Azərbaycan Respublikası və TÜRKSOY təşkilatı arasında əməkdaşlıq
Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan, Türkiyə və Türkmənistan mədəniyyət
nazirləri 1992-ci ildə İstanbul və Bakıda bir araya gələrək mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq
etmək qərarına gəlmişlər. 1993-cü il 12 İyul tarixində Almatıda təşkil edilmiş iclasda Türk
Mədəniyyəti və Sənəti Birgə Təşkilatı (TÜRKSOY) yaradılmışdır.
2009-cu il 16-17 oktyabr Bakı şəhərində təşkil edilmiş TÜKSOY-un 26-cı Dönəm
Toplantısında təşkilatın adının açılışı Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatı olaraq
dəyişdirilmişdir.
Azərbaycan Respublikası ilə TÜRKSOY təşkilatı arasında mədəniyyət sahəsində sıx
əməkdaşlıq münasibətləri mövcuddur. Bu münasibətlərin əsasında Azərbaycan xalqının Türk
dünyasına və Ümumtürk mədəniyyətinə bəxş etdiyi mədəni irs nümunələri durur.
Təşkilat yarandığı gündən etibarən ölkələrimiz arasında mədəniyyət sahəsində
əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi məqsədilə türk dövlətlərində və Azərbaycanda bir çox tədbirlər
təşkil edilmiş və qarşılıqlı iştirak təmin edilmişdir.
08-22 avqust 2008-ci il tarixində Türkiyənin Ədirnə şəhərində XI Rəssamlar Görüşü
keçirilmişdir. TÜRKSOY Baş Direktorluğu, Türkiyə Respublikasının Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi, Ədirnə Valiliyi, TRT və TİKA-nın işbirliyi ilə reallaşmış olan bu tədbirə TÜRKSOY-a üzv
olan ölkələrlə yanaşı, Ədirnəyə qonşu olan Balkan ölkələrindən də rəssamlar dəvət olunmuşdu.
Görüşdə ölkəmiz Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının Akademik Rəngkarlıq Kafedrasının dosenti
Namiq Məmmədov tərəfindən təmsil olunmuşdur.
01-30 avqust 2008-ci il tarixində İstanbulda keçirilmiş “Türk Dünyası Heykəl
simpoziumu”nda heykəltaraş Rəşid Məmmədov iştirak etmişdir.
6-14 sentyabr 2008-ci il tarixlərində Türkiyənin Mersin və Şimali Kiprin Girnə şəhərlərində
Üzeyir Hacıbəyovun Leyli və Məcnun operasının 100 illiyinə həsr olunmuş “TÜRKSOY-XI”
Opera Günləri keçirilmişdir. Tədbirdə Gülnaz İsmayılova, Samir Cəfərov, Nəzakət Teymurova,
Mənsum İbrahimov, Elçin Həşimov və Elnur Əhmədov iştirak etmişdilər.
2008-ci ilin sentyabrın 18-də Ankarada TÜRKSOYun Baş direktorluğunun binasında dahi
Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun və onun şah əsəri Leyli və Məcnun operasının 100cü ildönümü üçün hazırlanan foto sərginin açılışı olmuşdur. Tədbirdə TÜRKSOY Baş
direktorunun müavini Firat Purtas, Türkiyənin mədəniyyət və turizm nazirinin müavini Kamal
Fahir Gənc və Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyinin müşaviri Rəşad Vahabzadə iştirak etmişlər.
Mərasimdə çıxış edənlər ölməz bəstəkarın həyat və yaradıcılığından danışmışlar. Sərgi bir həftə
müddətində TÜRKSOY-un binasında nümayiş etdirilmişdir. Bu sərgi sentyabrın 11-də Mersində,
14-də isə Kiprdə keçirilən XI Türksoy opera günlərində göstərilmişdir.
TÜRKSOY-un İnternet səhifəsində üzv dövlətlər üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi portalda
yerləşdirmək üçün şöbələrdən məlumatlar toplanılmışdır. Məlumat yekunlaşdırılaraq
yoxlanıldıqdan sonra TÜRKSOY-a göndərilmişdir.
“16-cı Hazar Şiir Akşamları”nda iştirak üçün iki şairin namizədliyi barədə məlumat
TÜRKSOY-a göndərilmişdir.
Oktyabrın 25 – 26 Qırğızıstan Respublikasının Bişkek şəhərində TÜRKSOY Daimi Şurası
Mədəniyyət Nazirlərinin XXV iclası keçirildi. İclasda AR Mədəniyyət Nazirliyi Nəşriyyat, reklamın
təşkili və informasiya şöbəsinin Nəşriyyat sektorunun müdiri Ç.Əlioğlu və Beynəlxalq əlaqələr və
mədəniyyət proqramları şöbəsinin Beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq və proqramlar sektorunun
müdiri Y.Hüseynlidən ibarət nümayəndə heyəti ilə təmsil olunmuşdur. İclas müddətində
Azərbaycanın təşkilat çərçivəsində fəal rolu nəzərə alınaraq, TÜRKSOY Daimi Şurasının növbəti
iclasının 2009-cu il ərzindəki Tədbirlər Planı daxilində Bakıda keçirilməsi qərarına gəlindi.
Bununla yanaşı, AR Mədəniyyət və Turizm naziri cənab Əbülfəs Qarayev TÜRKSOY təşkilatının
Müvəqqəti Koordinatoru seçildi. Bununla bağlı Azərbaycan nümayəndə heyətinə təşkilatın
bayrağı və simvolu hədiyyə olundu.

İclas müddətində Daimi Şura təşkilatın 2009-cu il üzrə Fəaliyyət Proqramını müzakirə
edərək qəbul etdi. Bu fəaliyyət Proqramına “TÜRKSOY mədəni turizm Proqramı”nın işlənib
hazırlanması və həyata keçirilməsi; “TÜRKSOY mədəni irsinin Siyahısı”nın tərtib olunması;
“TÜRKSOY xalqlarının milli musiqi alətlərinin təbliği” adlı layihənin hazırlanması və həyata
keçirilməsi və “TÜRKSOY xalqlarının kulinariya sənəti” kataloqunun hazırlanması kimi
Azərbaycan Respublikası tərəfindən təklif olunan bir sıra uzunmüddətli layihələr də daxil edildi.
