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SUNUŞ 
 

Küreselleşme, günümüzde ekonomi başta olmak üzere uluslararası ilişkileri, siyasal ve 

sosyokültürel etkileşimleri geleneksel çizgisinden ayırmakta ve yeni boyutlara taşımaktadır. 

Süratle uygulamaya konan yeni stratejiler yeni gelişmelere neden olmaktadır. Bu gelişmelere 

paralel olarak gelecek için yaşamsal öneme sahip projeler üretemeyen ülkeler, 

küreselleşmenin bir aktörü değil ama yalnızca nesnesi olarak kalmaya zorlanmaktadır. 

  

Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kavşak noktasındaki Türkiye, küreselleşmenin etkilerine 

maruz kalmaktan çok, onu, en azından etkileyen bir ülke olmalıdır. Türkiye, 21. yüzyıla 

girdiğimiz bu dönemde geçmişin klasik anlayışını bir tarafa bırakarak siyasetçilerine, iş 

adamlarına, akademisyenlerine, sanatçılarına ve yeni yetişen nesillerine dış dünyaya 

açılmaları konusunda ciddi destek vermek durumundadır. Kuşkusuz dışa yönelik açılımların 

gerekliliği kadar yurtdışından da içe doğru bir çekim gücü oluşturulması kaçınılmaz bir 

zorunluluktur. 

 

Bu noktada küreselleşmeyi ülkemiz açısından bir risk olmaktan çıkarıp fırsata dönüştürecek 

en temel imkânlardan biri de Türk Dünyası’dır. Burada kullanılan “Türk Dünyası” kavramı, 

coğrafi ve kültürel olarak, tüm Türk soylu halkları kapsar ve Orta Asya ve Türkistan 

kavramlarından daha geniş bir anlamı ifade eder. Türk Dünyası; Orta Asya'ya ek olarak 

Türkiye, Avrupa, Kafkasya, Çin ve Rusya Federasyonu içindeki Türki bölgeler ile Türk 

diasporasını kapsar. Kavram aynı zamanda tüm Türk Cumhuriyetleri ile özerk Türk 

Cumhuriyetleri ve topluluklarını ifade eder. 

 

Kuşkusuz günümüz dünyasında uluslararası hukuk ve politikanın kendine özgü koşulları, 

ekonomik ve politik bir entegrasyon olarak Türk Dünyası’nı imkansız kılmaktadır. Ancak bu 

durum, tüm Türk Cumhuriyetleri, özerk Türk devlet ve toplulukları ile Türk Diasporası 

arasında iş birliği temelinde karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesine engel değildir. Türk kültür alanı 

ve dolayısıyla Türk Dünyası içerisinde etkileşimin artırılması; siyasi, ekonomik ve kültürel 
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alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi; problemlere yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi, 

küresel ölçekte barış, demokrasi ve istikrarın tesisi konularına katkı sağlanacaktır. 

 

Bu düşünceden hareketle; dünyanın dört bir yanında yaşayan Türkleri, Türk Dünyası 

temsilcilerini ve değişik ülkelerde faaliyet gösteren çeşitli Türk sosyal hareket ve sivil 

inisiyatiflerini sosyal, kültürel ve ekonomik konular çerçevesinde bir araya getirecek bir 

“Dünya Türk Forumu” (DTF) kurulması Türk Asya Stratejik Araştırmalar merkezi (TASAM) 

tarafından projelendirilmiştir. Dünya Türk Forumu, Türk Dünyası için bir diyalog zemini ve 

stratejilerin tartışıldığı uluslararası bir forum işlev görecek; Türkleri temsil eden tüm 

örgütlere ve sosyal hareketlere bir araya gelmeleri, tartışmaları, deneyimlerini birbirlerine 

aktarmaları, eylem takvimleri ve alternatif öneriler geliştirmeleri için ortak bir alan ve zemin 

oluşturacaktır. 

 

Bu çerçevede, 20-22 Ekim 2010 tarihlerinde “Türk Konseyi, Türk Diasporası ve 

Sosyoekonomik İş Birliği” ana temalı “Dünya Türk Forumu”nun ilki, TASAM tarafından 

medeniyetin ve hoşgörünün beşiği Mardin’de gerçekleştirilecektir. Forum’a, “Türk Dili 

Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi” anlaşmasına katılan ve katılmayan bağımsız Türk 

Devletlerinden resmî ve sivil delegasyonlarla birlikte, tüm dünyadan Türk Diasporasının 

düşünce ve kanaat önderlerinin katılımı planlanmakta ve ilk buluşma sonunda sürdürülebilir, 

sağlıklı bir kurumsallaşma hedeflenmektedir. 

 

Özellikle son 20 yılda bu alandaki olumlu ve olumsuz tecrübelerin kazanımlarını 

içselleştirerek sürecin başarıyla yönetilebilmesi adına duayen isimlerden bir kurul 

oluşturulmuş ve bu alanda etkinlik gösteren tüm STK, düşünce kuruluşları ve TASAM’ın dört 

kıtada mevcut iş birlikleri planlama ve hazırlık sürecine dahil edilmiştir. 

 

Saygılarımla... 

 

 

Süleyman ŞENSOY 

TASAM Başkanı 
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KONU 
 

Projenin konusu,  devlet veya hükümet başkanları, yerel yönetimler, akademisyenler, sivil 

toplum kuruluşları, uluslararası kuruluşlardan temsilciler ve uzmanlar ile dünyada Türkleri temsil 

eden kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinin bir araya geleceği; ulusal, bölgesel ve uluslararası 

boyutta sosyal ve ekonomik konuların tartışılacağı; bilgi ve birikimlerin paylaşılacağı; genel 

toplantı, özel oturum, konferans, seminer ve atölye çalışmalarının yapılacağı; çeşitli sosyal, 

ekonomik, bilimsel ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirileceği ilk yılki ana teması Türk Konseyi, 

Türk Diasporası ve Sosyoekonomik İş Birliği olan “Dünya Türk Forumu” (DTF) kurulmasıdır. 

