilgili
fikir ileri sürmüştür. Bu girişim düzenli olarak gelecekte bilişim güvenliği konularının öne
minin artmasını teşvik edecektir. Bizim ülkelerimiz ortak çabaları ile özel hedeflerine doğru
yürüyorlar. Biz çok mutluyuz ki, medya aracımızı uluslararası standartlara ulaştırdık.
Aynı zamanda, biz Türk Konseyi’nin 6. Zirvesi kapsamında Kırgızistan’ın incisi olarak
bilinen İssık gölünün kıyısında İkinci Göçebe oyunlarının yapılmasını planlıyoruz.
Biz düşünüyoruz ki, halklarımızın yakınlaşması ve ortaklığımızın güçlendirilmesi ile
başka bir adım atmış oluyoruz.
Fırsattan istifade ederek, sizleri bu etkinliğe davet ediyorum.
Sayın Meslektaşlar,
Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler tamamen karşılıklı güven temelinde kuruldu. Asamble’
nin her toplantısı işbirliğimizin yeni bir sayfası demektir. Gergin uluslararası siyasi ve ekono
mik duruma bakmayarak, ülkelerimiz karşılıklı işbirliği için yollar bulmaya çalışıyor.
Yıldan yıla işbirliğimiz sayesinde TÜRKPA’nın faaliyetleri artmaktadır. Bu bizim başa
rılı iş birliğimizin bir güvencesidir. Çeşitli alanlarda oluşturulan işbirliği ve karşılıklı destek
kendi sonucunu vermektedir.
Dün, Asamble Konseyi toplantısında bir dizi önemli konulara ilişkin görüşmeler yaptık.
Bugün, çok yönlü işbirliğine katkı verebilecek kararlar kabul edilmiştir. Genel olarak,
biz size teşkilatınız ilerleme kaydediyor diye biliriz.
Biz eminiz ki, Astana’da düzenlenen Asamble’nin bugünkü toplantısı işbirliğimizin ge
lecekteki gelişimi için atılan en önemli adım olacaktır. Belirtmek isterim ki, TÜRKPA bizim
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ortak platformumuzdur. TÜRKPA bizi yaklaştırıyor. Bugün ben söyleyebilirim ki, biz birbi
rimizi hissediyoruz ve ortak sorunlarımızı açıkça tartışmaya açıyoruz.
Biz, Macaristan Ulusal Meclisi’nin (Parlamentosu) TÜRKPA ile gelecekteki işbirliklerini
geliştirme isteklerinden dolayı memnuniyet duyuyoruz. Biz Macaristan Parlamentosu heye
tinin ikinci kez bizim programımıza katılımlarını alkışlıyoruz. Heyetin bizim etkinliklerimize
katılması artık geleneğe dönüşmüştür.
Değerli Matrai Hanımefendi, umuyorum ki, Siz bu geleneği devam ettireceksiniz.
Değerli Sayın Kabibulla Jakupov,
Bugünden itibaren TÜRKPA Dönem Başkanlığı Kazakistan’a devrediliyor. Ben size faali
yetlerinizde başarılar diliyorum ve inanıyoruz ki, Kazakistan’ın Dönem Başkanlığında da genel
amaçlarımıza ulaşacağız ve ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin genişletilmesine devam edeceğiz.
Değerli Katılımcılar,
Gelecek yıl TÜRKPA Dönem Başkanlığı Kırgızistan Cumhuriyeti’ne geçecektir. Biz bir
sonraki Genel Kurul toplantısının 2016 yılının ikinci yarısında Bişkek’te gerçekleştirilmesini
teklif ediyoruz.
Konuşmamın sonunda belirtmek isterim ki, biz kardeş ülkelerimiz arasındaki ilişkilerimizin
derinleşmesi ve güçlenmesi yolundaki çalışmalarımızın iyi neticeler vereceğine inanıyoruz.
Ben inanıyorum ki, Asamble’nin 6. Genel Kurulu TÜRKPA’nın en etkili ve sürekli bir
teşkilat olarak uluslararası nüfuzunu güçlendirmesine ve gelişimine katkısını gösterecektir.
Tüm katılımcılara başarılar diliyorum !
Dikkatleriniz için teşekkürler !
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
BAŞKAN YARDIMCISI
SAYIN AHMET AYDIN
Türk Dünyası Meclislerinin Muhterem Başkanları,
Saygıdeğer Parlamenterleri,
Değerli Katılımcılar,
Hepinizi en samimi duygularımla selamlıyorum. Sizlere,
başta Meclis Başkanımız Sayın İsmail Kahraman olmak üzere
Türkiye’deki kardeşlerinizin en kalbi selamlarını getirdim.
Sayın Meclis Başkanımız çok arzu etmesine rağmen ülkedeki gündemin yoğunluğu ne
deniyle aranıza katılamadığından dolayı duyduğu üzüntüyü ve en kısa zamanda sizlerle bir
araya gelme niyetinde olduğunu paylaşmamı istedi.
Sözlerime başlamadan evvel Kazak kardeşlerimin gösterdiği içten misafirperverliği ve
bizleri ağırlamakta gerçekleştirdiği tüm bu üst düzey hazırlıklar ve organizasyon için kıy
metli dostum Sayın Yakupov’a ve onun tüm heyetine Kazak milletvekili tüm dostlarımıza ve
emeği geçen tüm çalışanlara teşekkürlerimi sunmak istiyorum.
Kazakistan’ın Azerbaycan’dan devr aldığı bayrağı, en iyi şekiklde taşıyacağına ve biz
TÜRKPA üye parlamentoları arasındaki işbirliğini ve örgütümüzün bölgedeki etkinliğini da
ha da ilerleteceğine olan inancım tamdır. Tabi bugün Kazakistan derken, bölge işbirliği der
ken, TÜRKPA derken, Türk Konseyi derken, Kazakistan Cumhurbaşkanı Saygıdeğer Nursul
tan Nazarbayev’in değerli desteğinden ve öncülüğünden bahsetmeden geçmek olmaz. Sayın
Nazarbayev Türkiye ile birlikte sadece TÜRKPA ve Türk Konseyi’nin kurulmasında öncü rol
oynamakla kalmamış, aynı zamanda kısaca CICA olarak adlandırdığımız Asya’da İşbirliği ve
Güven Artırıcı Önlemler Konferansı gibi bölgemizde etkin işbirliği yapıları bizzat kendsinin
inisiyatifinde kurulmuştur.
Sayın Cumhurbaşkanımızı temsilen, bir evvelki Meclis Başkanımızın da katıldığı geç
tiğimiz Eylül ayında Astana’da gerçekleştirilen Türk Konseyi Beşinci Zirvesi’nde de Sayın
Nazarbayev yine çok sıcak bir evsahipliği ve etkin bir zirve başkanlığı sergilemiştir. Eminim
ki kendisininde desteğinde hem yürütme hemde parlamento düzeyinde Kazakistan Dönem
Başkanlığı başarılı faaliyetlere imza atmaya devam edecektir. Bu vesileyle Kazakistan Dönem

