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Turkic Weekly, Türk dünyasında yer alan haftanın en önemli gelişmelerini 

değerlendirmektedir. Turkic Weekly, Türk dili konuşan ülkelerde cereyan eden güncel 

meseleler hakkında güvenilir bilgi ve objektif analiz sunmaktadır.     

 

          Тurkic Weekly analitik bülteni Uluslararası Türk Akademisi  
tarafından hazırlanmıştır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ASTANA’DA İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ZİRVESİ GERÇEKLEŞTİ  
10 Eylül 2017 Tarihinde Astana'da 14 ülke lideri ve 80’e yakın devlet heyetinin katılımı ile 
gerçekleşen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi’nin açılışı yapıldı. Zirve, dünyadaki en iyi 
deneyimlerin etkin bir şekilde kullanılması yoluyla bilim, teknoloji, inovasyon ve modernizasyon 
alanlarındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. "İslam Dünyasında Bilim, Teknoloji, 
Yenilikçilik ve Modernleşme" konulu Zirvede "21. Yüzyılda Bilimin Yaşam Üzerine Artan Nüfuzu", 
"Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanmasında Bilim ve Teknolojinin Rolü", "Modern Ekonomide 
Rekabet ve Yenilikçilik" ve "Bilim ve Teknoloji Alanlarındaki İşbirliğinin Geliştirilmesi" adları 
altında dört oturum gerçekleşti.   
Zirvenin açılışında siyasi açıklamalar da yapıldı. Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, 

Myanmar'daki Müslümanlara yönelik şiddet olaylarının İslam ülkelerinde derin kaygılar yarattığını 

vurgulayarak, bu sorunun BM'nin temel ilkelerine uygun olarak diyalog yoluyla çözülmesinin 

önemini vurguladı. Kazakistan Devlet Başkanı İslam dünyasında bilim ve ekonominin gelişimi için 

İİT’ye üye ilerici 15 devletin katılımı ile G20'ye benzer resmî olmayan bir grup oluşturulması 

teklifinde bulundu. Bununla birlikte, Nazarbayev İİT liderlerini İslam dünyasını Batı ile 

yakınlaştırmaya ve Müslümanlar arasındaki bölünmüşlüğü ortadan kaldırmaya çağırdı.  

Zirve'de zengin doğal kaynaklara sahip Müslüman ülkelerdeki yoksulluk, açlık, işsizlik sorunları 

konularının yanısıra bilim, eğitim ve teknoloji alanları ile ilgili görüşmeler yapıldı. Buna ek olarak, 

Müslüman ülkelerdeki gençlerin karşılaştıkları sorunlar, gençlerin bilim ve eğitim alanlarına entegre 

edilmesinin yanısıra şiddet yanlısı aşırıcılık ve terörle mücadele konularında görüş alışverişinde 

bulunuldu. Zirve bitiminde İslam dünyasında bilimsel ve teknolojik modernleşme için siyasi desteğin 

sağlanmasına dair Astana Deklarasyonu kabul edildi.   

Zirve kapsamında Nursultan Nazarbayev birçok ülkenin Devlet Başkanları ile ikili görüşmeler 

gerçekleştirdi. Nursultan Nazarbayev'in Türkiye, Özbekistan, Azerbaycan ve diğer ülkelerle yaptığı 

görüşmeler çok yoğun ve dolu geçti.  

İslam İşbirliği Teşkilatı, sosyal, ekonomik ve politik alanlarda İslami dayanışmayı sağlamak amacıyla 

Eylül 1969 tarihinde kuruldu. 57 üye ülkesi bulunan teşkilat, 2011 yılına kadar İslam Konferansı 

Örgütü olarak adlandırılmaktaydı.                 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI KAZAKİSTAN’I ZİYARET ETTİ  
 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8-10 Eylül 2017 Tarihleri aralığında 

Astana'yı ziyaret ederek, Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev ile bir araya geldi. Ziyaret 

sırasında taraflar, Kazakistan ve Türkiye'nin ekonomik ve siyasî ilişkilerini gözden geçirerek, iki ülke 

arasındaki işbirliğinin aktif bir şekilde geliştiğini vurguladılar. Nursultan Nazarbayev, Türk 

sermayesinin katılımıyla 1.600'den fazla şirketin çalıştığını belirterek, ortak yatırım projelerinin daha 

da geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Bu bağlamda Kazakistan'ın tranzit geçit ve ulaşım 

potansiyelini arttırmaya yönelik Türkiye'nin deneyimini kullanma konusu dile getirildi.  