 

AMAÇ 
 

İçinde bulunduğumuz yüzyılda yaşanan sorunlar, dünyanın her yanındaki milyonlarca insanın 

hayatını ilgilendiren sorunlardır. Küreselleşmenin sosyoekonomik denge üzerindeki olumsuz 

etkileri nedeniyle tüm dünyadaki çalışanlar, kadınlar, emekliler, göçmenler, öğrenciler ve 

toplumun bütün diğer sosyal katmanları yoksullaşmaktadır.  

 

Küresel bir boyut kazanan sorunlar, bütün ülkeleri ve milletleri etkilediği gibi Türkiye’yi, 

Türkiye’nin ilgi ve etki alanı ile dünyanın dört bir yanında yaşayan Türkleri de etkilemektedir.  

 

Dünyanın etkin güç odakları, uluslararası finans kurumları temsilcileri ile devlet yöneticilerinden 

oluşan elitlerin İsviçre'nin sayfiye kenti Davos'ta bir araya gelerek bütün dünyanın ve 6 milyar 

insanın kaderini doğrudan ilgilendiren konuları tartıştıkları, sorunları ele aldıkları  ve çözüm 

önerileri sundukları “Dünya Ekonomik Forumu” 20 yıldan fazla bir süredir düzenlenmektedir.  

 

Dünya Ekonomik Forumu’na, neoliberalizme, uluslararası sermayeye ve küreselleşmeye karşı 

birer sivil inisiyatif olarak, “Dünya Sosyal Forumu”, “Avrupa Sosyal Forumu”, “Akdeniz Sosyal 

Forumu”, “Asya Sosyal Forumu” gibi aşağıdan yukarıya doğru birçok forum hareketi 

gelişmektedir.  
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ABD’nin sanayi kenti olan Seattle’da başlayan ve dünyanın dört bir yanına yayılan bu konsept; 

küreselleşme karşıtları olan doğrudan eylem aktivistlerinin, çevrecilerin, insan hakları 

savunucularının, hayvan severlerin, sol ve kadın hareketlerinin eylem platformu haline gelmiştir. 

 

Bu süreçte gelişen sosyal forumlar; yerleşik bir yapılaşma olmaması, forum hareketinin 

kurumsallaşamaması, sadece bir süreç olarak ilerlemesi ve forum sürecine merkez yerine daha 

çok çevrenin katılması gibi nedenlerle iddialarını teyit edecek bir alternatif olamamışlardır. 

 

21. yüzyılın, Türklerin yüzyılı olacağı ve bu yüzyılda Türk medeniyetinin referans olacağı 

varsayımından hareketle, dünyanın dört bir yanında yaşayan Türkleri, Türk Cumhuriyetleri’nin 

vatandaşlarını, Türk dünyasının temsilcilerini ve değişik ülkelerde faaliyet gösteren çeşitli Türk 

sosyal hareket ve sivil inisiyatifleri sosyal ve ekonomik konular çerçevesinde bir araya getirerek; 

• Bir tartışma platformu ve eylem zemini oluşturulması 

• Bilgi ve deneyimlerin paylaşılması  

• Bilimsel araştırmaların teşvik edilmesi 

• Alt bölgesel inisiyatiflerin oluşturulması   

• Politika süreçlerine katkıda bulunulması    

• Küresel bir boyut kazanan sorunlara çözüm üretilmesi 

• Küresel ölçekte yeni bir sorumluluk anlayışı ile küreselleşmeye milli ve insani katkı sağlanması  

• Uluslararası fırsatların değerlendirilmesi  

• Potansiyel tehlikelerin giderilmesi  

• Hem devlet, hem de birey bazında sosyoekonomik gelişim sağlanması  

• İnsan, hammadde, sermaye ve bilgi kaynaklarının entegrasyonu ve optimal bir şekilde 

kullanılması 

• Yerel ve küresel anlamda Türkler arasında açık bir diyalog ve koordinasyon ortamı kurulması 

• Türklerin sahip olduğu potansiyelin belirli bir program etrafında bir araya getirilmesi 

• Türk Cumhuriyetleri ile ekonomik, sosyal ve kültürel iş birliğinin geliştirilmesi   

• Evrensel barışa ve istikrara katkı sağlanması 

amacıyla yeni bir girişim başlatılmalı ve “Dünya Türk Forumu” oluşturulmalıdır. 
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Mevcut bölgesel ve küresel ortamda istenilen olumlu etkiyi oluşturabilecek en iyi sosyopolitik 

kurum, “Dünya Türk Forumu” (DTF) olacaktır. Forum; hem uluslararası, hem de ulusal ölçekteki 

toplumsal ve siyasal süreçlere daha etkin katılım ve etkileşim imkanı sağlayacaktır. 

 

DTF (Dünya Türk Forumu), Türkler için bir diyalog zemini ve stratejilerin tartışıldığı “uluslararası 

bir forum” işlevi görecek; Türkleri temsil eden tüm örgütlere ve sosyal hareketlere bir araya 

gelmeleri, tartışmaları, deneyimlerini birbirlerine aktarmaları, ortak eylem takvimleri ve 

alternatif öneriler geliştirmeleri için ortak bir alan ve zemin oluşturacaktır.  

