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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
NURSULTAN NAZARBAYEV ABD’YE TARİHÎ ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ 

16-19 Ocak 2018 Tarihlerinde Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Amerika Birleşik 

Devletleri’nde resmî temaslarda bulundu. Nazarbayev’in temasları Kazakistan ve ABD ile sınırlı 

kalmayıp, iki ülke yönetimi arasında elde edilen anlaşmalardan hareketle bütün dünya genelinde 

büyük yankı uyandırdı. Nursultan Nazarbayev’in Donald Trump’la ve ABD’li iş adamları ve diğer 

üst düzey yetkililerle görüşmeleri sırasında ele alınan konular bağlamında Washington ve New York 

temasları tarihî öneme haizdir. 

Nursultan Nazarbayev ve Donald Trump 17 Ocak’ta Beyaz Saray’da bir araya geldi. Kazakistan 

Cumhurbaşkanı ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı görüşmeler sırasında ikili ilişkiler ve 

gündemde öne çıkan uluslararası konuları ele aldı. 

Donald Trump resmî ziyaret gerçekleştiren Nursultan Nazarbayev’e teşekkür ederek Kazakistan ile 
ABD arasındaki ilişkilere yüksek not verdi. 

ABD Başkanı: “Ziyaretiniz bizi ziyadesiyle memnun etti. Herkes size büyük saygı duyuyor. İki ülke 
arasında güçlü bağlar tesis edilmiştir. Günümüz Kazakistan’ın durumu çok iyi. Sizi ağırlamak bizim 
için büyük bir şereftir. Ülkeniz için gerçekten önemli işleri gerçekleştirdiniz” dedi. 

Nursultan Nazarbayev davetinden dolayı D. Trump’a teşekkür ederek ABD Başkanlığı görevine 
gelmesinin birinci yıldönümüyle tebrik etti.  

Kazakistan Cumhurbaşkanı: “Başkanlık görevinizin birinci yıldönümü ve ekonomide elde ettiğiniz 
büyük başarılardan dolayı tebrik ederim. ABD’nin Kazakistan’ın bağımsızlığı ile toprak bütünlüğüne 
verdiği siyasi desteğinden dolayı ülkemiz minnettardır. Kazakistan 26 yıl boyunca ABD’nin 
dostudur. Bugünkü ziyaret bu ortaklığın bir nevi ispatıdır” dedi. 

Amerikan basını iki liderin görüşmesinin samimi ve dostane atmosferde geçtiğini belirtti. 
N.Nazarbayev ile D.Trump uluslararası konular üzerinde görüş alışverişinde bulundu. Kazakistan 
Cumhurbaşkanı ile ABD Başkanı Beyaz Saray’daki resmî görüşmeleri el sıkışarak tamamladı. 
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NURSULTAN NAZARBAYEV VE DONALD TRUMP’IN BASIN TOPLANTISI 

Görüşmelerin ardından Nursultan Nazarbayev ve Donald Trump basın mensupları için ortak basın 

toplantısını düzenledi. Toplantı sırasında taraflar Kazakistan ve ABD arasındaki ikili ve çok taraflı 

işbirliğinin gündemde yer alan konuları üzerinde detaylı bilgi verdi. 

Nursultan Nazarbayev “Ziyaretimin Kazakistan ve Amerikan ilişkilerini genişletilmiş stratejik 

ortaklık düzeyine çıkaracağından eminim. Bugün Astana ve Washington arasındaki bağları yeni 

düzeye taşıyacak ortak siyasi bildiri kabul ettik” dedi. 

Taraflar ABD’nin Orta Asya ülkeleri ile işbirliğini 5+1 formatında pekiştirmesine ilgi gösterdi.  

Görüşmelerde Afganistan konusu da yer aldı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Astana ile Washington’un 

uluslararası güvenliği pekiştirme ve çağdaş tehlikelerle ortaklaşa başetme işinde etkili bir şekilde 

işbirliği yürüttüğüne dikkat çekti. 

