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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TANAP DOĞAL GAZ BORU HATTI HİZMETE AÇILDI 

 

 
 

12 Haziran 2018 tarihinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı 

İlham Aliyev, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petr Poroşenko, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve BP Genel 

Müdürü Robert Dudley’in katıldıkları bir törenle Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) hizmete 

açıldı. 

Türkiye ve Azerbaycan Devlet Başkanları, Eskişehir ilinde gerçekleşen açılışı tarihî olay olarak 

değerlendirdiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış konuşmasında: “Bugün, bölgemiz ve ülkelerimiz 

için tarihî bir adım atıyoruz” sözlerini söyledi. 

Cumhurbaşkanı Aliyev ise “TANAP’ın açılması, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin tezahürüdür. TANAP, 

Türkiye ve Azerbaycan'ın zaferidir. Bugün biz 21. yüzyılın enerji tarihini birlikte yazıyoruz. Bu tarih iş 

birliği tarihidir. Enerji projelerimiz bölgemize istikrar getiriyor” dedi. 

TANAP Doğal Gaz hattı ile 13 milyar metreküp doğal gaz taşınması planlanmaktadır. Doğal gaz hattının 

her biri 15 milyar metreküp kapasiteli, biri Türkiye piyasasına, diğeri Avrupa piyasasına hizmet edecek iki 

şebekesi bulunmaktadır.  

TANAP’ın da bir parçası olduğu “Güney Doğal Gaz Koridoru”nın, Azerbaycan’ın Hazar Denizindeki Şah 

Deniz yatağına ait doğal gazı Güney Kafkasya Boru Hattı (SCP), TANAP ve Trans-Adriyatik Boru Hattı 

(TAP) ile Gürcistan ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşımasının öngörüldüğünü hatırlatırız. 

TANAP Projesinde Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR’ın yüzde 58, Türk şirketi BOTAŞ’ın yüzde 30, 

İngiliz Şirketi BP’nin yüzde 12 hissesi bulunmaktadır. 

https://regnum.ru/news/2018-06-12.html


 

 

ÖZBEKİSTAN TEMSİLCİSİ V. NOROV’UN, ŞİÖ GENEL SEKRETERLİĞİ ONAYLANDI 

 

 
 

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bölgelerarası Araştırmalar Enstitüsü Müdürü, Özbekistan 

Cumhurbaşkanı Danışmanı, Eski Dışişleri Bakanı Vladimir Norov’un, 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2021 dönemi 

için Şanhay İşbirliği Örgütü Genel Sekreterliği onaylandı. 

Bununla ilgili karar, 10 Haziran günü Çin’in Qingdao şehrinde düzenlenen Şanhay İşbirliği Örgütü  Devlet 

Başkanları Zirvesi’nde alındı. 

Vladimir Norov, farklı yıllarda Özbekistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı, Birinci Yardımcısı, 

Bakanı; Cumhurbaşkanı Devlet Danışmanı, Özbekistan’ın Belçika Büyükelçisi ve diğer görevlerde 

bulundu. 

ŞİÖ Genel Sekreteri görevine 1 Ocak 2016 tarihinde başlayan Raşid Alimov (Tacikistan), görevine 2018 

yılının sonuna kadar devam edecektir. Tacikistan temsilcisi Jumahon Giyosov ise örgütün Bölgesel 

Terörle Mücadele İcra Komitesine müdür olarak atanmıştır. 

Zirve sonucunda Qingdao Bildirisi ile birtakım belgeler imzalandı. Zirve’nin en önemli olaylarından biri, 

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev’in ŞİÖ Devlet Başkanlarının gençlere yönelik ortak 

seslenişte bulunma önerisinin kabul edilmesi olmuştur. 

ŞİÖ dönem başkanlığı Çin’den Kırgızistan’a geçmiştir. 

 

 

 

 



 

 

ŞİÖ ZİRVESİ SONUÇ 

BİLDİRGESİ KABUL EDİLDİ 

  

 

 
 

10 Haziran günü Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgız Cumhurbaşkanı Sooronbay 

Ceenbekov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev’in de aralarında bulundukları  Şanghay 

İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ülkeleri devlet başkanları, Çin’in Qingdao şehrinde düzenlenen zirvenin Sonuç 

Bildirgesini kabul ettiler. 