FAALİYET DERGİSİ | 2016

55

TURKPA

Türk Dİlİ Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesİ

Başkanlığına başarılar diliyorum. Ve ayrıca ümit ediyorum ki Kazakistan Birleşmiş Millet
ler Güvenlik Konseyi 2017-2018 dönemi geçici üyeliğine seçilip bölgemizin pozisyonunun,
görüşlerinin, işbirliğinin daha geniş platformlara taşınmasına katkıda bulunacaktır. Ayrıca
Kazakistan’ın bağımsızlığının yirmi beşinci yılı 16 Aralık’ta kutlanacaktır. Bu vesileyle ba
ğımsızlığı tanıyan ilk ülke olarak, dost ve kardeş Kazakistan’ın bağımsızlığını bir daha kutlu
yoruz. EXPO 2017 Astana Fuarı içinde şimdiden başarılar diliyoruz. Yine bir önceki Dönem
Başkanlığında yaptığı başarılı çalışmalarından dolayı Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sayın
Oktay Asadov ve tüm heyetine de bir kez daha teşekkür ediyoruz.
Sayın Meclis Başkanları,
Değerli Katılımcılar
Binlerce kilometre katederek geldiğimiz bu ülkede, kendimizi başka hiçbir ülkede ol
mayacak şekilde, kendi ülkemizde ve evimizdeymişcesine rahat ve huzurlu hissediyor hiçbir
yabancılık çekmiyoruz. Bizim bu duyguları yaşamamızı sağlayan ise ortak dil, din, tarih,
kültür ve müşterek değerlere dayanan kardeşlik bağlarımızın gücüdür. Nitekim devletlerin
sınırları belki haritalarla çizilir ancak yurtların sınırları türkülerle, destanlarla, masallarla, ev
latlara ve yerleşilen yerlere verilen isimlerle kısacası duygularla belirlenir. Şöyle bir bakınca ;
kendi türkülerimizde hep aynı tınıları, masallarımızda, destanlarımızda aynı kahramanların,
evlatlarımızda ve köylerimizde aynı isimleri görüyor, yüreklerimizde ve gönüllerimizde hep
aynı duyguları hissediyor ve yaşıyoruz. Bu nedenle bizim için Ankara ne ifade ediyorsa As
tana, Bakü ve Bişkek’te aynı şeyi ifade ediyor. Mesafelere aldırmaksızın bizi öz yurdumuzda
hissettiriyorlar.
Değerli Dostlarım,
Medeniyetimizin bize öğrettiği en temel ilkelerden biri işleri istişare ederek, birbirine
danışarak yapmaktır. Bu bağlamda Türkiye olarak, Türk dünyasındaki kardeşlerimizle aynı
masa etrafında oturmaya ve kucaklaşmaya her daim büyük önem atfediyor ve özen göste
riyoruz. TÜRKPA’yı anlamlı kılan en temel niteliğinin de bizleri bir araya getirmesi ve me
selelerimizi ortak bir platformda görüşme imkanı vermesi olduğunu düşünüyoruz. Burada
ele aldığımız ve alacağımız meseleler, hem birbirimizin dertleriyle dertlenmemizi, sevinciyle
neşelenmemizi, başarısıyla gurur duymamızı, hem de sorunlarımıza ortak çözümler bulma
mızı kendimizi geliştirmek için iyi örnekler paylaşmamızı sağlıyor. Ama aynı zamanda ve
belki de en önemlisi uluslararası ilişkilerimize ilişkin konularda ortak fikirler ve tutumların
ortaya koyulmasını mümkün kılıyor.
Uluslararası planda ülkelerimiz arasındaki mevcut olan yakın işbirliğini daha da güç
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lendirmenin bölgesel ve uluslararası barış ve istikrar bakımından da önem arzettiğini özel
likle vurgulamak istiyorum. Malumunuz değişen uluslararası ilişkiler anlayışı parlamento ve
parlamenterleri de dış politikanın önemli aktörleri haline getirmiştir. TÜRKPA bir nevi Türk
dünyasının bu değişim sürecine entegre olma çabasıdır. Ancak TÜRKPA’yı sürecin içerisin
de sıradan bir aktör olmanın ötesine taşımak hepimizin ortak görevidir. Bu bağlamda kadim
medeniyetmizden beslenerek, istikbale uzanan işbirliği ve ortaklık yönündeki irademiz bi
zim için en büyük yardımcımız olacaktır. Öyleyse TÜRKPA bünyesinde sadece temennileri
mizin ve birbirimize karşı dileklerimizin konuşulmasından öte bu iradeyi ortaya koyduğu
muzu gösterecek adımları birer birer atma mecburiyetimz vardır.
Sayın Meclis Başkanları,
Değerli Milletvekilleri,
Saygıdeğer Katımcılar
TÜRKPA, Türk dünyasının birliğinin cisim bulduğu bir kuruluş olarak her şeyden evvel
tüm Türk dili konuşan devletleri bir araya getirmek için her türlü gayreti göstermelidir. Bu
çerçevede öncelikle bugüne kadar her ne sebeble olursa olsun aramıza katılmamış veya katı
lamamış olan Türkmenistan, Özbekistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile bir çatı altın
da kavuşmak, buluşmak ve kucaklaşmak için gerekli girişimler yapılmalıdır. Yeri gelmişken
özellikle vurgulamak istediğim husus şudur ki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuri
yet Meclisine gözlemci üyelik statüsü tanınması konusunda gerekli kararın yakın zamanda
alınacağını ümit ediyorum. Bir olmak, birlikte olmak bizleri şüphesiz daha güçlü kılacak
ortak geleceğimizin inşasına büyük katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda tüm bölgeyi kapsayıcı
bir yaklaşım sergilemek ile tüm kardeşlerimizi kucaklamakla kalmayacak, işbirliğimizi ortak
alanlarda da daha güçlü bir halde ve somutlaştırarak ileriye aynı hedeflerle birlikte ulaşaca
ğız. Bu vesileyle yine Macaristan’dan gelen dostlarımızı tekrar aramızda görmekten duydu
ğumuz mutluluğu ve gururu ifade etmek istiyor, gösterdikleri yakınlık ve birliktelik içinde
kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum.
Ülkelerimizin ve diğer ülkelerde yaşayan kardeşlerimizin karşı karşıya kaldığı sorunları
aşmanın, barış ve istikrarı sağlamanın ancak bu birlikteliğin korunması ve güçlendirilmesiyle
mümkün olacağına inanıyoruz. Uluslararası camianın yıllardır duyarsız kaldığı Yukarı Kara
bağ sorununun Azerbaycan’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam saygı çerçevesinde
çözülmesi, Kıbrıs Türklerinin yaşadığı haksızlıklar, bu hukuka aykırı bir şekilde maruz kal
dığı ambargoların kaldırılması, görmezden gelinen Suriye ve Irak’taki Türkmen kardeşleri
mizin gördüğü şiddet ve zulmün durdurulması, Kırım’ın asli unsuru olan ve tarihte büyük
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acılara maruz bırakılmış bulunan kardeş Kırım Tatar Türklerinin güvenlik ve esenliğine halel
gelmesinin engellenmesi, kısacası dünya üzerindeki kardeşlerimizin çektikleri acı ve ızdırap
lara bir son verilmesi için bir olmak, iri olmak ve diri olmaktan başka yolumuz yok.
Kıymetli dostlar,
Asamblemiz her ne kadar genç bir kuruluş olsada birçok uluslararası kuruluşun ak
sine, köksüz bir kuruluş değildir. İki bin yıldan eski bir millet ve devlet geleniğinin temel
leri üzerinde yükselmektedir. Bizlere düşen bu geleneği işte bu genç kuruluşa taşımaktır.
Böylelikle kuruluşumuzun daha da kurumsallaştırılması mümkün olacaktır. Kurumsal bir
yapının gerek kuruluşumuzun çalışmalarının verimliliğini ve etkinliğini, gerekse alınacak
kararların daha etkili sonuçlar doğurmasını sağlayacağından şüphemiz yoktur. Bu saye
de kuruluşumuzun bilinilirliği de artacak ve itibarıda daha da yükselecektir. Bu bağlamda
başta kuruluşun mali işlerinin bir yönetmeliğe bağlanması olmak üzere ilişkilerin ve çalış
maların daha verimli ve pürüssüz yürütülmesini teminen gerekli tüm çalışmaların titizlikle
yapılması ve sonuçlandırılması ihmal edilmemelidir. Böylece TÜRKPA’da zaten başarıyla
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yürütülen çalışmalarımızın kalitesi daha da artacaktır. Hali hazırda komisyonlarımızın çok
değerli çalışmalar yaptığını raporlar ve tavsiyeler, tavsiye kararları yayınladığını biliyoruz.
Komisyonlarımızın ülkelerimiz arasındaki işbirliğini güçklendirecek rehber niteli
ğinde rapor ve tavsiye kararları ortaya koyması, gerçekten takdire şayan. Parlamenterler
olarak özellikle ele aldığımız meseleler hakkında mevzuatlarımızın uygunlaştırılmasına
yönelik tavsiyelerin hayata geçirilmesi noktasında önemli bir görev ve sorumluluk yük
lenmiş bulunuyoruz. Yapacağımız uyumlaştırma çabaları ile halklarımız ve devletlerimiz
arasındaki sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi birlikteliği dahada ileriye taşıyabiliriz. Bu
konuda her birimizin parlamentolarımızda ve hükümetlerimiz nezdinde gerekli çabayı or
taya koyacağında şüphe duymuyoruz. Yine TÜRKPA’nın kendi üyeleri ve komisyolarının
faaliyetleri dışında, üye ülke parlamentolarının kendi komisyonları ve idari teşkilatlarını
buluşturarak bilgi ve tecrübe paylaşımı için ortam hazırlamasını çok önemsiyor ve teşvik
ediyoruz. Ayrıca gündemimizde yer alan konulardaki uzmanlarımız, akademisyenlerimiz,
fikir ve sanat dünyasının temsilcileri arasında iletişimi güçlendirecek faaliyetlerin artırıl
masına büyük ehemmiyet atfediyoruz. Bu konuda gerek üyelerimizin gerekse Sekretarya
mızın üzerine düşeni fazlasıyla yerine getireceğine inancımız tamdır. Komisyonlarımızdan
ve çalışmalarımızdan söz açılmışken, sizlerle paylaşmayı arzuladığım bir konuyu daha dile
getirmek istiyorum. Hepinizin bildiği gibi Çevre ve Doğal Kaynaklar Komisyonumuz son
toplantısında TÜRKPA üyesi ülkelerde çölleşme ile mücadele konulu bir rapor hazırlaya
rak, bir tavsiye kararı kabul etti. Birazdan burada da bizimle paylaşacaklar. Diğer taraftan
sizlerinde malumudur, geçtiğimiz ekim ayı içerisinde Ankara’da Birleşmiş Milletler Çölleş
me ve Mücadele Sözleşmesi Onikinci Taraflar Konferansına evsahipliği yaptık. Bu toplantı
kapsamında Onbirinci Parlamenterler Yuvarlak Masa Toplantısı da gerçekleştirildi. Bu ve
sileyle gerek Taraflar Konferansının gerekse Parlamenterler Forumu Yönlendirme Komitesi
Başkanlıklarının önümüzdeki iki yıl boyunca Türkiye tarafından yürütülmesi, oylanarak
kabul edildi. Bu gururu da sizlerle paylaşmak istedim. Bununla birlikte ülkelerimiz içinde
hayati bir tehdit arz eden çölleşme ile ilgili olarak Başkanlığımız süresince yapılacak faali
yetler için gerek hükümetlerimiz gerekse parlamentolarımız seviyesinde destek olmanı
zı bekliyor, TÜRKPA’nın konuya ilişkin düşünce ve yaklaşımlarında böylesine büyük bir
uluslararası platforma taşımak istiyoruz.
Türk dünyasının güzide temsilcileri, sözlerime son verirken, TÜRKPA’nın bizler için
taşıdığı önemi vurgulamak istiyorum. Hepiniz bilirsiniz il gider töre kalır. Bir devletin, mille
tin varlığı ve bir millet olarak kalışı, törenin yani düzeninin varlığına ve kalıcılığına bağlıdır.
Töre: toplumda ferdi ve sosyal ilişkileri düzenleyen, ferdin devletle ilişkisini belirleyen milli
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barış, dayanışma ve beraberliği sağlayan bir kültür kurumudur. Vatandaşlar tarafından tem
silcileri olarak seçilen biz parlamenterler de bu töreyi oluşturacak, farklılıkları harmanlaya
cak kişileriz. Bizim töremizin merkezinde de insan vardır. İnsana rağmen töre olmaz. Kadim
Türk medeniyeti ve ortak inançtan beslenen bizlerin, hayatın her alanında ortaya koyabilece
ği bir değerler manzumesi bulunmaktadır. Bu anlamda insanlığa sunduğu değer ve ilkeleri
çıkmaza giren, hiçbir siyasi ve ekonomik soruna barışçıl ve adaletli bir çözüm üretemeyen
günümüz dünyasına bizim söyleyecek farklı bir sözümüz var. İşte TÜRKPA bu töreyi ve bu
sözü birlikte belirleyeceğimiz ve söyleyeceğimiz yer. Onun için TÜRKPA’yı daha ileri taşı
mak için elimizden gelen hiçbir desteği esirgememiz, elimizi taşın altına koymaktan imtina
etmememiz gerekir.
Sayın Meclis Başkanları,
Değerli Katılımcılar,
Burada sizlerle birarada bulunmaktan duyduğum mutluluğu ve gururu tekrar ifade
etmek ve sizlerle tekrar kucaklaşmayı hasretle bekleyeceğimi dile getirmek istiyorum. Bu
toplantının gerçekleştirilmesinden dolayı başta Kazakistan Meclis Başkanı ve onun şahsında
tüm Kazakistan Meclis görevlilerine TÜRKPA Sekretaryasına ve emeği geçen tüm görevlilere
teşekkür ediyor, hepinizi saygılarımla selamlıyorum.
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MACARİSTAN ULUSAL MECLİSİ
BAŞKAN YARDIMCISI
MARTA MATRAİ
Değerli Toplantı Katılımcıları!
Saygıdeğer Sayın Başkan,
Sayın Genel Sekreter,
Değerli başkanlar,
Temsilci heyetleri,
Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi’nin çalışmalarına gözlemci olarak
iştirak, Macaristan Parlamentosu için büyük onur ve memnuniyet. İzninizle size Macaristan
Parlamento Başkanı Sayın Lazslo Köver ve Parlamentonun milletvekillerinin selamlarını
iletmek istiyorum. Aynı zamanda samimi ve dostça kabul ve ayrıca mükemmel orga
nizasyon için Asamble organizatörlerine şükranlarımı sunmak isterim.
Sadece üye devletler çerçevesinde değil, ayrıca onlardan uzakta, uluslararası arenada,
özellikle, AGİT, Avrupa Parlamentosu veya Baltık Asamblesi gibi kuruluşlarda TÜRKPA’nın
saygınlığının arttığını görmek ve hissetmek bizim için büyük memnuniyettir. TÜRK
PA ve üye devletlerin nüfuzunu güçlendirdiği ve örgütün verimli çalışmalarına katkıda
bulunduğundan dolayı, Macaristan tarafı olarak bu istikametin önemli ve desteklenmesi
gerektiğini düşünüyoruz.
Biz-milletvekilleri sadece toplumun bütün alanlarında, keza ekonomi, kültür, eğitim,
sağlık ve toplumun yaşamsal faaliyetlerinin diğer alanlarında gerçekten verimli ve teşvik
edici yasal çerçevesi oluştuğu takdirde Kendi mevzuat çalışmalarımızdan memnun kalabil
iriz. Bu ülkelerimizin refah ve güvenlik eğilimleri doğrultusunda teşviklerin garantisidir.
Büyük memnuniyet duymaktayız ki, TÜRKPA ayrıca bu eğilimlerin önemli olduğunu
düşünüyor ve bu amaçla kendi içinde uzmanlaşmış komisyonlarını kurmuştur.
Değerli Asamble,
Macaristan Parlamentosu işbirliğin geliştirilmesi için hazırdır ve bu çerçevede
uluslararası işbirliğinde çeşitli alanlarda kazanılmış deneyim alışverişine hazırdır. Net
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konuların oluştuğu durumlarda, onların derhal ve hiçbir engele maruz kalmadan müzak
ereye sunulmasını öneriyorum.
Bizim milletvekillerinin üzerine halklarımız ve ülkelerimizin geleceği için büyük sorum
luluklar düşmektedir. Bu minvalde, fırsattan yararlanarak, halklarımız arasında doğrudan
ilişkilerin güçlendirilmesi fikrini katılımcıların dikkatine sunmak isterim. TÜRKPA’nın
ağırlığını ve nüfuzunu kullanarak halk diplomasisi dahil, gençlerimiz arasında doğrudan
ilişkilerin teşviki, ülkelerimiz arasındaki kültürel ilişkilerin güçlendirilmesine destek ver
ilmesini öneriyorum. Düşünüyorum ki, gelecek ve ülkelerimiz arasındaki ilişkiler ve işbirliği
açısından, TÜRKPA gibi prestijli uluslararası teşkilatın desteğine ihtiyaç duyacağımız
önemli bir istikamettir.
Son olarak izniniz ile, TÜRKPA’nın VI. Genel Kurulu’nun üst düzey organizasyonu ve
güzel çalışma ortamı için ev sahibi ve teşkilatçılara teşekkürlerimi bildiriyorum. Eminim
ki, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi öngörülen görevini tam yerine getir
erek gelecekte de üye ülkeler arasında çok taraflı işbirliği ve halklarımız arasında dostluk
ilişkilerini güçlendirip ve geliştireceğinden eminim.
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ASTANA DEKLARASYONU
Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi Altıncı Genel Kurulu 3-4 Aralık
2015 tarihlerinde Azerbaycan Milli Meclisi, Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosu’nun her
iki kanadı, Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneşi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin katılı
mıyla Astana’da gerçekleştirilmiştir.
Altıncı Genel Kurul Katılımcıları,
• Parlamentolar arasındaki işbirliğini daha da derinleştirmek için güçlü iradelerini ifa
de ederek ve bu çerçevede 21 Kasım 2008 tarihli Türk Dili Konuşan Ülkeler Parla
menter Asamblesi’nin kuruluşu hakkındaki İstanbul Anlaşması ve 3 Ekim 2009 ta
rihli Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin kuruluşu hakkındaki Nahcivan
Anlaşması ve daha önceki TÜRKPA deklarasyonlarına atıfta bulunarak;
• Türk dili konuşan ülkeler arasında ortak tarihi, dilsel ve kültürel bağlara dayanan
yakın ve çok yönlü işbirliğinin geliştirilmesinde parlamentoların hususi rolünü dik
kate alarak;
• Asamble çerçevesinde 2014 yılında düzenlenen son Beşinci Genel Kuruldan bu yana
işbirliği alanında gerçekleşen esaslı gelişmeyi memnuniyetle karşılayarak;
• Türk dili konuşan ülkelerin parlamentoları arasındaki etkileşimin üye ülkelerde sür
dürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınmaya, kültür ve eğitim alanında ilerlemesine,
hukukun üstünlüğü ve temel haklar ile hürriyetlerin güçlendirilmesine katkı sağla
dığını vurgulayarak;
• Türk dili konuşan Ülkeler arasında kapsamlı ve derinleşen ilişkilerin siyasi diyalo
ğu güçlendirdiği ve hem bölgede hem de dünyada istikrar ve güvenliği artırdığının
farkında olarak;
• Egemenlik, toprak bütünlüğü, uluslararasıtanınmış devlet sınırlarının ihlal edile
mezliği başta olmak üzere BM Şartında güvence altına alınmış norm ve prensiplere
bağlılığını teyit ederek;
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Aşağıdaki hususları beyan eder:
1) Parlamenter Asamble, 11 Eylül 2015’te Astana’da düzenlenen ve Türk dili konuşan
ülkeler arasındaki mevcut işbirliği gündemini tespit eden Türk Dili Konuşan Ülke
ler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Beşinci Zirvesinin sonuçlarını büyük takdirle
karşılar ve Türk Konseyi çerçevesinde benimsenen karar ve girişimlere yasama yö
nünden destek vermeye hazır olduğunu teyit eder;
2) Parlamenter Asamble, Türk Konseyinin üye ülkelerin kitlesel basın-yayın kuruluş
ları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi çabalarını destekler ve bu alanda belir
lenen amaç ve hedeflere ulaşılmasını sağlamaya hazır olduğunu ifade eder;
3) Parlamenter Asamble üye ülkeler arasındaki ekonomik işbirliğinin ülkeler arasın
daki bağların güçlendirilmesine katkı sağladığını kabul eder ve bu bağlamda üye
ülkelerdeki iş ve yatırım ortamının daha da iyileştirilmesi çağrısında bulunur;
4) Parlamenter Asamble, üye devletlerde hayata geçirilen taşımacılıktanve ulaştırma
projelerinden üye devletlerin faydalanmasını teşvik eder ve bu çerçevede üye dev
letlerdeki ulaştırma akışı ve potansiyelini artırmak amacıyla yasal ve teknik süreç
lerin basitleştirilmesi alanında daha fazla adım atılması çağrısında bulunur;
5) Parlamenter Asamble yeni oluşturulan Çevre ve Doğal Kaynaklar Komisyonunun
faaliyetlerini takdir eder ve doğal kaynakların akılcı kullanımı, alternatif enerji
kaynaklarının geliştirilmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunması gibi alanlarda ülke
ler arasındaki işbirliğinin önemini vurgular;
6) Parlamenter Asamble çevre konularında üye ülkelerin ilgili ulusal makamları ile
işbirliği girişimlerine tam destek verir;
7) Parlamenter Asamble, TÜRKPA ile Türkistan’daki Uluslararası Kazak-Türk (Ahmet
Yesevi) Üniversitesi (UKTÜ) ve Kırgız-Türk Manas Üniversitesi (KTMÜ) arasında
ki işbirliğini olumlu karşılarve bir Türk dilinden diğerine nitelikli tercümanların
yetiştirilmesi ile ilgili sözlüklerin ve dil öğrenimi eğitim malzemelerinin derlenme
sinin üye ülkeler arasındaki kültürel, eğitimsel ve insani bağların ilerletilmesine
katkı sağlayacağı yönündeki umudunu dile getirir;
8) Parlamenter Asamble, Kazakistan Cumhuriyeti erken başkanlık seçimleri ile Tür
kiye Cumhuriyeti, Kırgız Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti genel seçim
leri esnasındaki seçim gözlemiheyetlerinin faaliyetlerini olumlu değerlendirir ve
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Hukuk İşleri ve Uluslararası İlişkiler Komisyonunun Asamble’nin seçim gözlemi
faaliyetlerine ilişkin ortak hukuki zemin ve standartların genişletilmesi ve benim
senmesi imkânları hususunda istişarelere başlamasını önerir;
9) Parlamenter Asamble, başta TÜRKPA’nın yasama uzmanları birikimi ve üye ül
keler arasında daha geniş düzeyde parlamenter tecrübe alışverişi ve iyi uygulama
paylaşımına ilişkin devam eden çabaları olmak üzere Azerbaycan Dönem Başkan
lığının faaliyetlerini büyük takdirle karşılar;ve meclis idari teşkilatlarının birimleri
arasında yasama, dış ilişkiler, halkla ilişkiler ve bilgi işlem birimlerinden başlamak
üzere her birine farklı bir meclis tarafından ev sahipliği yapılmak üzere uzmanlık
toplantıları yapılması için üye meclislere çağrıda bulunur;
10) Parlamenter Asamble, güncel zorluklar ve eğilimlere uygun biçimde karşılık ve
rebilmek amacıyla iyi yönetişim, hukukun üstünlüğü ve sivil toplumun gelişmesi
konularına eğilmeye devam etmeye hazır olduğunu ifade eder;
11) Parlamenter Asamble, Türk devletleri arasında verimli bir etkileşimin ve kurumsal
işbirliğinin genel bütünlüğünün sağlanması amacıyla faaliyetlerinin Türk Konseyi,
TÜRKPA, TURKSOY, Türk Akademisi ve Türk Kültür ve Miras Vakfı ile güçlü ve
sürdürülebilir eşgüdüm ihtiyacını ifade eder;
12) Parlamenter Asamble, TÜRKPA’nın küresel uluslararası platformda;görünürlüğü
nün artırılması amacıyla diğer bölgesel ve uluslararası örgütlerle işbirliğinin geliş
tirilmesinde kaydedilen ilerlemeye dikkat çeker;
13) Parlamenter Asamble, Kırgız Cumhuriyeti’nin Avrupa Konseyi Parlamenter Mecli
si’nde (AKPM) “demokrasi için ortaklık” statüsü edinmesinden ve tarafların seçil
miş organların hesap verebilirliğine yönelik olarak 26-27 Mart 2015’te İstanbul’da
ortak bir konferans düzenlendiğini ve AKPM’nin 2 Haziran 2015’te Bişkek’te Kır
gızistan Jogorku Keneşinin himayesinde Uluslararası Orta Asya’da Göç Konferan
sı’nı düzenlediğini göz önünde bulundurarak, AKPM ile somut işbirliğinin başla
masından duyduğu memnuniyeti ifade eder;
14) Parlamenter Asamble, aynı zamanda Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile etkileşi
min başlamasından duyduğu memnuniyeti ifade eder ve 21 Kasım 2014’te Bakü’de
IOM temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen ve göçten kaynaklanan sınamaları ele
alan üye ülkelerin sosyal politika ve sağlık alanındaki meclisihtisas komisyonları
nın İkinci Toplantısının sonuçlarını olumlu karşılar;
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15) Parlamenter Asamble, özellikle 2016 yılında Bakü’de gerçekleşmesi beklenen Mü
hendislik, Mimarlık ve Şehir Planlaması Kongresinin düzenlenmesine yönelik or
tak çabalar olmak üzere, TÜRKPA ve Türk Dünyası Mimarlar ve Mühendisler Bir
liği arasındaki devam eden işbirliğini destekler;
16) Parlamenter Asamble, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile süregelen
işbirliğini olumlu karşılar veTÜRKPA’nınAralık 2014’te gerçekleştirilen 21. AGİT
Bakanlar Konseyi ve Genel Sekreterin 23 Temmuz 2015 tarihinde AGİT Daimi Kon
seyine hitap etmek için Viyana’ya gerçekleştirdiği ziyaret dâhil olmak üzere, AGİT
Parlamenter Asamblesi ve AGİT faaliyetlerine katılımını olumlu karşılar;
17) Parlamenter Asamble, Macaristan Ulusal Meclisi ile gözlemci statüsü çerçevesin
deki işbirliğinin geliştirilmesine desteğini teyit eder ve TÜRKPA Genel Sekreteri
nin 24-25 Mart 2015 tarihli Budapeşte ziyareti ile Macar Parlamentosu Başkanı ve
Macaristan Dışişleri Bakanlığı ile yürütülen müzakereleri kaydeder;
18) Parlamenter Asamble, nerede, kim tarafından ve hangi sebeple gerçekleştirilmiş
olursa olsun hiçbir koşulda gerekçelendirilmesi mümkün olmayan her türlü te
rör eylem, yöntem ve faaliyetlerinikesin surette kınar. Ayrıca, uluslararası organize
suçlar, uyuşturucu, silah, insan ve göçmen kaçakçılığı dâhil, terör, radikalleşme ve
aşırıcılıkla mücadelede devletlerarası işbirliği ve eşgüdümün güçlendirilmesi ko
nusundaki kararlılığını teyit eder;
19) Parlamenter Asamble, dinler arası diyaloğun öneminin altını çizer, Kazakistan
Cumhuriyetinin Dünya Liderleri ve Geleneksel Dinler Kongresinin gerçekleştiril
mesi inisiyatifini memnuniyetle karşılar ve 10-11 Haziran 2015 tarihlerinde Asta
na’da gerçekleştirilen 5. Kongrenin ilke ve fikirlerinin ortak uygulamasının önemi
ni teyit eder;
20) Parlamenter Asamble, Azerbaycan’ın dünya çapında kültürler arası diyaloğu teş
vik etmekteki başarılarını takdir eder ve bu çerçevede 18-19 Mayıs 2015’te 3. Dünya
Kültürler Arası Diyalog Forumu’nun Bakü’de gerçekleştirilmiş olmasından mem
nuniyet duyar ve Azerbaycan hükümetinin 7. Birleşmiş Milletler Medeniyetler İtti
fakı Küresel Forumu’nu 2016’da Bakü’de düzenleme çabalarını takdir eder.
21) Parlamenter Asamble, küresel insani sistemin karşı karşıya bulunduğu sorunların
kaygıyla altını çizer ve üye ülkelere 23-24 Mayıs 2016 tarihlerinde İstanbul’da Dev
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let ve Hükümet Başkanları düzeyinde gerçekleştirilecek Dünya İnsani Zirvesine
olabilecek en üst düzeyde katılım çağrısında bulunur;
22) Parlamenter Asamble, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki Dağlık Karabağ so
runun, egemenlik, toprak bütünlüğü ve Azerbaycan Cumhuriyetinin uluslararası
tanınmış sınırlarının ihlal edilmezliği ilkeleri uyarınca biran önce çözüme kavuştu
rulmasının önemini tekrar yineler;
23) Parlamenter Asamble,Kıbrıs’ta kapsamlı müzakere sürecinin 15 Mayıs 2015 tari
hinde yeniden başlatılmasını ve kaydedilen gelişmeleri memnuniyetle karşılar;
Kıbrıs’ta adadaki iki halkın siyasi eşitliğine dayalı siyasi bir çözüm için güçlü des
teğini yineler ve Kıbrıs’ın eşit ve kurucu ortaklarından biri olan Kıbrıs Türk halkı
ile barışçıl, güvenli ve müreffeh bir gelecek arzuları çerçevesinde dayanışmasını
ifade eder;
24) Parlamenter Asamble, Kırgız Cumhuriyeti’ni 2016-2018 dönemi için Birleşmiş Mil
letler İnsan Hakları Konseyine seçilmesinden dolayı tebrik eder ve 2017-2018 döne
mi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi adaylık sürecinde Kazakistan Cumhuriye
tine ve 2017-2019 dönemi Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi adaylık
sürecinde Azerbaycan Cumhuriyetine başarılar diler;
25) Parlamenter Asamble, Azerbaycan Cumhuriyetinin ev sahipliği yaptığı ve 12-28
Haziran 2015 tarihlerinde Bakü’de gerçekleşen Birinci Avrupa Oyunları’nı takdirle
karşılar ve spor, kültürel çeşitlilik, hoşgörü ve karşılıklı anlayış evrensel fikirlerinin
öne çıkarılmasında Azerbaycan’ın kararlılığını ve katkısını bir kez daha sergilemiş
olan, oyunların mükemmel şekilde düzenlenmesinden dolayı Azerbaycan halkını
ve Hükümetini tebrik eder;
26) Parlamenter Asamble, üye ülkelere, EXPO 2016 Antalya ve EXPO 2017 Astana fuar
larının organizasyonunda Türkiye ve Kazakistan’a ve 9-13 Ekim 2016 tarihlerinde
İstanbul’da gerçekleştirilecek 23’üncü Dünya Enerji Kongresi’nin organizasyonun
da Türkiye’nin çabalarına destek verme çağrısında bulunur, her iki ülkeye bu et
kinliklerin düzenlenmesinde başarılar diler;
27) Parlamenter Asamble, Kırgız Cumhuriyeti ev sahipliğinde 8-14 Aralık 2014 tarihle
rinde Isık Gölü’nde gerçekleşen Birinci Dünya Göçebe Oyunları’nın başarılı orga
nizasyonunu takdir eder ve Kırgız Cumhuriyetinin İkinci Dünya Göçebe Oyunla
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rı’na ev sahipliği yapma girişimini memnuniyetle karşılar ve Göçebe Oyunlarının
bilinirliğinin arttırılması için üye ülkeleri İkinci Dünya Göçmen Oyunlarına kap
samlı basın-yayın desteği vermeye çağırır;
28) Parlamenter Asamble Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Söz
leşmesi Taraflar Konferansı ve Parlamenter Ağ Yönlendirme Komitesi Başkanlıkla
rına seçilmesini tebrik eder ve Türkiye’nin çölleşme ile mücadeleye yönelik etkin
likler düzenleme çabalarına kapsamlı destek verilmesi için taraf devletlere çağırıda
bulunur;
29) Parlamenter Asamble, Astana’nın her zamanki misafirperverliğini ve TÜRKPA 6.
Genel Kurulunun Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosu tarafından örnek organi
zasyonunu takdirle karşılar;
30) Parlamenter Asamble, 2016 yılındaki 7. Genel Kurulunu Kırgız Cumhuriyetinde
düzenleme kararı almıştır.
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TÜRKPA 6. Genel Kurulu,
Astana, 4 Aralık 2015