Qeyd olunan Fəaliyyət Proqramı rəsmi tədbirlər, konfranslar, konsertlər, sərgilər və digər
çoxsaylı mədəni tədbirləri özündə əks etdirən “Bakının 2009-cu il üçün İslam Mədəniyyətinin
paytaxtı kimi qeyd olunması” ilə əlaqədar Tədbirlər Planının layihəsini də tam əhatə edərək
özündə birləşdirdi.
Noyabrın 6-dan 8-dək Türkiyə Cümhuriyyətinin Elazığ şəhərində TÜRKSOY təşkilatının
xətti ilə 16-cı Uluslararası Xəzər Şer Axşamları keçirildi. Hər il keçirilən və bütün türkdilli ölkələri
və xalqları əhatə edən bu böyük tədbir bu dəfə xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadəyə həsr
olunmuşdu. Tədbirdə xalq şairi Z.Yaqub və əməkdar incəsənət xadimi Ç.Əlioğlu, həmçinin xalq
artisti S.İsmayılova başda olmaqla muğam üçlüyü və digər elm və incəsənət xadimləri iştirak
etdilər.
TÜRKSOY Daimi Şurasının XXV iclasında təşkilatın 15 illiyi ilə əlaqədar olaraq YUNESKOnun qərargahında “TÜRKSOY Günləri”nin keçirilməsinə dair qərar qəbul olundu.
2010 – cu il üçün İstanbul şəhərinin Avropa İttifaqı tərəfindən “Avropanın Mədəniyyət
Paytaxtı” elan olunması ilə əlaqədar tərəfimizdən Türkdilli xalqların mədəniyyət və incəsənətini
əks etdirəcək “TÜRKSOY Həftə”sinin keçirilməsi təklif olunmuşdur.
TÜRKSOY təşkilatının yaranmasının 15 illiyinin tamam olması münasibətilə 2009-cu ilin
16-18 yanvar tarixlərində Türkiyə Respublikasının Ankara şəhərində yubiley tədbirləri
keçirilmişdir. Tədbirdə üzv ölkələrin mədəniyyət nazirləri, TÜRKSOY-a xidmət göstərmiş dövlət
və sənət adamları, bu dövrdə fəaliyyət göstərmiş keçmiş mədəniyyət nazirləri və konsert
proqramında iştirak etmək üçün sənətçilər dəvət edilmişlər. Yubiley tədbirlərində Azərbaycan
Respublikasının Mədəniyyət və Turizm naziri cənab Əbülfəs Qarayev, fəxri qonaqlar qismində
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri Anar Rzayev, Ü.Hacıbəyov adına Bakı Musiqi
Akademiyasının rektoru F.Bədəlbəyli, TÜRKSOY binasının memarı Cəfər Qiyasi, xalq artisti
Azər Zeynalov və Dövlət Rəqs Ansamblının solistləri iştirak etmişlər.
TÜRKSOY üzv ölkələri Mədəniyyət Nazirlikləri ilə əldə olunmuş razılıq əsasında
Azərbaycanın dahi bəstəkarı Ü.Hacıbəyovun “Koroğlu” operası 2009-cu ilin 10-15 sentyabr
tarixlərində Bişkek, Almatı, Ankara və Bakı şəhərlərində səhnəyə qoyuldu. Yüksək uğurla və bir
sıra türk ölkələrinin incəsənət xadimlərinin iştirakı ilə səhnələşdirilmiş opera böyük əks-sədaya
səbəb oldu. Təqdirəlayiq bir haldır ki, “Koroğlu” operası artıq türk dünyasının 5 ölkəsinin
repertuarına daxil edilmişdir.
2009-cu ilin 22 sentyabr-03 oktyabr 2009-cu il tarixində Türkiyənin Mersin, Girnə və
İstanbul şəhərlərində XII TÜRKSOY Opera Günləri keçirildi. Opera günlərində Azərbaycan
Dövlət Akademik Opera və Balet teatrının solisti, Əməkdar Artist Fidan Hacıyeva iştirak edərək,
Azərbaycanı yüksək səviyyədə təmsil etmişdir.
Bununla yanaşı, 16-17 oktyabr 2009-cu il tarixində 2009-cu il üçün Bakı şəhərinin İslam
mədəniyyətinin paytaxtı elan olunması ilə əlaqədar TÜRKSOY Daimi Şurasının XXVI toplantısı
keçirildi. Tədbirdə ümumilikdə 8 ölkənin nazir, nazir müavinləri və mədəniyyət üzrə digər məsul
rəsmi şəxsləri, xarici ölkələrin Azərbaycandakı Səfirliklərinin nümayəndələri, Azərbaycan
hökumətinin üzvləri və yerli ictimai təşkilatların təmsilçiləri iştirak etmişlər.
Toplantı zamanı türkdilli ölkələrin mədəni dəyərlərinin qorunması, inkişafı və öyrənilməsi
üzrə ümumi proqramların həyata keçirilməsi, TÜRKSOY Əsasnamələrinə dəyişikliklər
nəticəsində TÜRKSOY-a Türk mədəniyyəti üzrə Beynəlxalq təşkilat kimi açılış verilməsi, Baş
Direktorluğun Baş Katiblik, Baş Direktorun Baş Katib, iştirakçı ölkə mütəxəssislərinin isə təmsilçi
adlandırılması qərarına gəlinmiş, TÜRKSOY üzv ölkələrinin minimum üzvlük haqları (təsisatçı
üzv ölkələr üçün 200 000, müşahidəçilər üçün 50 000 ABŞ dolları) müəyyən olunmuşdur.

