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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 Haber Bülteni Uluslararası Türk Akademisi  
tarafından hazırlanmıştır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
NAZARBAYEV’İN ÖZBEKİSTAN ZİYARETİNİN SONUÇLARI 

15-16 Eylül 2017 tarihlerinde Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in Özbekistan'a 

devlet ziyareti gerçekleşti. Özbekistan lideri Şavkat Mirziyoyev ile yapılan görüşmede taraflar ticaret, 

sanayi, enerji, ulaşım ve lojistik gibi alanlardaki ikili işbirliğinin güncel konularını ele aldılar.  

Çoğu uzmana göre, Kazakistan-Özbekistan ilişkileri son yılda daha önce hiç görülmemiş kapsamda 

gelişmektedir. Havalimanında Kazak liderini Şavkat Mirziyoyev’in kendisi bizzat karşıladı.    

Görüşmelerin sonuçlarına ilişkin basın konferansında konuşan N. Nazarbayev, daimi zirve 

toplantılarının iyi bir gelenek haline geldiğini ve bugünkü Özbekistan ziyaretinin tarihî olduğuna 

dikkat çekti. Kazakistan Devlet Başkanı "Kısa bir süre içinde altı defa görüşme gerçekleştirmiş 

olmamız, stratejik işbirliğimizin ve ikili ilişkilerin dinamik gelişiminin açık bir göstergesidir" dedi.   

 

Taraflar, son aylarda ele alınan tedbirler sayesinde halihazırda iki ülke halkının daha sık seyahat etme 

ve ticari-ekonomik bağlarını derinleştirme fırsatı bulduklarını belirtti. Şöyle ki, Almatı ve Taşkent 

arasında haftada iki defa Tulpar-Talgo hızlı treni hareket etmektedir. 

Kazak ve Özbek iş çevrelerinin toplantılarında da belirtildiği gibi en yüksek siyasi seviyedeki ikili 

ilişkilerin yoğunlaşması karşılıklı ticaret cirosunu olumlu yönde etkilemiştir.  

İkili görüşmeler sırasında su kullanımı ve Aral Denizi'nin kaderi konularına da değinildi. Taraflar, Aral 

Denizi'ni kurtarma çalışmalarına devam etme niyetlerini teyit ettiler. Aynı zamanda, bölgesel ve 

küresel gündemin güncel konuları da değerlendirildi. 

Nursultan Nazarbayev ve Şavkat Mirziyoyev kültürel alandaki bağları derinleştirmenin önemini 

vurguladı.  

Kazakistan Devlet Başkanı, iki ülke arasındaki kültürel ve insani ilişkilerin geliştirilmesinin önemine 

de değindi. Ayrıca, taraflar Kazakistan'da 2018 yılını Özbekistan Yılı olarak kutlamaya karar verdiler. 

Bir sonraki yıl Özbekistan'da Kazakistan Yılının kutlanacağı belli oldu. Bu inisiyatifler çerçevesinde 

kardeş Kazakistan ve Özbekistan kardeş halklarının yakınlaşmasını sağlayacak çeşitli etkinliklerin 

düzenlenmesi planlanmaktadır.  

 

1 
 



 

 

 

Devlet Başkanı Şavkat Mirziyoyev yaptığı konuşmada Kazakistan ve Nursultan Nazarbayev'in 

bölgede ve dünyadaki barış ve istikrara önemli katkıda bulunduğunu takdirle değerlendirdi. 

Özbekistan Devlet Başkanı Nazarbayev’in "21.Yüzyılın Eşiğinde" adlı Özbekçeye çevirilen 

kitabının tanıtım ve takdimini yaparak, bu münasebetle büyük onur duyduğunu ifade etti.  