ÇEVRE VE DOĞAL KAYNAKLAR KOMİSYONU

TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELERDE ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE
TAVSİYE KARARI
Çölleşmenin, TÜRKPA üyesi ülkerin istikrarlı Sosyo-Ekonomik kalkınmasını sekteye
uğratabilecek en ciddi ekolojik ve Sosyo-Ekonomik sorunlardan birisi olduğunu dikkate alarak,
Üye ülkelerde çölleşmenin yayılması ve giderek yoğunlaşması sonucunda insanların zarar
görmesi, ekonomik zararlar,mali kayıplar ve sosyal problemlerden rahatsızlık duyarak,
Uluslararası kamuoyu tarafından metodolojik, teknik ve mali yardım sağlanabilmesi için önemli
katkılar sağlayan ve bu yardımlar aracılığıyla çölleşmeyle mücadeleye katkı veren önemli kitle olarak
bölgesel işbirliğin önemini kabul ederek,
Tehlike altında olan ekolojik döngünün korunması ve yoksulluğun önlenmesi alanında yeterli
çözüm yollarını bulmak için TÜRKPA üyesi ülkelerde oluşan toprak bozulmasının temel yönlerini
belirlemek ve bu yönlerin oluşum sürecini belirlemenin zorunlu olduğundan haberdar olarak,
Parlamenter Asamble TÜRKPA üyesi ülkelerin ulusal parlamento ve hükümetlerine tavsiye
etmektedir:
a) Konuyla ilgili doğru bilginin toplanılması ve insanların çevreye verdikleri dost ilişkilerine
katkı sağlanması amacıyla toplumun bilgisinin artırılması için üye ülkelerde “Çölleşmeyle
mücadele kültürünü” aşılamak;
b) Uluslararası kriterlere uygun olarak çevrenin korunması da dahil Çölleşmeyle mücadele
alanında çevre üzerine mevzuatın uygunlaştırılması;
c) Deneysel uygulamalı (metodolojik) ve tanıtım (bilgi-reklam) amaçları için uygun
sözleşmeler üzere pilot projelerin hayata geçirilmesi;
d) İlgili ulusal eylem programları çerçevesince üye ülkelerde gerekli olan çeşitli ormanlar ile
ilgili projelerin oluşturulması ve hayata geçirilmesi;
e) Üye ülkelerde devlete mahsus yaz ve kış meralarının oluşturulması. Bu süreç sonucunda
toprakların durumunu belirlemek mümkündür ve bu duruma uygun olararak mevcut sorunlar çözüme daha düzgün ve kolay şekilde kavuşur;
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f) Bitki örtüsünün korunması. Toprağın rüzgar ve su erezyonlarından korunması için bitki
örtüsünün muhafaza edilmesi çölleşmle ile mücadelede alınacak esas önlemlerden biridir.
Doğru korunan bitki örtüsü kuraklık dönemlerinde ekosistemin işleyişinin bozulmasının
önünü alacaktır;
g) Esas olarak çölleşmeden zarar gören bölgelerde uygulama için yerli modern teknolojilerden
yararlanmak;
h) Çölleşme sürecinin önlenmesinin getirceği noktada, çeşitli altyapı tesisleri oluşturularak bu
alanların genel görünümünün değiştirilmesi için üye ülkelerin şehir ve köy merkezlerinde
kurak bölgeler için ekonomik imkanlar oluşturmak;
i) Topraklardan verimli yararlanmaya yönelik çalışan uzmanlar ve çiftçilerin ortak
çalışmalarına yardım oluşturacak ekolojik tarım danışma faaliyetlerinin sağlanmasıi;
j) Bilgi, deneyim, eğitim ve ortak araştırma programlarının paylaşımı gibi alanlarda bölgesel
işbirliğin güçlendirilmesi;
k) Çölleşme ile mücadelede kurumsal çerçevenin oluşturulması ve sivil toplum alanlarının
daha aktif katılımıyla, yüksek potansiyel kazandıracak programların geliştirilmesi;
l) Çevrenin korunması da dahil olmak üzere çölleşme ile mücadeleyi kapsayan çeşitli alanlarda ortak faaliyetler için TÜRKPA üyesi ülkelerin katılımıyla bölgesel araç gereçlerin
hazırlanmasına yönelik, fikir alışverişlerini başlatmak ve TÜRKPA şemsiyesi altında
işbirliği fikirlerinin güçlendirilmesine adanmış konferans veya forum düzenlemek.
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TÜRKPA 6. Genel Kurulu,
Astana, 4 Aralık 2015

SOSYAL, KÜLTÜREL VE İNSANİ MESELELER KOMİSYONU

TÜRKPA ÜYE ÜLKELERİ ARASINDA ENFORMASYON
AĞININ GENİŞLETİLMESİNE İLİŞKİN
TAVSİYE KARARI
Üye ülkeler arasında çok taraflı ilişkilerin dahada güçlendirilmesi için enformasyon ağı kanal
larının oluşturulmasının önemini anlayarak;
Türk Konseyi’nin 2014 yılı 5 Haziran tarihinde Bodrum’da gerçekleştirilmiş 4. zirve toplantı
sında Kazakistan Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in Türkçe konuşan ülke
lerde Kitle İletişim Araçlarının gelişmesine dair verdiği tekliflerinin faaliyete geçirilmesinin kanuni
açıdan desteklenmesinin hazırlığını bildirerek;
Türk Konseyi, TÜRKSOY ve Türk Akademisi’nin kültürel ve insani alanda işbirliğine yönel
miş, özellikle Türk Kitle İletişim Araçları’nın karşılıklı ilişkilerinin artırılması alanında çabalarını
destekleyerek;
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 15-17 Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirilen IV. Türk Dili
Konuşan Ülkeler ve Topluluklar Medya Forumu’nda müzakere edilen “Türk Dili Konuşan Ülkeler
ve Birliklerin Güncel Sorunları Bağlamında Medya” konusunun önemini dikkate alarak,
Bir Türk lehçesinden diğerine uzmanlaşmış tercümelerin yeteri kadar gelişmediğini dikkate
alarak;
TÜRKPA üye devletlerin parlamento ve hükümetlerine tavsiye etmektedir:
1. Türk dili konuşan ülkeler arasında enformasyon alışverişinin güçlendirilmesine ilişkin et
kinlikleri artırmak. Büyük ölçekli ulusal bilgi ajansları için uygun dile tercüme ve bilginin anında
elde edilmesine fırsat sağlayan, belirtilen dillerde uygun donanımları bulunan uzmanlara sahip olma
amaca yöneliktir. Önerilen pratik adımlar:
a) TÜRKPA üye ülkelerinin önde gelen enformasyon ajanslarının web portallarında belirti
len hükümetlerin ulusal dillerinde seçeneklerin olması;
b) Türk dünyasında meydana gelen olaylar hakkında günlük televizyon haber programlarının
yapılması;
c) TÜRKPA üye ülkelerine ait enformasyon ajansları arasında işbirliğinin kurulması ve ge
nişletilmesi;
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d) Medya ve televizyon arasında enformasyon alışverişinin oluşturulmasına ilişkin düzenli
uygulamaların gerçekleştirilmesi;
e) Türk halklarının kültür, tarih ve dilleri hakkında programların hazırlanması;
f) Türk ülkelerinde yayınlanacak ortak televizyon kanalının kurulması için TÜRKPA uzman
grubunun oluşturulması.
2. Yazılı, senkron ve hızlı tercümenin kalitesinin iyileştirilmesi için Türk dili konuşan ül
kelerin yüksek öğretim kurumlarında profesyonel tercümanların yetiştirilmesine yardım
etmek. Bu konuda diğer maddelerin incelenmesi teklif edilmektedir:
a) Türkçe ve Azerbaycan dilinden, Kazakça ve Kırgızcaya nitelikli tercüme için uzmanlaşma;
b) Kazakça ve Kırgızcadan, Türkçe ve Azerbaycan diline nitelikli tercüme için uzmanlaşma;
c) Nitelikli tercüme konuları için nitelikli bilimsel çalışmalar;
d) Nitelikli tercüme için tercümanlar ve öğrenciler arasında yarışmaların gerçekleştirilmesi;
e) Tercüme konularının müzakerelerine ilişkin yurtiçi ve uluslararası konferansların düzen
lenmesi;
g) Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’ndeki Kırgızca ve Türkçe tercüme programının
desteklenmesi ve bu üniversitenin tecrübesinden yararlanılması;
h) Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye’nin devlet üniversiteleri kapsamında Türk
dili konuşan ülkelerin dillerinde gazetecilerin eğitilmesi ve nitelikli tercümanlar için özel
özel fakultelerin kurulması.
3. Türk dili tercümanlar birliğinin kurulması: (Türk dilleri ifadesinin yanlış olduğu ve Türk
dili ifadesinin doğru olduğu komisyonun üçüncü toplantısında kararlaştırılmıştır)
4. Bilim ve kültür alanında çalışmaların genişletilmesi. Örneğin, nitelikli tercümanların katılı
mı ile yenilikçi gelişme, bilim ve teknolojinin son başarıları direkt olarak bir dilden diğerine tercüme
edilebilir. Aynı şekilde, televizyon yapımları ve filmler de ister alt yazı isterse de dublaj ile iki Türk
dilinde yayınlanabilir.
5. Gençlerin dil tecrübelerine fırsat yaratma amacı ile orta öğretim ve yüksek öğretim seviye
lerinde, ülke dillerine göre gruplaştırılan mektup arkadaşlığı için bilgi altyapısı kurulabilir. İster
geleneksel, istersede elektronik mektuplaşma için adres bilgi deposu oluşturulabilir. Bu konuda Türk
Keneşi kapsamında küçük bir kurum oluşturarak süreç kısa zaman içerisinde başlatılabilir. Projenin
Türk Keneşi tarafından yaşama geçirilmesi tavsiye edilir.
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TÜRKPA 6. Genel Kurulu,
Astana, 4 Aralık 2015

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ KOMİSYONU

ENERJİ SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİNE YÖNELİK İŞBİRLİĞİ ÜZERE
TAVSİYE KARAR
1. Enerji,sanayi ve hizmet alanlarında ki her ürünün önemli parças olduğu için enerji sektö
rünün verimli faaliyeti her bir ekonomi için hayati önem taşımaktadır.Bu bakımdan çevre koruma
talepleri dikkate alınmakla birlikte ekonomik yönden verimli ve güvenilir enerji sağlanması için st
ratejinin geliştirilmesi ve uygulanması ,istikrarlı ekonomik gelişme doğrultusunda milli hedeflerin
hayata geçirlmesi için temel bir ön koşuldur.
2. Üye ülkeler kendi ekonomik ve enerji potansiyeline göre ciddi yönde farklılıklar taşımaktadır.
Bu duruma enerji kaynaklarının varlığı, enerji elde etmenin çeşitliliği ve merkezi enerji pazarının
ve altyapısının gelişme düzeyine örnek göstermek olabilir.Üye ülkelerde kömür,petrol ve gazdan baş
ka olarak yenilenebilir enerji kaynaklarıda dahil olmakla birlikte, nükleer ve hidroelektrik enerjisi de
mevcuttur.
3. Türk Dili konuşan ülkelerin dünya enerji pazarında ki önemi; Hazar Denizi havzasında ki
petrol ve gaz yataklarının dikkate alınmasıyla birlikte yüksek derecede artmıştır. Perspektif projelerin
gelişmesi üye ülkeler arasında enerji alanında koordinasyon faaliyetlerini ve mümkün olduğunda ge
nel stratejilerin oluşturulmasını talep etmektedir.
4. Türk Dili konuşan ülkeler enerji pazarının istikrarı bakımından ortak görevleri paylaşmakta
dırlar.(İthalat ve ihracatın güvenliği ve artımı enerji sektörünün modernleştirilmesi talebi, enerji ala
nında yeterliliği çoğaltmak,enerji üretimi ve kullanımıyla alakadar çevrenin kirlenmesini azaltmak.)
5. Geleneksel enerji kaynaklarının en az orta vadeli perspektifde enerji alanında esas ve üstün
rol oynayacağı gözlenildiği için, geleneksel enerji taşıyıcıları alanında işbirliği altı çizilecek derece
önemlidir. Bu bakımdan enerji yeterliliği ve enerji verimliliği alanlarında yüksek hedeflere ulaşılma
sı, hidrokarbon yataklarının gelişmesi, geleneksel enerji pazarında altyapının daha da sağlamlaştırıl
ması için ek girişimler yapılmalıdır.
6. Astana’da gerçekleştirilecek EXPO 2017 fuarı yeşil ekonomi ve alternatif enerji kaynakları
nın gelişimi konusu üzerine gerçekleştirilecektir.Buna göre de dünyada özellikle TÜRKPA’ya üye
ülkelerde yeşil enerjinin canlı ve hızlı gelişimi beklenmektedir Bu bakımdan TÜRKPA üye ülkeleri
arasında alternatif enerji kaynaklarının gelişimine adanmış pratik işibirliğinin önemi vurgulanmak
tadır.
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7. Bu çerçevede Parlament Asamblesi 11 şubat tarihinde Bakü’de kabul edilmiş ekonomik işbir
lik alanında nakliyat hizmetlerinin rolü konusunda tavsiye kararını hatırlatıyor ve enerji kaynakla
rının güvenli taşınması da dahil olmakla birlikte,bölgede milli güvenlik bağlamında bütün nakliyat
çeşitlerinin güvenliği üzre koordinasyon faaliyetini destekliyor.
Yukarıda belirtilenleri dikkate alarak; TÜRKPA üye ülkelerinin milli parlamentoları
ve üye devletlerin hükümetlerine teklif etmektedir:
a) Enerji yeterliliği üzre uzun süreli hedefler belirlemek ve modern teknolojinin verimli uygu
lamalarını hayata geçirmek;
b) Devam eden ve öngörülen enerjinin çevreye etkisini değerlendirmek ve proje alanlarında
bitki örtüsü ve doğal yaşamın korunması için vaktinde önlemler alınması ;
c) Çevreyle bağlı rahatsızlık verici ve enerji siyasetinin devamlılığının entegrasyonu aracılı
ğıyla enerji kötü kullanımı sonucunda oluşan ekolojik problemleri çözmek ;
d) Bölgesel veya global enerji güvenliğinin sağlanılması için geleneksel enerji pazarı altyapısı
gibi boru hatlarının ulaştırılması için araçların ve gereçlerin önemli derece sağlamlaştırıl
ması ve çeşitlendirilmesine dikkat edilmesi ;
e) Küresel enerji üretimine kendi katkısının artırılması amacıyla yenilenebilir enerji kaynak
larının (biokütle, rüzgar, güneş, termal) gelişimine destek vermek
f) Güvenli, sürekli ve verimli enerji gereçlerini sağlamak amacıyla saf ve yenilenebilir enerji
gelişimi üzerine araştırma ve gelişim çabalarına dikkat etmek;
g) Ortak seminerler ve konferanslar düzenlenmesi amacıyla Astana’da gerçekleştirilecek olan
EXPO-2017 fuarı için temsili destek gibi bazı önlemler ve toplantılar düzenlemek;
h) EXPO-2017 fuarı üye ülkelerinin çabaları arka planda yenilenebilir enerji kaynaklarının
gelişimini belirtmek;
i) Enerjinin gelişimi siyasetine uygunlaştırılmış yaklaşımnı temin etmek,ve böylece bu alanda
daha iyi bölgesel koordinasyon amacıyla bilgi ve tecrübeyi paylaşmak;
j) Türk işbirliği kurumlarını çekme ve üye devletlerin bilim adamları arasında işbirliği ve tec
rübe alışverişini teşvik etmekle enerji ile bağlı bilginin toplanması, yayılması ve değişimini
sağlamlaştırmak.
k) Ortak projeler, bilgi ve tecrübe paylaşımının gelişimi, yenilebilir enerji kaynakları için alt
yapı ve donanımlarının ortak üretimi: Başvuruları ve araştırma olanaklarının gelişmesi
için Türk Konseyi bünyesinde daimi sekreterliğin oluşturulmasının faydalı olacağını dikka
te alarak deneyim, teknik bilgi ve genel becerilerin geliştirilmesi için ciddi adımlar atmak;
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TÜRKPA 6. Genel Kurulu,
Astana, 4 Aralık 2015