 

DTF, aynı zamanda Türkler arasında bir köprü vazifesi görerek yerel düzeydeki kurum ve 

kuruluşlara kaynak ve bilgi aktaracak; kısa, orta ve uzun dönemde Türkler arasında birliğin 

tesisine ve gelişmeye katkı yapacaktır. DTF, ayrıca her türlü sosyal, ekonomik ve kültürel 

etkinliğin gerçekleştirilebileceği kurumsal bir teşkilat ve entelektüel bir tartışma kulübü görevini 

de yerine getirecektir. 

 

DTF bünyesinde devlet veya hükümet başkanları, kamu kurumları ile yerel yönetimlerin 

yöneticileri, özel sektör temsilcileri, uzmanlar, sivil toplum kuruluşları ile uluslararası 

kuruluşlardan temsilcilerin katılacağı; genel ve yerel toplantılar, konferanslar, özel oturumlar, 

seminerler, atölye çalışmaları, bilimsel araştırmalar vb. etkinlikler gerçekleştirilerek DTF ile yeni 

bir sosyoekonomik alan oluşturulacak ve böylece Türk dünyasında daha güvenli ve istikrarlı bir 

ortamın oluşmasına katkılar sunulacaktır. 

 

Bu amaçlar doğrultusunda; 

 

DTF’nin temel kuruluş amacı; Türkiye ve dünyadaki bütün Türklerin sorunlarını gündeme 

taşımak, entelektüel camia, medya ile politik kararları alan ve uygulayanlar nezdinde ilgi 

görmesine katkıda bulunmaktır. 

 

DTF’nin temel işlevi; kuruluş ilkeleri ve temel hedefleri doğrultusunda hazırlık toplantıları, genel, 

yerel ve spesifik toplantılar, özel oturumlar, seminerler, atölyeler vb. etkinlikler 

gerçekleştirmektir. 
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DTF’nin vizyonu; mevcut reel politiği göz ardı etmeden sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçlara 

duyarlı ve aydınlık bir gelecek sunmaktır. 

 

DTF’nin önemi; ilk kez dünya çapında Türk STK’larını, düşünce kuruluşlarını Türk sosyal 

hareketlerini ve sivil inisiyatifleri ortak bir platformda buluşturması olacaktır. 

 

1. YIL GÜNDEMİ 
 

“Türk Konseyi, Türk Diasporası ve Sosyoekonomik İş Birliği” 

 

Alt Temalar 

 

 Küresel ve Bölgesel Sorunların Türk Dünyası’na Yansımaları 

 

 Türk Dünyası’nda STK’lar ve Sivil Toplumun Gelişimi Önündeki Sorunlar 

 

 Eğitim - Bilim - Kültür Alanında İş Birliği ve Türk STK’ların Rolü  

 

 Yabancı Düşmanlığı, Sosyal Dışlanma ve Türk Diasporası 

 

 Türk Kültürünün Kurucu Öğeleri: Bütün İnsanlık için Bir Evrensel Değerler Projemiz Var mı?  

 

 “Türk Kültür Alanı”: Kültürel Farklılıktan Kültürlerarası Diyaloğa  

 

 Sosyo-ekonomik İş Birliği Konusunda Mevcut Durum, Yeni İş Birliği Alanları ve Kurumsallaşma  

 

 “Sözde Soykırım” - Türk Diasporası ve İş Birliği 
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TARİH 
 

20-22 Ekim 2010 

 

YER 
 

Mardin, Türkiye 

 

KATILIMCILAR 
 

Düşünce Kuruluşları ve Düşünce İnsanları 

 

Kurumsallaşmanın sağlıklı olabilmesi için temelin düşünce kuruluşları ve düşünce insanları 

üzerine kurulmasına olağanüstü stratejik önem atfedilmektedir. 

 

HEDEF KİTLE 
 

• Türkiye’de yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 

• Yurtdışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 

• Türk Cumhuriyetleri vatandaşları 

• Dünya genelinde mevcut Türk Diasporaları 

• Tüm dost ve akraba topluluklar 

• Türk dünyasını temsil eden bütün kişi ve kuruluşlar 

• Hükümet ve devlet başkanları 
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• Yerel yönetimlerin yöneticileri 

• Özel sektör temsilcileri 

• Dünyadaki Türk düşünce kuruluşları ve STK’lar 

• Üniversiteler 

• Uluslararası kuruluşlar 

• Ulusal medya 

• Uluslararası medya 

• Uluslararası kamuoyu 

 

FORUM KURULUŞ İLKELERİ 
 

• DTF; milli birlik ve beraberlik, milli yaklaşım, katılımcı demokrasi, insan hak ve özgürlükleri, 

hukukun üstünlüğü, sosyal ve toplumsal adalet ile çevreye saygı ilkeleri doğrultusunda 

oluşturulan uluslararası bir süreçtir. Bu sürecin bir parçası olarak yapılan tüm toplantıların 

uluslararası bir boyutu vardır.  

• DTF; barışı esas alır ve uluslararası ekonomik, sosyal ve kültürel iş birliğine önem verir. Küresel 

ölçekte yeni bir sorumluluk anlayışı ile gerçekçi, tutarlı ve insani bir küreselleşme olgusunu 

benimser.  

• DTF; bütün toplantı ve etkinliklerinde ülkelerin milli kanunlarına, devlet yapılarına, milli 

değerlerine saygılıdır. Devletlerin ülke bütünlüğü ve siyasal bağımsızlığına tehdit oluşturacak 

faaliyetlerden dikkatle kaçınır, herhangi bir ülkeye veya devlete siyasal bir model empoze 

etmeye çalışmaz, uluslararası anlaşmalara ve evrensel hukuk kurallarına bağlıdır.  

• DTF; inanç, düşünce ve ifade özgürlüğünü esas alır ve her türlü şiddete karşıdır.  

• DTF; bütün çalışmalarında bilimsellik ve objektiflik ilkelerine bağlıdır.  