Bununla birlikte, Özbekistan Devlet Başkanının Kararı üzerine Kazakistan Devlet Başkanına 

"Halka ve Anavatana Saygı" Nişanı takdim edildi. Kararname metnini okuyan Mirziyoyev şunları 

açıkladı: "Ülkelerimiz arasındaki geleneksel dostluk ilişkilerini ve stratejik ortaklığını derinleştirmek 

ve genişletmek yolunda, ayrıca barış ve kalkınma adına uluslararası işbirliğinin gelişmesine yaptığı 

büyük katkılarından dolayı Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev’e "Halka 

ve Anavatana Saygı" Nişanını takdim ediyoruz".   

Bunun yanısıra, iki ülke hükümeti arasında aşağıdaki belgeler paketi imzalanmıştır:  

1. "Kazakistan Temir Jolı" Şirketi ve "Özbekiston Temir Yullari" Şirketi arasında stratejik işbirliği 

anlaşması;   

2. Kazakistan Cumhuriyeti Kızılorda Valiliği ile Özbekistan Cumhuriyeti Navoi Valiliği arasında 

ticari, ekonomik ve kültürel-insancıl alanlardaki işbirliği Mutabakat Zaptı;   

3. Kazakistan Cumhuriyeti Güney Kazakistan Valiliği ile Özbekistan Cumhuriyeti Taşkent Valiliği 

ticaret-ekonomik ve kültürel-insani alanlardaki khokimiyati arasındaki Mutabakat Zaptı; 

4. Kazakistan Cumhuriyeti Güney Kazakistan Valiliği ile Özbekistan Cumhuriyeti'nin Sırdarya 

Valiliği arasındaki ticaret ve ekonomik ve kültürel-insani alanlardaki Mutabakat Zaptı; 

5. Kazakistan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Gümrük Komitesi 

arasında kaçakçılıkla ve gümrük mevzuatının ihlali ile mücadele konusundaki anlaşma;  

6. Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki askeri-

teknik alandaki işbirliği anlaşması;   

7. Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında enerji 

sektöründeki bazı meselelere ilişkin çerçeve anlaşması; 

8. Su ilişkileri alanında işbirliğine dair Yol haritası; 

9. Kazakistan-Özbekistan devlet sınırında kontrol noktalarının, otoyolların ve komşu bölgenin 

inşası ile modernizasyonu için yol haritası;   

10. Kazakistan Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Başkanlarının ortak bildirisi. 

Genel olarak, Nursultan Nazarbayev'in Özbekistan'a yaptığı devlet ziyareti samimi bir ortamda 

gerçekleştirildi ve taraflar her alanda işbirliğini derinleştirmek istediklerini teyit ettiler. 17 Eylül 

günü iki Devlet Başkanı Asya Oyunlarına katılmak için Türkmenistan'a gitti.  
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KAZAKİSTAN-TÜRKMENİSTAN İLİŞKİLERİ GENİŞLEMEKTE  
 

17 Eylül 2017 tarihinde Kazakistan ve Türkmenistan Devlet Başkanları Aşkabat'ta bir araya geldi. 

Nursultan Nazarbayev Kapalı Salon ve Savaş Sanatı 5.Asya Oyunları açılışına ilişkin yapılacak büyük 

kutlamalara katılmak üzere Türkmenistan’a bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi.  

N. Nazarbayev ve G. Berdımuhamedov arasında yapılan görüşme çerçevesinde taraflar, ulaştırma, su 

ve enerji kompleksi, ticaret ve benzeri konularda görüş alışverişinde bulundu. 

Berdimuhamedov, konuşmasında iki ülke arasındaki karşılıklı ilişkilerin dinamik şekilde geliştiğini 

vurguladı. Türkmenistan lideri "Bu ikili gelişme, başta BM olmak üzere itibarlı uluslararası teşkilatlar 

çerçevesindeki yakın işbirliğimiz, ayrıca Türkmenistan ile Kazakistan'ın ortak veya benzer görüş 

sergilediği büyük küresel ve bölgesel meselelerdeki karşılıklı anlayış için iyi bir temeldir" dedi.   