Kazakistan Cumhurbaşkanı ayrıca görüşmeler sırasında Kuzey Kore durumu ile Washintgon ve 

Moskova arasındaki ilişkilerdeki gerginlikle ilgili konuların ele alındığını bildirdi.  

Nursultan Nazarbayev “Biz Kuzey Kore’yle ilgili küresel konuları ele aldık. Nükleer silahlara sahip 

dünyanın dördüncü ülkesi olan Kazakistan nükleer silahlardan vazgeçerek devasa deneme üssünü 

kapattı. Nükleer silahlara sahip diğer ülkelere bu konuda uyarıda bulunma ve söz söyleme hakkımız 

vardır. İran’la bu şekilde konuştuk. Kuzey Kore meselesi ABD, Çin ve Rusya’nın ortak çabalarıyla 

çözülebilir” dedi. 

ABD Başkanı ise gerçekleşen diyaloğun öneminden bahsederek iki ülke arasındaki işbirliğinin 

stratejik önemine işaret etti.  

ABD Başkanı nükleer silah karşıtı hareketin taraftarı olan Kazakistan’ın önemi ve rolünün altını 

çizdi.  

Trump “ABD ile Kazakistan bölgede ve sınırları dışında barış ve güvenliğe katkıda bulunmak için 

omuz omuza çalıştı. Kazakistan’da nükleer silahlanma ile altyapısını birlikte demonte ettik, bu 

şekilde gelecek nesil için daha güvenli ve daha sağlıklı gelecek sağlamış olduk. Bugün Kazakistan 

Cumhurbaşkanıyla birlikte iki ülke halkının güvenlik ve refahını sağlayacak diyalog yürütmekteyiz. 

Kazakistan Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arınmasına yönelik gayretlerimizde çok değerli 

ortağımızdır. Kuzey Kore rejimine bütün dünyaya nükleer tehlike saçmasına izin vermeme 

kararlığındayız” dedi. 
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Bu şekilde Amerika tarafı Kazakistan’a Kore Yarımadası’nda durumu regüle etme konusunda fiili 

olarak çağrıda bulunmuş oldu. 

D. Trump, komşularına saygılı olan ve kendi kaderini kontrol edebilen Kazakistan gibi ülkelerle 

ABD’nin işbirliğini pekiştirmeye meyilli olduğunu dile getirdi. 

D. Trump konuşmasının sonunda Nursultan Nazarbayev’in Kazakistan’ın kalkınması ve refahındaki 

rolünü bir kez daha kaydetti. D. Trump konuşmasının sonunda “Sizin mükemmel yönetiminiz 

altında Kazakistan halkı tarafından elde edilen büyük ilerlemeyi görme şansını sabırsızlıkla 

bekliyorum. Kazakistan’ın bağımsız ve müreffeh geleceğinin olmasını diliyoruz, aynısını dünyanın 

bütün barışsever halkına, herkese diliyoruz” dedi. 
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KAZAKİSTAN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ  

OTURUMUNA BAŞKANLIK ETTİ  
18 Ocak’ta New York’te BM Güvenlik Konseyi’nde Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan 

Nazarbayev’in başkanlığında “Kitle imha silahlarının yaygınlaşmaması: güven tedbirleri” konulu 

oturum gerçekleşti.  

Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi’nin haberinde N.Nazarbayev’in Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 

A.Guterres, Polonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı A.Duda ile BM Güvenlik Konsyi’ne üye diğer 

ülkelerin heyet başkanlarını selamladığı belirtildi. 

Nursultan Nazarbayev belirlenen gündem maddelerine göre konuşma sırasını BM Genel Sekreteri A. 

