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TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI GENEL 

SEKRETERİ BAGHDAD AMREYEV’İN TÜRK 

LİDERLERİ 8. ZİRVESİNE HİTABI 

- Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı (CHS) - 

(12 Kasım 2021, İstanbul) 

 

Saygıdeğer Devlet Başkanları ve Başbakan, 

Sayın Bakanlar, kıymetli heyet mensupları, 

Öncelikle eşsiz ev sahiplikleri için Cumhurbaşkanı Sayın 

Erdoğan’a şükranlarımı sunarım. Değerli liderlerimiz, Türk 

dünyasına ve Türk Konseyine verdiğiniz güçlü destek için her 

birinize gönülden teşekkür etmek isterim. 

Ailemiz büyüyor ve güçleniyor. 3 sene önce 4 Devletken, 

şimdi 7 Devlet olduk. Bağımsız, egemen olan tüm Türk 

Devletleri bir örgüt çatısı altında toplanmış oldu.  

Bugün 7 Türk lideri 7 Türk devletinin 7 bayrağını hep birlikte 

göndere çektiler. Bu tören hem dış aleme hem de kendi Türk 

halklarımıza büyük ve güçlü bir birlik mesajı verdi. Tarihte ilk 

kez Türk Dünyası tek bir entite, tek bir olgu, tek bir dünya 

olarak görülüyor. Bütünleşmiş bir Türk Dünyası.  

Aynı zamanda bu açılış töreni Türk cumhuriyetlerinin 

bağımsızlıklarının 30uncu yıldönümüne tesadüf ediyor. Bu 

vesileyle, Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının 30. 

yılını kutlar, tüm Üye ve Gözlemci Ülkelerimize, halklarımıza 

parlak bir gelecek temenni ederim.   
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Azerbaycan’ın büyük zaferinin ve topraklarının azad 

edilmesinin birinci yılını kutlarım. Bu zafer, Türk dünyasında 

büyük heyecan yarattı. 

Saygıdeğer Devlet ve Hükümet Başkanları, 

Bugünkü Zirvemizde çok önemli kararlar alacağız.  

1) Teşkilatımızın adını, “Türk Devletleri Teşkilatı” olarak 

değiştiriyoruz. Bu tarihi bir karardır.  

2) Türk Dünyasının geleceğine ışık tutacak “2040-Türk 

Dünyası Vizyonu” belgesini kabul ediyoruz.  

3) Türk Dünyasının ayrılmaz parçası Türkmenistan, Türk 

Konseyi’ne Gözlemci Üye olarak katıldı. Bu karar, Türk 

Konseyi’ne güç katacak ve kardeş Türk Devletleri arasındaki 

işbirliğini geliştirecektir. 

4) Bir diğer önemli karar “Türk Yatırım Fonu”nun 

kurulmasıdır. Malumunuz, Türk Konseyi çatısı altındaki 

işbirliğinin temelini ekonomik işbirliği teşkil etmekte.  

5) Konseyin başarılarının ve artan uluslararası prestijinin 

somut bir yansıması olarak, 10’dan fazla ülke Türk 

Konseyi’ne Gözlemci Üye ya da Partner olmak için başvuruda 

bulunmuştur.  

Bugün kabul edilecek Yönetmelikle diğer ülkelerle ilişkimiz 

tanımlanacaktır. 

Saygıdeğer liderlerimiz, 

Son 2 ay içinde Zirvemize hazırlık olarak Bakan düzeyinde 

11 toplantı ve 50’ye yakın çalışma grubu toplantısı 

düzenledik. Bu toplantılarda Zirvemizin gündem maddelerine 

hazırlık yaptık. 
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Bu amaçla İstanbul’da Dışişleri Bakanlarımız bir araya 

geldi. 

Bakü’deki Ekonomi toplantısında Ticareti Kolaylaştırma 

mekanizması ile Hizmet ve Yatırım alanında STA 

imzalanması konusunda ortak bir anlayışa geldik, ayrıca e-

ticareti kolaylaştırmak için mutabakat zaptı imzaladık. 

Kokand’da düzenlediğimiz Turizm Bakanları toplantısıyla 

Özbekistan’ın kadim şehri Kokand’ı Türk dünyası turizm 

başkenti ilan ettik. Türk dünyasının kutsal yerlerini içeren 

Tabarruk Ziyarat projesini hayata geçiriyoruz. 

Türkistan’da Türk Üniversiteler Birliği Beşinci Genel 

Kurulu’nu 40 üniversite rektörümüzle birlikte gerçekleştirdik. 

Orhun Değişim Programını güçlendirmeye karar verdik. 

İstanbul’da yaptığımız Eğitim Bakanları toplantısıyla orta ve 

yüksek eğitim alanında yeni program ve projelerimizi 

belirledik. 

Bakü’de Medya Bakanlarımız arasında 

gerçekleştirdiğimiz toplantıyla dezenformasyona karşı 

mücadele konusunda fikir birliğine vardık. İstanbul’da 

düzenlenen Medya Forumu tüm dünyada büyük ses getirdi. 

Taşkent’te gerçekleştirdiğimiz Gençlik ve Spor toplantısı 

marjında Genç Girişimciler Forumu’nu yaparak genç 

girişimcilerimizi bir araya getirdik.  

Budapeşte’de düzenlediğimiz Ulaştırma toplantısında 

görüştüğümüz dijital tır ve dijital belge projelerimizle transit 

prosedürlerini azaltmayı hedefliyoruz.  

Bakü’de Başsavcılarımız ve Ankara’da Adalet 

Akademilerimiz arasında başlattığımız işbirliği süreçleriyle 

adalet alanında ilgili kurumlarımız arasında bir ağ kurduk.  
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Hiva’da düzenlenen Kültür Bakanları toplantısında Bursa 

şehri “Türk Dünyası 2022 Kültür Başkenti” ilan edildi. 

Enerji Bakanları ve Tarım online toplantılarıyla yeni 

işbirliği süreci başlattık. 

Saygıdeğer Cumhurbaşkanlarım ve Başbakan, 

Önümüzdeki dönemde de işbirliğimize sistematik bir şekilde 

devam etmek istiyoruz. Üye ülkelerimizle birlikte “2026-

Strateji Belgesi” hazırladık. Strateji Belgesi, 2040 Vizyonu 

çerçevesinde, somut adımları içeren operasyonel bir belge.  

Saygıdeğer Liderlerimiz, 

Bugün alınan kararlarla birlikte, gelecek nesillerimiz için 

istikamet tayin etmiş olacaktır. 

Her birinize sağlık ve üstün başarılar diliyorum Sayın 

Cumhurbaşkanlarım. 

Teşekkür ederim.     