Söz konusu belgede devlet başkanları, sebebi ne olursa olsun kimyasal silahın kullanımına; yansız ve 

objektif kimyasal saldırı araştırmalarına katiyen karşı olduklarını belirttiler. Bildirgede bununla ilgili 

olarak: “ŞİÖ devletleri, nerede, kimin tarafından, hangi şartlarda ve ne sebeple olursa olsun   kimyasal 

silahın kullanılmasına karşıdır” denmiştir. 

Bunun yanı sıra ŞİÖ ülkeleri liderleri, Suriye krizinden çıkış yolunun sadece siyasi çözüm olduğunu teyit 

ettiler. Onlara göre krizin çözümü, BM Güvenlik Konseyi Kararları hükümlerine uygun olması ve 

“Suriye’nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünden hareket edilmesi” gerekmektedir. 

Bildirgeye göre ŞİÖ ülkeleri liderleri ticaret ve yatırım alanlarında millî paralarını kullanma alanını 

genişletme imkanlarını ele aldılar. Ayrıca “mali yapılar oluşturmak ve onların sundukları hizmetler için 

adaletli şartlar ve kolay erişim sağlamak amacıyla mali yapıların yönetiminin makroekonomik yönetimi 

ve denetimi” alanında iş birliğinde bulunma konusunda anlaştılar. 

ŞİÖ sonuç bildirgesine spor politikası sorunu da yansıdı. Bildirgede örgüte üye ülkelerin sporun halklar 

arasındaki etkili etkileşim aracı olduğunu göz önünde bulundurarak ve öneminin altını çizerek sporun 

siyaset dışında olması gerektiğini savundukları kaydedildi. ŞİÖ ülkeleri liderleri Moskova’daki Dünya 

Şampiyonasının uyum, barış, iş birliği ve dostluğu pekiştirmeye yardımcı olacağını belirttiler. 

Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Hindistan ve Pakistan liderleri tarafından 



toplam 17 belge imzalandı. 2018–2023 yılları için Uyuşturucuyla Mücadeleye İlişkin Strateji Programı, 

2019–2021 yılları için Terörizm, Aşırılık ve Bölücülükle Mücadele Programı, 2018–2022 yılları için Uzun 

Vadeli İyi Komşuluk, Dostluk ve İş Birliğine İlişkin Anlaşma Hükümlerini Yerine Getirmeyle İlgili Eylem 

Planı ve  Girişimcilik Alanındaki İş Birliğini Teşvik Etme Hususunda Mutabakat Zaptı, imzalanan 

belgelerden bazılarıdır.  

 

KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI, TATARİSTAN’A BİR ÇALIŞMA ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİ 

 

 
 

Bilindiği gibi 14 Haziran günü Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Rusya Federasyonu 

Başkanı’nın daveti üzerine 2018 Futbol Dünya Şampiyonu açılış töreni vesilesiyle Rusya’yı ziyaret etti. 

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Rusya ziyareti çerçevesinde Tataristan Cumhuriyeti’ne de bir çalışma 

ziyareti gerçekleştirdi. Söz konusu ziyaret esnasında Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov, 

Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Tataristan Kurucu Cumhurbaşkanı Mintimer Şaymiyev’le görüştü ve Kazan 

Federal Üniversitesi’ni ziyaret etti. 

Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov’la gerçekleşen resmî görüşme sırasında Cumhurbaşkanı 

Nazarbayev, Tataristan’ın hızlı sosyal ve ekonomik kalkınmasını takdir etti ve ikili ilişkileri derinleştirmede 

gelecek vaad eden alanları belirtti. Kazakistan Cumhurbaşkanı, ayrıca Kazakistan’la Tataristan arasında 

çok yakın ve güvenilir ilişkilerin kurulduğunu dile getirip ticaret, ekonomi ve yatırım alanlarında iş birliğini 

arttırmanın önemini vurguladı. 

“Sizde bilişim teknolojisi güzel gelişmekte. Gençlerimizin tecrübenizden yararlanması gerekir. Bir de 

bölgesel iş birliği kurulmakta. Aramızdaki ticaret hacmi 700 milyon dolara ulaştı, bu göstergeyi bir milyar 

dolara çıkarmamız gerekmektedir” sözlerini söyledi Cumhurbaşkanı Nursutlan Nazarbayev. 



