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Turkic Weekly, Türk dünyasında yer alan haftanın en önemli gelişmelerini 
değerlendirmektedir. Turkic Weekly, Türk dili konuşan ülkelerde cereyan eden güncel 
konular hakkında güvenilir bilgi ve objektif analiz sunmaktadır.     
 

          Тurkic Weekly haftalık haber bülteni Uluslararası Türk Akademisi  
tarafından hazırlanmıştır. 

 

 

 

 

 



15 Mart’ta Cumhurbaşkanları Nursultan Nazarbayev ve Şavkat Mirziyoyev Kazakistan’da 
Özbekistan Yılı’nın açılışını yaptılar. Açılış töreni “Astana Opera” Opera ve Bale Tiyatrosu’nda geçti. 

Törene Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile Tacikistan Cumhurbaşkanı 
Emomali Rahmon da katıldılar. 

Kazakistan’da Özbekistan Yılı’nın açılışı konserle devam etti.  
Törende konuşma yapan Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev iki halkın kültürel 

yakınlığından bahsederek: “Bugün Astana ve Taşkent, gündemde yer alan uluslararası ve bölgesel 
konular üzerinde ortak görüş sergilemektedir. Ülkeler arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğini başarılı 
bir şekilde geliştiriyoruz. Bütün bunlar halklar arasındaki karşılıklı sempati ve siyasi iradenin 
neticesidir” dedi. 

Konuşmasında ayrıca Orta Asya’nın zengin tarihi ve kendine has kültürel mirası olan insanlık 
medeniyetinin en eski beşiğinden biri olduğunun altını çizdi. N.Nazarbayev “Bizler ortak 
değerlerimizi, ortak dünya görüşü ve öncelikleri muhafaza edebildik. Bugünkü bayram birlik ve 
beraberliğimizi, manevi bütünlüğümüzü ve asırlar süren dostluğumuzun pekişmesine vesile olsun” 
dedi. 

Özbekistan Cumhurbaşkanı Ş.Mirziyoyev ise iki ülke kültürünün ortaklığına dikkat çekerek “Her 
şeyden evvel bugün cömert ve misafirperver Kazakistan topraklarında kendimizi evimizde gibi 
hissediyoruz. Ortak umut ve gayeleri olan bir ailenin üyeleri gibi” dedi. 

Tören sırasında Kazakistan Cumhurbaşkanı N.Nazarbayev Özbekistan Cumhurbaşkanı Ş. 
Mirziyoyev’e “İki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmesi ve pekişmesi için 
yaptığı önemli katkılarından” dolayı 1.Dereceli Dostluk Nişanı’nı takdim etti. Ş. Mirziyoyev de N. 
Nazarbayev’e kendisine gösterilen büyük şeref için teşekkür ederek Kazakistan’da Özbekistan 
Yılının ilan edilmesi inisiyatifi ve kararından dolayı çok minettar olduğunu ifade etti. 

Kazakistan’da Özbekistan Yılı sırasında ekonomi, turizm, sosyal ve kültürel alanlarda 200’ü aşkın 
etkinliğin yapılması öngörülmektedir. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kazakh Tourism Ulusal Şirketi ile Rosturizm Rusya Federal Acentesi işbirliği memorandumunu 

imzaladı. 
Kazakistan’ın Moskova Büyükelçiliği’nin bildirdiğine göre memorandum Kazakistan ve Rusya 

Federasyonu arasındaki sınırötesi ortak turlar ve turizm alanındaki yatırım projeleri konuları dahil 
olmak üzere iki ülkenin turizm alanındaki karşılıklı işbirliğini gaye edinmektedir. 

Kazakh Tourism Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kayrat Sadvakasov’a göre imzalanan belge 
iki ülkeye turizm ilişkilerinin yeniden gözden geçirilmesini sağlayacaktır. 

Kazakistan’ın Petroparvlovsk kentinde 2018 yılında Kazakistan ve Rusya’nın Bölgesel İşbirliği 
Forumu’nun yapılması ile ilgili konularda anlaşma sağlandı. 

Forumun Avrasya coğrafyasındaki kilit ülkeler arasında karşılıklı ekonomik bağların güçlenmesi 
ve istikrarının garantiye alınması için stratejik olarak gerekli olan sosyal alandaki etkileşime de büyük 
katkı sağlayacaktır.  

 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 Nisan’da Astana’da Orta Asya Ülkeleri Cumhurbaşkanlarının geniş gündemli çalışma (istişare) 

toplantısı yapıldı.   
Resmî adının çok mütevazı olmasına rağmen resmî olmayan haber kaynakları etkinliğin tarihî 

önemine işaret ederek bölge ülkeleri zirvesi olarak değerlendirmektedir. 
Görüşme Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev’in Eylül 2017 Tarihinde BM Genel 

Asamblesi 72.Oturumu’nda dile getirdiği inisiyatifi üzerine organize edildi. Kazakistan lideri 
Nursultan Nazarbayev bu inisiyatife tam destek vererek ilk zirveyi Kazakistan’ın başkenti Astana’da 
yapılmasını teklif etti. 

