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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
ÇELYABİNSK’DE KAZAKİSTAN-RUSYA  

BÖLGELERARASI İŞBİRLİĞİ FORUMU GERÇEKLEŞTİ  
8-9 Kasım 2017 tarihlerinde Rusya'nın Çelyabinsk şehrinde yapılan Kazakistan ve Rusya Bölgelerarası 

İşbirliği Forumu çerçevesinde birçok etkinlikler gerçekleşti. Forumun şeref konukları arasında 

Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hazır 

bulundular.  

Forum kapsamında, iki ülke Devlet Başkanlarının birebir formatındaki görüşmesi yapıldı. Akorda 

basın müşavirliğinin haberine göre, anılan görüşmede N. Nazarbayev ve V.Putin, ikili ilişkilerin 

güncel konularını ve geleceğe dönük gelişmelerin perspektiflerini görüştüler. 

Kazakistan Devlet Başkanı, "Bölgelerarası işbirliğimiz, zorluklara rağmen büyümekte olan ekonomik 

işbirliğinin temelini oluşturmaktadır. Geçtiğimiz dokuz ay içinde ülkelerimiz arasındaki ticaret % 31 

oranında arttı. Bizim her görüşmemizle yeni ufuklar belirlenerek, en büyük meselelerimiz de çözüme 

kavuşturulmaktadır. Bugünkü görüşme de ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi için büyük 

önem arz etmektedir", diye açıkladı.   

Vladimir Putin, Kazakistan Devlet Başkanının bölgelerarası forumun düzenlenmesi ile ilgili 

inisiyatifinin başarılı olduğunu kaydederek, iki ülke arasındaki işbirliğinin verimliliğine dikkat çekti.  

İnsan sermayesinin geliştirilmesi konularına ithaf edilen bu Forum çalışmasına Kazakistan ve Rusya 

bölgeleri başkanları, devlet organları temsilcileri, iş adamları, iki ülkenin bilim ve eğitim alanındaki 

uzmanlar katıldı.  

Kazakistan'daki bölgeler idarecileri konuşmalarında, ele alınan konulara iki ülkenin Devlet Başkanları 

tarafından bizzat önem verildiğini ve bunun dijital dahil olmak üzere hızla gelişen teknolojilerde özel 

bir anlam taşıdığını belirtti. 

En önemli konulardan biri, eğitim alanındaki işbirliğinin yanısıra bilimsel ve teknik değişim meseleleri 

oldu. Özellikle, anılan görüşmede belirtildiği üzere, halihazırda 30'dan fazla Kazakistan üniversitesi 

Rusya üniversiteleri ile ortak bilimsel araştırmalar yapmaktadır.  

Bu bağlamda, Nazarbayev Üniversitesi, Yenilikçi Teknolojiler Parkı, Rusya’daki Skolkovo Merkezi ve  
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diğer araştırma enstitülerinin yenilikçi potansiyelinin kullanılmasına özel dikkat çekildi. Bununla 

birlikte, bu tür ortak çalışmalarda Astana-Expo sergisinin altyapısı bazında Uluslararası Astana Finans 

Merkezi, Uluslararası IT İşletmeler Teknoparkı ve Uluslararası Yeşil Teknolojiler ve Yatırım 

Merkezi’nin kullanılabileceği hususu dile getirildi.  

Genel olarak, Forum çerçevesinde ikili işbirliği konuları ele alındı. Forumun sonuçlarının biri olarak, 

ikili belgeler paketi imzalandı. Bunlardan en önemlileri şunları içeriyordu:  

- Toprak altı kaynakların kullanılmasına dair egemen hakların yerine getirilmesi amacıyla Hazar Denizi 

kuzey kesiminin dip kısmı sınırlarının belirlenmesine ilişkin Kazakistan Cumhuriyeti ile Rusya 

Federasyonu arasındaki 6 Temmuz 1998 tarihli Anlaşmaya Ek Protokol;       

- Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti arasında M.V.Lomonosov 

Moskova Devlet Üniversitesi'nin Kazakistan’daki şubesinin faaliyetine dair  Anlaşma;      

- "Tuymazı-Omsk-Novosibirsk-2" ve "Omsk-Pavlodar" ana petrol boru hatlarındaki teknolojik 

petrolün statüsünün belirlenmesine dair Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu 

Hükümeti arasındaki Anlaşma; 

- Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti arasında 2018-2023 yılları 

arasındaki bölgelerarası ve sınıra yakın bölgeler işbirliği programı;  

- "KazTransOil" ve "Transneft" şirketleri arasındaki işbirliğine dair mutabakat; 

Sonuç olarak, taraflar, bu etkinliklerin yeni büyüme noktaları bulma doğrultusunda Kazakistan ile 

Rusya'daki insan sermayesinin gelişmesine ivme kazandıracağına dair ümitlerini dile getirdi.   
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AVRUPA BİRLİĞİ ORTA ASYA İLE İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRMEKTE  

Geçtiğimiz dönemde, AB temsilcileri Orta Asya ülkelerinin yetkilileriyle bir araya geldi. Şöyle ki, AB 

Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi / Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica 

Mogherini, bölgedeki iki ülkeyi (Kırgızistan ve Özbekistan) ard arda ziyaret ederek,  anılan ülkelerin 

üst düzey yetkilileriyle bir araya geldi.    