İclasın yekun Bəyannaməsində 3 oktyabr 2009-cu il tarixində Naxçıvan Muxtar
Respublikasında keçirilmiş türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının IX zirvə toplantısında qəbul
edilmiş “Naxçıvan Bəyannaməsi” dəstəklənmiş, türk mədəniyyəti irsinin qorunması və inkişaf
etdirilməsi ilə bağlı fəaliyyətlərin genişləndirilməsi, TÜRKSOY-un Avropa Şurası, İSESKO və
digər beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq qurmaq niyyəti müsbət qarşılanmış, dünya mədəni
irsinin qorunması məqsədilə irəli sürülən regional və beynəlxalq təşəbbüslər bəyənilmiş, türk
mədəniyyəti irsinin bütün münaqişəli regionlarda məhv edilməsi pislənmiş, mədəniyyətlərarası
dialoqun təşviqinə dair “Bakı Prosesi”ndə fəal iştirakın vacibliyi bəyan edilmişdir.
Toplantı çərçivəsində XI TÜRKSOY Rəssamlar Görüşünün Rəsm Sərgisi və V TÜRKSOY
Fotoqraflar Görüşünün Foto Sərgisi təşkil olundu.
2010 – cu ildə Astanada keçiriləcək Üçüncü Türk Dünyası Memarlıq və Şəhərsalma
Qurultayı ilə əlaqədar Məşvərətçi Şuranın yaradılması nəzərdə tutulur. Bu münasibətlə
keçiriləcək iclasda iştirak etmək məqsədilə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Mədəni irs
şöbəsinin müdiri Rizvan Bayramov və memar Cəfər Qiyasinin namizədlikləri təklif edilmişdir.
TÜRKSOY Daimi Şurasının XXVI toplantısının qərarlarına əsasən 2010-cu ilin 16-19 may
tarixində Moldovanın Gagauziya vilayətinin Komrat şəhərində TÜRKSOY mədəniyyət nazirləri
Daimi Şurasının XXVII toplantısı keçirilmiş və Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və
Turizm Nazirliyi iclasda təmsil olunmuşdur.
Toplantı zamanı təşkilatın fəaliyyət və maliyyə hesabatları, 2010-cu il üçün fəaliyyət
proqramına əlavə və dəyişikliklər, 2009-cu ildə Samsun və Amasyada keçirilən XII TÜRKSOY
Rəssamlar görüşünün nəticələri, Türk irsinin qorunması və türk mədəniyyətinə dəstək Fondunun
Nizamnaməsi və digər məsələlər müzakirə olunmuşdur. Növbəti dövr üçün Türkiyə Respublikası
koordinator təyin olunmuş və növbəti görüşün 2010-cu ilin noyabr ayında Türkiyənin Antalya
şəhərində keçirilməsi qərara alınmışdır.
23 iyul 2010-cu il tarixdə Türkiyə Respublikasının İstanbul şəhərində 1-ci Beynəlxalq
İstanbul Opera Festivalının bağlanış mərasimində Azərbaycanın görkəmli bəstəkarı Üzeyir
Hacıbəylinin “Koroğlu” operasının səhnələşdirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin xətti ilə 65 nəfərdən ibarət nümayəndə heyəti Qazaxıstanın
Astana və Türkiyənin İstanbul şəhərlərinə ezam olunmuşlar.
27-31 avqust 2010-cu il tarixdə Ukraynanın Krım Muxtar Respublikasının Yevpatoriya
şəhərində müasir estrada musiqisinin təşviqi məqsədilə TÜRKSOY-un təşkilatçılıq etdiyi “Şərq
bazarı” beynəlxalq müsabiqə-festivalı keçirilmişdir. Şeron qrupu müsabiqədə Azərbaycan
Respublikasını təmsil etmiş və qran-pri mükafatına layiq görülmüşdür.
21-24 sentyabr 2010-cu il tarixdə Türkiyə Respublikasının Tarsus şəhərində TÜRKSOY-un
təşkilatçılığı ilə məşhur türk şairi Qaracaoğlana həsr olunmuş IX Beynəlxalq Tarsus Poeziya
gecələri keçirilmişdir. Tədbirdə iştirak etmək üçün tanınmış şair, prezident təqaüdçüsü Ağacəfər
Həsənli ezam olunmuşdur.
23-26 sentyabr 2010-cu il tarixdə Qırğızıstanın paytaxtı Bişkek şəhərində Orta Asiya Əl
Sənətləri Dərnəyi tərəfindən sərgi-yarmarka təşkil olunmuşdur. Milli tətbiqi sənətin inkişafı ilə
məşğul olan “İqbal” Fondunun direktoru Elmar Əmirah sərgidə Azərbaycan Respublikasını
təmsil etmişdir.
16-17 dekabr 2010-cu ildə Bakı şəhərində 50-ə yaxın beynəlxalq və yerli ekspertlərin
iştirakı ilə “Türkdilli xalqların musiqi alətləri” beynəlxalq elmi simpoziumu keçirilmişdir.
3 oktyabr 2009-cu il tarixində Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçirilmiş Türkdilli
ölkələrin dövlət başçılarının IX Zirvə Sammitində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə türk mədəniyyəti və irsinin qorunması, inkişafı, bu sahədə türk
dövlətləri və xalqlarının əməkdaşlığının təmini məqsədilə Türk Mədəniyyətinə Dəstək və Türk
İrsinin Qorunması Fondunun yaradılması haqqında qərar qəbul edilmişdir. Bu məqsədlə 2011-ci
ildən etibarən Azərbaycan tərəfindən bu istiqamətdə işlər davam etdirilmişdir. Türk
Mədəniyyətinə Dəstək və Türk İrsinin Qorunması Fondunun Nizamnamə layihəsi Azərbaycan və

ingilis dillərində hazırlanmış, Nizamnaməni imzalayacaq dövlətlərlə razılaşdırılması məqsədilə
AR Xarici İşlər Nazirliyinə təqdim olunmuşdur.
05-25 avqust 2011-ci il tarixdə Türkiyənin Bitlis vilayətində keçirilmiş XIV TÜRKSOY
Rəssamlar görüşündə rəssam Əlyar Alımirzəyev iştirak etmişdir.