• DTF; Türk milli kimlik ve kültürünün korunması, yaşatılması ve tanıtılması için yapılan tüm 

girişimleri destekler ve işbirliği yapar. 

• DTF; dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türklerin birlik ve beraberlik şuurunu geliştirir; iş 

birliğini güçlendirir; teşebbüs güçlerini harekete geçirir ve bulundukları ülkelerde milli kimlik ve 

kültür değerlerine bağlı olarak yaşayabilmeleri için gerekli çaba ve desteği gösterir.  
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• DTF; Türklerin yaşadıkları ülkelerle sorunlar çıkmasına neden olacak ve ilişkileri olumsuz yönde 

etkileyecek her türlü tutum ve davranışlardan kaçınır.  

• DTF; Türk dünyası adına geniş katılımlı, etkin ve kalıcı bir lobi oluşturmak ve bu lobiyi 

fonksiyonel kılmak için geniş ve yaygın bir örgütlenme ilkesini benimser; dışlayıcı ve bölücü  değil, 

toparlayıcıdır. 

• DTF; Türkiye'deki bütün dernek, parti, kişi, kurum ve kuruluşlara karşı eşit mesafede durur. 

Türkiye'nin bütünlüğüne, birlik ve beraberliğine halel getirecek faaliyetlerde bulunmaz, 

bulunanları desteklemez. 

• DTF; siyasi ve dinî propaganda ile genel ahlak ve edep kurallarına aykırı tutum ve davranışları 

tasvip etmez.  

• DTF; dünyada yaşayan bütün Türklerin deneyimlerinin paylaşılması ve ortak etkili 

organizasyonların düzenlenmesi amacıyla bir araya geldikleri açık bir buluşma yeridir, yukarıda 

sayılan ilkelere ters düşmeyen tüm kişi ve kuruluşlara açıktır. 

 

TEMEL HEDEFLER  
 

• Uluslararası alanda dostça ilişkiler geliştirmek; evrensel barışa ve istikrara katkıda bulunmak  

• Ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda iş birliği sağlamak  

• Türk toplumunun potansiyelini, sosyal, ekonomik ve kültürel birikimini değerlendirmek; bu 

birikimin toplumun yararına kullanılabilmesi için gerekli toplantılar organize etmek ve 

girişimlerde bulunmak 

• İnsan, hammadde, sermaye ve bilgi kaynaklarını entegre etmek ve optimal bir şekilde 

kullanmak    

• Türklerin mevcut toplumsal, sosyal, ekonomik ve sosyal sorunlarını gündeme taşımak, 

irdelemek ve bu sorunların çözülmesine katkıda bulunmak  

• Türk kültürünü tanıtmak, yaymak ve yaşatmak 

• Türklerin sosyal yardımlaşma ve dayanışmasını sağlayacak ve geliştirecek faaliyetlerde 

bulunmak  

• Dünyadaki tüm Türklerin ilişkilerini artırmak ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek  
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• Gençlerin sorunlarının çözümü için gerekli tedbirler almak  

• Milli kimlik ve bütünlük içinde küresel politikalara katkı sağlamak 

• Dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türk topluluklarının yaşadıkları ülkeler arasında dostluk ve 

barış köprüsü oluşturmak  

• Sivil toplum kuruluşlarının güçlerini birleştirmelerine yardımcı olmak 

• Medeniyet perspektifinde Türk kültür ve sosyolojisini geliştirmek ve tanıtmak 

 

KATILIM 
 

DTF, hükümet veya devletlerden bağımsız ve sivil bir inisiyatif olarak geliştirilecek ve sadece 

örgütlü topluluk veya kurumlara değil, bireylere de açık bir forum olacaktır. DTF kuruluş ilkelerini 

kabul eden ve temel hedeflerini benimseyen herkes DTF’ye katılabilecektir.  

 

DTF platformuna iş dünyası, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile yüksek 

düzeyde uluslararası uzmanlar ve temsilciler katılabilecektir.   

 

Ayrıca kuruluş ilkeleri ile temel hedefleri benimseyen devlet veya hükümet başkanları ile 

parlamento üyeleri de kişisel olarak foruma davet edilecektir.   

 

DTF’ye katılabilecek kişi ve kurumlar: 

• Devlet veya hükümet başkanları 

• Devlet veya hükümet temsilcileri 

• Parlamento üyeleri 

• Yerel yönetimlerin temsilcileri 

• İş dünyası temsilcileri 

• Sivil toplum ve düşünce kuruluşları 

• Medya kuruluşları 

• Meslek odaları 

• Sendikalar 
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• Dini topluluk ve dernekler 

• Türkleri temsil eden resmi kurum ve kuruluşlar 

• Dünyada Türkleri temsil eden meslek örgütleri 

• Uluslararası uzmanlar, görevliler ve temsilciler 

•  Ulusal ve uluslararası Türk sivil toplum kuruluşları 

• Uluslararası düzeyde başarı gösteren Türk girişimcileri sanatçıları, edebiyatçıları vb. 

 

TEŞKİLATLANMA MODELİ 
 

DTF, Türklerle ilgili bütün sorunlarla ilgilenmek ve çözüm üretmek amacıyla oluşturulan 

uluslararası bir süreç olduğu için teşkilatlanma düzeyinde de bir takım yapıların oluşturulması 

kaçınılmaz hale gelmektedir. 

 

DTF’nin üstlendiği misyona ve belirlediği hedeflere uygun hareket edebilmesi modern bir 

yönetim anlayışı ile yapılanmasına bağlıdır.   

 

Sivil bir teşkilatlanma örneği olacak olan DTF’de seçilecek teşkilatlanma modeli, gelenekler ve 

ilgili coğrafyada bulunan Türklerin dinamiklerine ve gücüne bağlı olarak dikey veya yatay 

olacaktır. 