Bunun yanı sıra Kazakistan Cumhurbaşkanı, makine yapımı, savunma ve uzay sanayileri alanlarında ortak 

girişimlerin kurulmasının da önemini vurgulayıp Tataristan’ın petrol ürünlerini işleme sektöründe 

tecrübeli olduğunu belirtti. 

Kazakistan Devlet Başkanı, ayrıca Kazakistan’ın transit ve taşımacılık potansiyelini geliştirme ve alt yapı 

projelerini hayata geçirme konuları üzerinde durdu. Bunların yanı sıra kültürel ve sosyal, eğitim ve tıp 

alanlarında iş birlikleri ve ilişkiler kurma hususlarına dikkatleri çekti. 

“Kazan’ın başarılı bir şekilde kalkınması çok memnuniyet verici. Rusya ile olan ilişkilerimizde Tataristan, 

ilk sıralarda yer alır. İki ülke halklarının hayrı için iş birliğimizi daha da geliştirmeye devam edeceğiz” dedi 

Cumhurbaşkanı Nazarbayev. 

Kazakistan Devlet Başkanı, Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov’un halklar arasındaki dostluk, anlayış 

ve güveni sağlamada bulunduğu katkılarını takdir ederek birinci dereceli “Dostluk” nişanı ile ödüllendirdi. 

Cumhurbaşkanı Minnihanov ise ekonominin çeşitli alanlarındaki verimli ikili iş birliğinin öneminin altını 

çizdi. 

“Bugün Kazakistan, bizim en önemli ortaklarımızdandır. Ortak projeleri başarıyla gerçekleştiriyor 

olmamız çok önemlidir” dedi Tataristan Cumhurbaşkanı. 

Bununla birlikte R. Minnihanov, Kazakistan’ın eğitim sisteminin hızla geliştiğini belirterek öğrenci 

değişimi programlarına başlatmaya hazır olduklarını dile getirdi. 

Tataristan Cumhurbaşkanı, ayrıca ülkenin Astana’da gerçekleşen Uluslararası “EXPO-2017” Sergisine 

katılmasıyla ilgili izlenimlerini paylaştı. 

“EXPO-2017” Sergisi çok yüksek seviyede yapıldı. Biz, çok güçlü ve çağdaş bir paviyon kurduk. Sergi 

alanında Uluslararası “Astana” Mali Merkezi’nin kurulmasının çok önemli bir olay olduğunu 

düşünüyorum ve Kazakistanlı meslektaşlarımızla ileride söz konusu merkez çerçevesinde iş birliğinde 

bulunmak isteriz” dedi R. Minnihanov. 

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Tataristan ziyareti esnasında ayrıca Kazan Federal Üniversitesi’ni 

ziyaret edip öğrencilerle öğretim üyelerine Kazakistan’la Tataristan ilişkileri, Kazakistan’da insan 

sermayesi ile entelektüel ulus oluşturmaya ilişkin yürütülmekte olan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. 

Yüksek öğretim kurumunu ziyareti sırasında Kazakistan Devlet Başkanına Kazan Federal Üniversitesi 

Fahri Bilim Doktoru unvanı verildi. 

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Rusya Federasyonu’nun önde gelen eğitim ve bilim kurumlarından biri olan 

Kazan Federal Üniversitesi mensuplarına seslenirken üniversitenin zengin bir akademik ve bilimsel veriye 

sahip olduğunu, enovasyon alanında başarılar elde ettiğini belirtti.  

Nazarbayev ayrıca Kazakistan’la Tataristan arasındaki ilişkilerin Astana ve Moskova stratejik ortaklığının 

önemli bileşen unsuru olduğunu ifade etti. 

“Kazakistan’da kardeş Tataristan’a karşı ortak tarihî kökenimizden, dilimizden, gelenek ve 

göreneklerimizden kaynaklanan özel bir yaklaşım söz konusudur. Halklarımız arasındaki tarihî bağ, 

çağdaş dönemde de Kazakistan ve Tataristan işbirliğinin sağlam temelini oluşturmuştur” sözlerini söyledi 

Devlet Başkanı. 

Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, sözlerinin sonunda Kazakistan’la Tataristan arasındaki 

dostluğa ve karşılıklı anlayışa dayalı örnek ilişkilerin ileriki dönemlerde de halkların hayrı adına daha da 

derinleşerek pekişeceğinden emin olduğunu belirtti. 