Nursultan Nazarbayev, iki ülke arasındaki kültürel ve insani ilişkiler konusuna ayrıca vurgu yaparak, 

yüksek öğretim kurumlarında okuyan öğrencilerin karşılıklı değişiminin önemine dikkat çekti. Bunun 

yanısıra, Kazakistan Devlet Başkanı Nazarbayev, mevkidaşı R.T. Erdoğan ile yapılan görüşmeler 

sırasında uluslararası gündemdeki güncel konuları ele aldığını aktardı. Kazakistan Devlet Başkanı, "İki 

ülke arasında bu konuda bir anlaşmazlık yoktur. Astana Suriye görüşmelerini gerçekleştirmek için bir 

platform teklif etti. Böylece sorunun barışçı yollarla çözülmesine katkıda bulunuyoruz", diye açıkladı.    

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın Kazakistan'a yapmış olduğu resmî ziyarette imzalanan 

belgeler arasında 10. Hükümetlerarası Ekonomik Komisyon toplantısı tutanağı; 2017-2020 yıllar için 

"Yeni Sinerji" Ortak Ekonomik Programı Eylem Planı tutanağı ve Kazakistan Cumhuriyeti Yatırım 

ve Kalkınma Bakanlığı ile "Alsim Alarko" Konsorsiyumu ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 

arasında "BAKAD" otoyolu yapımı ve kullanılmasına dair Mutabakat Zaptı Protokolü bulunmaktadır. 

Nursultan Nazarbayev konuşmasının ardından EXPO-2017 Uluslararası Fuarının hazırlık çalışmaları 

ve organizasyonuna aktif bir şekilde katıldıklarından dolayı Türkiye tarafına teşekkür etti.   
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ÖZBEKİSTAN DEVLET BAŞKANI KIRGIZİSTAN’I ZİYARET ETTİ 

Kırgız Cumhuriyeti Devlet Başkanı Almazbek Atambayev'in daveti üzerine 5-6 Eylül 2017 
Tarihlerinde Özbekistan Devlet Başkanı Şavkat Mirziyoyev'in Kırgız Cumhuriyeti'ne devlet ziyareti 
gerçekleşti.   
Görüşmeler ve müzakereler sırasında Devlet Başkanları, Kırgız-Özbek ilişkilerinin gelişiminin yanısıra 
siyasi, ticari, ekonomik, kültürel, insani yardım gibi alanlarındaki ikili işbirliğinin daha da genişletilmesi 
ve derinleştirilmesinin perspektiflerini, ayrıca Orta Asya’daki durum ve karşılıklı çıkarları sağlayan 
bölgesel ve uluslararası sorunları değerlendirdi.   
Taraflar, Kırgızistan ve Özbekistan Cumhuriyetlerinin Hükümet Heyetlerinin 16 Ağustos 2017 tarihli 
Ortak Toplantı Protokolü çerçevesinde Kırgız-Özbek devlet sınırlarının uzunluğuna dair Anlaşma’yı 
imzaladılar. Ziyarette toplam ondan fazla ikili anlaşma imzalandı.   
En geniş kapsamlı ortak işbirliği alanlarından biri, Kırgızistan'da kurulan Kambarata hidroelektrik 
santrali olacaktır. Mirziyoyev'e göre, anılan proje her iki ülke açısından da verimlidir. Özbek lider, "Bu 
tesise ihtiyaç duymaktayız. Her şeyi doğru yapabilirsek, her iki ülke için de faydalı olacaktır", 
açıklamasında bulundu. Ülkeler, Çin-Kırgızistan-Özbekistan karayolu ile demiryolu ulaşım 
projelerinin inşaatı üzerine ortak anlaşmaya vardı.  

Bununla birlikte, taraflar 2018 yılında Kırgız Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti arasındaki 
diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 25. yıldönümüne ithafen bir dizi ortak etkinlik düzenlemeye karar 
verdiler.  
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ASTANA’DA EXPO-2017 FUARININ KAPANIŞ TÖRENİ YAPILDI  

EXPO-2017 Fuarının kapanış töreni 10 Eylül’de Astana fuar alanında yapıldı.  

