
 

TÜDİK'E DAİR... 

Türkiye'de ve dünyada bir İLK olma niteliği taşıyan Türk Dünyası İşbirliği Konseyi büyük bir heyecanla 

başladı.İlk gününde açılışa katılan davetlilerden; 

-Dr.Ahmet Uçar-Türk tarihi ve milli şuur hakkında, 

-Doç.Dr.Kutluk Kağan Sümer -Turan fikri ve Türk aydınları hakkında, 

-Okt.Halil Açıkgöz -Türk dili hakkında fikir ve çalışmaları hakkında, 

katılımcıları bilgilendirecek ve katılımcı gençlere yol gösterecek konuşmalar yaptılar. 

Programımızın açılışına TürkBirDev Başkan Yardımcısı Mahmut Oral,Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı 

Temsilcisi Metin Köse de iştirak ettiler. 

Coşkulu bir açılışın ardından katılımcılar komisyonlara dağılarak Türk dünyası sorunlarını tartışmaya 

başladılar. 

İlk gün istişare çalışmalarının ardından delegasyonlar işbirliğinde bulunarak çözüm önerisi protokolü 

hazırladılar. 

Belirlediğimiz her sorun hakkında en az bir çözüm önerisi protokolü delegasyonlar tarafından 

oluşturuldu. İlk gün protokollerin tesliminin ardında sona erdi. 

İkinci günün ilk oturumu ülke büyükelçilerinin konuşmalarıyla başladı. Ve ardından delegasyonlar 

komisyonlarına dağılıp ilk gün oluşturulan protokollerin tartışmasına başladılar. Ciddi ve parlamenter 

bir sistemle yürütülen bu oturumda gayet verimli bir çalışma yapıldı. 

Protokoller delegasyonlarca oylanarak üçüncü gün genel kurulda tüm komisyonların katılımıyla 

tartışılmak üzere son halini aldı. 

Üçüncü günün ilk oturumunda genel kurulda onaydan geçen protokoller tartışmaya açıldı.Tüm 

komisyonların katılımıyla gerçekleşen oturum daha verimli ve heyecanlı oldu. 

Çözüm öneri protokolü faslı 2 oturumda sona erdirildi.Ve ''Türk Dünyası İşbirliği Konseyinin Türk 

dünyası sorunlarına çözüm önerileri'' adı altında son şeklini aldı. 

Genel kurulun ardından kapanış törenine geçildi. 

Kapanış töreninde; 

-Komisyon Başkan,Başkan vekilleri ve en aktif delege, 

-Genel Medya Sorumlusu Enes Akgün, 

-Türk Ocağı İstanbul Başkanı Cezmi Bayram, 

-Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Temsilcisi Dr.Nermin Gültek, 



-TürkBirDev Başkan Yardımcısı Mahmut Oral, 

-Okulumuzun Müdür Yardımcısı Seval Yardım, 

-Danışman Öğretmenimiz Erdinç Turhan, 

konuşma yaptılar. 

Konuşmaların ardından sertifika takdimi törenine geçildi 

Üç günlük süre boyunca Türk dünyası sorunlarına fikir,çalışma ve işbirlikleriyle destek olan değerli 

katılımcılarımıza sertifika takdim edildi.Sertifikaların takdiminden sonra Genel Sekreter Halil Atak 

konuşma yaparak programı nihayete erdirdi. 

Biz Türk Dünyası İşbirliği Konseyi ailesi olarak programın bitiminden dolayı üzgün,fakat programın 

başarıyla sonuçlanmasından dolayı son derece mutluyuz. 

Türk Dünyası İşbirliği Konseyi sizlerin destek ve teşvikiyle başarıya ulaşmıştır. 

Umuyoruz ki sizlerin desteği ve inancıyla beraber Türk Dünyası İşbirliği Konseyi gelişmeye ve 

yükselmeye devam edecektir. 

 


