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( GEÇ‹C‹ BAﬁKANLIK AÇIKLAMASI )
1 - Dünya Türk Forumu, 20-22 Ekim 2010 tarihleri aras›nda ‹stanbul'da yap›c› ve samimi
bir ortam içinde cereyan etmiﬂtir. Türk Asya Stratejik Araﬂt›rmalar Merkezi TASAM
taraf›ndan düzenlenen Dünya Türk Forumu'nda “Türk Konseyi, Türk Diasporas› ve
Sosyoekonomik ‹ﬂ Birli¤i” ana temas› üzerine odaklan›lm›ﬂt›r. Toplant›ya, ba¤›ms›z Türk
dili konuﬂan ülkelerden ve Türk diasporalar›n›n bulundu¤u 60 ülkeden düﬂünce ve kanaat
önderleri, sivil toplum ve düﬂünce kuruluﬂlar›n›n yöneticileri, akademisyenler, Türkiye
ve kat›l›mc› ülkelerden ulusal parlamento üyeleri, Azerbaycan Diaspora Bakan›, Kosova
Çevre Bakan› ve çeﬂitli seviyelerde protokol temsilcileri, Türk Konseyi Genel Sekreteri,
TÜRKPA Genel Sekreteri, TÜRKSOY Genel Sekreteri, D›ﬂ Türkler ve Akraba Topluluklar›
Baﬂkanl›¤›, gözlemci diplomatik misyon temsilcileri ve ilgili uzmanlar ile medya temsilcileri
kat›lm›ﬂlard›r.
Bu çerçevede, “Küresel ve Bölgesel Sorunlar›n Türk Dünyas›na Yans›malar›”, “Türk
Dünyas›nda STK'lar ve Sivil Toplumun Geliﬂimi Önündeki Sorunlar”, “E¤itim - Bilim Kültür Alan›nda ‹ﬂ Birli¤i ve Türk STK'lar›n Rolü”, “Yabanc› Düﬂmanl›¤›, Sosyal D›ﬂlanma
ve Türk Diasporas›”, “Türk Kültürünün Kurucu Ö¤eleri: Bütün ‹nsanl›k ‹çin Bir Evrensel
De¤erler Projemiz Var m›?”, “Türk Kültür Alan›: Kültürel Farkl›l›ktan Kültürleraras›
Diyalo¤a 1”, “Sözde Soyk›r›m, Türk Diasporas› ve ‹ﬂ Birli¤i”, “Türk Kültür Alan›: Kültürel
Farkl›l›ktan Kültürleraras› Diyalo¤a 2 - Mardin Örne¤i” ve “Sosyoekonomik ‹ﬂ Birli¤i
Konusunda Mevcut Durum, Yeni ‹ﬂ Birli¤i Alanlar› ve Kurumsallaﬂma” konular› ele
al›nm›ﬂt›r. Ayr›ca, bu hususlarda Dünya Türk Forumu kat›l›mc›s› ülkeler ve diasporalar
aras›nda iﬂ birli¤i gerçekleﬂtirilebilecek alanlara dair görüﬂ teatisinde bulunulmuﬂtur.
2 - Forum s›ras›nda, kat›l›mc› kiﬂi ve kurumlar hem ülkeleri hem de Türk Dünyas›'n›n
ortak yarar›na birlikte çal›ﬂma karar› alm›ﬂlard›r. Bu karar›n; Türk Konseyi'nin Yüksek
Düzeyli Memurlar, D›ﬂiﬂleri Bakanlar› toplant›lar› ile Devlet ve Hükümet Baﬂkanlar›
Zirvesi ve D›ﬂ Türkler ve Akraba Topluluklar› Baﬂkanl›¤› baﬂta olmak üzere ilgili tüm
kamu otoritelerinin dikkatlerine sunulmas› kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Ayr›ca, ilgili kamu
otoritelerinin bu sürece olan deste¤inin öneminin vurgulanmas› benimsenmiﬂtir.
3 - Forum'da, Dünya Türk Forumu kat›l›mc›s› kiﬂi ve kuruluﬂlar›n etkin iﬂ birli¤i
gerçekleﬂtirmeleri için ortak bir eylem plan›n› tespit etmeleri gerekti¤i ortaya ç›km›ﬂt›r.
Bu eylem plan›, her ﬂeyden evvel, Dünya Türk Forumu kat›l›mc›lar› aras›nda yeterli ve
etkili düzeyde iﬂlev yapacak bir uluslararas› iletiﬂim a¤›n›n kurulmas›n› gerektirmektedir.
