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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOÇİ’DEKİ AEB ZİRVESİ 

 

14 Mayıs’ta Rusya’nın Soçi kentinde Avrasya Yüksek Ekonomik Konseyi (AYEK) toplantısı yapıldı.  

Konsey toplantısına Türk dilli ülkelerden Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov katıldılar.   

AYEK üye ülkelere gelince toplantıya Belarus Cumhurbaşkanı A. Lukaşenko, Rusya Federasyonu Devlet 

Başkanı V. Putin ve Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu Başkanı T. Sarkisyan da katıldı. 

Zirveye ilk defa katılanlar arasında 8 Mayıs’ta Ermenistan Başbakanı olarak seçilen N. Paşinyan ve AYEK 

kararı ile AEB gözlemcisi olan Moldova Cumhurbaşkanı İ.Dodon vardı. 

Toplantı sırasında taraflar ekonomik birlik çerçevesinde ekonomik etkileşimi pekiştirme meselesine 

değindi. 

Kazakistan Cumhurbaşkanı N. Nazarbayev toplantıda stratejik öneme sahip birtakım önerilerde bulundu. 

AEB çalışmalarında EXPO-2017 fuar merkezinde kurulmakta olan uluslararası üç merkezin imkanlarını 

kullanmayı teklif etti. 

Kazakistan Cumhurbaşkanı “AEB ülkelerinin finans enstitülerini Uluslararası Astana Finans Merkezi’nin 

imkanlarını kullanmaya davet ediyorum. Ayrıca EXPO alanında ek ve konsey organlarının toplantıları dahil 

olmak üzere AEB’nin finans bloku etkinliklerini düzenlemek gerekir. Bununla birlikte dijital gündemi hayata 

geçirme çerçevesinde Uluslararası IT Start-up Teknoparkı temelinde “AEB çerçevesinde Dijital Proje ve 

İnisiyatifler Ofisi’nin” çalışmasını organize etmeyi teklif ediyorum” diyerek AEB ülkelerine Karadeniz ve 

Hazar Denizi arasında Avrasya gemi kanalı inşaatı imkanını değerlendirme teklifinde bulundu.  

Kazakistan tarafından Avrupa ve Asya’yı Rusya ve Kazakistan üzerinden bağlayacak hızlı Avrasya 

otoyolunun inşaatı imkanını da değerlendirme teklifi yapıldı. 

Bunların dışında toplantı sırasında Kazakistan ve Kırgızistan’ı yakınlaştıracak olan Nursultan Nazarbayev ile 

Sooronbay Ceenbekov’un görüşmesi yapıldı. 

 

 

 

 



ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI ABD’Yİ ZİYARET ETTİ 

 
15 Mayıs’ta Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ABD’ye ilk resmî ziyarette bulundu. ABD 

Dışişleri Bakanlığı bu ziyareti tarihî olarak nitelendirdi. 

Şavkat Mirziyoyev ertesi gün 16 Mayıs’ta Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump tarafından kabul 

edildi. Görüşmeler sonunda “Özbekistan ve ABD: Yeni Stratejik Ortaklık Döneminin Başlaması” isimli Ortak 

Bildiri kabul edilerek toplam tutarı 4 milyar Dolar olan 45 belge ile yatırım anlaşması imzalandı. 

Özbek Liderin Basın Sözcüsü Komil Allamconov gazetecilere verdiği demeçte “Devlet Başkanları Trump ile 

Mirziyoyev Amerika Birleşik Devletleri ile Özbekistan arasındaki ikili stratejik ortaklığa yeni ivme 

kazandırdılar. Ayrıca Özbekistan’ın önemli reformları gerçekleştirmedeki ilerlemeyi, ticaret ve yatırımın 

genişletilmesi ile Afganistan’daki durumu istikrara kavuşturma dahil olmak üzere bölgesel güvenlik 

meselelerinin çözümünü ele aldılar” dedi.  

Ziyaret kapsamında ABD Kongresi, ABD Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ile Dünya Bankası’nda ikili 

görüşmeler gerçekleştirildi. 

