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DEVAM EDEN  
PROJELER 



Türk Dünyasında Ortak İletişim 

Dili Türkçe 

Açık Oturum (2018) 

 

 Açık Oturumu 2018 yılının ilk aylarında Türk Dil Kurumu 
(TDK) ile birlikte düzenlenecek olup Türkçe konuşan ülkeler 
arasında Türk dilinin öğretimde, bilimde, sosyal kültürel 
yapıda kullanımın yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. 



Bir Kuşak, Bir Yol , 

 İpekyolu ve Türk Dünyası (2018) 

   Türk Dünyası Parlamenterler Birliği olarak “Bir kuşak 

bir Yol İpekyolu ve Türk Dünyası “konulu bir çalışma 

(Açık Oturum, Çalıştay, Sempozyum,Kongre vb) yapmayı 

planlamaktayız. Bu çalışmamız ile Türk Dünyasının 

önümüzdeki dönemde, çeşitli yönleri ile otaya konacak 

ekonomik. sosyal, kültürel imkân ve fırsatlarını irdelemek 

istiyoruz. 



Türk Devletleri ve Akraba 
Toplulukları Gençlik Parlamentosu 

(2018) 

•    Türk Dünyası’nın geleceğinde söz sahibi olacak 

geleceğin parlamenterlerini bugünden yetiştirmeyi, bir 

parlamento kültürü kazandırmayı ve şimdiden birbirleriyle 

iletişim kurmalarını sağlayarak Türk Dünyası 

Parlamentolarının günümüzde  kurulmuş olan ilişkilerinin 

artarak devam etmesini sağlamak amacıyla siyasi sistem, 

anayasa,  yasama ve denetim süreçleri alanında ortak bir 

dil geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 



Türk Devletleri ve Akraba 
Toplulukları Gençlik Parlamentosu 

(2018) 

• Faaliyetimiz bir kereye mahsusu bir çalışma değildir. Her 
yıl farklı ülkelerden gelecek üniversite öğrencilerinden 
Hukuk Fakültesi, Siyasal Bilgiler ve İktisadi İdari 
Bilimler Fakültesi bölümlerinde okuyan başarılı 150 
öğrenciye (yıllık) yönelik bir projedir.     



Türk Devletleri ve Akraba 
Toplulukları Gençlik Parlamentosu 

(2018) 

 Ayrıca Türk Dünyası’nın geleceğe yönelik beklentileri 

konusunda ortak mesaj ve bildiri hazırlanması 

amaçlanmaktadır. 

 

  Aynı zamanda ilgili kurum ve kuruluşların desteği de 

sağlanacağından; sürdürülebilirlik noktasında ciddi 

sorunlarla karşılaşılmayacağı düşünülmektedir. 
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TÜRK DÜNYASI TANITIM VE TİCARET        

FORUMU VE SERGİSİ PROJESİ-2019 

Projenin Amacı: 

Türk Dünyası Tanıtım ve Ticaret Forumu ve Sergisi 

Türk Dünyası ve Akraba Topluluklarının kültürel ve 

ekonomik faaliyetlerinin tanıtımını, siyasi ve ekonomik 

işbirliğinin artırılması için bir platform oluşturacaktır. 

Ortak tarihimizden gelen ve kardeşlik bağlarını 

güçlendirerek kültürel zenginliklerimizin tanıtılmasına 

destek olmayı, güçlendirmeyi ve birbirlerini daha 

yakından tanıma imkanı oluşturmayı amaçlayan Türk 

Dünyası Tanıtım ve Ticaret Forumu ve Sergisi, siyasi 

ve ekonomik işbirlikleri ile birlikte ülkeler arası eğitim, 

sağlık, turizm gibi alanlarda da işbirliklerinin artırılması 

yönünde katkı sağlamayı hedeflemektedir.  

 



 

 

Türk Dünyası Tanıtım ve Ticaret Forumu ve Sergisi Türk 

Dünyası ve Akraba Topluluklarının üç gün boyunca 

devam edecek organizasyonda stantlarında kendi 

ülkelerine dair anlatmak ve tanıtmak istedikleri değerlerini 

sergileyerek ziyaretçiler ile buluşturacaklardır.  

Gelinen noktada, Türkiye Cumhuriyeti’nin ihracat ve 

ithalat rakamları ve ülkeler sıralamasında ilk 20 ülke 

arasında Türk Dünyası ülkelerinin hiçbiri 

bulunmamaktadır. 

Türk Dünyası Parlamenterler Birliği Derneği olarak 

sivil inisiyatif kullanarak devletler arası yapılan bu 

görüşme ve planlamalara fiziki bir ortam ve konuşma 

zemini hazırlayarak katkı sağlanmayı hedeflemektedir. 
 

 

 

 

 

  

    TÜRK DÜNYASI TANITIM VE TİCARET                              

FORUMU VE SERGİSİ PROJESİ-2019 
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Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Dünyası ülke ve toplulukları 

liderler, dış ilişkiler ve bakanlıklar nezdinde ihracat, 

ithalat ve ortak yatırım çalışmaları, toplantılar ve 

planlamalar   yapmaktadır. 

 

Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Dünyası ülke ve toplulukları 

liderler, dış ilişkiler ve bakanlıklar nezdinde ihracat, 

ithalat ve ortak yatırım çalışmaları, toplantılar ve 

planlamalar yapmaktadır. 

Türk Dünyası Tanıtım ve Ticaret Forumu ve Sergisi 

siyasileri, akademisyenleri, özel sektörü bir araya 

getirerek çok yönlü bir bakış açısı geliştirmeyi 

hedeflemektedir. 
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