Kırgızistan'da Mogherini yeniden seçilen Devlet Başkanı Sooronbay Jeyenbekov, Almazbek 

Atambaev ve Başbakan Sapar Isakov ile görüşmeler yaptı.   

Kırgızistan medyasına göre, AB Yüksek Temsilcisi, Devlet Başkanı Atambaev tarafından Kırgız 

Cumhuriyeti Dostluk Nişanı’na layık görüldü.  

Federica Mogherini, ülkenin üst düzey yetkilileri ile yaptığı görüşmelerde, son devlet başkanlığı 

seçimlerine ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Anılan seçimler sonucunda seçilmiş olan 

cumhurbaşkanından iktidarın diğerine anayasa çerçevesindeki ilk devri gerçekleşecektir. Mogherini, 

Kırgız Cumhuriyeti'nde seçim sistemi, hukukun üstünlüğü ve yargı alanındaki reformlar için Avrupa 

Birliği'nin daimi desteğini yineledi. Buna ek olarak, AB Yüksek Temsilcisi, Kırgızistan makamlarının 

AGİT / ODIHR seçimlerdeki gözlemciler heyetinin tavsiyelerini uygulaması gerektiğine dikkat çekti.    

Görüşmelerde ele alınan diğer konular arasında 1999 yılında kabul edilen anlaşmanın yerini alması 

düşünülen ve AB ve Kırgızistan arasında imzalanan yeni ikili anlaşma oldu.   

Buna ek olarak, Kırgız yetkilileriyle yaptığı toplantıda Mogherini yakın gelecekte AB ile Kırgızistan'ın 

derin ortaklık ve işbirliği konusunda yeni bir anlaşma imzalayacağı yönündeki ümidini dile getirdi. 

Mogherini’ye göre, Avrupa Birliği'nin ortaklığa yönelik adımları "Avrupa Birliği tarafından 

Kırgızistan'ın demokrasi ve parlamentarizmi daha da güçlendirme konusundaki taahhütlerine olan 

büyük güveninin" göstergesidir.  

Özbekistan'da Mogherini, ülkenin önderleri ile ikili görüşmelerde bulundu ve aynı zamanda 

Semerkand şehrinde yapılan AB-Orta Asya konulu 13. Bakanlar Toplantısına katıldı. 

Genel olarak, Mogherini'nin raporunda belirtildiği gibi, AB Orta Asya'yı önemli bir bölge olarak 

görmektedir. Avrupa temsilcisi, insan haklarının, AB'nin Orta Asya ülkeleriyle olan ilişkilerinde 

önemli bir unsur olduğunu açıkladı.  
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ÖZBEKİSTAN’DA ‘AVRUPA BİRLİĞİ-ORTA ASYA’  

13. BAKANLAR ZİRVESİ GERÇEKLEŞTİ   
10-11 Kasım 2017 tarihlerinde Özbekistan’ın Semerkand şehrinde "Avrupa Birliği-Orta Asya" konulu 

13. Bakanlar Toplantısı gerçekleşti. Özbekistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı basın müşavirliği, 

bölgenin beş ülkesi Dışişleri Bakanlarının anılan toplantıya katıldıklarını açıkladı. Bununla birlikte, 

toplantıya BM Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek 

Temsilcisi Federica Mogherini, AGİT Genel Sekreteri Thomas Greminger, AB Uluslararası İşbirliği 

ve Kalkınma Komiseri Neven Mimica ve diğer önemli yetkililer katıldı.   

Birleşmiş Milletler himayesinde düzenlenen uluslararası konferansta, BDT, Avrupa, Asya ve 

Amerika'dan hükümet heyetleri, ondan fazla uluslararası teşkilatın temsilcileri, yüzü aşkın uluslararası 

uzman ve gazeteciler dahil olmak üzere 500'den fazla konuk katıldı.    