26-27 avqust 2011-ci il tarixdə TÜRKSOY və Şərqi Qazaxıstan vilayətinin birgə
təşkilatçılığı əsasında Qazaxıstan Respublikasında Qazaxıstan Respublikasının müstəqilliyinin
bərpa olunmasının 20 illiyi ilə əlaqədar keçiriləcək “Altay-türk dünyasının qızıl beşiyi”
mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfrans və türkdilli xalqların etnik musiqi festivalında
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Dilçilik İnstitutunun böyük elmi işçisi, filologiya elmləri
namizədi Etibar İnanc və aşıq Altay Məmmədov iştirak etmişlər.
15-18 sentyabr 2011-ci il tarixdə Kazan şəhərində TÜRKSOY və Rusiyanın Tatarıstanın
Mədəniyyət Nazirliyin təşkilatçılığı ilə TÜRKSOY-un qeyri-maddi mədəni irs üzrə IV seminarda
AR Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Mədəni irs şöbəsinin sektor müdiri Y.Hüseynli iştirak
etmişdir.
20-21 sentyabr 2011-ci il tarixdə Qazaxıstan Respublikasının paytaxtı Astana şəhərində
TÜRKSOY Mədəniyyət Nazirləri Daimi Şurasının XXIX Dövri Toplantısı keçirilmişdir.
TÜRKSOY təşkilatının Baş katibi, Qazaxıstan, Türkiyə, Türkmənistan və Şimali Kiprin
mədəniyyət nazirləri, Qırğızıstan, Rusiya Federasiyasının Başqırdıstan, Tatarıstan
Respublikalarının mədəniyyət nazirlərinin müavinləri, Moldova Respublikasının Qaqauz Yeri
vilayətinin mədəniyyət idarəsinin rəisi və adları qeyd olunan ölkələrin nümayəndə heyətləri
iclasda iştirak etmişlər.
2011-ci ilin TÜRKSOY çərçivəsində Tatarıstanın tanınmış şairi Abdullay Tukay ili elan
edilməsi və bununla bağlı Tatarıstanda keçirilmiş mədəniyyət tədbirlərində ölkəmizin fəal
iştirakının təmin olunmasına görə Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət və turizm naziri
Ə.Qarayev Tatarıstanın Mədəniyyət Naziri tərəfindən “Mədəniyyət sahəsindəki nailiyyətlərinə
görə” döş nişanı ilə təltif olunmusunuz.
İclasın Yekun Protokoluna əsasən təşkilatın təsisçi üzv ölkələrinin (300.000 ABŞ Dollarına
qədər) və müşahidəçi ölkələrin (75.000 ABŞ Dollarına qədər) üzvlük haqlarının artırılması, eyni
zamanda ölkənin milli qanunvericiliyi nəzərə alınmaqla TÜRKSOY üzv ölkələrinin Mədəniyyət
Nazirliklərinin TÜRKSOY-dakı təmsilçilərinə diplomatik status verilməsi ilə bağlı Mədəniyyət
Nazirliklərinə öz Hökumətləri qarşısında məsələ qaldırılması tövsiyə olunmuşdur.
20-21 oktyabr 2011-ci tarixdə Qazaxıstanın Almatı şəhərində keçirilmiş Türkdilli Dövlətlərin
Əməkdaşlıq Şurasının I Zirvə toplantısında imzalanacaq Bəyannamədə Türk Mədəniyyətinə
Dəstək və Türk İrsinin Qorunması Fondu, TÜRKSOY-un fəaliyyəti, Astanada Türk
Akademiyasının yaradılması, mədəniyyət, incəsənət, turizm, təhsil və digər sahələrə dəstək və
başqa mühüm məsələlər öz əksini tapmışdır.
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəs Qarayevin başçılıq etdiyi
nümayəndə heyəti böyük mütəfəkkir, Azərbaycan milli dramaturgiyasının banisi, görkəmli ictimai
xadim və maarifçi Mirzə Fətəli Axundzadənin anadan olmasının 200 illiyinin TÜRKSOY
çərçivəsində qeyd edilməsi və 2012-ci ilin həmin təşkilat tərəfindən “M.F.Axundzadə İli”nin elan
edilməsi ilə əlaqədar cari ilin 26 yanvar tarixində Türkiyənin Ankara şəhərində TÜRKSOY
təşkilatının qərargahında keçiriləcək rəsmi açılış mərasimində iştirak etmişdir.
24 fevral 2012-ci il tarixdə Qazaxıstanın Astana şəhərində “Astana-Türk Dünyasının
Mədəniyyət Paytaxtı” İlinin açılış mərasimi keçirilmiş və Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət
və turizm naziri cənab Ə.Qarayev açılışda iştirak etmişdir.
18 may 2012-ci il tarixdə Adana Dövlət Teatrında M.F.Axundov İli çərçivəsində türk və
azərbaycanlı tələbələr tərəfindən 35 nəfərlik heyətlə Müsyo Jordan və Dərviş Məstəli Şah əsəri
tamaşaya qoyulmuşdur.
10-12 iyun 2012-ci il tarixdə Bakı şəhərində təşkil edilmiş Azərbaycanın Xalq mahnısı Sarı
gəlinin tanıtım proqramında TÜRKSOy üzv ölkələri Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan,

Türkiyə, Başqırdıstan, Qaqauziya və Xakasiyanın sənət adamları konsert proqramı ilə çıxış
etmişlər.
20 oktyabr 2012-ci il tarixdə Ankara Opera Teatrında Azərbaycanın tanınmış bəstəkarı və
Dirijoru Niyazinin doğumunun 100-cü ildönümü münasibətilə konsert proqramı təşkil edilmişdir.
14-15 dekabr 2012-ci il tarixində Ankaranı bir sıra mədəniyyət ocaqlarında Mirzə Fətəli
Axundzadə İlinin bağlanış mərasimləri çərçivəsində ədibin doğumunun 200-cü ildönümündə
M.F.Axundzadə ilə bağlı Panel və onun həyatından bəhs edən “Azərbaycanfilm”
kinostudiyasının 2012-ci ildə istehsal etdiyi “Sübhün Səfiri” filmi sənətsevərlərə təqdim
olunmuşdur.