 

Dikey teşkilatlanma modeli, bir soruna veya programa yönelik olarak kurulmuş örgütlerde; yatay 

teşkilatlanma modeli ise, dikey örgütlenme modelinin aksine, belli bir bölgede bütün sorunlara 

hizmet vermek üzere kurulmuş örgütlerde benimsenmektedir.  

 

Dikey örgütler, geniş bir bölgede tek bir amaca yönelik hizmet verirken; yatay örgütler, dar bir 

bölgeye ya da belli bir nüfusa çok amaçlı hizmet vermektedirler. Dikey örgütlerde en uç 

noktadan en üst kademeye kadar hiyerarşik bir yapılanma söz konusudur. 
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DTF sürecini sağlıklı bir şekilde işletebilmek, çok katı olmasa da bir hiyerarşik yapı oluşturabilmek 

ve daha etkin bir yapılanmaya gidebilmek için dikey örgütlenme modeli, daha geniş hedef 

kitlelere ulaşmak için de yatay örgütlenme modeli seçilecektir. Böylece yatay örgütlenme modeli 

ile kurulacak komisyonlar aracılığıyla Türklerle kendi yaşam alanlarında iletişime geçilmiş 

olacaktır. 

Başlangıç için teşkilatlanmadaki temel prensip, mümkün olan en az bürokrasi ve ekonomik 

maliyetin gerçekleştirilmesi olacak; zaman içinde teşkilatlanma verimlilikle doğru orantılı 

olarak genişletilecektir. 

 

ORGANLAR 

 

Kurucular Kurulu 

 

Kurucular Kurulu, DTF kuruluş ilkelerini kabul edecek, temel hedefleri benimseyecek ve 

kamuoyuna açıklanacak kuruluş beyannamesine imza atacak kurumların temsilcilerinden 

oluşacaktır.  

 

Kurucular Kurulu, DTF ilkeleri ve temel hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilecek sürece katılımı 

ve bu sürecin sürdürülebilirliğini sağlayacaktır.  

 

Kurucular Kurulu, DTF için geçici bir taslak program oluşturacak ve bütün çalışmalar bu program 

ışığında gerçekleştirilecektir.   

 

Ayrıca kuruluş aşamasında DTF süreçlerinde etkin bir katılımın sağlanması ve Genel Konsey’in 

oluşturulması da Kurucular Kurulu’nun sorumluluğunda olacaktır.  Kurucular Kurulu, geçiş 

döneminde görev yapacak ve daha sonra yetkilerini kendi içinden oluşturacağı Genel Konsey’e 

devredecektir. 

 

Genel Konsey 
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Genel Konsey, DTF’nin sürekli ve uzun vadeli bir süreç olmasını sağlamak üzere görev yapacaktır. 

Genel Konsey üyelerinin seçiminin hangi kriterlerle yapılacağı ve bu seçim sürecinin nasıl 

gerçekleştirileceği, kuruluş çağrısı ile birlikte kamuoyuna duyurulacaktır.    

Genel Konsey, DTF’nin stratejik olarak alacağı yön konusunda merkezi bir rol alacaktır. DTF 

sürecinin diğer yapılarının işlev ve görevlerinin de tarifini yapacak ve bu yapılaşmanın en üst 

organı olacaktır. Genel, ulusal ve bölgesel komisyonlar teşkilat ve görev anlamında Genel Konsey 

ile koordinasyon içinde çalışacaktır. Genel Konsey, bölgesel, toplumsal ve ülkesel çeşitliliği içinde 

yansıtacak ve dünya Türk toplumunu temsil eden bir yapı olacaktır.  

 

Genel Konsey, DTF sürecinin bir parçası olarak ayrıca düzenlenecek olan bir dizi alt forumlarla, 

tematik ve ulusal forumların da üzerinde yer alacak ve bu forum süreçlerinde söz sahibi olacaktır. 

 

Yılda en az 2 kez toplanacak Genel Konsey, koordinasyon ile çeşitli komisyonların raporlarını 

sunacağı ve tartışacağı tek yetkili karar organı olacaktır. DTF’nin genel politikası ve programı bu 

toplantılarda belirlenecektir. 

 

Genel Konsey’e katılım iki şekilde olacaktır:  

• Sürekli üyeler 

• Zaman zaman katılacak misafirler ve gözlemciler. (Uluslararası koşullar ve DTF’nin 

teşkilatlanmasının dinamikleri açısından belirli zamanlarda katılmasının önemli olacağına inanılan 

kişiler) 

Genel Konsey, karar organıdır. Yılda en az 2 defa toplanacaktır  

Genel Konsey toplantıları, DTF ilkelerini benimseyen dünyadaki tüm Türklere ve Türklerin 

oluşturduğu sosyal, ekonomik vb. kuruluş ve hareketlerin temsilcilerine de açık olacaktır. Bu 

toplantılara komisyonların yaptığı çalışmaların sonuçları ve DTF Sekreterliğinin yaptığı çalışmalar 

getirilerek karara bağlanacaktır.  

Genel Konsey’in kalıcı olabilmesi için seçilmiş kişilerden olması gerekmektedir. Genel Konsey, 

DTF süreciyle ilgili temel kararları almak, programı hazırlamak vb. görevleri yerine getirecektir.  