HUKUK İŞLERİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOMİSYONU

TÜRKPA ÜYESİ ÜLKELERDE SEÇİMLER, SEÇİM SİSTEMLERİ VE
ASAMBLE’NİN SEÇİM GÖZLEM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN
TAVSİYE KARARI
Parlamenter Asamble;
1) Demokrasinin ilkeleri, hukukun üstünlüğü ve beyannamelerde dile getirilen insan haklarına
saygı yükümlülükerini yeniden tasdik ediyor;
2) Halkın özgür ve demokratik seçim ile ifade edilen iradesinin bütün hükümetlerin iktidarını
ve meşru zeminini oluşturduğunu vurguluyor;
3) Üye ülkelerin ulusal seçim tüzüklerinin gelişmesi şeffaflık,adalet ve insan haklarına saygı
ilkelerine paralel biçimde idari seçimlere yönelik önemli ilerleyişini belirtiyor;
4) Her bir üye ülkenin ulusal egemenliğine ve iç işlerine karışmama hassasiyetlerinden dolayı
gözlem ilkelerine ayrıca seçim süreçlerine toplumsal güvenin artmasına ilişkin verdiği katkılar
ile Asamblenin rol almasını sağlayan Uluslararası Gözlemciler Misyonu’nun faaliyetini olumlu
değerlendiriyor;
5) Üye ülkelerde ulusal seçimlerin kapsamlı izlenmesi için Misyonun gözlemsel deneyiminin
artması ve geleceğe yönelik verimin artırılmasına dair fikirlerini tavsiye ediyor;
6) Üye ülkelerin seçim sistemleri ve siyasi yapılarını dikkate alarak üye ülkeler arasında enfarmasyon ve iyi yönetimlerin paylaşılması TÜRKPA seçim gözlem yöntemlerinin hazırlanması ve
kabul edilmesinin müzakerelere yol açacağını anlıyor;
Ulusal parlamentolara tavsiye ediyor:
i) Üye ülkeler arasında bir sonraki faaliyetlerin de içinde olabileceği ulusal seçim tüzükleri ve
sistemleri hakkında enfarmasyon ve deneyim değişimine ilişkin iş birliğin gelişmesi,
a) Üye ülkeler tarafından deneyimlerin uygulanması ve ulusal seçim sistemleri,referandum
ve seçimlere ilişkin yasal zeminin analizi ve değerlendirilmesine hasr olunmuş uzman
toplantıları, seminerler ve yuvarlak masa toplantılarının düzenlenmesi,
b) Üye ülkeler arasında karşılıklı mekanizmaların oluşturulması ve onların geliştirilmesine
yönelik yüksek seçim kurumları ile ortak toplantılarının tertiplenmesi,
c) Seçimlerle bağlı uluslararası hukuk belgelerinin yakından öğrenilmesi,
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ii) Üye ülkelerde uzun süreli seçim gözlemi ve ulusal seçim sürecinin tarafsız değerlendirilmesine
dayalı TÜRKPA seçim gözlem yöntemlerinin hazırlanmasına ve kabulüne ilişkin müzakerelere başlamak; Belirtilen yöntemler, belirli standartları, yönetmelikleri, tavsiye ve deneyimleri içerebilir.
iii) Ulusal seçimlerin usulü, idari ve kurumsal yönlerini araştırmak amacı ile milli uzmanların
ulusal seçimlerin gözlemine katılımının sağlanması;
iv) Türk iş birliği çerçevesinde seçim gözlem standartları için tek modelin oluşturulması ve
Türk Konseyi ile ortak gözlem misyonlarının gerçekleştirilmesini organize etmek;
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SEÇİM
GÖZLEMİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ
RAPOR
TÜRKPA Uluslararası gözlemciler misyonu, 10 Ağustos 2014 tarihinde Türkiye Cum
huriyeti’nde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin, kısa süreli izleme (monitoring) çalış
malarını gerçekleştirmiştir. Cumhurbaşkanı seçimi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez
tüm vatandaşların doğrudan, katılımıyla gerçekleşti.
2007 yılında yapılan referandum ile ülke vatandaşları, 2014 yılından itibaren Cumhur
başkanlığı seçimlerinin halk tarafından seçilmesi (21/10/2007 tarihli ve 5678/1 sayılı Anaya
sa değişikliği) kararını aldılar. Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu bilgilerine göre,
bu seçimlerin gerekli yasal çerçeveleri 19.01.2012 tarihli Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu ile
temelledirilmiştir.
Seçim için oy kullanma işlemi sabah saat 8’den saat 17’ye kadar sürmüştür. Yüksek Se
çim Kurulu’nun seçimlerle ilgili ön bilgilerine göre, seçime seçmenlerin % 74`ü katılmıştır.
Türkiye ziyareti çerçevesinde, TÜRKPA uluslararası gözlemciler misyonu Azerbaycan
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Cumhuriyeti Milli Meclis Milletvekili Nizami Caferov’un başkanlığında, Yüksek Seçim Ku
rulu Başkanı Sayın Sadi GÜVEN, Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Haşim KILIÇ, Türki
ye Büyük Millet Meclisi üyesi ve TÜRKPA Hukuk İşleri ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu
Başkanı Haluk İPEK ve diğer TÜRKPA üyesi milletvekilleri, T.C. Dışişleri Bakanlığı’nın
yüksek yetkilileri yanı sıra, başka resmi yetkililerle görüşmüştür. Adı geçen görüşmelerde
gözlemciler, Cumhurbaşkanlığı seçiminin gerekli hazırlığı yapılan faaliyetler ve uluslarara
sı kabul görmüş seçim standartlarının sağlanması hakkında detaylı bilgiler almışlardır.
Türk yetkililer, bu seçimlerin ülkedeki tüm halkın katılımı ile gerçekleşen ilk Cumhur
başkanlığı seçimleri olduğunu ve bu nedenle hükümetin tüm vatandaşlarının oy kullanma
hakkını kullanabilmeleri için gerekli önlemlerini aldığını bildirdiler. Örneğin, 31 Temmuz
– 3 Ağustos 2014 arasında ülke dışındaki Türkiye vatandaşları, Türkiye’nin diplomatik mis
yonlarında kurulan sandıklarda ve Türkiye Hükümeti tarafından geçici olarak kiralanan
binalarda oylarını kullandılar. Kayıtlı seçmen sayısı 52 milyon 894 bin 115 kişi olup, yakla
şık 2 milyon 700 bin seçmen yurt dışında kayıtlıdır.
Seçim mevzuatı, uluslararası gözlemcilerin seçim sürecinde yer almasına imkan sağlar.
TÜRKPA gözlemcileri tüm sorularını Yüksek Seçim Kurulu’na doğrudan sormuşlardır.
Türkiye’de Yüksek Seçim Kurulu üyeleri ve diğer bölge seçim kurulu üyeleri, yargı
erkinin mensupları tarafından hakimler arasından atanmaktadır. Doğrudan adaylığı teklif
eden siyasi partilerin temsilcileri il seçim kurulu çalışmalarına katılabilmekte, ilçe seçim
kurullarında gözlemci olarak bulunabilmektedir. Vatandaşlar ve basın mensupları oy sayı
mını izleyebilmektedirler.
TÜRKPA Uluslararası gözlemciler misyonu olarak, seçim öncesi sürecin bir ay sürdü
ğü ve tüm adayların seçim kampanyalarını yürütmek için aynı haklara sahip oldukları yanı
sıra, aynı ölçüde medya erişimi sağlandığı hakkında bilgilendirilmiştir. Adayların seçim
kampanyaları ülkenin seçim mevzuatı çerçevesinde yürütülmüştür.
İzleme misyonu, 2005 yılında BM tarafından onaylanan Uluslararası Gözlemin Davra
nış Kurallarında belirlenen hükümlerin ve diğer uluslararası yasal kuralların herhangi bir
önemli ihlalini veya sapmalarını gözlemlemedi. Gözlemciler, seçim sandık noktalarında
resmi belgelerle tanışmış, seçmenler ve adayların temsilcileri ile konuşmuşlardır.
TÜRKPA Uluslararası gözlemci misyonunu oylama sürecini Ankara’nın Çankaya, Ke
çiören, Yenimahalle, Altındağ bölgelerinde, sandıkların mühürlenmesi ve seçim yerlerinin
açılmasında hazır bulunarak seçmen listeleri ve diğer resmi evrak ile tanışmışlardır. Seç

78

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

TURKPA

Türk Dİlİ Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesİ

menler ve siyasi parti temsilcileri ile görüşmüşlerdir. Ayrıca gözlemci heyeti Altındağ se
çim bölgesinde sandıkların açılması ve sayım sürecini de izlemiştir.
Bazı teknik kusurlar, tüm seçim süreci üzerinde önemli bir etkisi olmayan özel durum
lar olarak değerlendirilebilinir.
Gözlemciler, ulusal mevzuat ve uluslararası standartlar çerçevesinde düzenlenen se
çim prosedürünün sandıklardaki oylama sürecinin sakin bir şekilde geçtiğini kaydetti.
10 Ağustos 2014 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nde gerçekleşen ilk genel Cumhur
başkanlığı seçimleri uluslararası standartlara uygundur.

KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN
ERKEN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNE İLİŞKİN
RAPOR
Türk Dili Konuşan Ülkelerin Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Uluslararası Gözlem
ciler Misyonu, 26 Nisan 2015 tarihinde Kazakistan’da düzenlenen erken cumhurbaşkanlığı
seçimlerini kısa süreli gözlemlemiştir.
Kazakistan Cumhuriyeti Merkez Seçim Komitesi’nin verdiği bilgilere göre, yapılan se
çimler Kazakistan Cumhuriyeti’nin “Kazakistan’da seçimler hakkında” Anayasa Kanunu
na uygun olarak yapıldığıdır.
TÜRKPA Uluslararası Gözlemciler grubunun bünyesine, TÜRKPA üyesi olan üç dev
letin: Azerbaycan Cumhuriyeti, Kırgız Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin parlamen
tolarının ve ayrıca TÜRKPA Uluslararası Sekreterliğinin temsilcileri dahildir.
Seçim merkezleri sabah saat 7:00’den akşam 20:00’dek faaliyet göstermiştir. Merkez Se
çim Komitesi’nden verilen bilgilere göre seçmenlerin %95’i seçimlerde oy kullanmıştır.
Ziyaret kapsamında Uluslararası Gözlemciler Misyonu üyeleri, Kazakistan Parlamen
to Meclisi’nin Başkanı Kabibulla Jakupov, Merkez Seçim Komitesi Başkanı K.T.Turganku
lov ve Devlet Sekreteri ve Dışişleri Bakan Yardımcısı A. Volkov ile görüşmeler yapmıştır.
Görüşme sırasında gözlemcilere Kazakistan’da yapılacak erken Cumhurbaşkanlığı Seçim
lerinde yürütülen hazırlık çalışmaları hakkında detaylı bilgiler verilmiştir.
Kazakistan’da Uluslararası Gözlemcilere seçimleri izleme amacıyla gerekli yasal, orga
nize ve teknik yardım gösterilmiştir.
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Seçimler sırasında Uluslararası Gözlemciler Misyonunun ülkede bulunması seçimle
rin halka yönelik ve adil şekilde gözlemini temin ediyor.
Faaliyetleri kapsamında Gözlemciler seçim merkezlerinde hazırlık çalışmalarını değer
lendirmiş, seçim öncesi seçim kampanyalarının son aşamalarının gidişatını objektif izleme
olanağına sahip olmuş, seçmenler ve Merkez Seçim Komitesi üyeleri ile konuşmuşlardır.
Kazakistan Cumhuriyeti’nin “Kazakistan’da seçimler hakkında” Anayasa Kanununa
uyularak bütün adaylar için aynı koşullar oluşturulmuştur.
26 Nisan 2015 tarihinde seçim günü TÜRKPA Uluslararası Gözlemcileri Astana şehri
nin 97, 91, 88, 81, 82 ve 104 numaralı seçim merkezinde bulunmuş, orada seçimlerin çeşitli
aşamalarına, merkezlerin çalışmaya başlamasıdan, seçmen oylarının sayılmasına ve seçim
lerin sonucunun belirlenmesine kadar oylama süreci hakkında şahsi izlenim oluşturma ola
nağına sahip olmuşlardır.
Gözlemciler Misyonu faaliyet kapsamında Birleşmiş Milletler tarafından 27 Ekim 2005
tarihinde kabul edilmiş “Uluslararası Seçim Gözlem İlkeleri” bildirgesini, Avrupa Konseyi
Venedik Komisyonu tavsiyelerini ve diğer uluslararası hukuki anlaşmalarda ifade edilmiş
tarafsızlık, açık propoganda, adil ve fikir beyan etmeme ilkelerini benimsemişlerdir.
Gözlem sırasında idari ve kolluk kuvvetlerinin çalışanları tarafından Seçim Komisyo
nunun çalışmalarına herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır. Exit poll yapılması için
bütün olanaklar sağlanmıştır.
TÜRKPA Gözlemcileri faaliyetlerinde, Kazakistan Cumhuriyeti’nin Seçim Tüzüğüne
ve aynı zamanda politik tarafsızlık, seçimlere müdahalede bulunmama ve seçim sürecinin
katılımcılarına üstünlüğün verilmesi ilkelerini benimsemişlerdir..
TÜRKPA Uluslararası Gözlemciler misyonu belirtmektedir, küçük teknik aksaklıklar
dışında Kazakistan Cumhuriyeti’nde yapılan erken Cumhurbaşkanlığı Seçimleri demok
ratik ortamda gerçekleşmiş, seçimler ulusal tüzüklere ve uluslararası kurallara tamamıyla
uygun olmuştur. Bu, Kazakistan devleti tarafından demokratik seçimlerin yapılması üze
rine uluslararası yükümlülüklere uyularak, seçim sürecinin bütün katılımcılarının seçimin
hukuk ve özgürlüklerinin sağlanmasının onayıdır.
Nihai olarak TÜRKPA Uluslararası Gözlemciler Misyonu 26 Nisan 2015 tarihinde Ka
zakistan’da yapılmış erken seçimlerin meşru ve uluslararası demokratik standartlara uy
gun hayata geçirildiğini bildirir.
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ
RAPOR
Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan milletvekilleri ve Sekretarya temsilcilerinden
oluşan TÜRKPA Uluslararası Gözlem Misyonu 7 Haziran 2015 tarihinde Türkiye Cumhu
riyeti’nde gerçekleştirilen Milletvekili Genel Seçimlerinde gözlemci olarak yer almıştır.
Seçimler; Anayasa, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun,
Milletvekili Seçimi Kanunu, Siyasi Partiler Kanunu ve Yüksek Seçim Kurumu kararları ile dü
zenlenmektedir. Ayrıca seçimlerin hukuki kapsamı 21 Ekim 2007 tarihli Türkiye Büyük Millet
Meclisi tarafından hazırlanan Seçimlere yönelik Anayasa Kanunları ile düzenlenmiştir.
Ziyaret çerçevesinde TÜRKPA gözlemcileri, Yüksek Seçim Kurumu Başkanı, Anayasa
Mahkemesi Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı ve Türkiye
Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüşme gerçekleştirmişlerdir. Görüşmeler sıra
sında gözlemcilere genel seçimlere yönelik hazırlıklarla bağlı hayata geçirilen uygulamalar
hakkında geniş bilgiler verilmiştir. Yüksek Seçim Kurumunca verilen bilgilere göre ülkede
53 milyondan fazla, yurtdışında ise 2,8 milyon seçmenin kayıtlı olduğu ve aynı zamanda
bu seçimler için tahmini olarak 74 milyon oy pusulasının basıldığı belirtilmiştir. 8-31 Mayıs
2015 tarihleri arasında devam eden yurtdışı oy verme işlemi 54 ülkede gerçekleştirilmiştir.
Bununla beraber yurtdışında bulunan seçmenler 33 gümrük noktasında 7 Haziran 2015 ta
rihine kadar oylarını kullanma olanağına sahip olmuştur.
TÜRKPA gözlemcileri, Türkiye’yi sürdürebilir demokrasi ilkelerine sahip olan ülke olarak
değerlendirmektedirler. Türkiye’de seçimlerin daima özgür, adil ve demokratik ilkeler zemi
ninde gerçekleştiğini belirtmektedirler. Seçim takvimi, seçmenlerin kayıtları ve alt organların
eğitim materyallerinin hazırlanması gibi teknik ve usul kuralları çok verimli kullanılmıştır.
Yüksek Seçim Kurumu’nun gözlemcilere verdiği bilgilere göre seçimlere katılmak
üzere 20 siyasi parti üyesi 9861 adayın ve 165 bağımsız aday kaydının yapıldığı dile ge
tirilmiştir. Seçim kampanyası kitle iletişim araçları tarafından naklen yayınlanmıştır ve
TÜRKPA gözlemcileri medya kurumları ve televizyon şirketlerinin tarafsız, net ve gerçek
lik ilkelerine dayalı haraket ettiklerini, özellikle vurgulamaktadırlar. Siyasi partilere seçim
kapmanyasının son yedi günü içersinde devlet kanalında serbest seçim konuşması yapma
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ları olanağı sağlanmıştır. Adaylara medya aracılığıyla seçim kapmanyasının hayata geçi
rilmesi için Türkiye içerisinde halka açık mitinglerin engelsiz yapılma olanakları da dahil
hukuki haklar verilmiştir.
TÜRKPA Misyonu oy verme sürecini tam teşekküllü izleme olnağına sahip olmuştur.
Seçim noktaları sabah saat 8:00’den saat 17:00’ye kadar çalışmıştır. Yüksek Seçim Kuru
mu’nun bilgilerine göre seçimlere katılım oranı % 87 civarı gerçekleşmiştir. Misyon üyeleri
Ankara’nın Çankaya ve Gölbaşı ilçelerinde 50’ye yakın kurulan sandık noktasını ziyaret
etmiştir. Müşahitler oy kullanılma sürecini izlemiş, siyasi partilerin temsilcileri ve sandık
görevlileri ile sohbet etmiştir. Ayrıca TÜRKPA gözlemcileri Çankaya ilçesindeki noktaların
birinde oyların sayılma sürecini gözlemlemiştir.
Türkiye’de yapılan seçimlerin uluslararası gözlemi için bütün hukuki ve maddi-teknik
olanaklar sağlanmıştır. Müşahitler tarafından yapılan gözlem 2005 yılındaki BM Ulusla
rarası Seçim Müşahitleri için Davranış Kodeksi, Avrupa Birliği Venedik Komisyonu’nun
tavsiye kararları ve diğer uluslararası hukuki belgelerce onaylanmış objektiflik, adalet, de
mokrasi ve tarafsızlık ilkelerine uyumlu olmuştur.
Misyon tarafından herhangi bir kanun ihlali kayda alınmamış ve seçim süreci Türkiye’nin
Anayasasına ve uluslararası standartlara uygun biçimde düzenlenmiştir. Küçük teknik aksak
lıklar istisna olarak değerlendirilmiş ve genel olarak seçimin önemine etki etmemiştir.
TÜRKPA Uluslararası Gözlemciler Misyonu vardığı sonuca göre 7 Haziran 2015 tari
hinde Türkiye Cumhuriyeti’nde düzenlenen parlamento seçimlerinin Türkiye Anayasasına
uygun ve yüksek seviyede bir demokrasi ortamında gerçekleştiğini vurgulamıştır.