2013-cü il 15-30 mart tarixində Türkiyənin İstanbul, Eskişəhər, Ankara, Kayseri, Nevşehir,
Adana və digər şəhərlərində təşkil edilmiş Novruz bayramı şənliklərində Azərbaycanı “Aysel”
Rəqs qrupu təmsil etmişdir.
Bakı şəhər mədəniyyət və turizm idarəsinin rəisi Ə.Əliyev 23 mart 2013-cü il tarixdə
Eskişəhərdə keçirilmiş “Eskişəhər Türk Dünyasının Mədəniyyət Paytaxtı” İlinin açılış
mərasimində iştirak etmişdir. Mədəniyyət İli çərçivəsində 22-25 aprel 2013-cü il tarixdə
Eskişəhərdə təşkil edilmiş Beynəlxalq Kukla Teatrları festivalına Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrı
“Sehirli qutu” tamaşası ilə qatılmışdır.
5 may 2013-cü il tarixdə Bakı şəhərində Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrında
Qazaxıstanın tanınmış bəstəkarı Erkagali Rahmadiyevin “Alpamıs” operasının qazax dilində
premyerası olmuşdur. Premyerada TÜRKSOY Baş katibi D.Kaseinov və E.Rahmadiyevin ailəsi
iştirak etmişdir.
6 may 2013-cü il tarixdə Bakıda Azərbaycanın mədəniyyət və turizm naziri cənab
Ə.Qarayev və TÜRKSOY Baş katibi D.Kaseinov arasında görüş keçirilmişdir.
29 may-01 iyun 2013-cü il tarixdə Bakı şəhərində təşkil edilmiş II Ümumdünya
Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunda TÜRKSOY Baş Katibi D.Kaseinov iştirak etmişdir.
24-26 iyun 2013-cü il tarixdə Bakıda TÜRKSOY üzv ölkələri teatr müdirlərinin 2-ci toplantısı
keçirilmişdir.
14-15 avqust 2013-cü il tarixdə Azərbaycanın Qəbələ şəhərində Türkdilli Dövlətlərin
Əməkdaşlıq Şurasının 3-cü Zirvə Toplantısı keçirilmişdir. TÜRKSOY Baş katibi D.Kaseinov və
müavini F.Purtaş iclasda iştirak etmişlər. Toplantı çərçivəsində Teymur Göyçayevin dirijorluğu ilə
Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri və Azərbaycanın tanınmış sənətçiləri tərəfindən
TÜRKSOY-un 20. ildönümü münasibətilə konsert proqramı təşkil edilmişdir. Konsertdən öncə
Azərbaycan, Qızğızıstan və Türkiyənin Prezidentlərinə TÜRKSOY-un “Birlikdə Dirilik vardır”
xatirə hədiyyəsi təqdim olunmuşdur.
Azərbaycanın tanınmış bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin Arşın Mal Alan operası Karaqandı
Tatlımbet Xalq Çalğı Orkestri və Azərbaycan, Qırğızıstan və Türkiyə sənətçilərinin iştirakı ilə 11
sentyabr Karaqandı, 13 sentyabr Astana, 17 sentyabr Paris və 19 sentyabr Strasburq
şəhərlərinin səhnələrində tamaşaya qoyulmuşdur. Azərbaycanlı dirijor Ağaverdi Paşayev,
rejissor Alik Yusifov, solistlər Azər Zeynalov, İnarə Babayeva, Nadir Xasıyev, Əsmət Həşəmova,
Tural Ağasıyev, Fəxri Kazım-Nicat, Məhsəti Cabbarova və musiqiçilər İlahə Hüseynova, Fuad
Hacıyev, Aida Rəfiyeva, Amanulla İbadullayev, Çinarə Mütəllibova və Eyvaz Mütəllimov
tamaşanın təşkilində iştirak etmişdlər.
2 oktyabr 2013-cü il tarixdə TÜRKSOY üzv ölkələri mədəniyyət nazirlərinin XXXI Dönəm
Toplantısı keçirilmişdir. Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət və turizm naziri Ə.Qarayev,
Ağsaqqallar Şurasının sədri F.Heydərov, Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının sədri A.Rzayev iclasda
Azərbaycan tərəfindən iştirak etmişlər.
20 dekabr 2013-cü il tarixdə Eskişəhərdə Azərbaycanın tanınmış yazıçısı Firudin bəy
Köçərlinin doğumunun 150-ci ildönümü münasibətilə toplantı keçirilmişdir. Azərbaycan Milli
Elmlər Akademiyası və F.Köçərli adına Azərbaycan Dövlət Uşaq Kitabxanasının nümayəndələri
tədbirdə iştirak etmişlər.

Türk dünyasının mədəni irsinin qorunması, türkdilli ölkələr arasında əməkdaşlığın
gücləndirilməsi sahəsində mühüm işlər görmüş, TÜRKSOY tərəfindən keçirilmiş tədbirlərdə fəal
iştirak etmiş Azərbaycanın tanınmış mədəniyyət xadimlərinə və kiv nümayəndələrinə 10 yanvar
2014-cü il tarixdə “TÜRKSOY-un 20-ci il Medalı”nın təqdim olunma mərasimi keçirilmişdir.
Medalları TÜRKSOY-un Baş katibi D.Kaseinov təqdim etmişdir.
31 yanvar 2014-cü il tarixdə M.Ə.Rəsulzadənin doğumunun 130-cu ildönümü ilə əlaqədar
Azərbaycanın mədəniyyət və turizm nazirinin birinci müavini V.Əliyev, millət vəkilləri
Q.Paşayeva, M.Qurbanlı, S.Rüstəmxanlı və digərləri TÜRKSOY təşkilatında qonaq olmuşlar.
15 mart 2014-cü il tarixdə Vaşinqtonda təşkil edilmiş Novruz Bayramı şənliklərində
Azərbaycanın muğam üçlüyü Munis Şərifov, Davud Abdullayev, N.Hüseynova iştirak etmişlər.
