
 

 

TÜRK DÜNYASI İŞBİRLİĞİ KONSEYİ II. ÇALIŞTAY GENEL KURUL MADDELERİ 

Ortak Kültür ve Milli Bilinç Eksikliği Konusunda 

1-Türk Devletlerinde ,içlerinde edebiyata dair zengin örnekler bulunduran ve bulunduğu 

ülkenin tarihi bilgisinin detaylı araştırmalarla yazılmış kitapların olduğu Türk kütüphanelerinin 

açılmasını tavsiye edilerek,Türklük bilinci aşılayacak yazar ve düşünürlerin eserlerini 

çevirmesi sağlanarak, 

2- Türklük bilincini halka hatırlatabilecek kitap ve diğer edebi eserlerin uygun alfabelerle 

uygun dillere çevirip, halka ulaştırılmasını sağlayarak, 

3-Azeri, Kırgız, Kazak gibi terimlerin yerine Kazak Türkü ve Azeri Türkü gibi Türk milletini 

ortak faydada birleştirecek terimlerin kullanılmasını önererek, 

4-Tüm Türki devletlerde Türklük bilincinin artması için günümüz şartlarına ve inançlarına 

uygun bir şekilde  “Türk Kültür Haftası’nın “düzenlenmesini talep ederek, 

5-Devletler arasında oylamayla seçilmiş bir dilin, okullarda okutularak, ortak bir dil ile birlik 

ve beraberlik duygusunu arttırmayı sağlayarak, 

6-Belirli zaman dilimlerinde bir komitenin seçeceği spor dallarının yanında Türk ata sporlarını 

içeren TÜRK OLİMPİYATLARI düzenlenerek, 

7-Ortak radyo ve televizyon kanalı oluşturularak bu kanalda Türk topluluklarını içeren ülkeler 

arasında Türk müzik kültürünü yansıtacak müzik yarışması düzenlenmesi ve milli bilinci 

uyandıracak tarihi ve kültürel dizi TV unsurlarına yer vererek, 

8-Türk devletleri arasında ortak bir gümrük oluşturarak, 

 

Mevcut Orduların Teknolojik Açıdan Geride Kalması ve Güçlü Ordu Hususunda 

9-Çalışmaların ve çalışılan yerlerin gizliliği esası korunarak,Birlik Ordusunun yerli silah ve 

savunma sanayisi oluşturulmasını ve böylece yüzde yüz yerli üretimi sağlamayı, 

10-Özerk devletlerin ortak tatbikatlarla asker yetiştirmesini sağlamak ve Kıdemlı Asker 

değişimlerinin arttırılmasını tavsiye ederek, Bu geliştirme çalışmaları sırasında özerk 

devletlerin gözlemlerde bulunmasını talep ederek, 

11-Eğit-Donat sistemi uygulanarak Türk Dünyasında askeri eğitim düzeyi yüksek olan 

ülkelerin diğer Türk ülkelerinden belirlenen kriterlere uygun öğrencileri alması ve bu 

öğrencileri Türk birliği için yetiştirilmesini, 



 

 

Irak-Suriye Sorunu Konusunda 

12-Türkiye'ye yakın bölgelerle Türkiye ile bahsi geçen bölge arasında güvenlik koridoru 

oluşturarak savaşamayacak durumdaki Türkmenlerin Türkiye'ye geçişini sağlayarak, 

13-Oluşturulan güvenlik koridoru aracılığıyla bölge Türkmenleriyle olan iletişimi rahatlatmak 

ve oluşturulan fon ile bölgeye gerekli cephane ve erzak yardımını uluşturarak, 

14-Türkmen halklarının askeri düzeyinin düşük olduğunu göz önünde bulundurarak bölgeye 

gerekli eğitimi ve disiplini verecek nitelikli subaylar göndererek askeri gücü arttırmayı talep 

eder, 

Sincan-Uygur Sorunu Konusunda 

15-Uluslararası insan hakları örgütleri ve bağımsız tarafların Çin halkı tarafından Han 

Çinlisi(Çin'de yaşayan en büyük etnik grup) olmayan kültürleri baskı ve müdahale altında 

tutuyor olması konusunda bilinçlendirilmesiyle bu soruna kayıtsızlığı önleyerek, 

16-Doğu Türkistan ve Tibet'te yaşayan Türkmenlerin kendilerinin Çin işgali altında olduklarını 

çeşitli eylemlerle belirtme çabaları devam ettirilerek Dünya halklarına hatırlatılmaya 

çalışılarak, 

Türk Ülkelerinin Güçlü Bir Ekonomiye Sahip Olmaması Hususunda 

17-Bağımsız Türk devletleri arasındaki vize uygulamalarının kaldırılmasına yönelik 

anlaşmalarının yapılmasını talep ederek, 

18-Ülkelerin kalifiye işçi ve ustabaşlarının karşılanması için meslek liselerine verilen yatırımın 

arttırılmasını talep ederek,Devlet aracılığı ile ortak bir staj programları oluşturulmasını 

önererek, 

19-Türk Dünyası Tahkim Kurulu kurulup doğrudan millileşmemize engel olmayacak yabancı 

sermayeye güven oluşturarak, 

20-Özerk bölgelerde yatırım yapacak sadece Türk iş adamlarına kolaylıklar sağlanarak, 

21-Türk Dünyası üzerinde yatırımlar yapılmasında öncü olarak STK’lar ve özel şirketler 

kurulup, bu özel şirketlerde bölgedeki Türkler veya etraftan gelecek Türk işçiler 

çalıştırılmasını önererek, 

22-İstanbul’dan başlayarak tüm Türk Devletleri’nde her yıl ‘’Türk Dünyası Sanayi Fuarı’’ 

kurulup, başta Türk Devletleri olmak üzere tüm dünyanın Türk Devletleri’nin sanayi durumu 

ve fırsatları hakkında bilgilendirmesini sağlayarak, 

 

 



 

 

Özerk Devletlerin Eğitim Yetersizliği Konusunda 

23-Üniversite ve diğer eğitim kurumlarının yararlanabileceği, ülkelerin ekonomileriyle orantılı 

şekilde katkı sağlayacağı ortak para fonu oluşturulması tavsiye edilerek, 

24-Eğitim açısından gelişmiş ülkelerin yetersiz olan ülkelere kaynak ve eğitimci desteği  

tavsiye edilerek,Türk Devletleri arasında öğrenci değişim programı oluşturulması önerilerek, 

25-Türk haklarına beyin göçünün zararları hakkında seminerler verilip halkın 

bilinçlendirilmesi sağlayarak,Ekonomik düzeyi uygun olan ülkelerin, diğer ülkelerdeki 

öğrencilere burs vermesi ile gençlerin bilinçlenmesini sağlayarak, 

 

Sorunların çözümünde aktif rol almayı talep eder. 

 