Genel Konsey’in sorumlulukları: 

• DTF’nin genişleme sürecini hızlandırmak 
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•  DTF’nin stratejisini belirlemek 

• Uluslararası hareketler, kampanyalar, inisiyatifler ve diğer etkinliklerle ilişkileri sürdürmek 

• DTF’nin toplantılarının tanıtımını yapmak 

• Düzenlenecek forumlar arasında karşılıklı sosyal, tematik ve ekonomik eylemlerin 

gerçekleşmesini temin etmek 

• Türklerin yaşadığı ve nüfusunun büyük çoğunluğu Türk olan ülkelerde ulusal komisyonların 

kurulmasını sağlamak ve desteklemek 

• Konular, yöntemler, formatlar, konuşmacıların saptanması ve fonlar sağlanması için yapılar 

oluşturmak 

 

Danışma Kurulu 

 

Fikirlerinden ve deneyimlerinden yararlanılabilecek kişilerle (yazar, akademisyen, sanatçı vb.) 

forum sürecine katılan kurumların temsilcileri tarafından oluşturulacak bir organdır. Asıl amacı 

sürece katkı sunacak olan bir danışma organı olmak ve katılımcı kurumlarla iletişimi sağlamaktır. 

Karar organı değildir. 

 

DTF’nin alternatif arayışlarında, vizyon oluşturulmasında ve kurumların sürece daha aktif katılımı 

yönünde katkılar sağlayacaktır. Tüm kurumların katılımına açık olacaktır.  

 

Danışma Kurulu; alanlarında özgün çalışmalar yapmış akademisyen, sivil toplum kuruluşu 

temsilcileri, yazar ve gazetecilerden oluşacaktır. 

 

Genel Sekreterlik (Koordinasyon) 

 

Karar alma organı değildir. Genel Konsey’in aldığı kararlar ve Danışma Kurulu’nun önerilerinin 

yürütülmesinden sorumlu olacak ve komisyonlar arasında koordinasyonu sağlayacaktır. Ayrıca 

komisyonlardan gelen önerileri de Genel Konsey’e sunacaktır.  
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DTF’nin teşkilatlanması ve toplantılar için gerekli hazırlıkların sürdürülmesiyle ilgili bütün 

sorumlulukları taşıyacak Genel Konsey’in denetimi altında Türkiye Yürütme Komisyonu i le 

koordinasyon halinde çalışacaktır. 

 

Genel Komisyonlar 

 

DTF sürecinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi, DTF’nin yüklendiği misyonun yerine 

getirilebilmesi ve DTF bünyesinde hazırlık toplantıları ile çeşitli işlerin yürütülmesi için Genel 

Konsey’e bağlı olarak çalışacak Genel Komisyonlar oluşturulacaktır.  

 

Genel Komisyonlar; DTF programının hazırlanması, program çerçevesinde yapılacak toplantıların 

ve konuşmacıların belirlenmesi, toplantılara katılımın sağlanması, DTF’nin gerçekleşmesi için 

gerekli altyapının hazırlanması, DTF sürecine daha çok kişi ve kuruluşun katılması ile ilgili işleri 

yürüteceklerdir.  

 

Genel Komisyonlar: 

• Teşkilatlanma Komisyonu 

• Program Komisyonu 

• Genişleme Komisyonu 

• Forum Hazırlık Komisyonu 

• Sosyal ve Ekonomik İşler Komisyonu 

• Yayınlar Komisyonu 

• Medya ve İletişim Komisyonu 

• Kültür Komisyonu 

• Öğrenciler ve Gençler Komisyonu vb. 

 

Ulusal ve Bölgesel Yürütme Komisyonlar 

 

Dünyadaki bütün Türkler arasında yerel inisiyatif geliştirmek için kurulacak olan ulusal ve 

bölgesel komisyonlar; DTF ve diğer sosyal forumlar için yerel düzeyde teşkilatlanmadan sorumlu 
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olacak, DTF süreci içinde Genel Konsey’in onayı alınarak yapılacak bir dizi ulusal forum sürecinin 

de yerel temsilcisi olacaklardır. 

 

Ulusal ve bölgesel komisyonlar, seminer ve atölye çalışmaları ile ilgili önerilerde de 

bulunabileceklerdir.  

 

Ulusal Yürütme Komisyonları: 

• Türkiye Yürütme Komisyonu 

• Azerbaycan Yürütme Komisyonu 

• Kazakistan Yürütme Komisyonu 

• Kırgızistan Yürütme Komisyonu 

• Özbekistan Yürütme Komisyonu 

• Türkmenistan Yürütme Komisyonu 

• Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yürütme Komisyonu 

 • Almanya Yürütme Komisyonu vb. 

 

Bölgesel Yürütme Komisyonları: 

• Avrupa Yürütme Komisyonu 

• Orta Doğu Yürütme Komisyonu 

• Afrika Yürütme Komisyonu 

• Amerika Yürütme Komisyonu 

•  Avustralya Yürütme Komisyonu 

•  Uzakdoğu Yürütme Komisyonu 

•  Balkan Yürütme Komisyonu  

• Kafkasya Yürütme Komisyonu vb. 

 

ÇALIŞMA ALANLARI 
 

• Ekonomik ve Sosyal Forumlar 
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• Alt Forumlar 

• Ulusal ve Tematik Forumlar 

•  Çalışma Atölyeleri 

• Sempozyum, Seminer ve Konferanslar 

• Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar 

• Uluslararası Organizasyonlar 

• Ekonomik ve Sosyal Kampanyalar 

• Sosyal Hareketler ve İnisiyatifler 

• Yayınlar 

 

ÇALIŞMA KONULARI 
 

• Küreselleşmenin etkileri 

• Uluslararası çatışmalar, yabancı düşmanlığı ve Türkler 

• Türklerin maruz kaldıkları sosyal dışlanma sorunları 

•  Türk diasporalarının sosyal ve ekonomik açıdan gelişmeleri 

• Eğitim ve sosyal hizmet alanlarındaki gelişmelerin etkileri 

• Türk iş dünyasının uluslararası alanda teşkilatlanma ve kurumsallaşma çalışmaları 

• Ekonomik boyutta yaşanan gelişimin, sosyal yaşamda da gerçekleşmesi 

•  Sektörel sorunlara ilişkin çözümler 

•  Ekonomik ve sosyal entegrasyon 

• Anavatan ve diğer Türk Cumhuriyetleri ile olan sosyoekonomik ilişkiler 

• Sosyal ve ekonomik haklar, işsizlik 

• Kültürel farklılıklar ve kültürler arası diyalog 

• Siyasi ve hukuki konular 

• Dil ve milli kültürün yeniden canlandırılması 

• Çevre 

• Göçler 

• Spor 
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ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ 
 

DTF, bir araştırma enstitüsü veya araştırma merkezinden ziyade, sivil inisiyatifle geliştirilecek ve 

dünyadaki tüm Türkler için bir eylem zemini ve buluşma platformu olacaktır.  