Şavkat Mirziyoyev Amerika ziyareti arefesinde ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General 

Joseph Votel’i kabul ederek askerî işbirliği ile Afganistan’daki durumu ele aldı. Таşkent, askerlerinin ABD 

askerî kurumlarında eğitim almasını ve ordusunun yeni zırhlı teknik türleriyle donatmak istiyor.  

Diğer taraftan Özbekistan Washington için bölgede önemli bir ülke olmakla birlikte Afganistan sorununun 

çözümünde mevcut ve potansiyel rolü bulunmaktadır. ABD Özbekistan’la birlikte Orta Asya’nın diğer 

ülkeleriyle işbirliğini geliştirmeye ihtiyaç duymaktadır. Bu ülkelerden Afganistan’daki birlikler için NATO 

yüklerinin Kuzey güzergahı geçmektedir. Özbekistan bu işbirliğinden ordusunun donanımı için kârlı 

teklifler almaktadır.  

Taşkent için küresel ülkelerin çıkarları arasında dengenin korunması önemli önceliklerdendir. 

Şu anda Özbekistan hızlandırılmış endüstriyel gelişim temelli modernizasyon programını 

gerçekleştirmektedir. Bu programda Rusya ve Çin de yer almaktadır.  

Şavkat Mirziyoyev’in daha önce 16 ve 20 milyar Dolar tutarında yatırım anlaşmalarının imzalandığı 

Moskova ve Pekin’e ziyarette bulunduğunu hatırlatalım. Şimdi sıra ABD’ye geldi.  



Bu bakımdan ABD’nin Özbekistan’ın bağımsızlığının ilk günlerinden itibaren yatırımlarını esirgemediğini 

belirtmek gerekir. 2002 yılında Taşkent ve Washington arasında Moskova’yla imzalanan stratejik ortaklık 

anlaşmasına benzer anlaşma imzalanmıştı. 2005 yılına doğru Özbekistan’da 300’ü aşkın ortak işletme 

kuruldu. ABD altın madeni, otomobil sanayi ve diğer alanlara yatırım yaptı.  

Yıllar boyunca yıllık yürütülen ikili konsültasyon mekanizmaları mevcuttur. Bu şekilde her iki tarafa da 

ilişkilerin gelişimini düzeltme imkanı sağlanmaktadır.  

Yeni cumhurbaşkanının gelmesiyle bölgede yakın komşu olan Rusya ve Çin dışında ABD ve birtakım Avrupa 

devletlerinin de Özbekistan’a olan ilgisi arttı. Bu bağlamda ABD ve Özbekistan ilişkilerine yeni ivme 

kazandırılacağı beklenmektedir. 

 

ASTANA GÖRÜŞMELERİNİN 9.TUR SONUÇLARI: TÜRKİYE, RUSYA VE İRAN’IN ORTAK BİLDİRİSİ 

 
Pazartesi 14 Mayıs’ta Kazakistan’ın başkenti Astana’da Astana sürecine üye ülke heyetleri arasında 

toplantı gerçekleşti. Astana görüşmelerine garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran temsilcileri ile Suriye 

hükümeti ve silahlı muhalefet temsilcileri katıldı. Gözlemci olarak BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi 

başkanlığındaki BM heyeti hazır bulundu.  

Lavrentyev RİA Novosti’ye verdiği demeçte Astana’daki Suriye görüşmelerinin 10.turu tarihinin henüz 

belirlenmediğini, ancak bu durumun olmayacak anlamına gelmediğini belirtti. Ona göre askerî 

hareketlerden çok siyasi diyalog ve yeniden yapılanmaya öncelik tanınacaktır. 