 

 



ASTANA’DA III “BÜYÜK BOZKIR” ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER FORUMU GERÇEKLEŞTİ 

 

 
 

18 Haziran günü Kazakistan’ın başkenti Astana’da Uluslararası Türk Akademisi tarafından Kazakistan 

Cumhurbaşkanlığı İdaresi himayelerinde III. “Büyük Bozkır” Uluslararası Sosyal Bilimler Forumu 

düzenlendi. Forumda Avrasya halklarının tarihî ve kültürel miraslarını araştırma ve koruma; yeni 

şartlarda Türkoloji alanını geliştirme imkânları ve gelecekteki durumu; Türk dili konuşan devletlerde, 

cumhuriyetlerde ve bölgelerde millî edebiyatların ve edebiyat araştırmalarının günümüzdeki durumu ve 

güncel sorunları; Avrasya bölgesindeki entegrasyon süreçlerinin bilimsel alanları, yönleri ve görüngesi; 

eski dönemlerden günümüze Türk devletçilik geleneğinin özellikleri gibi konular ele alındı. Sıralanan 

konuların her biri için birer oturum ayrıldı. 

Uluslararası bilimsel toplantıya Almanya, Azerbaycan, Çin, Kırgızistan, Moğolistan, Moldova, Özbekistan, 

Polonya, Rusya Federasyonu, Tacikistan ve Türkiye’den gelen katılımcılar dahil yaklaşık 250 bilim insanı, 

araştırmacı ve uzmanın iştirak etti. Türkiye’den ise Türkiye Cumhurbaşkanı Danışmanı Aygün Attar, Türk 

Konseyi Birinci Genel Sekreteri, Büyükelçi Halil Akıncı, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçalin, 

Türk Konseyi Genel Sekreteri Yardımcısı Ömer Kocaman, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. 

Dr. M. Öcal Oğuz başta olmak üzere çok geniş katılım sağlandı. 

  

Uluslararası Türk Akademisi, III. “Büyük Bozkır” Uluslararası Sosyal Bilimler Forumu’nda Türk Dünyasının 

2018 yılında anılması ve kutlanması kararlaştırılan yıl dönümlerine dikkatleri çekti. Söz gelimi, “Türk 

Edebî İlişkileri: Gelenek ve Yenilikçilik” konulu oturum “Atebetü'l-Hakayık”ın Basılışının 100. Yıl 

Dönümüne ithaf edildi. Türk Dünyasında ortak tarih, kültür ve dil şuurunu geliştirip pekiştirme yönünde 



çalışan Uluslararası Türk Akademisi, 30 Nisan 2018 tarihinde Paris’teki UNESCO Genel Merkezi’nde Türk 

halklarının ortak değerlerini tanıtmak ve tehlike altında olup kaybolmaya yüz tutan Türk dillerine 

dikkatleri çekmek amacıyla organize ettiği “Manevi Yenilenme ve Kültürel Miras: Geçmişten Geleceğe 

Türk Dili” konulu uluslararası forumda da oturumlardan birini Atebetü'l-Hakayık’a ayırmıştı. Ayrıca 

TWESCO, Berikbay Sagındıkulı’nın Atebetü'l-Hakayık’ın Kazakçası üzerine hazırladığı 2 ciltli bilimsel 

monografiyi yayımladı. 

Forum çerçevesinde Türk dünyasının araştırılmasına ve Türkoloji biliminin gelişimine yaptıkları 

büyük katkılarından dolayı Prof. Dr. Nikolay Yegorov (Rusya Federasyonu, Çuvaş Cumhuriyeti) ve Prof. 

Dr. Firdavs Hisamitdinova (Rusya Federasyonu, Başkurdistan) TWESCO altın madalyası ile Prof. Dr. Oleg 

Mudrak (Rusya Federasyonu) ve Çuluun Sampildondov (Moğolistan) ise TWESCO özel “Vilhelm 

Thomsen” madalyası ile ödüllendirildi. 

Uluslararası Forum sırasında ayrıca Uluslararası Türk Akademisi ve Uluslararası Mongolistik Derneği 

Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı ve Altayistik, Türkoloji, Mongolistik Birliği’nin Kurulmasına İlişkin Karar 

(ATAM) olmak üzere iki belge imzalandı; Akademi’nin son yıllarda yayımladığı kitapların bir sergisi 

düzenlendi.  

 

 