Özbek medyasına verdiği röportajda Federica Mogherini, Orta Asya'daki tüm ülkelerin Dışişleri 

Bakanlarıyla ortak bir toplantının yapılmasının, ikili formatla kıyasla çok taraflı çerçevede daha kolay 

çözülebilen konuları açıkça değerlendirmek için eşsiz bir fırsat sunduğunu açıkladı. Avrupa Birliği, 

belki de, dünyadaki bölgesel entegrasyonun en gelişmiş ve başarılı projesi olarak, ülkelerin ortak 

amaçlara yönelik müşterek çalışmasının yararlılığını çoktan anlamıştır. Mogherini, "işbirliği yapmanın 

sayesinde ülkelerimizin halkları için daha fazla fayda sağlıyoruz", diye kaydetti.     

Özbekistan Devlet Başkanı Şavkat Mirziyoyev yaptığı konuşmasında, öncelikli olarak nitelendirdiği 

ticaret ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Orta Asya ülkelerinin Bölgeler ve İş Dünyası 

Başkanları Derneği'nin kurulması önerdi.  

Özbek medyasına göre, konferans katılımcıları, bölgesel ulaşım bağlarının geliştirilmesine dair Ortak 

Programın kabul edilmesi ve Orta Asya'daki güvenlik ile istikrarın sağlanması için işbirliği çağrısında 

bulundular.   

Genel olarak, toplantı katılımcıları, Avrupa Birliği - Orta Asya formatında daha fazla işbirliğine ilişkin 

derin görüş alışverişinde bulundular. 
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ÇİN-ABD İLİŞKİLERİ YENİ DÜZEYE ÇIKTI 
 

Geçtiğimiz dönemde, ABD Devlet Başkanı olarak seçildiği andan itibaren D.Trump'un Asya-Pasifik 
bölgesi ülkelerine yaptığı ilk ziyareti gerçekleşti. Şöyle ki, Trump, Japonya, Çin ve Vietnam'ı ziyaret 
ederek, Vietnam'da Asya Pasifik bölgesi ülkelerinin diğer liderleri ile birlikte APEC zirvesine katıldı.   
Amerikan lideri ziyaretlerinin en verimli ve önemli olanı Çin’e yaptığı resmi ziyaret oldu. Bu Trump'in 

Çin'e yaptığı ilk ziyaretiydi. Bu yılın ilk yarısında, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Amerika'yı ziyaret 

etmişti. 

Uzmanlara göre, Trump'un Çin'e gerçekleştirdiği üç günlük ziyareti son derece verimli ve başarılı 

olmuştur. Özellikle, her iki taraf ta görüşmeyi "son derece başarılı ve verimli" olarak nitelendirdi.  

Daha önce de duyurulduğu gibi, müzakerelerin ana konuları, dünyanın en büyük iki ekonomisi 

arasındaki ikili ticaret ilişkilerinin yanısıra hem Çin hem Amerika'nın çıkarlarını doğrudan etkileyen 

Kore Yarımadası'ndaki durum ile ilgiliydi. Xi Jinping ve Donald Trump, Perşembe günü gerçekleşen 

görüşme sonrasında yaptıkları ortak basın toplantısında, ulaşılan anlaşmalar hakkında gazetecilere 

duyurdular.  

Trump başkanlığındaki ABD heyetinin Çin'e gerçekleştirdiği ziyaretin en etkileyici sonuçları iş dünyası 

temsilcilerine yönelik idi. İki Devlet Başkanının huzurunda enerji, tarım, uçak ve otomobil alanlarında 

toplam tutarı 253 milyar doları aşan geniş kapsamlı anlaşmalar imzalanmıştır. Özellikle, en büyük 

sonuçlar enerji sektörü ile ilgili anlaşmalarla elde edildi. Çin'in en büyük devlet petrol ve doğal gaz 

şirketi olan Sinopec’ın yanısıra, Bank of China ve China Investment Corp. şirketleri Alaska'da 43 

milyar dolarlık gaz projelerinin geliştirilmesi konusunda anlaşmalar imzaladı.  

Aynı zamanda, China Energy Investment Corp. şeyl gazı yerlerini geliştirme dahil olmak üzere Batı 

Virginia'daki enerji projelerine 83,7 milyar dolar yatırım yapmak konusunda bir mutabakat anlaşması 

imzaladı.  

Taraflar ayrıca nükleer enerji alanında işbirliğini derinleştirme konusunda anlaştı. Böylece, Çin Devlet 

Nükleer Güç Teknolojisi Şirketi (SNPTC) ve Amerikan Westinghouse Electric, Çin'de AP1000 tip 

altı adet nükleer reaktörün inşası için sözleşme imzaladı.  

Enerji alanının yanısıra Çin Havacılık Malzemeleri Holding Şirketi (CASC) ve Boeing uçak şirketi 

tarafından önemli bir sözleşme imzalanmıştır. Belgeye göre, 37 milyar doları karşılığında 300 uçak  
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teslimatı üzerine anlaşıldı.  