 

DTF, kuruluş ilkeleri ile temel hedefleri benimseyen herkese açık olacak ve yapılan her türlü 

toplantı ve etkinliklerde objektif ve bilimsel bir tavırla hareket edilecektir.      

 

DTF’nin temel işlevi; kuruluş ilkeleri ve temel hedefleri doğrultusunda hazırlık toplantıları, genel, 

yerel ve spesifik toplantılar, özel oturumlar, seminerler, atölyeler vb. etkinlikler 

gerçekleştirmektir.  

 

Ancak bunun yanı sıra forum sürecinde yapılan bütün etkinliklerde tartışılan konular, 

değerlendirmeler ve sonuçlar kitap veya rapor halinde yayımlanacaktır. Ayrıca Türk tarihine ışık 

tutan telif eserler, dosyalar ve raporlar ile Türkleri etkileyen dünyadaki sosyal, ekonomik ve 

kültürel gelişmelerle ilgili periyodik yayınlar da Türk dünyasının istifadesine sunulacaktır.   

 

Yine DTF, yurtiçi ve yurtdışındaki üniversite öğretim üyeleri ve araştırmacılar için bilimsel bir 

platform oluşturacak; Türk dünyasına ve Türk toplumuna yararlı görülen her konuda proje 

hazırlayacak ve uygulanmasını sağlayacaktır. 

 

ALT FORUMLAR 
 

DTF sürecinin bir parçası olarak, Genel Konsey kararıyla bölgesel, yerel ve tematik alt forumlar 

düzenlenecektir. Alt forumlar; ulusal ve yerel sorunları içeren forumlar ve atölye çalışmalarından 

oluşacaktır.  
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Bu forumlar bölgesel, yerel ve tematik olarak ilgili kişi, kurum ve kuruluşları bir araya getiren 

süreçler olacak ve bu kurum ve kuruluşların uluslararası sürece dahil olmasını sağlayacaktır.  

 

Ulusal Forumlar 

 

• Türkiye Sosyal ve Ekonomik Forumu 

• Almanya Türk Sosyal ve Ekonomik Forumu 

• Orta Asya Türk Sosyal ve Ekonomik Forumu 

• Amerika Türk Sosyal ve Ekonomik Forumu 

• Avrupa Türk Sosyal ve Ekonomik Forumu vb. 

 

Tematik Forumlar 

 

• Dünya Türk Parlamenterler Forumu 

• Dünya Türk Yerel Yönetimler Forumu 

• Dünya Türk Eğitim Forumu 

• Dünya Türk Kadınları Forumu 

• Dünya Türk Çocukları Forumu 

• Dünya Türk Gençleri Forumu 

• Dünya Türk Kültür Forumu, 

• Dünya Türk Edebiyatı Forumu vb. 

 

ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLER 
 

DTF’nin üstlendiği misyonun başarılı olabilmesi, forum sürecinde yapılacak toplantı ve 

etkinliklerin amacına ulaşabilmesi ve uluslararası iş birliğinin geliştirilebilmesi için uluslararası 

kuruluşlarla iş birliği oluşturulacak ve bu kuruluşlarla ilişki kurulmasına yönelik çalışmalara ağırlık 

verilecektir. 
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Buna göre iş birliği yapılacak uluslararası kuruluşlar:   

• Birleşmiş Milletler (UN) 

•  Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 

• Birleşmiş Milletler Sanayi Kalkınma Örgütü (UNIDO) 

• Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 

• Dünya Ticaret Örgütü (WTO) 

• İslam Konferansı Örgütü  (OIC) 

• Avrupa Birliği (EU) vb. 

 

TOPLANTI VE ETKİNLİKLER 

 

Hazırlık Toplantıları 

 

Hazırlık toplantıları; tüm forum katılımcılarının katılabileceği, DTF’nin teşkilatlanması ve forum 

sürecinin organizasyonu ile ilgili olarak yılda en az 2 veya 3 kez düzenlenecek toplantılardır.  

 

Bu toplantılar; Genel Konsey’in, Danışma Kurulu’nun, Genel Sekreterlik’in ve Komisyonların 

raporlarını sunacakları, bu raporların tartışılacağı ve kararların alınacağı toplantılardır.  

 

DTF sürecinde gerçekleştirilecek genel toplantı, özel oturum, seminer, atölye çalışmaları, 

kampanya ve kültürel etkinlikler bu toplantılarda alınacak kararlar doğrultusunda yürütülecektir. 

Özetle, DTF sürecinde gerçekleştirilecek her türlü çalışma, hazırlık toplantılarında nihai şeklini 

alacaktır.  