Nursultan Nazarbayev Bölgesel forum başlamadan önce Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Sooronbay Ceenbekov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile ikili görüşmeler 
gerçekleştirdi.  

 G-5 formülü eskiden Orta Asya ülkeleri için kullanılmazdı, çünkü beşli çalışma formatı 
bulunmuyordu. Ancak Devlet Başkanları bu eksikliğin yerini doldurmaya karar verdiler. Kazakistan 
Cumhurbaşkanı N. Nazarbayev bu tür diyalog platformunun ayrıcalıklarını şu şekilde açıkladı: “Bu 
tür görüşmelerin halklarımız için ayrıcalıkları aşikardır. Öncelikle ülkelerimizin potansiyelinin 
birleştirilmesi burada yaşayan halklarımız için kârlıdır. İkinci olarak bölge içindeki ticaret ve karşılıklı 
takviyeli ekonomi hacminin büyümesi faydalıdır. Üçüncü olarak bölgesel güvenliğin pekiştirilmesi 
hepimizi kaygılandırmaktadır. Dördüncü olarak tarihî, etnik ve kültürel açılardan birbirine bağlı 
bölge halklarının yakınlaşmasıdır. Bütün olarak dünya tecrübesi ile bölgesel işbirliğinin halklara 
hizmet ettiğini göstermektedir” dedi.  

 Görüşmede çok kapsamlı konular ele alındı:  
 karşılıklı fayda temelli ticari-ekonomik ve yatırımsal işbirliği,  
 bölgesel tranzit taşımacılık altyapısının genişletilmesi,  
 su enerji ve gıda potansiyelinin rasyonel olarak kullanımı,  
 sanayi ve yeniden işleyen alanların gelişimi,  
 ileri teknoloji ve yeniliklerin kullanımı,  
 dijital ekonominin gelişimi, 



 kültür, sanat, eğitim, bilim, turizm ve spor alanlarında etkileşimin derinleştirilmesi, 
 ayrımcılık ve teröre karşı işbirliğini pekiştirme.  
Nazarbayev, Devlet Başkanları toplantısı sonucunda su sorunlarının başarılı bir şekilde 

çözüldüğünü duyurarak, bu önemli konuda siyasi pazarlığın kabul edilemez olduğunu vurguladı.  
Orta Asya Liderleri zirvesinin ardından, beş ülke başkanı yaklaşan Nevruz bayramı vesilesiyle 

ortak bir açıklama yaptılar. Nazarbayev, bölge ülkelerinin tüm liderleri adına Vladimir Putin'in 
Rusya'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasına başarılar diledi.    

Buna ek olarak, Devlet Başkanları N. Nazarbayev ile Ş. Mirziyoyev Kazakistan'da Özbekistan 
Yılı'nın açılış törenini yaptılar. N. Nazarbayev, Kazakistan ve Özbekistan arasındaki ikili siyasi, 
ekonomik ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesine ve geliştirilmesine sağladıkları önemli katkılarından 
dolayı Şavkat Mirziyoyev’i 1. dereceli ‘Dostık’ Nişanı ile taltif etti. 

Gerçekleşen çalışma toplantısı haklı olarak tarihî olarak nitelendirilmiştir. İyimser olmak için 
aşağıdaki iki önemli faktör yeterlidir:   

Öncelikle, Kazakistan ile birlikte bölgenin önemli ülkelerinden biri olan Özbekistan'ın yeni 
liderinin yeni yapıcı stratejik tutumu;  

İkinci olarak, 1991 yılından itibaren geçen 26 yıllık süre içerisinde bölge ülkeleri tüm başarıları ve 
kayıpları ile birlikte, bağımsız kalkınma yolunda önemli adımlar atmış ve şu anda birbirine olan 
gerçek ilginin önemini ve seviyesini tam olarak anlayabilmiştir.  

Beş kardeş ülkenin yakın işbirliği, Orta Asya'yı Avrasya'da bağımsız bir güç merkezi haline 
getirebilecektir. 

 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 Mart 2018 Tarihinde Astana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İran’ın Dışişleri 

Bakanları Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov ve Cevad Zarif Astana'da bir araya gelerek Suriye'deki 
çözüm sürecini değerlendirdiler.   

Esas konulardan biri, tüm dünya toplumu için endişe yaratan Doğu Guta’daki durum ile ilgiliydi. 
Konu ABD’nin Şam'a karşı olası bir askerî operasyon düzenleyebilmesi olasılığına ilişkindi.   