15 Mayıs’ta Türkiye, Rusya ve İran’ın Uluslararası Suriye görüşmelerinin sonucunda ortak bildirisi 

yayınlandı. Bildiri metni aşağıdaki gibidir:  

“İran İslam Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Suriye Arap Cumhuriyeti’ndeki 

ateşkes rejiminin garantör ülkeleri olarak: 



1) Suriye’nin bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan bağlılıklarını onayladılar. Bu prensiplere 

herkesin sadık kalacağını ve Astana sürecinde sağlanan başarıları zedeleyecek ve ihlal edecek herhangi bir 

hareketten uzak durulacağına işaret ettiler. 

2) 4 Mayıs 2017 Tarihinde Suriye Arap Cumhuriyeti’nde Gerilimi azaltma bölgeleri kurma Memorandumu 

ile Astana sürecinde elde edilen diğer anlaşmaların hayata geçirilmesinin önemini vurguladılar. 

Memorandum imzalandığı andan itibaren “yer üstündeki” durumun sonucunu çıkardılar. 

3) Ateşkes rejimini desteklemede, şiddet düzeyini azaltma ve genel olarak Suriye’de durumun istikrara 

kavuşmasında gerilimi azaltma bölgelerinin kilit rolünün altını çizdiler.  Bölgelerin geçici tedbir olduğuna 

ve hiçbir şekilde Suriye’nin bağımsızlığı, egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğünü zedelemediğine işaret 

ettiler. 

5) Suriye’de terörle mücadelede DAİŞ*, El Nusra Cephesi* ve El Kaide* ya da BM Güvenlik Konseyi’nin bu 

şekilde kabul ettiği şahıs, grup, işletme ve örgütlerin tamamıyla yok edilmesine dek mücadelesini 

kararlılıkla sürdürmeyi onayladılar. 

6) Üç garantör ülke temsilcileri tarafından tutuklu/rehin alınanların serbest bırakılması, ölenlerin 

cenazesinin iade edilmesi ve kayıpların aranması ile ilgili kurulmuş Çalışma grubu’nun ikinci toplantısının 

BM ve Uluslararası Kızıl Haç Komisyonu uzmanlarının katılımıyla düzenlenmesini kararlaştırdılar. Çalışma 

grubunun bir sonraki toplantısını Ankara’da Haziran 2018 Tarihinde yapma kararını aldılar. 

7) Cenevre’de Anayasa Komitesi çalışmalarını hızlandıracak şartların oluşturulması amacıyla BM Genel 

Sekreteri Suriye Özel Temsilcisi ve Suriye tarafları ile ortak müzakerelerin yapılmasını kararlaştırdılar. 

8) Kazakistan Cumhurbaşkanı Zât-ı Âlileri Nursultan Nazarbayev’e ve Kazakistan Yönetimine Astana’da 

Yüksek Düzeyli Uluslararası Görüşmelerin 9.turu için şükranlarını ilettiler. 

9) Suriye konulu bir sonraki uluslararası görüşmenin Temmuz 2018 tarihinde düzenlenmesi kararını 

aldılar”. 

Bilindiği üzere Astana’da Ocak 2017 Tarihinden itibaren Suriye krizinin çözümüne bağlı görüşmeler 

düzenlenmektedir. Bu dönem zarfında siyasi çözüme zemin hazırlayan birçok anlaşma elde edildi. 

 

*Kazakistan topraklarında yasaklanan terör örgütleri. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HEYDAR ALİYEV HAKKINDA KAZAK DİLİNDEKİ KİTABIN TANITIMI 

 
16 Mayıs’ta Astana’da Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Kütüphanesi’nde Azerbaycan’ın Millî Lideri 

Heydar Aliyev ile ilgili “Ülkesine Yol Gösteren” isimli Kazak dilindeki kitabın tanıtımı yapıldı. Kitap 

Azerbaycan liderinin doğumunun 95.yıldönümü vesilesiyle yayınlandı. Kitabın Önsözü Kazakistan 

Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından yazıldı.  

Kitabın aktarması ve yayınlanması Uluslararası Türk Akademisi ile Kurucu Cumhurbaşkanı Kütüphanesi’nin 

ortak projesidir.  

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Dairesi Başkanı Mahmud Kasımbekov’un Baş editör olduğu eserin 

hazırlanmasında Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliği ile Türk Akademisi temsilcilerinin emeği 

bulunmaktadır.  