Kapanış törenine gelenler önünde konuşma yapan Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev 

EXPO-2017 Fuarının başarılı bir şekilde düzenlenmesinin Astana ve Kazakistan’ın bütün bölgelerinin 

ortak gayretleri sayesinde gerçekleştiğini beyan etti. N.Nazarbayev konuşmasında “Küçük ve orta 

ölçekli 1400’i aşkın işletme 640 milyar Tenge tutarında mal ve hizmet alım sözleşmesini hayata geçirdi. 

Kazakistan’ın turizm sektöründe olumlu canlanma  görüldü. Tur operatörlerinin hizmetlerine olan 

talep 1,8 kat arttı. Astana’da girişimciler sayısı %10’luk artış gösterdi. Başkentin bütçesine hizmet 

sektöründen gelen vergi tutarı 1,2 kat arttı. Kazakistan’ın başkenti bütün dünyanın ilgi odağı hâline 

geldi” dedi.  

Uluslararası katılımcıların belirttiği gibi EXPO’da evrenin entelektüel ve teknolojik potansiyelinin 

sergilenmesine imkan sağlandı. Fuar alanında yenilenebilir enerji kaynakları alanındaki 140 bilimsel 

keşif sergilendi. 

Bu arada fuar bittikten sonra yeni kapsamlı projelerin başlatılacağı duyurusu da yapıldı. Uluslararası 

finans sisteminde kendi yerini alacak, yatırım ve finans merkezi hâline gelecek Uluslararası Astana 

Finans Merkezi bu projelerin başında geliyor.   

Gelecek Enerjisi Konulu Uluslararası EXPO-2017 Fuarı Kazakistan’ın başkenti Astana’da 10 Haziran 

– 10 Eylül Tarihleri aralığında yapıldı. Fuarda 115 ülke ve 22 uluslararası kurum alternatif enerji 

kaynakları alanında yeni teknoloji numünelerini sergiledi. 
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XIAMEN’DEKİ BRICS ZİRVESİNİN SONUÇLARI  

 

4-5 Eylül Tarihleri arasında Çin’in güney bölgesinde bulunan Xiamen kentinde dünyanın yarı 
nüfusunu barındıran ve dünya ekonomisinin üçte birini oluşturan ülke başkanlarını bir araya getiren 
BRICS zirvesi yapıldı. 
Xiamen’e özel misafir olarak Meksika, Mısır, Tacikistan, Tayland ve Gine liderleri davet edildi. Zirve 
toplantısının genişletilmiş olarak yapılması Çin tarafının gelişmekte olan ülkelerin “beşliyle” 
etkileşimini öngören BRICS+ işbirliği mekanizmasının oluşturulması isteğini bir kere daha 
desteklemiş oldu. 
BRICS’in Dönem Başkanlığını yapan Çin, zirvenin amaçları olarak barış ve istikrarı desteklemek için 
karşılıklı çıkar esasındaki ortaklık, toplu gelişim ve küresel yönetim sisteminin iyileştirilmesini belirledi.  
Xiamen’deki zirve tam da küresel mali kriz sonuçlarının hissedilmeye devam ettiği dönemde yapıldı. 

Buna bağlı olarak zirvede masaya yatırılan konuların bir bölümü iç ekonomik istikrar tedbirleri ile ilgili 

oldu. BRICS üyelerinin ulusal ekonomilerini iyileştirmeleriyle ilgili tekliflerin de yapıldığı zirvede BM 

Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi, yolsuzlukla mücadele, enformasyon ve iletişim 

teknolojileri gibi karşılıklı yardım ve koordinasyon hareketlerine vurgu yapıldı. 

Forum sonunda katılımcılar tarafından BRICS görevlerinin yeniden ortaya konulduğu Deklarasyon 

yayınlandı. Üye ülkeler Kuzey Kore’nin nükleer silah denemelerini kınayarak BM ve BM Güvenlik 

Konseyinin reforme edilmesi çağrısında bulundu. 
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Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye Devlet Başkanları tarafından 2010 yılında 

kurulan Türk Akademisi Uluslararası Teşkilatı, Türk dünyasının dillerini, kültürünü ve kadim 

çağlardan günümüze kadarki tarihini titizlikle ve kapsamlı bir şekilde inceleyen ve benzer 

konulardaki bilimsel araştırmaların koordinasyonunu üstlenen uluslararası örgüttür. 

Uluslararası Türk Akademisi, Türk dünyasının araştırma ve eğitim merkezleri arasındaki 

bilimsel işbirliğini teşvik etmektedir.   
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