N. Nazarbayev, resmi Aşkabat’ın su ve çevre sorunlarının çözümüne yönelik inisiyatiflerini olumlu 

karşılayarak, Uluslararası Aral Denizi Kurtarma Fonu Dönem Başkanlığı’nı üstlenen Türkmenistan’ın 

yaptığı çalışmalardan övgüyle bahsetti.    

Nursultan Nazarbayev, "Bunun gibi durumlarda komşu ve kardeş olarak bizim görevimiz birbirimizi 

desteklemek, birlikte sevinmektir. Bu münasebetle Sizi Asya Oyunları’nı düzenlemenizden dolayı 

tebrik ederim! Birçok spor tesisinin yapıldığını biliyorum, bunların tümü de yerli halk ve şehir için 

kalacaktır. Bu tür etkinlikler Türkmenistan, başkent ve devletin bağımsızlık dönemindeki başarıları 

hakkında bilgi edinmek ve bunları dünyaya anlatmak için imkanlar sağlayacaktır", diye açıkladı.   

“Bu bizim ortak bayramımızdır. Sağlıklı hayat tarzına ne kadar değer verdiğimizi ve halklarımızın 

birlik beraberliğini bütün dünyaya bir kere daha ilan edeceğiz. Etkinliğimize dünyanın yarısı, 64 ülke 

geldi. BM ricası üzerine  65.ülke de mülteciler oldu. Böylece bizler bölgede birlik beraberlik ve 

güvenliğin bulunduğunu göstermekteyiz. Siz EXPO 2017 Fuarı’nı ülkenizde düzenleyerek tarihte bir 

iz bıraktınız. Bu da en üst organizasyon düzeyinde yapılan bölgesel bir başarıdır. Sizinle birlikte bugün 

ülkelerimizi zirvelere taşımış oluyoruz. Sizi kutlamak istiyorum, daha dün Kazakistan sporcuları 

ödüller aldı. Bugün bize yol göstericeğinizi düşünüyorum. Sizi görmekten büyük kıvanç duydum, hoş 

geldiniz!” dedi Gurbangulı Berdımuhamedov konuşmasında. 
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Ziyaret gündemine taşımacılık alanında işbirliği konusu damgasını vurdu. Taraflar inşa edilmiş 

Kazakistan-Türkmenistan-İran demir yolunun Orta Asya ülkeleri ile komşu bölgelerin iktisadi ve 

ticari işbirliğini yeni düzeye çıkarma imkanı sunacak modern taşımacılık altyapısının önemli kısmını 

oluşturacağını belirtti   

Taraflar ayrıca yolcu taşımacılığı konusunda da işbirliğine dair anlaştı. Kazakistan ve Türkmenistan’ı 

birbirine bağlayan ek karayollarının açılması da masaya yatırılan konular arasındaydı.  
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AŞKABAT’TA ASYA OYUNLARI AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİ 

  
  