19-21 mart tarixində Eskişəhərdə Türk Dünyası Mədəniyyət paytaxtının bağlanış mərasimində
və Novruz bayramı münasibətilə keçirilən tədbirlərdə 23 nəfərdən ibarət “Səma” rəqs qrupu
iştirak etmişdir.
26 aprel 2014-cü il tarixdə Kazanda təşkil olunmuş “Kazan-2014-cü il türk dünyasının
mədəniyyət paytaxtı” İlinin açılış mərasimində Azərbaycanın Türksoydakı təmsilçisi E.Qafarlı,
millət vəkili N.Cəfərov, Akademik Milli Dram Teatrının müdiri İ.israfilov və sənətçilər iştirak
etmişlər.
13 iyun 2014-cü il tarixdə Bakı şəhərində TÜRKPA-nın 5-ci Plenar iclası keçirilmiş və
D.Kaseinov həmin toplantıda iştirak etmişdir.
1-5 iyul 2014-cü il tarixdə Azərbaycanın Şəki şəhərində 5-ci İpək Yolu Beynəlxalq Musiqi
Festivalı keçirilmiş və TÜRKSOY-un Baş katibi tədbirdə iştirak etmişdir. Festival çərçivəsində
TÜRKSOY təşkilatının dəfiləsi və konsert proqramı təşkil edilmişdir.
20-21 noyabr 2014-cü il tarixdə Rusiya Federasiyasının Kazan şəhərində keçirilmiş
TÜRKSOY mədəniyyət nazirləri Daimi Şurasının XXXII Dönəm Toplantısında Azərbaycanın
mədəniyyət və turizm nazirinin birinci müavini Vaqif Əliyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti
iştirak etmişdir. İclasda Düsen Kaseinov yenidən yekdilliklə növbəti dövr üçün TÜRKSOY-un
Baş katibi seçilmişdir.
27-28 yanvar 2015-ci il tarixdə Türkmənistanın 2500 illik tarixi keçmişi olan paytaxtı Mərv
şəhərində “Mərv-Türk Dünyasının Mədəniyyət Paytaxtı 2015” ilinin açılış mərasimi keçirilmişdir.
Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkiyə, Başqırdıstan, Xakasiya, Tıva, Tatarıstan, SaxaYakutiya, Altay, Gagauz Yeri , Makedoniya, Bosniya-Herseqovina, Macarıstan və Bolqarıstan
sənətçilərinin iştirakı ilə təşkil edilmiş açılmış mərasimində türk dünyasınn zəngin mədəni irsi bir
daha özünü dünyaya tanıtdı.
TÜRKSOY təşkilatında 2015-ci il Türkiyə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təklifi əsasında
Haldun Taner İli elan olunmuşdur.
TÜRKSOY-un təşkilatçılığı ilə 2015-ci ilin 21 mart tarixindən etibarən Türkiyənin paytaxtı
Ankarada, daha sonra isə Avstriya, Almaniya və Fransada Novruz bayramı çərçivəsində
tədbirlər keçirilmişdir. Tədbirlərdə Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan, Türkiyə,
Türkmənistan, Şimali Kipr Türkiyə Respublikası, Gagauz Yeri, İran və Rusiyadan gələn
sənətçilər iştirak etmişlər.
Konya Dövlət Teatrı və TÜRKSOY-un təşkilatçılığı ilə “Min nəfəs bir səs” türkdilli ölkələrin
teatr festivalı səkkizinci dəfə 25 aprel 2015-ci il tarixdən start götürmüş və Ankara, Bursa, Sivas,
Konya, eləcə də Azərbaycan, Qazaxıstan, Başqırdıstan, Şimali Kipr Türkiyə Respublikası,
Dağıstan, Başqırdıstan, Kosova, Xakasiya və Türkmənistanın dövlət teatrlarının nümayəndələri
bu festivalda iştirak etmişlər.
23-24 aprel 2015-ci il tarixdə Bakıda keçirilmiş “Ümumdünya Kitab və Müəlliflik Hüquqları
Günü” və “Beynəlxalq Əqli mülkiyyət Günü” münasibətilə “Müəllif hüququ və əlaqəli hüquqların
İdarəçiliyi” beynəlxalq seminarında TÜRKSOY-un baş katibi Düsen Kaseinov iştirak etmiş və
təşkilat çərçivəsində keçirilən tədbirlər və layihələr haqqında çıxış etmişdir.
Türk dünyası mədəniyyəti və musiqisinin bütün dünyaya tanıdılması məqsədilə
Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Tatarıstanının aparıcı konservatoriya tələbələrindən

ibarət TÜRKSOY Beynəlxalq Gənclik Xoru yaradılmışdır. Xor iştiraçıları 2015-ci ilin iyun ayında
TÜRKSOY təşkilatında baş katib D.Kaseinovla görüşmüş və görüləcək işlər və tədbirlər barədə
müzakirələr aparmışlar.
22 iyul-2 avqust 2015-ci il tarixində Türkiyənin Ağsaray şəhərində 18-ci TÜRKSOY
Rəssamlar Görüşü keçirilmişdir. Tədbirə 18 ölkədən 21 rəssam qatılmışdır (Azərbaycandan
Müşfiq Əliyev).
21-23 avqust 2015-ci il tarixdə Türkiyənin Bolu şəhərində türk dünyası ölkələrinin memar
və heykəltəraşlarının görüşü keçirilmişdir. Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan və
Türkiyədən gələn memar və heykəltəraşlar görüşdə iştirak etmişlər.
15-24 sentyabr 2015-ci il tarixdə TÜRKSOY təşkilatının daimi olaraq düzənlədiyi
TÜRKSOY Opera Günləri öz işinə başlayacaqdır. Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkiyə,
Türkmənistan, Tatarıstan, Başqırdıstan, Şimali Kipr Türkiyə Respublikası və Çin Xalq
Respublikasından 24 opera sənətçisisinin qatıldığı opear günləri ilk olaraq İstanbul və Şimali
Kipr TR-dəki konsert proqramlarından sonra ilk dəfə olaraq Aspendos Antik Teatrının
səhnəsində çıxış etmişlər.