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Bu ba¤lamda iﬂ birli¤i ve koordinasyon amac›yla iletiﬂim a¤› olarak Türkçe, ‹ngilizce,
Özbekçe, K›rg›zca, Azerice, Kazakça, Türkmence dil ve lehçelerinde
www.dunyaturkforumu.org adresinden yay›n yapacak bir internet portal› kurulmas›
konusunda mutabakata var›lm›ﬂt›r.
4 - Ortak platform ve eylem plan› çerçevesinde, iﬂ birli¤i ve eﬂgüdümü temel alan bir
yaklaﬂ›mla çeﬂitli konularda çal›ﬂma gruplar›n›n yan› s›ra bir “Ak Sakall›lar Grubu” ve
“A¤ Temas Grubu” oluﬂturulmas› önerilmiﬂtir. Bu çal›ﬂma gruplar›n›n y›lda en az bir
defa toplanarak tespit edecekleri eylem programlar› çerçevesinde yap›lmas› gerekenleri
planlamalar›, gerçekleﬂtirilecek etkinlikleri yönlendirmeleri ve y›lda bir düzenlenecek
Dünya Türk Forumu'nun koordinasyon ve gündeminin oluﬂturulmas›na katk› sa¤lamalar›n›n
önemi vurgulanm›ﬂt›r. Kurumsallaﬂman›n her y›l aﬂamal›, sa¤l›kl› ve sürdürülebilir
olarak geniﬂlemesi prensip olarak benimsenmiﬂ, Forum'un kurumsal iﬂleyiﬂinin finansman›
için kaynak oluﬂturulmas› hususunda mutabakata var›lm›ﬂt›r. Oluﬂturulacak “fon” için
ilgili sivil ve resmi otoriteler nezdinde giriﬂimde bulunulmas› kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
5 - Dünya Türk Forumu kurumsal› alt›nda somutlaﬂan bu sürecin karar al›c›lara ve Türk
Konseyi dâhil uluslararas› kuruluﬂlara katk› sa¤layabilece¤i vurgulanm›ﬂt›r. Di¤er taraftan,
sürecin yönetiminin Türk Konseyi Genel Sekreterli¤i ve D›ﬂ Türkler ve Akraba Topluluklar›
Baﬂkanl›¤› ile birlikte ilgili ülkelerin otoriteleriyle dan›ﬂma halinde yürütülmesi
benimsenmiﬂtir. Karﬂ›l›kl› etkileﬂim içerisinde zaman ve eylem plan› belirlenmiﬂ,
sürdürülebilir kurumsallaﬂman›n hayati önemi vurgulanm›ﬂt›r.
6 - Dünya Türk Forumu içerisinde “Sözde Ermeni Soyk›r›m› Sorunu”, “Karaba¤'›n ‹ﬂgalinin
Sona Erdirilmesi”, “Uluslararas› Suçlar ve Terörizm”, "Yabanc› Düﬂmanl›¤› ve D›ﬂlanma",
“K›br›s”, “Ah›ska ve K›r›m Türklerinin Anayurtlar›na Dönmeleri” ve “‹slamofobi” gibi
yükselen tehditler ve riskler üzerinde karﬂ›l›kl› iﬂ birli¤i yap›lmas› ve lehçelerin korunmas›
kayd› ile ortak iletiﬂim dilinin yayg›nlaﬂt›r›lmas›, Forum esnas›nda önerilmiﬂtir. Ayr›ca
çok tarafl› sürdürülecek kurumsallaﬂma ve etkinliklerle birlikte kurumlar aras›nda ikili
iﬂ birliklerinin önemi teyit edilmiﬂtir.
7 - Forum'un tekrarlanacak y›ll›k toplant›lar›na ev sahipli¤inin tüm kat›l›mc› ülkelere
aç›k oldu¤u vurgulanm›ﬂ, Azerbaycan Diaspora Bakan› Naz›m ‹BRAH‹MOV'un teklifi
üzerine ikinci Dünya Türk Forumu toplant›s›n›n 2011 Ekim ay›n›n ikinci yar›s›nda Bakü'de
yap›lmas› ve Dünya Türk Forumu'nun yönetimi için Genel Sekreterli¤inin ‹stanbul'da
olmas› benimsenmiﬂtir.
22 Ekim 2010, ‹stanbul
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