17 Eylül 2017 tarihinde Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Kapalı Salon ve Savaş Sanatı 5.Asya 
Oyunları’nın açılış töreni yapıldı. Törene Türkmenistan’ın önde gelen siyasetçileri ve devlet 
adamlarının yanısıra farklı ülkelerden gelen yüksek yetkili misafirler katıldı. Şöyle ki, Kazakistan, 
Özbekistan, Tacikistan ve Asya kıtasının diğer ülkelerinin Devlet Başkanları etkinliğin onur konukları 
oldu.     
Türkmenlerin basınında çıkan haberlere göre, oyunların açılış töreni, sahnede veya havada 
gerçekleşen en uzun süren açılış töreni oldu. 200 müzisyen tarafından 2 saat boyunca orijinal müzikler 
oynandı.     
Tören katılımcıları, özel tasarım ekibi tarafından yapılan 75.000 eşsiz öğelerle süslenen 7000'den fazla 
takım elbise giydiler.     
Anılan gösteriler, bu oyunlar için özel olarak inşa edilen (30 metre yüksekliğindeki) binada 
gerçekleşmiş olup, silindirik şeklindeki merkezi platform yapının üzerinden (11 metre derinlikte ve 25 
metre genişliğinde) yükselmektedir.          
Törende izleyiciler Türkmenistan devletinin tarihini bir daha yaşayarak, geçmişteki büyük şehirlere 
şahitlik edrek, ülkenin beş bölgesi ve 24 Türkmen kavmiyle birlikte seyahat etme fırsatı buldu. Anılan 
gösteride ülkenin büyük geçmişten parlak geleceğe giden yolu hakkında bilgi verildi.       
"Aşkabat'taki hayatın ayrılmaz bir parçası spor" konulu tören havadaki savaşları, ulusal dansların 
muhteşem koreografisini, 21 sporla tanışma fırsatını ve 12 gün boyunca yapılan yarışmaları 
içermekteydi. 
Türkmenistan basınında çıkan haberlere göre, Asya Oyunları tarihinde ilk defa Asya ve Okyanusya 
ülkelerinden 64 sporcu heyeti geçit törenine katılmıştır.     
Etkinliğin doruk noktası ise Olimpiyat alevinin en büyük gaz sahası olan Galkınış'dan Türkmen 
gençlerinin becerilerinin gösterimi eşliğinde Aşkabat’a getirilerek, Oyunlar meşalesinin 
yakılmasıydı.       
Organizatörler, programın 21 çeşit spor yarışmasını içerdiğini açıklamıştır. Şöyle ki, powerlifting, 50 
metrelik havuzda yüzme, atlama, spor dansı, bowling, bilardo, satranç, taekwondo (WTF), 
kickboxing, sambo, basketbol, futbol, tenis, bisiklet, yüzme, jiu-jitsu, güreş, Greko-Romen ile serbest 
güreşlerinin yanısıra Türkmen ulusal güreşi gibi alanlarda yarışmalar düzenlenmiştir.     
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АLMAZBEK ATAMBAYEV RUSYA’YI ZİYARET ETTİ 

 

14 Eylül’de Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev Rusya Fedrasyonu’na çalışma 

ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında Kırgızistan ve Rusya Devlet Başkanları Soçi’de görüşmede 

bulunarak ikili işbirliği ve Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) çerçevesinde tarafların etkileşimi 

konularını ele aldı. 

Vladimir Putin Kırgızistan Cumhurbaşkanıyla görüşmesinde iki devlet gündemindeki konuları 

müzakere etme imkanının oluşmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti. 

Rusya Devlet Başkanı “Görüşmelerimiz düzenli olarak gerçekleştirilmekte, bu iyi bir gelişme, her 

zaman konuşulacak konularımız bulunmakta. Etkileşim ve ilişkilerimizin hacmi büyümekte, buna 

bağlı olarak anında müzakere edilmesi gereken konular var.” diyerek iki ülke arasındaki ticaret 

hacminin arttığını, neredeyse tüm alanlarda ilerleme kaydedildiğini belirtti. 

Vladimir Putin, Kırgızistan AEB’ye katıldıktan sonra birliğin diğer üyeleriyle ekonomik ilişkilerde 

canlanma görüldüğünü kaydetti. Putin “Bunlar olumlu gelişme, ancak bizler bazı konular üzerinde 

daha detaylı durmalıyız” dedi. 

Almazbek Atambayev ikili işbirliği konularını görüşme imkanından memnuniyet duyduğunu belirtti. 

A.Atambayev “İkili konuları görüşme imkanının bulunması çok önemlidir. Bu durumdan çok 

memnunum, her zaman destek bulduğumu da gizlemeyeceğim. Moskova’da yapılan bir önceki 

görüşmemizde göçmenlerin sürücü belgeleri ve diğer konuları ele almıştık. Bunlar çözülecek 

meselelerdir. Bana ait süre içinde bu tür meselelerin çoğunu çözmek isterim. Aralık ayına kadar birkaç 

görüşmemizin daha olacağı sevindiridir. Ülkelerimiz arasında elde edilen ilişkiler düzeyinin daha da 

gelişmesi için elimizden geleni yapmalıyız diye düşünüyorum” dedi. 