Kurucu Cumhurbaşkanı Kütüphanesi’nin Müdür Yardımcısı Botagöz Kayipova “Başlangıçta baskı adeti 500 

olacak kitabın Kazakistan genelindeki orta öğretim okulları ve yüksek öğrenim kurumları kütüphanelerine 

dağıtılacaktır” dedi.  

Yeni yayında eski dönemlerden ve Azerbaycan halkının evladı Heydar Aliyev’in siyasi arenada ortaya 

çıkışına kadarki Azerbaycan tarihi hakkında derin ve kapsamlı bilgi verilerek köklü aile terbiyesi alan iradeli 

ve azimli şahsiyetin şekillenmesi hikayesi anlatılmaktadır. 

Eserde zor ve karışık “perestroyka” (değişim) yıllarındaki Heydar Aliyev’in siyasi iradesi ile sivil pozisyonu 

yansıtılmaktadır. “Milletine Yol Gösteren” kitabı kurucu başkanın ülkeyi yönetebilme fenomeni ile zor 

meseleleri genç ve bağımsız devletin küresel gayeleri çerçevesinde çözebilme yeteneğini doğru ve yerinde 

tespitlerle ifşa etmektedir. 

Kitapta ibraz edilen belgeler Heydar Aliyev’in başkanlığı döneminde oluşturulan devlet modelinin 

hayatiyetini net olarak ispat etmektedir. 

Kitap yazarları Heydar Aliyev biyografisinin Azerbaycan devletçiliğinin oluşum tarihi ve Azerbaycan 

halkının kaderiyle çok ilişkili olduğunun altını çizmektedir. 



Etkinlik sırasında Heydar Aliyev hakkındaki belgesel film izlenerek Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı 

Kütüphanesi Müzesi’ne gezi organize edildi. 

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Siyasi ve Sosyal İşlerden Sorumlu Yardımcısı Ali Hasanov 

“Kazakistan halkı ve Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’e özel teşekkürlerimi iletmek isterim. Bugünkü 

etkinlik ülkelerimiz arasındaki dost ve siyasi ilişkileri bir kere daha pekiştirmektedir” dedi.  

 

XI.ASTANA EKONOMİK FORUMU 

 

 
17-19 Mayıs Tarihlerinde Kazakistan’ın başkentinde XI.Astana Ekonomik Forumu yapıldı. Forum 

çalışmasına yüzlerce siyasetçi, iş adamı, bilim insanı ve binlerce uzman katıldı. 

Forum sırasında 75 özel etkinlik düzenlenerek 8 anlaşma elde edildi. Foruma katılan Kazakistan 

Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev birçok yapıcı öneride bulundu. 

Bu sene foruma farklı ülkelerden rekor düzeyde 500’e yakın konuşmacı katıldı. Onların arasında BM Genel 

Sekreteri Pan Gi Mun, Fransa’nın Eski Cumhurbaşkanı François Hollande, Apple’in eş kurucusu Steve 

Woizniak, sinema yönetmeni Kşiştof Zanussi, Asya Altyapı Yatırımları Bankası Başkanı Jin Liquin ve diğerleri 

bulunmaktadır. 

Astana Ekonomik Forumu’nun Avrasya’da her yıl yapılan merkezî bir olay olduğunu hatırlatalım. Kongrenin 

10 yıllık tarihinde dünyanın 150 ülkesinden 50.000 delege katıldı. Onların arasında 20 Nobel ödülü sahibi 

ve 30 yabancı siyaset adamı bulunmaktadır. Farklı dönemlerdeki forum spikerleri dünya düzeyindeki 

siyasetçiler, bilim insanları, iktisatçılar ve gazeteciler, uluslararası teşkilat, mali enstitü ile iş dünyası 

temsilcileri oldu. Kongre çerçevesinde 20 milyar ABD Doları tutarında 300 memorandum ve anlaşma 

imzalandı. 

 


