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Bir önceki yazımızda Türk Keneşinin gelişimini ve bu çerçevede elde edilen kazanımları ele
almış, kısa bir süre içerisinde örgütün başarılarını kanıtladığından ve görünürlüğünün
arttığından bahsetmiştik.[1] Örgütün gelişim sürecinde kurumsal mimarisi oluşurken,
uluslararası prestiji de artmıştır.
Kazakistanın ilk Cumhurbaşkanı ve Türk Keneşinin onursal başkanı Nursultan Nazarbayev,
2019da örgütün Bakü Zirvesi'nde Türk Keneşi için Türk Dünyası 2040 vizyonunun
geliştirilmesini önermiş, böylece uzun vadeli hedefleri ve bunlara ulaşmanın yollarını
içeren bir belge oluşturulması gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu doğrultuda bu belgenin
oluşturulması süreci devam etmektedir.
Nursultan Nazarbayev, dış politika ve kamu diplomasisi, ticaret ve ulaşım, turizm ve
yatırım, enerji ve yeşil ekonomi, küçük ve orta ölçekli işletmeler arasında işbirliği gibi
öncelikli

alanlarda

üye

ülkelerin

işbirliğinin

güçlendirilmesine

yeni

bir

ivme

kazandırılacağını açıklamıştır. Kültür ve eğitim, gençlik politikası ve sağlığı, dijitalleşme ve
yapay zeka alanlarının da çalışma programlarına dahil edilmesi gerektiğine dikkat
çekmiştir. Ayrıca Nazarbayev, Türk Keneşinin organizasyon düzeyini yükseltmeyi ve
örgütün adının Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirilmesini önermiştir.[2]
Aynı zirvede Türk Keneşi Genel Sekreteri Bagdat Amreyev, Geçen on yıl bir gelişme
dönemi idi. Türk dünyasının birliği ve siyasi iradesi için aldığımız önemli kararlar sayesinde
bu gelişmeyi başardık. Şimdi yeni bir aşamaya, büyük entegrasyon aşamasına doğru adım
attık. ifadesi ile Türk Keneşinin 10.yıl dönümünde, yeni gelişim hedefleri doğrultusunda
kararlılıklarının altını çizmiştir.
Türk devletlerinin entegrasyonunun genişlemesi ve derinleşmesi sürecinde Türk Dünyası
2040 vizyonu ve Türk Keneşi 2025 Stratejisi geliştirilmektedir. Bu noktada Nursultan
Nazarbayevin zirvelerde getirdiği önerilerin yanında "Yüzyılın Başında", "Büyük Bozkırın
Yedi Yönü", "Geleceğe Bakış: Manevi Uyanış", "100 Somut Adım", "Kazakistan - 2050
Stratejisi isimli kitapları ve makaleleri sadece Kazakistan için değil Türk Keneşi üye
ülkeleri için de bir yol haritası sunmaktadır.[3]
Türk Dünyası Vizyonu-2040" programının içeriğinin geliştirilmesinin ülkelerin araştırma
merkezleri ile de desteklenmesine karar verilmiştir. Türk Keneşi'nin resmi dış politika
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araştırma merkezlerinin bir sonraki toplantısının Azerbaycan'ın Şuşa kentinde yapılmasına
karar verilmiştir.[4]
Genel Sekreter Amreyev önümüzdeki dönemde serbest ticareti canlandırmaya yönelik bir
strateji çerçevesinde, üye ülkeler arasındaki ticareti teşvik etmek için imtiyazlı ticaret
anlaşmalarına varılması konusunun gündeme gelebileceğini ifade etmektedir. Amreyev
Trans-Hazar güzergahını Doğu ile Batı arasındaki ticarette etkili bir ulaşım koridoruna
dönüştürmek için, nakliye ve gümrük alanında en uygun koşulların yaratılması konusunu
gündeme getiriyoruz. Bu koridor boyunca nakliye ve gümrük işlemlerinin etkinliğini
artırırken lojistik maliyetlerini düşürmek zorunludur. Bunun için ortak bir Hazar denizcilik
şirketi kurmayı planlıyoruz. demiştir ve Türk Keneşi 2025 stratejisinde diaspora meselesi,
turizm, tarım ve gençlik konuları dahil olmak üzere birçok farklı konunun ele alındığını,
önümüzdeki dönemde Türk dünyasını küresel arenada önemli bir yere sahip, daha güçlü
ve uyumlu bir hale getirmek için çabaların seferber edilerek, büyük bir şevk ve azimle
çalışmaya hazır olduklarını ifade etmiştir.[5]
COVID 19 salgını sürerken Türk Keneşi üye devletleri işbirliğini güçlendirme amacıyla
video konferans toplantılarına devam etmiştir. Pandemi sonrası dönemde, güçlü bir Türk
dünyasının tüm insanlığa fayda sağlayacağı ifade edilmektir.[6]
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