Uzmanlar Kırgızistan’da 15 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin görüşmelerin ana teması 

olduğunu belirtiyorlar. Bazı yorumcular da Atambayev politikasının devam ettirilmesinin Moskova 

için önem arzettiğinin altını çiziyorlar.  
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«АSTANA GÖRÜŞMELERİ» DEVAM EDİYOR  
Geçen hafta Astana’da Suriye meselesiyle ilgili olağan görüşmeler gerçekleştirildi. Astana Suriye 

görüşmelerinde bu sürecin tüm katılımcıları hazır bulundu. BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan di 

Mistura, üç garantör ülke heyeti, ABD ve Ürdün Haşimi Krallığı temsilcilerinin katıldığı Astana 

görüşmelerine silahlı muhalefetten 24 temsilci de iştirak  etti. 

Görüşmeler sonunda Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov İran, Rusya ve 

Türkiye’den oluşan garantör ülkelerin ortak bildirisini okudu. Basında yer alan haberlere göre bildiri 

on dört maddeden oluşmaktadır. 

Söz konusu bildiriye göre Rusya, Türkiye ve İran Doğu Guta, Humus vilayetinin kuzeyindeki bazı 

bölgeleri, İdlib vilayeti, komşu Lazkiye, Hama ve Halep vilayetlerinin belirli bölgeleri ve güney 

Suriye’nin bazı belirli bölgelerini çatışmasızlık bölgeleri olarak ilan etmektedir. Taraflar çatışmasızlık 

bölgeleri uygulamasının garantör ülkelerin mutabakatı sonucu tekrar süresinin uzatılabilmesi esasında 

ilk başta altı ay süreceğini kararlaştırdılar.  

Bununla birlikte sözü edilen bölgelerin kontrolü amaçlı çatışmasızlık bölgelerinde kontrol güçleri 

hareketinin eşgüdümü için Ortak Koordinasyon Merkezi kurulacağı vurgulandı. Garantör ülkeler 

çatışmasızlık bölgelerinin faaliyeti sayesinde teröre karşı mücadelede ilerleme olduğunu kaydetti. 

Garantör ülkelerin ortak bildirisinin 14.maddesi uyarınca Astana’da bir sonraki Suriye konulu 

görüşmelerin geçtiğimiz yılın Ekim ayı sonunda yapılması kararlaştırıldı. 

Uzmanların belirttiğine göre “Astana süreci” Suriye krizinin çözümünde esas süreç olan Cenevre 

toplantılarının etkililiğini arttırmaya büyük katkıda bulunmaktadır.  

Suriye görüşmeleri Kazakistan’ın başkenti Astana’da ilk defa geçtiğimiz yılın Ocak ayının sonunda 

yapılmıştı. Astana görüşmeleri 2016 yılının sonuna doğru etkisini kaybeden Cenevre formatına ek 

olarak başlatılmıştı. Daha ilk toplantıda üçüncü tarafın Suriye Arap Cumhuriyeti ve muhafelet 

temsilcilerini aynı masa etrafında ilk defa oturtabilmesi Astana sürecinin büyük bir başarısıydı. 
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Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye Devlet Başkanları tarafından 2010 yılında 

kurulan Uluslararası Türk Akademisi, Türk dünyasının dilleri, kültürü ve kadim çağlardan 

günümüze kadarki tarihini titizlikle ve kapsamlı bir şekilde inceleyen ve bu konulardaki 

bilimsel araştırmaların koordinasyonunu üstlenen uluslararası bir teşkilattır. Uluslararası Türk 

Akademisi, Türk dünyasının araştırma ve eğitim merkezleri arasındaki bilimsel işbirliği ve 

eşgüdümü teşvik etmektedir.   
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