 

Hazırlık toplantılarında yapılacak bazı çalışmalar; 

•  DTF’nin ana temasının belirlenmesi, programının hazırlanması ve DTF’ye ilşkin takvimin 

oluşturulması, 

• Konuşmacılar, seminerler ve atölye çalışmaları ile ilgili son hazırlıkların tamamlanması, 

• DTF sırasında konaklama, ulaşım vb. hizmetlerle ilgili hazırlıkların yapılması,  
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• DTF’ye katılımın artırılması için çeşitli toplantılar düzenlenmesi, sivil toplum kuruluşlarıyla 

görüşme ve diyalogların artırılması,  

• Sosyal forum süreçleri konusunda kamuoyunun geniş bir şekilde bilgilendirilmesidir.  

 

Genel Toplantılar 

 

DTF, yılda en az bir kez olmak üzere hazırlık toplantılarında oluşturulacak konsept ve ana tema 

çerçevesinde Genel Konsey tarafından belirlenecek bir yerde toplanacaktır. 

 

Bu kapsamda DTF’ye hazırlık ve DTF sürecini mümkün olduğu kadar tabana yaymak ve işbirliğini 

artırmak amacıyla halkın katılımına açık genel toplantılar düzenlenecektir. Bu toplantılarda her 

ülkeyi temsilen belli sayıda katılımcıya konuşma imkanı verilecektir. 

 

Tartışmalar ve ortak eylem planları üzerine yoğunlaşacak bu toplantılar, DTF sürecinin en önemli 

toplantıları olacaktır. 

 

Özel Oturumlar 

 

Yine DTF kapsamında, yuvarlak masa toplantıları formatında özel oturumlar gerçekleştirilecektir.  

Bu oturumlara uluslararası kuruluşların uzmanları, hükümet veya devlet başkanları, dünyanın 

önde gelen akademisyen ve entelektüelleri ile Türk dünyasının önemli isimleri davet edilecektir.  

Özel oturumlara izleyici olarak katılabilmek için DTF Kurucular Kurulu’nda yer alan kurum veya 

kuruluşların temsilcisi olmak gerekecektir. 

 

Seminerler ve Atölyeler 

 

DTF sürecine katılan her kurum veya kuruluş, DTF kapsamında istediği takdirde bir seminer veya 

atölye çalışması düzenleyebilecektir. Bunun için DTF Sekreterliği’ne başvurulacak ve kayıt 

yapılacaktır. Kayıt kurumsal olarak yapılacak ve kayıt işlemi yapılmadan seminer veya atölye 

düzenlenemeyecektir. 
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Seminer ve atölye önerileri Genel Sekreterlik’e yapılacak ve DTF sürecinde yapılacak hazırlık 

toplantılarında hangi seminer veya atölye çalışmalarının yapılacağı karara bağlanacaktır . DTF’ye 

sunulacak seminer veya atölye önerileri ile birlikte konuşmacıların kim olacağı, seminerin amacı 

ve hedefi gibi açıklayıcı bilgiler de yer alacaktır.   

Ayrıca, seminer veya atölye çalışması yapılabilmesi için DTF kuruluş ilkeleri ile temel hedeflerin 

benimsenmiş olması gerekmektedir. 

 

Seminer ve atölye çalışmaları, DTF’nin yapılacağı şehirde, Genel Sekreterlik tarafından 

hazırlanacak yerlerde gerçekleştirilecektir. 

 

Herhangi bir kurum veya kuruluşun temsilcisi olmayan, ancak forumu bireysel olarak izlemek 

isteyenler bireysel kayıt yaptırabilecek ve DTF kapsamında yapılacak olan seminer ve atölye 

çalışmalarına katılabileceklerdir. Bireysel katılımcılar seminer veya atölye önerisinde 

bulunamayacaklardır. 

 

Etkinlikler 

 

DTF kapsamında yapılacak seminer ve atölye çalışmaları için hazırlanacak salonların bulunduğu 

mekanlarda etkinlikler için de yerler ayrılacaktır.   

 

Böylece DTF kapsamında yapılacak toplantı ve çalışmalarda konsepte ve ana temaya uygun 

kültürel, bilimsel ve sportif etkinlikler de gerçekleştirilecektir.  

 

Türk dünyasını tanıtmak, Türk kültürüne katkıda bulunmak ve forum sürecine katılan Türklerin 

kaynaşmasını temin etmek amacıyla gerçekleştirilecek etkinlikler halkın katılımına da açık 

tutulacaktır. 

 

Ayrıca forum süresince açık kalmak üzere etkinliklerin gerçekleştirilmesi için hazırlanan yerlerde 

stantlar kurularak yabancı heyetlerin tanıtım ve etkinlikleri için zemin hazırlanacaktır.   
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DTF kapsamında yapılabilecek etkinlikler:  

• Sergiler 

• Geceler 

• Gösteriler 

• Tanıtımlar 

• Kampanyalar 

• Şenlikler 

• Bilimsel etkinlikler 

• Türk Olimpiyatları (uzun vadede) vb. 

 

TANITIM VE HALKLA İLİŞKİLER 
 

DTF’nin kamuoyuna daha iyi tanıtılabilmesi ve hedef kitleye istenilen ölçüde ulaşabilmesi için 

tanıtım ve halkla ilişkiler boyutu da çok iyi tasarlanmalıdır.  

 

Bu bağlamda, DTF süreci için harcanacak emeklerin heba olmaması ve DTF’nin büyüklüğüne 

yakışır bir şekilde kamuoyuna duyurulması için tanıtım kanallarının fonksiyonel bir şekilde 

kullanılması ve DTF’nin Türk dünyasına kazandıracaklarının ortaya konması gerekmektedir.  

 

Bu çerçevede öncelikle, DTF’nin kuruluş sürecinin bir basın toplantısı ile kamuoyuna duyurulması 

gerekmektedir.  

 

DTF kamuoyuna duyurulduktan sonra yapılacaklar halkla ilişkiler çalışması ve tanıtım 

materyallerinin hazırlanması olacaktır.    