2015-ci ilin 16-18 sentyabr tarixində Bakı şəhərində IV Bakı Beynəlxalq Kitab SərgiYarmarkası keçiriləcəkdir. Azərbaycanın TÜRKSOY təşkilatındakı təmsilçisi E.Qafarlı tədbirdə
iştirak etmişdir.
2015-ci il noyabrın 26-da Türkmənistanın Marı şəhərində TÜRKSOY mədəniyyət nazirləri
Daimi Şurasının növbəti 33-cü toplantısı keçirilmişdir. Toplantıda çıxış edən mədəniyyət və
turizm nazirinin birinci müavini Vaqif Əliyev TÜRKSOY təşkilatı tərəfindən həyata keçirilən “Türk
dünyasının mədəniyyət paytaxtı” layihəsinin əhəmiyyətini vurğulayıb.
O, Azərbaycanın qədim tarixi və mədəni mərkəzlərindən biri olan Şəki şəhərinin 2016-cı il
üçün türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan olunması ilə bağlı Azərbaycan tərəfinin təklifinin
TÜRKSOY təşkilatı tərəfindən nəzərdən keçirilməsini xahiş edib.
TÜRKSOY mədəniyyət nazirləri Daimi Şurasının növbəti 33-cü toplantısının yekununda
Azərbaycan tərəfinin Şəki şəhərinin 2016-cı il üçün türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan
olunması ilə bağlı təklifi üzv dövlətlər tərəfindən yekdilliklə müsbət qiymətləndirilmiş və Şəki
“Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı” elan olunmuşdur.
2016-cı il aprelin 28-də Şəki şəhərindəki “Yuxarı Baş” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğunun
ərazisində, XVIII əsrə aid ölkə əhəmiyyətli tarixi abidə olan “Qala divarları”nın içərisində “Türk
dünyasının mədəniyyət paytaxtı – Şəki 2016” ilinin açılış mərasimi keçirilmişdir.
Tədbirdə TÜRKSOY-un və digər beynəlxalq təşkilatların rəsmiləri, türkdilli ölkələrdən
gəlmiş nümayəndə heyətləri, Milli Məclisin deputatları, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən
səfirliklərin təmsilçiləri, görkəmli elm və incəsənət xadimləri, şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri
və digər qonaqlar iştirak etmişdilər.
2016-cı ilin 25 iyun tarixində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı və TÜRKSOY
Xalq Çalğı Alətləri ansamblının iştirakı ilə Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan və
Türkmənistan Respublikalarının müstəqilliyinin 25 illiyinə həsr olunmuş dostluq konserti
keçirilmişdir.
2016-cı il 1-2 dekabr tarixində Şəki şəhərində TÜRKSOY mədəniyyət nazirləri Daimi
Şurasının 34-cü toplantısı və “Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı 2016” ilinin bağlanış
mərasimi keçirildi.
Mərasimdən öncə mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev, TÜRKSOY-un baş katibi
Düsen Kaseinov, TÜRKSOY mədəniyyət nazirləri Daimi Şurasının 34-cü toplantısında iştirak
edən qonaqlar əvvəlcə teatrın foyesində türkdilli ölkə rəssamlarının rəsm sərgisi ilə tanış oldular.
“Şəki - Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı 2016” ilinin bağlanış mərasimi şəhərin müasir
mədəni həyatını əks etdirən videoçarxın nümayişi ilə başladı.
Sonra türkdilli xalqların musiqi nümunələrindən ibarət konsert proqramı təqdim olundu.
Tədbirin sonunda "Türk dünyası mədəniyyət paytaxtı"nın rəmzi Qazaxıstanın Türküstan
şəhərinin merinə təqdim olundu.

2017-ci ilin 2 mart tarixində Ankarada Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatı (TÜRKSOY)
tərəfindən XVIII əsr Azərbaycan poeziyasının parlaq siması, görkəmli şairi, məşhur siyasi və
dövlət xadimi Molla Pənah Vaqifin anadan olmasının 300 illiyi münasibətilə 2017-ci ilin “Molla
Pənah Vaqif ili” elan edilməsi münasibətilə anma mərasimi təşkil olunmuşdur.
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatının, Azərbaycanın və Türkiyənin Mədəniyyət və
Turizm Nazirliklərinin, Azərbaycan Milli Kitabxanasının, Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi
Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə TÜRKSOY-un qərargahında keçirilən mərasimdə rəsmi şəxslər,
diplomatlar, Ankara ictimaiyyətinin tanınmış nümayəndələri, elm və mədəniyyət xadimləri,
şeirsevərlər və digər şəxslər iştirak ediblər.
Rəsmi açılış mərasimində TÜRKSOY-un baş katibi Düsen Kaseinov, mədəniyyət və turizm
nazirinin birinci müavini Vaqif Əliyev, Azərbaycanın Ankaradakı səfiri Faiq Bağırov, Beynəlxalq
Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun prezidenti Günay Əfəndiyeva və Türkiyənin Mədəniyyət və
Turizm nazirinin müavini Nihat Gül çıxış ediblər.
Mədəniyyət və turizm nazirinin birinci müavini Vaqif Əliyev, Azərbaycanın Ankaradakı səfiri
Faiq Bağırov ölkəmizdə M.P.Vaqif yaradıcılığına və şəxsiyyətinə həmişə böyük ehtiram
göstərildiyini ifadə ediblər. Diqqətə çatdırılıb ki, 1982-ci il yanvarın 14-də ulu öndər Heydər
Əliyevin bilavasitə təşəbbüsü və iştirakı ilə Azərbaycanın qədim mədəniyyət mərkəzi Şuşa
şəhərində şairin məzarı üzərində məqbərə ucaldılıb. Təəssüflə qeyd olunub ki, 1992-ci il mayın
8-də Ermənistanın silahlı quldur dəstələri tərəfindən işğal olunan Şuşada bütün maddimədəniyyət abidələri, o cümlədən Vaqifin məzarı və məqbərəsi amansızcasına dağıdılıb.