KIRGIZ CUMHURİYETİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN
PARLAMENTO SEÇİMLERİ
RAPOR
TÜRKPA Uluslararası Gözlem Misyonu, 4 Ekim 2015 tarihinde Kırgız Cumhuriyeti’n
de gerçekleştirilen Parlamento Seçimlerinde gözlemci olarak bulunmuştur. Gözlemci heyette
Azerbaycan, Kazakistan ve Türkiye milletvekilleri ve Sekretarya temsilcileri yer almıştır.
Seçimler; 2010 Anayasası, 2011 yılında çıkarılan Cumhurbaşkanı ve Parlamento Seçim
lerine ilişkin Anayasa Kanunu, 2011 yılında Seçim ve Referandumların düzenlenmesine
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ilişkin çıkarılan Seçim Komisyonu Kanunu, 1999 yılında çıkaralın Siyasi Partiler Kanunu
ve 25 Temmuz 2015 tarihinde imzalanan Parlamento Seçimlerinin düzenlenmesine ilişkin
Kırgız Cumhurbaşkanı kararları ile düzenlenmektedir. Ayrıca Merkez Seçim Kurulu yö
netmelik ve kararları hukuki kapsama dahildir.
Ziyaret çerçevesinde Azerbaycan Cumhuriyeti Milletvekili Nizami Caferov’un baş
kanlığını yaptığı TÜRKPA gözlemcileri, Kırgız Cumhuriyeti Merkez Seçim Kurulu Baş
kanı, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve Sosyal Demokrat Partisi, Bir Bol ve Atameken gibi
bir sıra siyasi parti başkanları ile görüşmeler gerçekleştirmişlerdir. Görüşmeler sırasında
gözlemcilere parlamento seçimlerine yönelik hazırlıklarla bağlı hayata geçirilen uygula
malar hakkında geniş bilgiler verilmiştir. Merkez Seçim Kurulunca verilen bilgilere göre,
seçimler için 2.761.261 seçmenin kayıtlı olduğu ve 3 milyon kadar oy pusulası basıldığı be
lirtilmiştir. Yurtdışında oy verme işlemi için 26 ülkede 36 seçim noktası belirlenmiştir.
Seçim takvimi, seçmenlerin kayıtları ve alt organlar, seçmenler için eğitim materyalle
rinin hazırlanması gibi teknik ve usul kuralları iyi organize edilmiştir.
Bu, 2011 tarihli Seçim ve Referandumların düzenlenmesine ilişkin çıkarılan Seçim Ko
misyonu Kanunu ile yapılan ilk seçimdir. Zorunlu biyometrik seçmen veritabanı oluşturul
ması ve elektronik oy pusulalarının kullanımına ilişkin düzenlemeler Nisan 2015 tarihinde
bu kanuna eklenmiştir. İlk kez bütün seçim noktalarında seçmenin biyometrik veritaba
nından kimliğinin belirlenmesi ve onayı için parmak izi yönteminden yararlanılmış ve oto
matik oy sayısı için elektronik pusulalar kullanılmıştır. Ancak oyların el yöntemi kontrolü
amaçlanmıştır. Seçmen listesine kayıtlı tüm vatandaşların biyometrik verilerini kapsayan
Bütün Seçmen Veritabanı oluşturulmuştur.
Merkez Seçim Kurulu, seçimlere katılmak üzere 14 siyasi partinin kaydının yapıldığı
hakkında gözlemcileri bilgilendirmiştir. Seçim kampanyası kitle iletişim araçları tarafından
yayınlanmıştır ve TÜRKPA gözlemcileri medya kurumları ve özel televizyon şirketlerinin
tarafsız, açık ve gerçeklik ilkelerine dayalı haraket ettiklerini, özellikle vurgulamaktadır
lar. Seçim kampanyası süresince siyasi partiler özel televizyon kanallarında serbest seçim
konuşması yapmaları olanağı sağlanmıştır. Adaylara medya aracılığıyla seçim kapmanya
sının hayata geçirilmesi için eşit olanaklar sağlanmış ve Kırgızistan içerisinde halka açık
mitinglerin engelsiz yapılma koşulları sağlanmıştır.
TÜRKPA Misyonu oy verme sürecini tam teşekküllü izleme olnağına sahip olmuştur. Se
çim noktaları sabah saat 8:00’dan saat 20:00’a kadar çalışmıştır. Merkez Seçim Kurumu bilgile
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rine gore seçimlere katılım oranı %60 civarı gerçekleşmiştir. Misyon üyeleri Bişkek’te 11 seçim
noktasını ziyaret etmiştir. Müşahitler oy kullanılma sürecini izlemiş, siyasi partilerin temsilci
leri ve sandık görevlileri ile görüşmelerde bulunmuştur. Misyon seçim sürecinde yeni teknolo
jilerin uygulanmasını ve biyometrik veritabanının yaratılmasını takdire şayan bulmuştur.
Bu seçim yeni teknolojilerin uygulanması bakımından özel öneme sahiptir ve 21. Asır
teknolojisinin seçimlere gösterdiği etkinin örneği olarak gösterilmiştir. Seçim süreci göster
miştir ki Kırgız Cumhuriyeti’nde seçimlerin biyometrik veritabanı ile düzenlenilmesinin
tecrübeleri bütün dünya ülkeleri için faydalı olabilir.
4 Ekim 2015 akşamı Merkez Seçim Kurumu Seçimlerin ilk sonuçlarını ilan etmiştir:
Ata Meken

% 7,73

Bir Bol

% 8,42

Ar–Namıs

% 0,79

Önügü Partisi

% 9,28

Azattyk

% 0,34

Ata Curt

% 20,14

Sosyal Demokrat Parti

% 27,50

Butun Kyrgyzstan Emgek

% 6,12

Zamandash

% 2,76

Uluu Kyrgyzstan

% 1,50

Kyrgyzstan

% 12,82

Mekenyntymagy

% 0,79

Congress of the Peoples of Kyrgyzstan

% 0,60

Aalam

% 0,40

Kırgız Cumhuriyeti’nde yapılan seçimlerde uluslararası gözlem için bütün hukuki ve
lojistik olanaklar sağlanmıştır. Müşahitler tarafından yapılan gözlem 2005 yılındaki BM
Uluslararası Seçim Gözlemcileri için Davranış Kodeksi, Avrupa Konseyi Venedik Komi
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syonu tavsiye kararları ve diğer uluslararası hukuki belgelerce onaylanmış objektiflik, adil
olma, demokrasi ve tarafsızlık ilkelerine uyumlu olmuştur.
Misyon tarafından herhangi bir kanun ihlali kayda alınmamış ve seçim süreci Kırgız
Cumhuriyeti Anayasası ve uluslararası standartlara uygun biçimde düzenlenmiştir. Bazı
küçük teknik aksaklıklar istisna vakalar olarak değerlendirilmiş ve genel olarak seçim süre
cine önemli etki yapmamıştır.
TÜRKPA Uluslararası Gözlemciler Misyonu Kırgız Cumhuriyeti’nde düzenlenen
parlamento seçimlerinin Kırgız Cumhuriyeti ulusal yasaları ve uluslararası demokrasi
standartlarına uygun olduğu kanaatindedir

TÜRKİYE CUMHURİYETİ TEKRAR
GENEL SEÇİMLERİ
RAPOR
Azerbaycan, Kırgızistan milletvekilleri ve Azerbaycan Milli Meclisi ve TÜRKPA Sek
retarya personelinden oluşan Uluslararası Gözlem Misyonu 1 Kasım 2015 tarihinde Türkiye
Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen Milletvekili Genel Seçimlerinde gözlemci olarak yer almıştır.
Seçimler; Anayasa, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun,
Milletvekili Seçimi Kanunu, Siyasi Partiler Kanunu ve Yüksek Seçim Kurumu kararları ile
düzenlenmektedir. Ayrıca seçimlerin hukuki kapsamı 21 Ekim 2007 tarihli Türkiye Büyük Mil
let Meclisi tarafından hazırlanan Seçimlere yönelik Anayasa Kanunları ile düzenlenmiştir.
Ziyaret çerçevesinde TÜRKPA gözlemcileri, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı, Sayın
Sadi GÜVEN, Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Zühtü ARSLAN, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi’nde grubu olan parti temsilcilerinden Ak Parti adına Sayın Ahmet İYİMAYA,
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Sayın Levent GÖK, ve Milliyetçi Hareket Parti
si Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN ile görüşmeler gerçekleştirmişlerdir. Ayrıca
gözlemci heyet Ankara merkezi dışında Beypazarı İlçesine giderek çalışmalar hakkında
bilgi almış ve Beypazarı Güdül İlçe Seçim Kurulu’nu ziyaret etmiştir.
Görüşmeler sırasında gözlemcilere genel seçimlere yönelik hazırlıklarla bağlı haya
ta geçirilen uygulamalar hakkında geniş bilgiler verilmiştir. Yüksek Seçim Kurulunca
verilen bilgilere göre toplam kayıtlı seçmen sayısının 56.milyon 947 bin, bunların içinde
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yurtdışında seçmen sayısının ise 2 milyon 899 bin olduğu belirtilmiştir. 1 milyon 273 bin
seçmenin 08-25 Ekim 2015 tarihleri arasında devam eden yurtdışı oy verme işlemi 54 ülkede
gerçekleştirilmiştir. Bununla beraber yurtdışında bulunan seçmenler 33 gümrük noktasında
1 Kasım 2015 tarihine kadar oylarını kullanma olanağına sahip olmuştur.
TÜRKPA gözlemcileri, Türkiye’yi sürdürebilir demokrasi ilkelerine sahip olan ülke olarak
değerlendirmektedirler. Türkiye’de seçimlerin daima özgür, adil ve demokratik ilkeler zemi
ninde gerçekleştiğini belirtmektedirler. Seçim takvimi, seçmenlerin kayıtları ve alt organların
eğitim materyallerinin hazırlanması gibi teknik ve usul kuralları verimli kullanılmıştır.
Yüksek Seçim Kurumu’nun gözlemcilere verdiği bilgilere göre seçimlere katılmak üz
ere 16 siyasi partiden adayların ve 21 bağımsız adayın kaydının yapıldığı dile getirilmiştir.
Siyasi partilere seçim kapmanyasının son yedi günü içersinde devlet kanalında serbest
seçim konuşması yapmaları olanağı sağlanmıştır. Adaylara medya aracılığıyla seçim
kapmanyasının hayata geçirilmesi için Türkiye içerisinde halka açık mitinglerin engelsiz
yapılma olanakları da dahil hukuki haklar verilmiştir.
TÜRKPA Misyonu oy verme sürecini tam teşekküllü izleme olanağına sahip
olmuştur. Seçim noktaları sabah saat 8:00’den saat 17:00’ye kadar çalışmıştır. Yüksek Seçim
Kurumu’nun ön bilgilerine göre seçimlere katılım oranı % 85 civarı gerçekleşmiştir. Mi
syon üyeleri Ankara’nın başta Çankaya, Gölbaşı ve Mamak ilçelerinde olmak üzere bir çok
sandık noktasını ziyaret etmiştir. Müşahitler oy kullanılma sürecini izlemiş, siyasi partil
erin temsilcileri ve sandık görevlileri ile sohbet etmiştir. Ayrıca TÜRKPA gözlemcileri aynı
ilçelerden birinde oyların sayılma sürecini gözlemlemiştir.
Türkiye’de yapılan seçimlerin uluslararası gözlemi için bütün hukuki ve maddi-teknik
olanaklar sağlanmıştır. Müşahitler tarafından yapılan gözlem 2005 yılındaki BM Uluslararası
Seçim Müşahitleri için Davranış Kodeksi, Avrupa Birliği Venedik Komisyonu’nun tavsiye
kararları ve diğer uluslararası hukuki belgelerce onaylanmış objektiflik, adalet, demokrasi
ve tarafsızlık ilkelerine uyumlu olmuştur.
Misyon tarafından herhangi bir kanun ihlali kayda alınmamış ve seçim süreci Türkiye
Cumhuriyeti Anayasası ve uluslararası standartlara uygun biçimde düzenlenmiştir. Küçük
teknik aksaklıklar istisna olarak değerlendirilmiş ve seçimin sonucuna etki etmemiştir.
TÜRKPA uluslararası gözlemciler misyonu 1 Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirilen
Milletvekili seçiminin demokratik, tamamen ulusal yasalar ve seçimlerle ilgili uluslararası
normlara uygun şekilde gerçekleştirildiği kanısındadır.
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AZERBAYCAN CUMHURİYETİ
PARLAMENTO SEÇİMLERİ
RAPOR
Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye parmentoları ayrıca da Sekretarya temsilcilerinin
müşahitlik ettiği TÜRKPA Genel Sekreterinden ibaret olan, TÜRKPA Uluslararası Gözlem
ciler Misyonu 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan Azerbaycan Cumhuriyeti Parlamento Seçim
lerinin kısa süreli gözlemini yapmıştır.
Parlamento Seçimleri, ülke Anayasası ve Seçim Kanunu, Demokratik Koşullarda To
planma Kanunu, Basın ve Yayın Kanunu, Siyasi Partiler Kanunu, Sivil Toplum Kuruluşları
Kanunu, Ceza Kanunlarına ilişkin hükümler, İdari Usul Kanunu ve Merkez Seçim Kuru
lu İlkeleri ile düzenlenmektedir. Azerbaycan demokratik seçimlerin yapılması ile ilişkin
uluslararası ve bölgesel hukuk kurallarına üyedir.
Ziyaret kapsamında TÜRKPA Gözlemcileri, TÜRKPA Dönem Başkanı ve Azerbaycan
Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanı Sayın Oktay Asadov, Merkez Seçim Kurulu Başkanı
Sayın Mezahir Panahov ve Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın
Mahmud Memmedguliyev ile görüşmüştür. Görüşmeler sırasında müşahitlere parlamento
seçimleri ile bağlı yapılan hazırlıklarlara ilişkin geniş kapsamlı bilgiler verilmiştir.
Merkez Seçim Kurulu müşahitlere, 768 adayın olduğu konusunda bilgiler vermiştir ki,
bu adayların bir kısmı 7 siyasi partiyi birleştiren blok olmakta, geriye kalan 331 aday ise 24
siyasi partiyi temsil etmektedir.
Seçim öncesi propaganda Kitle İletişim Araçları tarafından sağlanmıştır ve TÜRK
PA müşahitleri belirtmiştir ki, kamusal medya şirketleri ve özel yayın şirketleri adil,
demokratik ve kesin haber yapma ilkelerini yerine getirmektedir. KİA aracılığı ile seçim
kampanyalarının yürütülmesi ve seçmenlerle toplantıların geçirilmesi için adaylara aynı
hukuksal koşullar verilmiştir.
Parlamento Seçimleri Merkez Seçim Kurulu (MSK), 125 Seçim Şubesi ve tahmini olarak
5380 Oy kullanma noktası, üç aşamalı yapısı bulunan yapısı bulunan, Seçim Komiteleri
tarafından idare edilmektedir.
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Bir dizi Seçim Şubesine ise, hukuka uygun olarak ülke genelinde bulunan oy kullanma
noktaları oluşturulmakta Dağlık Karabağ’ın işgal altındaki topraklarından zorunlu göç et
tirilen göçmenlerin oy kullanma süreçlerini kolaylaştırmak amacı ile yapılan uygulamaların
icrası verilmiştir.
Gözlemciler Misyonu, seçim takviminin kabulü, seçmen kayıtları ve seçim yönetim
organlarının alt düzey çalışanları için talim materyallerinin hazırlanması da dahil olmakla,
teknik ve usul yönlerinin iyi teşkil edildiğine dair düşüncededir.
TÜRKPA Misyonunun tüm aşamalarda oy kullanma işlemi sırasında gözlem yapma
imkanı olmuştur. Seçim günü seçim noktaları 8:00’dan 20:00’a kadar açık olmuştur. Yüksek
Seçim Konseyinin bilgilerine göre seçmen katılım oranı tahmini %55.7 olmuştur. Misyon
üyeleri Bakü’nün merkez semtlerinde tahminen 10 seçim noktasında bulunmuştur. Gö
zlemciler sandıkları incelemiş, seçmenler ve seçim noktalarının temsilcileri ile konuşmuşlar,
ayrıca oyların sayılma sürecini izlemiştir.
Azerbaycan’da yapılan seçimlerin uluslararası gözlemi için bütün hukuki, maddi ve
teknik koşullar oluşturulmuştur. Gözlemciler tarafından 2005 yılında BM Uluslararası
Seçim Gözlemcileri için Davranış İlkeleri, Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu tavsiye
kararları ve diğer uluslararası hukuk belgeleri ile tasdik edilmiş objektiflik, adaletli, şeffaflık
ve herkes için eşit fırsatlar içeren ilkelerine riayet edilmiştir.
Misyon tarafından herhangi bir kanun ihlaline rastlanmamış ve seçim süreci Türkiye
Anayasasına ve Uluslararası standartlara uygun biçimde düzenlenmiştir. Küçük teknik
aksaklıklar, istisna olarak değerlendirilebilir ve genel olarak seçimlere etkisi olmamıştır.
TÜRKPA Uluslararası Gözlemciler Misyonunun vardığı sonuca göre 1 Kasım 2015 tari
hinde Azerbaycan Cumhuriyeti’nde düzenlenen Parlamento Seçimleri ülke Anayasasına ve
uluslararası standartlara uygun olarak demokratik koşullarda yapılmıştır.
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TÜRKPA KOMİSYON BAŞKAN
VE BAŞKAN YARDIMCILARININ SEÇİMİ

TÜRKPA 6.Genel Kurulunda alınan karara göre Sosyal, Kültürel ve İnsani İşler Komis
yon Başkanlığı görevine Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneşi Milletvekili Sayın Sadık ŞerNiyaz, Başkan Yardımcılığı görevine ise Kırgız Jogorku Keneşi Milletvekili Sayın Dastan
Jumabekov seçilmiştir. Çevre ve Doğal Kaynaklar Komisyonu Başkan Yardımcılığı görevi
ne ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekili Sayın Feyzullah Kıyıklık seçilmiştir.
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BÖLÜM

BAŞLIKLAR
• BAĞIMSIZLIĞIN 25.YILI
• KOMİSYON FAALİYETLERİ
• SEÇİM VE REFERANDUM GÖZLEMLERİ
• DİĞER ETKİNLİKLER
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BAĞIMSIZLIĞIN 25.YILI
BAĞIMSIZLIKLARININ 25.YILINDA
TÜRK CUMHURİYETLERİ SEMPOZYUMU