Bununla birlikte, Kore yarımadasındaki güvenlik sorunları ele alınan güncel konular arasındaydı. 

Görüşmeler sırasında ABD ve Çin, Kuzey Kore’nin daha fazla provokasyon yapmasını önlemek için 

acil adımlar atma gereksinimi konusunda koşulsuz olarak görüş mutabakatına vardı. Ancak taraflar, 

bu durumda hangi eylemlerin alınması gerektiği konusunda farklı görüşler sergiledi. D. Trump ve X. 

Jinping, Kore yarımadasının tamamen nükleer silahlardan arındırılmasına olan bağlılıklarını teyit ettiler.  

Bu bağlamda, Çin tarafı, Kuzey Kore üzerinde yapılacak herhangi bir baskı ve kısıtlamanın BM 

Güvenlik Konseyi çerçevesinde onaylanması gerektiğini, ancak Güvenlik Konseyi’nin kararlarına 

binaen etkili ve aynı zamanda meşru sonuçların elde edilebileceğine dikkat çekti. Pekin, diyalogun 

sürdürülmesi ve müzakere masasına geri dönülmesi konusunda ısrar etmektedir. 

Genel olarak, 3 gün içinde Amerikan heyeti üyeleri Çin meslektaşlarıyla oldukça yoğun görüşmeler 

yaptılar. Bu görüşmelerin sonuçları daha önce eşi görülmemiş çapta ve en yüksek seviyedeki ikili 

ekonomik etkileşimini ortaya koymuştur.    
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VİETNAM’DA APEC ÜLKELERİ LİDERLERİ TOPLANDI 

 

10 Kasım 2017 tarihinde Vietnam Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Forumunun 25. 

Yıldönümüne ithafen düzenlenen zirveye ev sahipliği yaptı. Bu etkinlik, birçok büyük güçlerin 

liderlerini bir araya getirdiği için uluslararası medyanın ilgisini çekti.  

Basında da kaydedildiği gibi, forum sırasında 21 ülke liderleri Asya-Pasifik bölgesinin (APR) kalkınma 

konularını değerlendirdi. Forumda, sürdürülebilir kalkınmanın yanısıra ABD başta olmak üzere 

birçok ülkelerde korumacılık eğilimlerinin güçlenmesi şartları altında ticaret gelişiminin sağlanması ve 

güvenlik konuları ele alındı.  

Zirveden önce, APEC ekonomileri temsilcileri, Vietnam’ın Forumdaki dönem başkanlığının 

sonuçlarını değerlendirerek, ülkelerin liderlerine sunulacak belgeleri hazırladılar.   

Foruma, Avustralya, Çin, Kore, Malezya, Meksika, Yeni Zelanda, Papua Yeni Gine, Peru, Singapur, 

Amerika Birleşik Devletleri, Tayland, Filipinler, Şili, Rusya ve Japonya'nın liderlerinin yanısıra Hong 

Kong Özel İdari Bölgesi Başkanı ve Çin Taypesi (Chinese Taipei) lideri temsilcisi katıldı.  

Danang'daki APEC zirvesi katılımcıları dijital ekonomi, yatırımlar ve anılan ülkeler arasındaki ticaret 

ilişkileri konularına büyük önem verdi. Yoğun tartışmaların ardından taraflar, Asya-Pasifik 

bölgesindeki ticaretin gelişimi konusunda ortak bir bildirge imzalamayı başardılar.   

Bu bildirgede, katılımcı ülkeler, APEC'in ortak amacı olan barışçıl, istikrarlı, dinamik, birbirine bağlı 

bir Asya Pasifik bölgesinin oluşturulması ve müreffeh geleceğinin sağlanmasına olan taahhütlerini 

yinelediler.    

Belgede, "Bizler, yolsuzluk yapan memurların yanısıra çalınan varlıkların korunması olaylarını 

redderek, yolsuzluk ve rüşvetle mücadelede devlet ve özel sektörlerinin birliğini güçlendirmeye 

kararlıyız", denilmektedir.   

Bununla birlikte, ABD ve Rusya Devlet Başkanlarının anılan zirve çerçevesinde planlanan ayrı 

görüşmesinin yapılmadığını da belirtmek gerekir.    
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Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye Devlet Başkanları tarafından 2010 yılında 

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

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

bilimsel araştırmaların koordinasyonunu üstlenen uluslararası bir teşkilattır. Uluslararası Türk 

Akademisi, Türk dünyasının araştırma ve eğitim merkezleri arasındaki bilimsel işbirliğini 

teşvik etmektedir.   
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