“Molla Pənah Vaqif ili”nin ikinci toplantısı martın 3-də Türkiyənin Sakarya şəhərində
keçirilmişdir.
21 mart tarixində Türküstan şəhərində “Türküstan türk dünyasının mədəni paytaxtı – 2017”
və Novruz bayramı şənliklərinin açılış mərasimi keçirildi. Cənubi Qazaxıstan Vilayətinin ev
sahibliyi ilə təşkil edilən tədbirdə türkdilli xalqların yaşadığı 22-dən artıq dövlətin 300-dən artıq
incəsənət nümayəndələri iştirak edirdilər.
Açılış mərasimindən sonra Əhməd Yasəvi Universitetində "Türküstan və türkologiya" elmipraktik konfransı baş tutdu. Konfransı giriş sözü ilə Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti
Nursultan Nazarbayevin təbrik məktubunu oxuyaraq Qazaxıstan Respublikasının mədəniyyət və
idman naziri Aristanbek Muhameduli açıq elan etdi. TÜRKSOY-un baş katibinin dəvəti, iştirakçı
dövlətlərin nümayəndələrinin iştirakı ilə dəyirmi masa təşkil edildi.
22 mart tarixində Qızıl Orda şəhərində Novruz şənliklərində Azərbaycanın “Cəngi”
estrada folklor rəqs ansamblı çıxış etdi. 23 mart tarixində “Türküstan türk dünyasının mədəniyyət
paytaxtı – 2017” tədbirləri çərçivəsində “Buran Bel” Beynəlxalq rəqs müsabiqəsi keçirildi. 16
ölkədən 20 rəqs kollektivinin iştirak etdiyi müsabiqədə beynəlxalq münsiflər heyətinin qərarı ilə
Azərbaycanın “Cəngi” estrada folklor rəqs ansamblı 1-ci yerə layiq görülərək diplom və bir
milyon beş yüz min təngə (təqribən 8300 AZN) pul mükafatı ilə təltif edildi.
2017-ci ilin 11-15 aprel tarixində Azərbaycan Respublikasında Qazaxıstan
Respublikasının Qızılorda vilayətinin mədəniyyət və incəsənət günləri keçirilmişdir. Beynəlxalq
Türk Mədəniyyəti Təşkilatının (TÜRKSOY) Baş katibi Düsen Kaseinov tədbirlərdə iştirak
etmişdir. Mədəniyyət günləri çərçivəsində Türk Mədəniyyət və İncəsənət Fondu, Qafqaz
Müsəlmanları İdarəsi, Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi və Bakı Beynəlxalq
Multikulturalizm Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə “İslam həmrəyliyi: mədəni və dini müxtəliflik”
mövzusunda konfrans, Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrında mədəniyyət və incəsənət
günlərinin açılış mərasimi, Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrında Qızılorda vilayətinin Dövlət
Teatrı tərəfindən Axundzadənin “Hekayəti Müsyo Jordan Həkimi-Nəbatat və Dərviş Məsətli Şah”
əsərinin səhnələşdirilməsi, eyni zamanda Düsen Kaseinovun 70 illik yubileyi ilə bağlı Atatürk
Mərkəzi tərəfindən hazırlanan kitabın təqdimatı keçirilmişdir. Həmçinin TÜRKSOY tərəfindən üzv
ölkələrin 25 illik yubileyi ilə bağlı təsis edilmiş medalların təqdimatı təşkil edilmişdir.
2017-ci ilin 4-5 dekabr tarixində Qazaxıstanın Türküstan şəhərində TÜRKSOY
mədəniyyət nazirləri Daimi Şurasının 35-ci toplantısı keçirilmişdir. Toplantıda Azərbaycan

Respublikası Milli Məclisinin deputatı, Azərbaycanda Atatürk Mərkəzinin müdiri Nizami Cəfərov,
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Elm, təhsil və gənclərlə iş şöbəsinin
müdiri Yaşar Əliyev və Beynəlxalq əməkdaşlıq şöbəsinin sektor müdiri Tamerlan Axundov iştirak
etmişdirlər.
İclasda TÜRKSOY-un 2017-ci il üzrə fəaliyyətinin yekunları dinlənilmiş, 2018-ci il üçün
fəaliyyət planı müzakirə edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı, Azərbaycanda Atatürk Mərkəzinin
müdiri Nizami Cəfərov çıxış edərək ölkəmizlə TÜRKSOY arasında sıx əməkdaşlıq
əlaqələrindən, ölkəmizin TÜRKSOY-dakı fəaliyyətindən danışmışdır.
Azərbaycanın da dəstəyi ilə Düsen Kaseinov səs çoxluğu ilə 2017-2020-ci illər üzrə yenidən
TÜRKSOY-un baş katibi seçilmişdir.
İclasda Türkiyə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təklifi ilə Türkiyənin Kastamonu şəhəri
TÜRKSOY Daimi Şurası tərəfindən 2018-ci il üçün Türk Dünyasının Mədəniyyət Paytaxtı elan
olunmuşdur.
Bundan əlavə, TÜRKSOY Daimi Şurası 2018-ci ildə Azərbaycanın görkəmli bəstəkarı
Qara Qarayevin 100 illik, Qazax şairi Magjan Cumabayevin 125 illik və Qırğız yazıçısı Çingiz
Aytmatovun 90 illik yubileylərinin qeyd olunmasını qərara almışdır. Qeyd edək ki, 2018-ci ildə
təşkilatın tarixində ilk dəfə üç görkəmli şəxsiyyətin yubileyi qeyd olunacaq.
Sonda TÜRKSOY Daimi Şurasının 35-ci iclasının Yekun Bəyannaməsi imzalanmışdır.
Səfər çərçivəsində Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə digər türkdilli ölkələrin
nümayəndələri arasında görüşlər keçirilmiş, əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişafı müzakirə edilmişdir.
İclasdan sonra “Türküstan-türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı-2017” mədəniyyət ilinin
bağlanış mərasimi keçirilmişdir.