“Bağımsızlıklarının 25.Yılında Türk Cumhuriyetleri Uluslararası Sempozyumu” 6
Ekim 2016 tarihinde Ankara’da düzenlenmiştir. Sempozyum TİKA (Türk İşbirliği ve Koor
dinasyon Ajansı Başkanlığı), TTK (Türk Tarih Kurumu), ASEM (Ankara Siyasal ve Ekono
mik Araştırmalar Merkezi) gibi devlet kurumları ve Türk işbirliği kurumları olarak Türk
Konseyi, TÜRKPA, TÜRKSOY, Türk Akademisi ve Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası TürkKazak Üniversitesi tarafından düzenlenmiştir.
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı
Prof. Dr. Musa Yıldız açılış konuşması ile katılımcıları selamlamıştır
Kazakistan Parlamentosu Meclisi Milletvekili ve TÜRKPA Dönem Başkanlığı Temsilci
si Sauytbek Abdrahmanov sempozyum açılışında yaptığı konuşmasında “Egemen bir dev
let olarak varlığının ilk zamanlarından bu yana Kazakistan’ın büyük değişiklikler yapan
ileri görüşlü bir politika izlediğini” bildirmiştir. Ayrıca “Türkiye Kazakistan’ın bağımsız
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lığını tanıyan ilk devlet olmuştur. Destek ve
samimiyetlerinden dolayı Türk halkına te
şekkürlerini” iletmiştir.
Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Faik
Bağırov, Kazakistan Ankara Büyükelçisi
Canseyit Tüymebayev, Kırgızistan Ankara
Büyükelçisi İbrahim Yunusov, Özbekistan
Ankara Büyükelçisi Ulfat Kadirov ve Türk
menistan Ankara Büyükelçisi İshankulu
Amanliyev “Diplomatik Perspektif: Türki
ye Cumhuriyeti ve Türk Cumhuriyetlerinin
İlişkileri” sempozyum alt başlığı çerçevesin
de ülkelerinin 25 yıllık bağımsızlığı süresin
ce Türkiye ile ilişkileri hakkında bilgiler ver
mişlerdir.
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“TÜRKPA Üyesi Ülkeler Son 25 Yılı”
Konulu Uluslararası Konferans
TÜRKPA Üyesi Ülke
ler Son 25 Yılı” adlı konfe
rans 24 Kasım 2016 tarihin
de Azerbaycan Milli Meclisi
Binası’nda Türk Kültürü ve
Miras Vakfı destekleri ile
TÜRKPA tarafından düzen
lenmiştir.
Konferansa

TÜRKPA

üyesi ülkelerden milletve
killeri, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Bakü’de bulunan büyükelçileri
ve diğer Türk işbirliği kurumları temsilcileri (Türk Akademisi, Türk Dünyası Belediyeler
Birliği, Türk Dünyası Mimarlar ve Mühendisler Birliği) katılmışlardır.
Etkinlik, bağımsızlığının 25 yılı boyunca Türk devletlerinin kazanmış oldukları başa
rılar, mevcut durumları ve Türk dünyası ülkeleri arasındaki sosyal, ekonomik ve kültürel
ilişkilerin geleceği konusundaki fikir ve görüşleri içermektedir.
Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanı Birinci Yardımcısı Ziyafet Askerov ka
tılımcıları selamlayan bir konuşma yapmış ve Azerbaycan’ın bağımsızlığı, geçmişi ve ülke
nin son 25 yıldaki gelişimine değinmiştir. Konferansın, Türk dili konuşan ülkelerdeki ba
ğımsızlık tarihini gözden geçirme açısından hayati öneme sahip olduğunu belirten Ziyafet
Askerov, ”Hepimizin bildiği gibi, Azerbaycan’ın Milli Lideri Haydar Aliyev, Türk ulusları
arasındaki ilişkilerin gelişmesine özellikle önem vermiştir.” Demiştir.
Türk Kültürü ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, vakıf amaç ve görevleri hak
kında bilgilendirmede bulunmuş, ardından bağımsızlık döneminde Türk dilli konuşan ül
keler arasındaki kültürel ilişkilerin gelişimi hakkında bilgi vermiştir.
Kazakistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Beibit İssabayev, Kırıgz Cumhuriyeti Büyükelçisi
Ayjigit Buranov ve Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral konuşmalar yap
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mış ve Türk devletleri arasındaki
çok taraflı ve ikili işbirliğinin te
mel yönlerinden bahsetmişlerdir.
Üye ülke parlamento mil
letvekillerinden Azerbaycan ta
rafından Nizami Caferov, Ka
zakistan’dan

Aliya

Saparova,

Kırgızistan’dan Muzaffer Isakov
ve Türkiye Milletvekili Feyzullah
Kıyıklık son 25 yılda Türk devlet
lerinin başarılarından bahsederek,
Türkiye tarafından Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan’ın bağımsızlıkları tanınan ilk ül
ke olması nedeniyle Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını güçlendirme ve Türk cum
huriyetlerini daha da geliştirmeye olan desteğe vurgu yaptılar.
Toplantının sonunda Azerbaycan ve Türkiye’ye ait eserleri içeren Azerbaycan’ın ün
lü sanatçılarının yapıtlarının sergilendiği resim sergisi, Uluslararası Türk Kültür ve Miras
Vakfı organizasyonunda açılışı yapmıştır.
Sözkonusu konferans, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan’ın bağımsızlığının 25.
yıldönümü vesilesiyle TÜRKPA tarafından bu yıl gerçekleştirilen bir dizi etkinlik çerçeve
sinde düzenlenmiştir.
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MAKALELER
AT THE CROSSROADS OF CULTURES
Azerbaijan has an important place within the commu
nity of nations as well as among the Turkic-speaking coun
tries. Throughout many centuries it has been at the cross
roads 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 hu
man 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 part
ner 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
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interaction with other communities and also their appearance has features of diverse hu
man 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 his
toric 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 pop
ulation has reached
9.7 million. Over the
past 10 years the de
velopment of social
infrastructure
been

has

impressive:

more than 400 clin
ics, 2,700 schools and
about 50 sport facili
ties, including multifunctional

ones,

were built or fully
renovated.
Long-term stra
tegic goals of the
government of Azer
baijan are reflected in the Development Concept “Azerbaijan-2020: the vision for the fu
ture”. 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 “Form
ing 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/com
munication 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 achieve
ments? 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

98

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

TURKPA

Türk Dİlİ Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesİ

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 ac
counted 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

FAALİYET DERGİSİ | 2016

99

TURKPA

TüRk DİLİ konuşAn üLkELER PARLAmEnTER ASAmbLESİ

logistics hubs has become reality and made the country central to both the EastWest and
NorthSouth transport corridors. The Baku International Sea Port, commissioned in 2014,
the modern international airway system, the BakuTbilisiKars railway, to be operational
in the foreseeable future, and development of BakuAktau ferry line has atained new con
tents in transport sector, like Silk railroad, Silk marine road, Silk energy road, Silk fiber
optic 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 Turkicspeaking republic in history, the Azerbaijan Democratic
Republic, was born here in 1918. Albeit shortlived, 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 NagornoKarabakh confict. The Parliamentary Assembly of the Turkic
speaking Countries (TurkPA) has always called for the peaceful resolution of this protracted
confict, while respecting the territorial integrity and sovereignty of the Republic of Azerbai
jan within its internationally recognised borders. Resolution of the confict opens prospects
for a longterm stability, prosperity and close interaction of all the countries in the region.
Latest achievements of the Republic of Azerbaijan have been possible, apart from bal
anced, predictable and sound policies of the government, due to the dedication and com
mitment 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 sci
ence, 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 25ci ildönümünü qeyd
edən müasir Azərbaycan Respublikası həm dünya miqya
sında, 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 fi
kirləri ifadə etmək imkanlarının genişlənməsində mühüm rol oynayıb.
Ölkənin tarixi keçmişi keşməkeşlidir. Lakin müxtəlif ictimaisiyasiiqtisadi formasiyalar
da müxtəlif növlü dövlətçilik ənənələrinə malik olmuş Azərbaycan xalqı hər zaman özünün
milli ruhunu qorumuş, azadlıq və müstəqillik ideallarına sadiq qalmışdır. Azərbaycan öz zən
gin 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 Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ölkədə çaxnaş
ma yaradaraq dəhşətli insan faciəsinə yol açmışdır, lakin buna baxmayaraq Azərbaycan
bütün sahələrdə böyük uğurlar qazandı, xalqın rifah halı yaxşılaşdı, ölkənin sosialiqtisadi
inkişafında böyük nailiyyətlər əldə olundu.
Azərbaycanın nailiyyətlərini saymaqla qurtarmaz. Ölkədə gedən abadlıq və qurucu
luq işləri yalnız paytaxtı deyil, bölgələri də əhatə edir. Həmin bölgələrdən biri də ölkənin
şimalqərbində yerləşən, vaxtilə Şəki xanlığının mərkəzi olmuş Şəki rayonudur. Şəkidə qo
runub saxlanan Xan sarayı, Karvansaray və digər tarixi abidələr bu şəhərin qədim me
marlığını, sənətkarlıq nümunələrini müasir nəsillərə möhtəşəm şəkildə təqdim edir. Gözəl
təbiəti, dadlıləzzətli mətbəxi ilə turistləri cəlb edən Şəki bu il, yəni 2016cı ildə Türk dün
yasının mədəni paytaxtı elan olunmuşdur.
Xəzərin incisi sayılan Bakı gündəngünə gözəlləşir. ŞərqQərb memarlığının vəhdətini
əks etdirən bu şəhər öz gözəlliyi və əzəmətli müasir tikililəri ilə dünyanın istənilən paytaxt
şəhəri ilə rəqabət aparmağa qadirdir. Bakının memarlıq siması öz keçmişini və milli orna
mentlərini qayğıkeşliklə qoruyaraq ən cəsarətli layihələri reallaşdırmaqla gələcəyə doğru
addımlayır.
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Hazırda beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycanı öz inkişafında bir çox nailiyyətlərə imza
atan etibarli tərəfdaş kimi tanıyır. Ölkə həm də nüfuzlu beynəlxalq tədbirlərə və idman ya
rışlarına ev sahibliyi edir. 2016cı ilin aprel ayının 25dən 27dək Birləşmiş Millətlər Təşki
latının Sivilizasiyalar Alyansının 7ci Qlobal Forumunun Bakıda keçirilməsi faktı dünyanın
bu ölkəyə etimad və ehtiramının parlaq sübutudur. Bu hadisə məhz Prezident İlham Əliye
vin bu ilin Azərbaycanda multikulturalizm ili elan etdiyi bir zamanda baş tutdu.
Müstəqilliyinin nailiyyətləri sırasında bir mühüm hadisəni də qeyd etməyi vacib bi
lirəm. 2015ci ildə Bakıda çox yüksək səviyyədə, incə zövqlə və mükəmməl şəkildə təşkil
edilmiş Birinci Avropa Oyunları dünya miqyasında qarşılıqlı anlaşma və ehtiram dəyərləri
nin təbliği istiqamətində böyük töhfə verdi, idman sahəsində olduqca möhtəşəm və mədə
ni 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 dinlə
rin bir sıra qolları da daxil olmaqla islam, xristianlıq, iudaizm, buddizm, şamanizmə eti
qad 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 priori
tet məsələdir. Azərbaycanda dövlət ölkənin ərzaq təhlükəsizliyi sahəsində strateji məqsəd
lərinə nail olmuşdur ki, bu da iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi sahəsində müsbət nəticələr
vermişdir. Yerli istehsal mallarının daim artan kəmiyyət və keyfiyyəti dediklərimizə bariz
sübutdur.
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Hökumət sosial məsələlərin həllində bütün mümkün addımları atır. Əmək haqları 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 müəssisələri, 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 Sammitinə dair
xüsusi buraxılışda - “Ümumi strategiyanın formalaşdırılması” sərlövhəli məqalədə bu istiqa
mətlər barədə qeyd etmişdir: “İqtisadiyyatın ənənəvi sektorları yenidən qurulmuş və turizm,
hava və hərbi müdafiə sənayeləri, informasiya/kommunikasiya texnologiyaları 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 Məhsulu) 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 milliard dollara yaxın investisiya cəlb
edilmişdir.
- 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.
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Onu da vurğulamaq lazımdır ki, son illər Azərbaycan höküməti 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 məqsədi ilə ciddi iqtisadi islahatlar aparılır.
Məlum olduğu kimi, Azərbaycan qlobal enerji təhlükəsizliyində önəmli rol oynayır.
Bakı -Tbilisi -Ceyhan neft və Bakı-Tbilisi-Ərzurum təbii qaz boru kəmərləri kimi qlobal re
gional layihələrin həyata keçirilməsində aktiv iştirak edən Azərbaycan neft-qaz ehtiyatları
ilə Avropanın enerji təminatçısına çevrildi və qlobal enerji təhlükəsizliyində mühüm rol
oynadı.
Böyük İpək Yolunun ayrılmaz hissəsini təşkil etməklə, Azərbaycan geostrateji möv
qeyi ilə nəqliyyat dəhlizlərinin yaradılmasında da geniş potensiala malikdir. Ölkə regional
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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 Ipək 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 na
tion – 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 declara
tion 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 Kyrgyz
stan 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

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

TURKPA

Türk Dİlİ Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesİ

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 poten
tial and skilled human resources. The country’s social and economic development indica
tors 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 inves
tors. 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 tour
ism 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 Ha
jib 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 facilitat
ing 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 festi
val that includes Azerbaijan, Argentina,
USA, Belarus, Brazil, Hungary, Guate
mala, Germany, Israel, India, Indonesia,
Iran, Italy, Kazakhstan, China, Colum
bia, Latvia, Lithuania, Mongolia, Neth
erlands, 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 coun
try has a huge potential in industry, min
ing 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 profes
sional 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 Chi
na-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 con
sists of approximately 500,000 lines and can be compared with the Sanskrit epic Mahab
harata 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 ac
quired its geopolitical weight, developed strong relationships with all partners and created
investment-friendly environment.
Once great Kyrgyz writer Chyngyz Torokulovich Aitmatov said: - “Those from yester
day 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 güçlendir
meyi 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 kurulmuş
tur. Türk dili konuşan uluslar arasında işbirliği yapılacak konular çok geniştir.
Örnek vermek gerekirse, 1992 yılında Hoca Ahmet Yesevi KazakTürk Üniversitesi kurul
muştur. 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 geli
şerek 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 yara
tılmış vaziyetedir.
Türk dilinde konuşan ülkeler arasında çeşitli alanlardaki ilişkilerin kayda değer gelişmele
re imza atmasını müteakip, söz konusu başarıların sürdürülebilir hale getirilip ülkeler arasında
meydana gelebilecek çeşitli meselelerin çözümlenmesi ve ilişkilerin düzenlenmesi için belli
başlı kurumlara ihtiyaç duyulmuştur. Bu çerçevede, 2008 yılında Türk Dili Konuşan Ülkeler
Parlamenter Asamblesi (TürkPA), 2009 yılında ise Türk Dilinde Konuşan Ülkelerİşbirliği Kon
seyi (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 sağ
lamaktır. 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 ziya
ret etmiştir. Nursultan Nazarbayev ile Recep Tayyip Erdoğan Türkistan’ı ziyaret ederek atala
rımızın 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 et
miştir: “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. Biz
ler, 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 aksa
kalı olarak nitelendirmiştir.
Çeyrek asır içerisinde Kazakistan, devlet olarak güçlenmiş, tüm dünayca tanınan bir dev
let 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, сондайақ əр саладағы қатынастардың дамуына тікелей ықпал ету. Яғни, бір сөз
бен айтсақ, ТүркПА түркі дүниесінің парламенттік өлшемі.
Түркия мен Қазақстан арасындағы бауырлас қарымқатынастардың 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, Түркіс
танға 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 орын
дық жаңа мешіттің ашылу салтанатына қатысты.
Түркістанда Президент Ердоған былай деді: «Қа
зақ 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 жү
регімнен қуанамын. Біз, түркі халықтары, қандай жағдайда да бірбіріміздің тілеуімізді
тілеп, бір болуымыз керек».
Бауыр қадірі басыңа күн туғанда білінеді. Түркияда демократия жолымен сайлан
ған үкіметті тайдырмақ болған қанқұйлы мемлекеттік төңкеріс əрекетінен соң Пре
зидент 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 Прези
дент Ердоған Нұрсұлтан Назарбаевты түркі əлемінің ақсақалы деді.
Ширек ғасыр ішінде Қазақстан мемлекет ретінде нығайды, төрткүл дүниеге таны
мал болды, беделі асқақтады. Ең бастысы, елін сүйген, қазіргі заманғы білім мен ғылым
ға 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 ürəyi”
kimi tanınan Qazax Elinin müstəqillik qazanmasından iyirmi
beş il keçir. Və bu iyirmi beş ildə qazax xalqı milli lider Nur
sultan Nazarbayevin rəhbərliyi ilə elə bir möhtəşəm tarix yaşa
dı ki, artıq Qazax Elinin müstəqilliyinin əbədiliyinə heç kəsdə
zərrə qədər də olsa şübhə yoxdur.
Hər şeydən əvvəl ona görə ki, ölkə özünün zəngin iqtisa
di, ictimai-siyasi və mədəni-mənəvi potensialına əsaslanaraq
özünəməxsus davamlı, inamlı inkişaf yoluna çıxa bildi ki, bu
yolu prezident Nursultan Nazarbayev öz məşhur kitabı ilə bü
tün 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 mənim
sənilib tətbiq olunmağa layiqdir.
Qazaxlar, ilk növbədə, qədim dövrlərdən gələn şərəfli ta

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

rixlərinə sahib çıxdılar. İdeoloji təzyiqlər altında unutdurulma
ğa çalışılmış etnik mənşələrini yalnız ayrı-ayrı ziyalıların deyil,
bütöv bir xalqın yaddaşı, şüuru miqyasında bərpa etməklə mükəmməl bir millət olduqlarını
sübuta yetirdilər. Qazax xanlığının yubileyinin beynəlxalq səviyyədə böyük coşqu, təntənə ilə
keçirilməsi göstərdi ki, Qazax Eli heç də bəzilərinin səhv olaraq düşündüyü 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 təcrübənin) məhsuludur. Həm qazaxların,
həm də siyasi müstəqilliyi olmayan digər türk xalqlarının yeni dövrün əvvəllərindən etibarən
müstəmləkəyə çevrilməsi ona gətirib çıxardı ki, tarixi əraziləri, etnik coğrafiyaları zaman-za
man zəbt edildi, əhalisi müxtəlif bəhanələrlə repressiyalara uğradıldı, milli mədəniyyət (yad
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daş!) 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, Özbə
kistan, Türkmənistan, Qırğızıstan kimi ölkələrlə Qazax Elinin yaratdığı səmimi qardaşlıq mü
nasibətləri 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 şəxsiy
yətinin 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. Kıdırali Darxanın 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 mükəm
məl, əsaslandırılmış (və səmimi!) diplomatik siyasət transmilli qarşılıqlı etimad, birgə yaşayış
normalarına riayət örnəyidir. Və bugün 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 əlaqə
lərə xüsusi önəm verir... Elə bir beynəlxalq təşkilat təsəvvür etmək mümkün deyil
ki, qazaxların qurduqları dövlət orada orada təmsil olunub öz mənafeləri
ni 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!.. Mübarәk 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 мəденирухани 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 егжейтегжейлі 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 дəріссабақтары 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 санасезімін 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

FAALİYET DERGİSİ | 2016

125

TURKPA

Türk Dİlİ Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesİ

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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KOMİSYONLARIN FAALİYETLERİ
1. Sosyal, Kültürel ve İnsani Meseleler Komisyonu 5.Toplantısı
Astana’da Kazakistan Parlamentosu Meclisi’nin ev sahipliğinde 24 Mayıs 2016 tarihin
de TÜRKPA Sosyal, Kültürel ve İnsani Meseleler Komisyonu Beşinci Toplantısı gerçekleş
miştir. Kırgızistan Parlamentosu Milletvekili ve Komisyon Başkanı Sayın Sadık Sher Ni
yaz’ın başkanlık ettiği toplantıya üye ülkelerin milletvekilleri, Türk Konseyi ve TÜRKSOY
temsilcileri katıldı.