Buna ek olarak görüşmede, Suriye'deki çatışmasızlık bölgelerinin işleyişinin yanısıra bir takım 
siyasi ve insani meseleler ele alındı.  

Bakanlar toplantısından sonra diplomatlar Suriye iktidarı ile muhalefet arasındaki çatışmanın 
çözümü konusunda bir dizi pratik öneriler sunarak ortak bildiri kabul ettiler. 

Suriye’deki ateşkesin garantör ülkeleri arasındaki güven niteliksel olarak yeni bir düzeye çıkarak, 
taraflar müzakere sürecindeki ilişkileri daha da geliştirmeyi planlamaktadır.  

Astana sürecinin bir sonraki turunun, garantör ülkelerin Dışişleri Bakanlarının bu toplantısından 
sonra yapılması planlanmaktadır.  

Astana sürecinin üç garantör ülkesinin etkileşimi, halihazırda Ortadoğu'daki mevcut gelişmeler 
için önemli bir rol oynamaktadır. Hatta 21. yüzyılda dünyanın geleceği büyük ölçüde bu gelişmelere 
bağlı olabilir.  

Dünya toplumu, Kazakistan'ın önemli küresel sorunları çözme konusundaki katkısını takdirle 
karşılamaktadır.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin başkenti Bakü'de “İnklüzif Toplumun Kurulması İçin Farklılıkların 

Giderilmesi” konusunda 6. Küresel Bakü Forumu gerçekleştirildi. 15 Nisan Perşembe günü başlayan 
ve üç gün süren Foruma 50 ülkeden 500'den fazla heyet katıldı. 

Açılış törenine Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ile Devlet Başkanının Birinci Yardımcısı 
Mehriban Aliyeva katıldı.  

Forumun katılımcıları önünde konuşma yapan I.Aliyev, bu yıl ülkede, Azerbaycan Halk 
Cumhuriyeti’nin 100. yıldönümünün kutlanmakta olduğuna dikkat çekti. Azerbaycan Halk 
Cumhuriyeti bir zamanlar birçok Avrupa ülkesinden önce kadınlara oy hakkı veren Doğu’daki ilk 
cumhuriyet olmuştur.   

Aliyev ayrıca Azerbaycan’ın ekonomik başarıları, bölgesel enerji, ulaştırma ve lojistik projeleri 
hakkında da konuştu.  

Halihazırda, yedi ülkeyi birleştiren Güney Gaz Koridoru projesi başarıyla uygulanmaktadır. 
Azerbaycan’a ait boru hatları Avrupa'nın enerji güvenliğine katkıda bulunmaktadır. Bazı ülkelerde 
Azerbaycan petrolü enerji talebinin % 40 oranınını karşılamaktadır.  

Karabağ sorununa değinen Aliyev çatışmanın ancak BM Güvenlik Konseyi kararları, Azerbaycan 
toprak bütünlüğünün sağlanması ile ilgili Helsinki Nihai Yasası temelinde çözülebileceğine işaret etti.  

Daha sonra konuşma yapan Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü 
desteklediğini ifade etti. Bununla birlikte, Yıldırım Kafkasya bölgesinin güvenliğinin sağlanmasında 
Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye'nin ortak adımlarına özel vurgu yaptı.  

B.Yıldırım, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesine, özellikle Çin'den Londra'ya taşıma modunu 
değiştirmeden doğrudan kargo teslimine olanak sağlayan projeye dikkat çekti.  

Foruma Uluslararası Türk Akademisi (TWESCO) Başkanı Darhan Kıdırali ve Akademi Uzmanı 
Fuzuli Mecidli katıldı. Forum öncesinde, Azerbaycan Devlet Başkanı İ.Aliyev Akademi Başkanı 
D.Kıdırali’yi kabul ederek ona “Dostluk” Devlet Nişanını takdim etti. TWESCO Başkanı 
Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Başkanı İlham Aliyev'in 28 Aralık 2017 tarihli Kararı ile Azerbaycan 



ve Kazakistan halkları arasındaki dostluk ilişkilerinin geliştirilmesine yaptığı katkısından dolayı 
"Dostluk" Nişanı ile taltif edildi.  

Forum kapsamında, ABD Kongresi Kütüphanesi ve Mısır İskenderiye Kütüphanesi'nin ortak 
çabalarıyla 18-19 Mart tarihleri arasında 7. Uluslararası Kitap Zirvesi gerçekleştirildi. 

Küresel Bakü Forumu 2013 yılından beri düzenlenmektedir. Organizatörü Nizami Gencevi 
Uluslararası Merkezi'dir. Forum Doğu Avrupa, Orta Asya ve Güney Kafkasya'nın en önemli fikir ve 
tartışma alanlarından biri olarak kabul edilmektedir.  

 
 
 
 
 