Toplantının ana gündemi olan “Doğal Afet ve Kriz Yönetiminde Üye Ülkeler Arasında
İşbirliği” isimli temel konuya ilişkin rapor ve tavsiye kararı, Türkiye Parlamentosu Milletvekili
Sayın Mustafa Bozkurt tarafından takdim edilmiştir.
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Milletvekilleri doğal afetlerin önlenmesi ve restorasyon süreci üzerine üye ülkeler ara
sında karşılıklı faaliyet konuları, kaza durumlarının etkisinin azaltılmasınına yönelik ulu
sal düzeyde alınan önlemler ve ülkeler arasındaki deneyim alışverişinin iyileştirilmesi ge
rektiğini belirterek, bu konulara ilişkin görüşmeler yapmıştır.
Komisyon üyelerine Kazakistan’ın İçişleri Bakanlığının Acil Durumlar Komitesi Baş
kanı Sayın Vladimir Bekker’in tanıtımında konuyla ilgili Kazakistan’ın ulusal politikasına
ilişkin bilgiler verilmiştir.
Toplantı, Başkan Sadık Sher Niyaz’ın yönetmeni olduğu Kırgız tarihi filmi “Kurman
jan Datka” nın tanıtımı ile sona ermiştir.
Komisyonun altıncı toplantısı 2017 yılında Kırgızistan’da gerçekleştirilecek.
2. TÜRKPA Hukuk İşleri ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu’nun Beşinci Toplantı
sı, Komisyon Başkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekili Sayın Haluk İpek’in
başkanlığında, 17 Mayıs 2016 tarihinde Ankara’da gerçekleşti ve Türkiye Büyük Millet
Meclisi ev sahipliği yaptı.
Toplantıya Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye’nin parlamento üyeleri ve
uzmanları katıldı. “Bilişim Suçlarına Karşı Mücadele: Üye Ülkeler Arasında Hukuki Çerçe
venin ve İşbirliğinin Geliştirilmesi“, ayrıca TÜRKPA mali belgeleri, Liyakat Nişanları Yö
netmeliği ve 18 mart 2016 tarihinde Ankara’da düzenlenen Yasama Uyum Çalışması İkinci
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Toplantısı’nın sonuçları müzakere edilmiştir.
Komisyon toplantısından sonra, komisyon gündem maddelerinin ele alınması ama
cıyla Ulusal Uzmanlar Toplantısı yapılmıştır. Uzmanlar yasana uyum çalıştayına ilişkin
ikinci toplantının nihai raporuna uygun olarak, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisin
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den gelen uzmanlar tarafından hazırlanan ve toplantıda sunulan turizm hakkında model
kanunları gözden geçirmiştir.
Parlamento üyeleri ülkelerinde gözlemlenen bilişim suç sorunları ve bununla ilgili so
runlara değindi. Belirtilenlere göre teknolojik gelişim herhangi bir ülke için yeni imkanlar
doğururken yeni riskler de doğurmaktadır.
Toplantı sonunda Eylül 2016’da Asamble’nin Kırgızistan’da düzenlenecek 7’ inci Top
lantısına sunulması amacıyla bilişim suçlarına ilişkin rapor ve tavsiye karar onaylanmıştır.
Toplantı katılımcıları aynı gün TBMM Başkanı Sayın İsmail Kahraman tarafından ka
bul edilmiştir.
Komisyonun bir sonraki toplantısının Azerbaycan’da yapılması kararı alınmıştır.
3. TÜRKPA Çevre ve Doğal Kaynaklar Komisyonu’nun İkinci Toplantısı 24 Kasım
2016 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisinin ev sahipliğinde gerçekleşti.
TÜRKPA Çevre ve Doğal Kaynaklar Komisyonu İkinci Toplantısı 24 Kasım 2016 tari
hinde Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi’nin ev sahipliği ile gerçekleştirilmiştir. Katı
lımcılar toplantı gündemi olarak “Küresel iklim değişiklikleri: TÜRKPA üyesi ülkeler için
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neden ve sonuçları” konusunu görüşmüşlerdir. Toplantıya Azerbaycan, Kazakistan, Kırgı
zistan ve Türkiye’nin milletvekilleri, Türk işbirliği enstitüleri ve kurumlarının temsilcileri
katılmışlardır.
Komisyon Başkanı ve TÜRKPA Azerbaycan heyeti üyesi Sayın Ehliman Emiraslanov
toplantıya başkanlık etmiştir. E. Emiraslanov konuşmasında iklim değişikliğinin dünyada
ki tüm ülkelere olan etkisini dikkate alarak konunun önemini vurgulamış ve TÜRKPA çer
çevesinde iklim değişikliğine ilişkin işbirliği komisyonun öncelikli konusudur ve çevresel
sorunlara toplumların kısa bir sürede önlem almasının gerekliliğini dile getirmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekili ve TÜRKPA Çevre ve Doğal Kaynaklar Ko
misyon Başkanvekili Sayın Feyzullah Kıyıklık konuşmasında, “iklim değişikliği tüm dün
yaya etki ettiğine göre üye ülkeler bu gibi çevresel sorunların çözümü için çabalarını birleş
tirmeli” diye belirtmiştir. Sayın Kıyıklık nihai raporun çevre alanındaki uzmanlarla detaylı
şekilde geliştirilmesini ve onları TÜRKPA üye ülkelerinin yükseköğretim kurumlarına öne
rilmesini teklif etmiştir.
Kırgızistan Milletvekili Sayın Muzaffer İsakov küreselleşmekte olan dünyada Türk ül
keleri arasındaki işbirliğinin dahada geliştirilmesinin önemini vurgulamıştır.
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Milletvekilleri üye ülkelerde iklim değişikliğine karşı ulusal düzeyde alınan önlemler
hakkında bilgiler vermişler ve bu alanda ortak faaliyet perspektiflerine dair fikir alışveri
şinde bulunmuşlardır.
Komisyon üyeleri ayrıca Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakan Yardımcısı
Sayın Firdovsi Aliyev tarafından Azerbaycan’da çevrenin korunmasına ilişkin konularda
bilgilendirilmişlerdir. Bakan Yardımcısı konuşmasında, “Ekoloji ve Doğal Kaynakar Ba
kanlığı 2001 yılında milli önder Haydar Aliyev’in girişimleri ile belirli alanlardaekolojik
politikanın uygulanması amacıyla kompleks oluşturulmuştur.” demiştir. Bakan Yardımcısı
ulusal düzeyde çevrenin korunmasına ilişkin 45’e yakın mevzuat kabul edilmesi hakkın
da bilgiler vermiştir. Sayın Firdovsi Aliyev “bağımsızlığımızın ilk yıllarında Azerbaycan
topraklarının %4.5’i koruma altındaysa, bugün bu rakam sadece orman arazilerinden iba
ret olan alanların %10.5’i ve %12’lik kısmını kapsamaktadır.” Sayın Firdovsi Aliyev’in de
belirttiği gibi Azerbaycan ağaç tahribatının önlenmesi ile mücadele içinde olan ülkerden
biridir.
Komisyon raporu ve tavsiye kararı TÜRKPA 7’nci Genel Kuruluna gönderilmesi için
kabul edilmiştir.
Komisyonun üçüncü toplantısının 2017 yılında Astana’da gerçekleştirilmesi planlan
maktadır. Kazakistan Paralmento Meclisi Milletvekili Sayın Aliya Saparova’nın önerisi ile
gelecek toplantı yenilebilir enerji kaynaklarının ve ekolojik temiz teknolojilerin gelişmesine
ithafen Asrana EXPO 2017 fuarı çerçevesinde yapılacak.
4. Ekonomik İşbirliği Komisyonu Beşinci Toplantısı
Toplantı gündemi “TÜRKPA üye ülkelerinde ekonominin güçlendirilmesi” eklenmiş
tir. Komisyon üyeleri TÜRKPA üye ülkelerinde ekonominin güçlendirilmesi üzerine müza
kereler yapacaklar ve uygun rapor ve tavsiye kararın Komisyon tarafından kabul edilmesi
beklenmektedir.
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SEÇİM VE REFERANDUM GÖZLEMİ
1. KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN
ERKEN PARLAMENTO SEÇİMLERİ
Türk Dili Konu
şan Ülkeler Parlamen
ter Asamblesi Gözlem
Misyonu 20 Mart 2016
tarihinde

Kazakistan

Cumhuriyeti
mento

Parla

Meclisi

(Alt

Kanat) erken seçimle
rinin kısa süreli mü
şahedesini gerçekleş
tirmek için, Astana’ya
gitmiştir.

Misyon,

Azerbaycan Cumhuri
yeti Milli Meclisi Milletvekili Sayın Nizami
Caferov, Kırgız Parlamentosu (Jogorku Ke
neş) Milletvekili Sayın Abilkair Uzakbayev,
TBMM Milletvekili, TÜRKPA Hukuk İşleri
ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı
ve ayrıca Türkiye-Kazakistan Parlamentoları
Dostluk grubu Başkanı Sayın Haluk İpek ve
TBMM Milletvekili Erkan Aydın’dan oluş
muştur.
Heyetin 18 Mart tarihinde Astana’da bir
dizi görüşmeler yapmıştır. Heyet, Kazakis
tan Merkez Seçim Kurulu Başkanı Sayın K.
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Turgankulov, Kazakistan Parlamento Senatosu Başkan Yardımcısı Sayın A. Beysenbayev ile
görüşecek ayrıca, Nur Otan ve diğer siyasi partileri ziyaret etmiştir.

2. AZERBAYCAN CUMHURİYETİ
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ REFERANDUMU
A z e r b a y c a n
Cumhuriyeti

Milli

Meclisi’nin daveti ile
TÜRKPA

Uluslara

rası Gözlem Misyo
nu 26 Eylül 2016 ta
rihinde, Azerbaycan
Cumhuriyeti Anaya
sası Değişikliği Re
ferandumunun kısa
süreli gözlemini ger
çekleştirmiştir.
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Misyon

Kazakistan,

Kırgızistan ve Türkiye’nin
parlamento üylerinden ve
ayrıca TÜRKPA Sekretar
yası temsilcilerinden oluş
muştur. Seçim günü Misyon
üyeleri bir kaç seçim nokta
sında gözlem yapmıştır.
27 Eylül tarihinde Göz
lemciler basın konferansı
düzenlemiş ve referandum
ile ilgili gözlem raporunu
açıklamışlardır.
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3. KIRGIZ CUMHURİYETİ ANAYASA
DEĞİŞİKLİĞİ REFERANDUMU
TÜRKPA Uluslararası
Gözlem Misyonu 11 Ara
lık 2016 tarihinde Kırgız
Cumhuriyeti Anayasa de
ğişikliği için gerçekleştiri
len referandumu müşahe
de etmiştir.
Kırgız Jogorku Keneşi
(Parlamento) Başkanı Çını
bay Tursunbekov 10 Ara
lık tarihinde Kazakistan
Parlamentosu Milletvekili Nurlan Dulatbekov’un öncülüğündeki Azerbaycan, Kazakistan
ve Türkiye Cumhuriyeti milletvekillerinden oluşan TÜRKPA Gözlem Misyonu’nu kabul
etmiştir. Parlamento Başkanı, ortak tarihi köklere sahip kardeş ülkeler arasında ilişkilerin
geliştirilmesinde TÜRKPA’nın önemini olumlu değerlendirmiş ve faaliyet kapsamının ge
nişletilmesine Kazakistan Dönem Başkanlığının katkılarını vurgulamıştır.
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FAALİYETLER
TBMM DEMOKRASİ VE DAYANIŞMA ZİRVESİ...
Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın İsmail Kahraman’ın daveti ile 1
Eylül 2016 tarihinde Irak Parlamentosu Temsilciler Konseyi Başkanı ve İslam İşbirliği Teşki
latı Parlamentolar Birliği (İSİPAB) Başkanı Salim El Cuburi, Sırbistan Ulusal Meclisi Başkanı
ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Başkanı Maya Gojkoviç, Av
rupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Pedro Agramunt, Akdeniz Parlamenter Asamblesi
Başkan Yardımcısı Belal Kasem, Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı David-Maria Sassoli,
NATO Parlamenter Asamblesi Paola Ali, Akdeniz Parlamenter Asamblesi Üyesi Maria Mussini
ve Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Dönem Başkanı’nı Temsilen
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Kazakistan’ın Türkiye Büyükelçisi Canseyit Tüymebayev gibi başkan ve üst düzey resmi yetki
lilerin öncülüğü ile Demokrasi ve Dayanışma Zirvesi toplanmıştır.
TBMM Başkanı ve TÜRKPA Konseyi Üyesi Sayın İsmail Kahraman, “Demokrasiyi, insan
haklarını ve hukukun üstünlüğünü bugüne kadar nasıl elbirliği ile evrensel değerler haline
getirdiysek, gelecek nesillere miras bırakmak için bundan sonra yine hep beraber savunmak
zorundayız. İnsanlar Hayatlarını ortaya koydular ve maalesef demokrasi için ağır bir bedel
ödedik. 241 şehit verdik. 2 bin 195 yaralımız var. Zirveye katılan asamblelerin kapsadığı ül
ke sayısını ve nüfusu sıralayan Kahraman, 101 ülkeden yaklaşık 2 milyar 900 milyon kişinin
toplantıda temsil edildiğini, bu durumun Türk demokrasisine verilen değer ve desteği ortaya
koyduğunu” vurguladı.
Toplantıda, TÜRKPA Dönem Başkanı adına katılarak konuşma yapan Kazakistan Ankara
Büyükelçisi Canseyit Tüymebayev, Dönem Başkanı ve Kazakistan Parlamentosu Meclis Başka
nı Nurlan Nigmatullin’in selamlarını iletti ve dayanışma duygularını ifade etti. Konuşmasında
Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev’in Türkiye’ye destek için zi
yarette bulunan ilk devlet başkanı olduğunun altını çizen Tüymebayev, TÜRKPA’nın kurucu
ülkelerinden olan Türkiye’ye her zaman desteklerinin devam ettiğinin altını çizdi.
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NATO PA GENEL KURULU TBMM’NİN EV
SAHIPLIĞINDE DÜZENLENDİ
NATO Parlamenterler Asamblesi 62. Genel Kurulu TBMM evsahipliğinde 19-21
Kasım 2016 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenmiştir.
Genel Kurul açılışında konuşma yapan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın
Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın yeni küresel tehditlerle karşı karşıya olduğuna dikkat çe
kerek, “Terör ve iklim değişikliği bunların başında geliyor. Yabancı düşmanlığı, hatta İslam
düşmanlığı belirli ülkelerin sınırlarını aşan bir niteliğe bürünmüş durumda. Günümüz dün
yasında hiçbirimiz ‘bir yangın çıktığından nasıl olsa ateşi bana gelmez’ diyemeyiz. Er ya da
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geç bu yangın bize de
ulaşacaktır. Tehditle
rin küreselleştiği, güç
dengelerinin değişti
ği böyle bir dönemde
mevcut

kurumların

da kendilerini göz
den geçirmesi şarttır.
Bu tehditleri bertaraf
edilmesi için mesele
lerin daha kapsayı
cı platformlarda ele
alınması

gerekiyor.

NATO Parlamenter
ler Asamblesi parla
menter diplomasinin
kurumsallaşmasının bir yapısı olarak faaliyet gösteriyor. NATO PA ülkelerinin parlamen
terleri arasında sürdürülen istişareler, devletler arası ilişkilere de ayrı bir dinamizm ka
zandırıyor. Toplantılarımız ittifak politikalarının başarıya ulaştırılmasında önemli bir rol
oynuyor. Günümüzde diyalog ve işbirliğini geliştirmeye daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Bu
salonda sadece NATO üyesi 28 ülkenin değil, Balkanlar’dan, Kafk asya’dan, Uzakdoğu’dan
gözlemci ülkelerin temsilcileri de bulunuyor. Bu geniş katılım ortak çıkar alanlarımıza iliş
kin müşterek bakışımızın en açık ifadesidir. Aynı zamanda bu manzara NATO’nun soğuk
savaş sonrası geçirdiği dönüşümü de yansıtıyor. Şahit olduğumuz bu fotoğrafı birlik ve
beraberlik içinde hareket edebilme kabiliyetimizin bir provası olarak görüyorum. NATO
üyesi ve gözlemci ülkeler olarak içinde bulunduğumuz bu zor süreci, hakkı , hukuku, ada
leti güçlendirerek geride bırakabilirsek kendimize ve tüm dünyaya katkıda bulunmuş olu
ruz. Aksi durumda ortaya çıkacak dengesizliğin tüm dünya için felaketin habercisi olacağı
açıktır” ifadelerini kullandı.
Sözkonusu organizasyonda konuk olarak iştirak eden Genel Sekreter Jandos Asanov,
bu çerçevede bir dizi temasta bulunmuştur.
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BM MEDENİYETLER İTTİFAKI
7. KÜRESEL FORUMU

Genel

Sekreter

Jandos

Asanov 26 Nisan 2016 tarihin
de Azerbaycan’ın başkentinde
“Kapsamlı toplumlarda birlikte
yaşama; görev ve amaç” sloga
nı altında düzenlenen, Birleşmiş
Milletler Medeniyetler İttifakı 7.
Küresel Forumuna katılmıştır.
Forumda konuşan Azer
baycan Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev ülkedeki çokkültürlülük
gelenekleri

hakkında
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muştur. “Bu bizim en büyük zenginliğimizdir ve tarihimizle gurur duyuyoruz. Yüzyıllar
dır farklı din ve kültürlerin temsilcileri Azerbaycan’da yaşamıştır” diye Cumhurbaşkanı
konuşmasında belirtmiştir.
BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon’un görsel mesajından sonra BM Medeniyetler İttifakı
Yüksek Temsilcisi Nasır Abdülaziz El-Nasır, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo
ğan ve İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Qarsia Marqalyo Forumun açılışında konuşma
yapmıştır. Forum hükümet ve devlet başkanları, üst düzey yetkiler, parlamenterler, siya
setçiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, önemli uluslararası kuruluşların ve araştır
ma merkezlerinin 3000’den fazla temsilcisini bir araya getirmiştir.

BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU PARLAMENTOLARARASI
ASAMBLESİ (BDT PAA) 45. GENEL KURULU
Bağımsız Devletler Topluluğu Parlamentolar Arası Asamblesi (BDT PAA) 45. Genel
Kurul toplantısı Rusya Federasyonu St. Petersburg şehrinde 25 Kasım 2016 tarihinde dü
zenlenmiştir. Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanı Oktay Asadov, TÜRKPA Dö
nem Başkanı ve Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosu Meclis Başkanı Nurlan Nigmatullin
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ve Kazakistan Senato Başkanı KassımJomart Tokayev ile Kırgız Cumhuri
yeti Jogorku Keneş Başkanı Çinibay
Tursunbekov ulusal heyet başkanlık
larında teşkilatın diğer üyeleri ile bir
likte toplantıya iştirak etmişlerdir.
Toplantı çerçevesinde tanınmış
Kırgız şairi, yazar ve gazeteci Shailoo
bek Duysev, Cengiz Aytmatov adına
BDT PAA Ödülüne layık görüldü.
Toplantıya, TÜRKPA Genel Sek
reter Yardımcısı Altınbek Mamayusu
pov da konuk olarak katılmıştır.

48. KEİPA GENEL KURULU
Sırbistan’ın başkenti Belg
rad’ta 29 Kasım - 1 Aralık 2016
tarihlerinde
nomik

Karadeniz

İşbirliği

Eko

Parlamenter

Asamblesi’nin 48.Genel Kurulu
düzenlenmiştir.

Genel

Kuru

la Sırbistan Cumhuriyeti Milli
Meclisi Başknaı Sn. Maja GOJ
KOVİC başkanlık etmiştir.
Genel Kurula başta Azer
baycan ve Türkiye parlamenter
delegasyonları olmak üzere, KEİPA üyesi ülkelerinin delegasyonları ve KEİPA’da gözlemci
statüsüne sahip ve işbirliği içindeki uluslararası kuruluşların temsilcileri katılmışlardır.
Genel Kurul, genel müzakerenin ana konusu olarak “KEİ Üye Devletlerinde Reform
lar – Milli Meclislerin Rolü” hususunu görüşmüştür.
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Belgrad Genel Kurulu sonunda, KEİPA Başkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi tara
fından devir alınmıştır.
Genel Kurula TÜRKPA Genel Sekreter Yardımcısı Fuad Alekberov gözlemci olarak
katılmıştır.

AGİT 23. BAKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI
AGİT Dönem Başkanlığını yürütmekte
olan Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter
Steinmeier tarafından 8-9 Aralık 2016 tarihle
rinde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
(AGİT) 23.Bakanlar Konseyi Toplantısı dü
zenlenmiştir.
İki gün boyunca devam eden toplantıda,
2016 yılında Almanya Dönem Başkanlığı ta
rafından gerçekleştirilen çalışmalar ve ayrıca
AGİT üye ülkelerinin sınırları kapsamında
mevcut olan sorunlarla ilgili konular görüşülmüştür. Konsey ayrıca AGİT 2017 yılında dö
nem başkanlığını devralacak Avusturya ile gelecek faaliyet alanlarını belirlemiştir.
AGİT Almanya Dönem Başkanlığının daveti ile TÜRKPA Genel Sekreter Yardımcısı
Kürşad Melih Sarıarslan toplantıya iştirak etmiştir. TÜRKPA 2013 yılından bu yana AGİT
Bakanlar Konseyi toplantılarına katılmaktadır.

HUN-TÜRK
KURULTAYI
Macar Antropolog ve Biyolog
Andras Zlost Biro’nun başkanlığında
11 Ağustos 2016 tarihinde Macar Tu
ran Cemiyeti’nin organizatörlüğü ile
faaliyetine başlayarak Türk-Hun dün
yasının birliğini tecessüm ettiren Ku
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rultay 14 Ağustos 2016 tarihinde sona
ermiştir. Kurultay Macaristan Ulusal
Parlamentosu Başkan Yardımcısı ve
tanınmış Türkolog Sayın Sándor Lez
sák tarafından Macaristan Parlamento
binasında katılımcılar onuruna verilen
yemek ile başlamıştır.
Büyük

Kurultaya

parlamento

üyeleri, kurum temsilcileri, Türk dili
konuşan ülkeler ve topluluklardan bi
lim insanları ve ressamlar ile aynı za
manda diğer ülkelerden gelen çeşitli seviyede temsilciler katılmıştır.
Kurultaya TÜRKPA adına katılan Genel Sekreter Jandos Asanov, Macaristan Ulusal
Parlamento Başkan Yardımcısı Sándor Lezsák ve Organizasyon Başkanı Andras Zlost Bi
ro ve diğer katılımcılar ile bir araya gelmiştir. Kurultay çerçevesinde Macaristan’ın Bugaç
şehrinde üç gün süre ile devam eden etkinlikler düzenlenmiştir. Kurultay bir çok tarihi ve
kültürel bağları mevcut olan Macar ve Hun-Türk halkları arasında dostluk ve kardeşlik çer
çevesinde gerçekleştirilmiştir. Kurultay programında bilimsel, kültürel etkinlikler yanında,
göçebe oyunları gıbı spor faaliyetleri de yer almıştır.
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1. BAKÜ TÜRKOLOJİ KURULTAYI 90. YIL DÖNÜMÜ
ANISINA DÜZENLENEN YUVARLAK MASA TOPLANTISI

Genel Sekreter Jandos Asanov ``Modern Koşullarda Türk Dili Konuşan Halklar Ara
sında İşbirliğinin Perspektifleri” adlı yuvarlık masa toplantısına katılmıştır. Azerbaycan
İlimler Akademisi Hukuk ve İnsan Hakları Enstitüsü (Enstitü Müdürü ve Milletvekili Ay
ten Mustafazade) ve Uluslararası Türk Kültürü Miras Vakfı (Başkanı Günay Efendiyeva)
tarafından ortak düzenlenen toplantı, 1. Bakü Türkoloji Kurultayı’nın 90. yıl dönümüne
ithaf olunmuştur.
Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneş Milletvekili Muzaffer İshakov, Azerbaycam Milli
Meclisi milletvekillerinden; Nizami Caferov, Şemseddin Haciyev, Fazıl Mustafa, Agil Ab
bas, Türk dili konuşan ülke büyükelçilik temsilcileri, diğer kuruluş temsilcileri, uzmanlar
ve araştırmacılar sözkonusu toplantıya iştirak ederek konuşmalar yapmışlardır.
Genel Sekreter Jandos Asanov da burada bir konuşma yapmıştır.
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GENEL SEKRETERİN SEMİNERLERİ
KAZAKİSTAN DİPLOMASİ ENSTİTÜSÜ
TÜRKPA Genel Sekreteri Sayın Jan
dos Asanov 19 Kasım 2015 tarihinde As
tana’da Kazakistan Cumhuriyeti Cum
hurbaşkanlığı Devlet İdare Akademisi ve
Diplomasi Enstitüsünü ziyaret etmiştir.
Sayın Asanov Diplomasi Enstitüsün
de seminer vererek, öğrencilere TÜRKPA
kuruluş tarihi, yıllık faaliyeti ve gelecek
te ki çalışmaları hakkında kısa bilgiler
vermiştir. Genel Sekreter seminerinde;
‘TÜRKPA’nın Türk Dili konuşan ülkeler
işbirliği kurumlarının parlamento düzeyi olduğunu ve Asamble’nin kabul edilmiş uluslararası
kural ve standartlara uygun olarak faaliyet gösterdiğini’ vurgulamıştır. Seminerden sonra Ge
nel Sekreter öğrencilerin sorularını yanıtlamıştır.

AZERBAYCAN DİPLOMASİ AKADEMİSİ
TÜRKPA Genel Sekreteri Jandos
Asanov 10 Şubat 2016 tarihinde Azer
baycan Diplomasi Akademisi’nde verdi
ği seminerde, “2010 tarihinde faaliyetine
başlayan TÜRKPA Sekretaryasının Ba
kü’de yerleşik olması tesadüf değildir”
dedi. Azerbaycan Demokratik Cumhu
riyeti Türk tarihinin ilk parlamenter dev
leti olarak burada kurulmuştur. Genel
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Sekreter, Azerbaycan’ın bağımsızlığını
kazanmasının 25. yıldönümü münase
betiyle ADA öğrencilerine tebriklerini
iletmiştir.
Azerbaycan Devletinin ülke eko
nomisini geliştirmesi ve ekonominin
hidrokarbon sektöre olan bağımlılığın
azaltılmasına yönelik çabalar takdir ile
karşılanmaktadır diyen Asanov, “Bu
politika sonucunda yerli üretimin ve
rimi ve seviyesi artış göstermektedir.”
şeklinde konuşmuştur.
Ayrıca Genel Sekreter, bu yılın çokkültürlülük yılı ilan edildiğini ve bahar ayında Bakü’de
BM Kültür Alyansı 7. Uluslararası Forumu düzenleneceğini belirtmiştir.
Aynı zamanda Genel Sekreter, TÜRKPA ve diğer Türk iş birliği kurumlarının BM Şartla
rında belirtilen norm ve ilkelere uygun olarak açık ve şeffaf biçimde faaliyet gösterdiğini ifade
ederek, “Türklük bölgede ilişkilerin geliştirilmesinde iyi bir vasıtadır” şeklinde konuşmuştur.

“BÜYÜK BOZKIR” SOSYAL BİLİMLER FORUMU
Astana’da ilk kez Uluslararası Türk Akademisi’nin organizasyonu ile Büyük Bozkır Birin
ci Sosyal Bilimler Forumu gerçekleştirildi. Azerbaycan, Kırgızistan, Türkiye, Rusya, Özbekis
tan, Moğolistan, Kore, ABD ve diğer ül
keler, ayrıca uluslararası kuruluşlardan
gelen değerli bilim adamları, yetkililer ve
konuklar 23 Mayıs’ta Nazarbayev Mer
kezi’nde düzenlenen muteber toplantıya
katıldılar.
Forumun organizasyon ortağı ola
rak TÜRKPA, Azerbaycan Cumhuriyeti
Milli Meclisi Üyeleri Sevinç Hüseyinova
ve Cavanşir Feyziyev, Kırgızistan Cum
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huriyeti Joqorku Keneş Üyesi Sadık Sher Niaz ve TÜRKPA Genel Sekreteri Jandos Asanov ile
temsil edilmiştir.
TÜRKPA Temsilcisi Cavanşir Feyziyev, Türkçe konuşan ülkeler arasındaki işbirliği ve ge
lecekteki perspektifler hakkında konuşmuş ve 24 Mayıs’ta Astana’da Avrasya Ulusal Üniversi
tesi’nde “Türk Devletleri Birliği” isimli kitabını takdim etmiştir.
Forum kapsamında Genel Sekreter Jandos Asanov, Değerli Kazak Şair ve Siyaset Bilimci
Oljas Suleimenov, Türk Keneş Aksakallar Konseyi Üyesi Prof. Dr. Adil Ahmedov, Türk Aka
demisi Başkanı Darhan Kıdırali, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Dr. Ahmet Acar ve diğer
katılımcılarla görüşmüştür.

İKİNCİ YASAMA ÇALIŞTAYI
Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) çerçevesinde, ilki 18
Mart 2014’te İstanbul’da yapılan Yasama Uyumlaştırılması İkinci Çalıştayı, “Kültür Var
lığının Korunması ve Geliştirilmesinde Ortak Yasama Çalışmaları” başlığıyla TBMM ev
sahipliğinde düzenlendi.
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye’den uzmanlar ortak Türk tarihi, kül
türü ve dili ile ilgili tartışmalar ve görüş alışverişleri yapmış ve çağdaş mevzuat çerçeve
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sinde ortak Türk kültürel değerlerinin geliştirilmesi ve korunması gerektiğini vurgula
mıştır.
Yasama uyumlaştırma çalışmalarının ilki 2014 Mart ayında İstanbul’da gerçekleştiril
miştir.

3. KOORDİNASYON TOPLANTISI
3 Ekim 2016 tarihinde Anakra’da TÜRKSOY evsahipliğinde Türk Keneşi Himayesinde
TÜRKPA, TÜRKSOY, Türk Akademisi ve Türk Kültür ve Mirası Vakfı’nn Üçüncü Koordi
nasyon Toplantısı gerçekleştirilmiştir.
Moderatörlüğü Türk Keneşi Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasanov tarafından yapılan
toplantıya TÜRKPA Genel Sekreteri Jandos Asanov, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Ka
seinov, Türk Akademisi Başkanı Darkhan Kydyrali, Türk Kültür ve Mirası Vakfı Başkanı Günay
Afandiyeva iştirak etmişlerdir.
Aksakallar Konseyi Türkiye üyesi ve AK Parti Sakarya Milletvekili Mustafa İsen, Ka
zakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Zhanseit Tuimebayev, Kırgız Cumhuriyeti Anka
ra Büyükelçisi Ibragim Djunusov, Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı
Ramil Qurbanov ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Daire Başkanı Rana Gökmen
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toplantıya misafir olarak iştirak etmişlerdir.
Genel Sekreter Ramil Hasanov Türk Keneşi’nin mevcut faaliyetleri, Eylül 2016 başında
Kırgızistan’da düzenlenen 2. Göçebe Oyunları, 27-30 Eylül 2016 tarihlerinde Gence’de düzen
lenen Gençlik Festivali, Mayıs ayında Astana’da gerçekleştirilen Genç diplomatlar 3. Eğitim
programı, 18 Kasım 2016 tarihinde Kırgızistan’da yapılacak Türk Keneşi 6. Zirvesi’yle il
gili hazırlıklar, Türk Keneşi’nin BM ve diğer uluslararası teşkilatlarla var olan ilişkileri ve
geliştirmekte olduğu yeni işbirlikleri hakkında bilgi sunmuştur.
TÜRKPA’nın faaliyetleri hakkında
Genel

Sekreter

Jandos

Asanov,

TÜRKSOY’un faaliyetleri hakkında
Genel Sekreter Duisen Kaseinov, Türk
Akademisi’nin faaliyetleri hakkında
Başkan Darhan Kıdırali ve Türk Kültür
ve Mirası Vakfı’nın faaliyetleri hakkında
Başkan Günay Afandiyeva toplantı
katılımcılarına bilgi aktarmışlardır.
Toplantının devamında Türk
Keneşi, TÜRKPA, TÜRKSOY, Türk
Akademisi ile Türk Kültür ve Mirası
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Vakfı arasında işbirliği mekanizmasının tesis edilmesinin yöntemleri hakkında görüş alışverişi
gerçekleştirilmiş, 2016-2017 yılları Ortak Eylem Planının hazırlanması, Ortak Diaspora merke
zleri ile kardeş örgütler arasında işbirliğinin sağlanması, Türk Konseyi ve Birleşmiş Milletler
Medeniyyetler İttifakı ortaklığında 20-21 Ekim 2016 tarihinde İstanbul’da yapılacak “Şiddete
Varan Aşırıcılıkla Mücadelede Gençlerin Rolü” başlıklı Uluslararası Konferans’a ilişkin konular
görüşülmüş ve diğer hususlar müzakere edilmiştir

KURMANJAN DATKA FİLMİNİN TANITIMI
Kazakistan Parlamentosunda 24 Mayıs 2016 tarihinde, Kırgızistan Parlamentosu Milletve
kili, Kırgızistan Sinema Birliği’nin Başkanı ve ayrıca TÜRKPA Sosyal, Kültürel ve İnsani Me
seleler Komisyonu Başkanı Sayın Sadık Sher Niyaz’ın yönetmeni olduğu “Kurmanjan Datka”
isimli filmin galası düzenlendi.
Kırgızistan’ın de
ğerli devlet adamı ve
komutan Kurmanjan
Datka’yı konu alan
film, onun zorluklarla
dolu hayatından bah
seder.
TÜRKPA üye ül
ke parlamentolarının
milletvekilleri

böyle

tarihi ve eğitici filme
olan ince bir yaratıcı
yaklaşımdan dolayı Sadık Sher Niyaz’ı tebrik etmişlerdir ve ilerleyen zamanlarda diğer üye
ülkelerde de filmin geniş şekilde sergilenmesini teklif etmişlerdir.
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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 арнал
ған 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.

TÜRKVİZYON ŞARKI YARIŞMASI
Türkvizyon Şarkı Yarışması 2015 Türk Müzik Birli
ği Televizyonu (TMB TV) tarafından Türkiye’nin İstanbul şeh



rinde üçüncü kez düzenlenmiştir. Büyük Türk nüfusunun veya
geniş şekilde Türk dilinin konuşulduğu 21 Türk bölgesi ve ayrıca belir

l i

bir bölgesi olmayan 1 Türk etnik grubu yarışmaya katıldı. Bu yıl yarı finaller yapılmamış,
final ise 19 Aralık 2015 tarihinde gerçekleşmiştir.
TÜRKPA Genel Sekreteri Sayın Jandos Asanov İstanbul’da yapılan “Türkvizyon” şarkı
yarışmasının final aşamasına konuk olarak katılmıştır.
Yarışma kapsamında Sayın Asanov, Türk Müzik Birliği kanalı yöneticisi Sayın Samir
Gurbanov ile görüşmüştür.
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BM ALMATI KONFERANSI
Kazakistan’ın Almatı Şehrinde 12-13 Aralık 2016 tarihlerinde BM Orta Asya’da Koru
yucu Diplomasi üzerine bölgesel merkezinin organizatörlüğü ile “Koruyucu Diplomaside
Parlamenterlerin Rolü” konulu uluslararası konferans düzenlenmiştir.
Uluslararası konferansa Kazakistan,
Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan,
Özbekistan, Rusya, Letonya ve İtalya’dan
parlamenterler ve uzmanlar katılmıştır.
Konferansta güvenlik, su yönetimi,
uyuşturucu ticareti, Orta Asya ülkele
ri arasında bilgi alışverişi ve ayrıca di
le getirilen sorunların çözümü ile ilgili
bölgesel parlamentolararası işbirliği ele
alındı.
Toplantıya katılan TÜRKPA Genel
Sekreteri Jandos Asanov TÜRKPA’nın misyon ve vizyonu ve ayrıca diğer uluslararası ku
rumlarla ilişkileri hakkında kısaca bilgiler vermiştir. Sayın Asanov konferans kapsamında
gerçekleştirilen toplantılardan birine moderatörlük yapmıştır.
TÜRKPA
Sekreteri

Genel

konferans

kapsamında, BM Ge
nel Sekreteri Orta As
ya Özel Temsilcisi Sa
yın Petko Dragonov,
parlamenterler ve uz
manlar ile görüşmüş
tür.
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