Guterres’e verdi. N. Nazarbayev, A.Guterres’in konuşmasından sonra “Kazakistan’ın BM Güvenlik 

Konseyi geçici üyeliğine seçilmesini ve bugünkü başkanlığını dünya toplumunun ülkemize ve barış 

yanlısı siyasetine olan güveni olarak görüyoruz. Orta Asya’nın bu göreve gelen ilk ülkesi olarak 

bölgemizin dünya teşkilatının önemli organında “sesi” olduk” dedi. 

Nursultan Nazarbayev Kazakistan’ın geçtiğimiz yıl BM Güvenlik Konseyi’ne yaptığı katkılarının 

altını çizdi. 

Kazakistan Cumhurbaşkanı barış ve güvenliğin tesis edilmesine yönelik tedbirlerin çatışma ve 

önemli küresel konuların önlenmesinde kilit rol oynadığına vurgu yaptı. Bununla birlikte güvenliği 

sağlamada çok taraflı işbirliğinin etkili mekanizması olarak AİGK’nin rolü de belirtildi.  

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması gereğince 

silahları yaygınlaştırmama rejimini pekiştirme konusunda derin mental değişiklikler ve çok taraflı 

yeni siyasi çözümlerin gerekli olduğuna değindi.  

Cumhurbaşkanı konuşmasının sonunda çatışmaların çözümü için nükleer silahlı devletler arasında 

karşılıklı anlayış ile güvenin tesis edilmesi gerektiğinin önemine dikkat çekti.  

Güvenlik Konseyi oturumu sırasında Polonya Cumhurbaşkanı A. Duda, Kuveyt Başbakan 

Yardımcısı Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Halid Al Hamad Al Sabah ve Rusya Federasyonu Dışişleri 

Bakanı S. Lavrov birer konuşma yaptı.  
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KAZAKİSTAN VE ABD EKONOMİK İLİŞKİLERİNİ DERİNLEŞTİRMEKTE 

Nursultan Nazarbayev'in geçen hafta ABD'ye yaptığı resmî ziyareti çerçevesinde, taraflar petrol ve doğal 

gaz alanındaki işbirliği, sanayi ve havacılık sektörleri ile ilgili anlaşmalar paketini imzaladı. 

18 Ocak 2018 Tarihinde Nursultan Nazarbayev gün içinde birkaç yoğun görüşmeler gerçekleştirdi. 

Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Michael Pence ile yapılan görüşmenin de verimli olduğu 

söylenebilir. Görüşme sırasında taraflar ikili işbirliğinin önemli konularını değerlendirdi.   

Genel itibarıyle, Kazakistan ve ABD, Nursultan Nazarbayev'in ABD ziyareti ve ABD lideri Donald 

Trump ile yaptığı görüşme çerçevesinde üç hükümetlerarası anlaşma imzaladı.    

İki devlet arasında aşağıdaki anlaşmalar imzalandı:  

Devlet hava araçlarının hava seyrüsefer hizmetlerine dair ödemelerin iptali üzerine anlaşma; Kazakistan 

toprakları üzerinden ticari demiryolu taşımacılığına ilişkin Anlaşma protokolü ve Uluslararası Vergi 

Disiplini Geliştirme Anlaşması.    

Buna ek olarak, Kazakistan Devlet Başkanının ABD ziyareti çerçevesinde, havacılık ve uzay araştırmaları, 

petrokimya ve tarım sanayii alanlarında dahil altyapı geliştirme projelerinin hayata geçirilmesi için 

Kazakistan-ABD arasında yatırım, ticari ve ekonomik işbirliğine ilişkin yaklaşık 7 milyar Dolar 

tutarındaki 20'den fazla ticari anlaşma imzalandı.     

Sonuç itibarıyle, Kazakistan ve ABD şirketleri arasında bir dizi ticari sözleşmeler imzalandı. Şöyle ki, 

Boeing, GETransportation, GEDigital, Chevron, Air Astana, KTZ, SCAT şirketleri ile Samruk-Kazyna 

Ulusal Refah Fonu arasında toplam tutarı 2.5 milyar Doları aşan, ABD ürün ve hizmetinin satın 

alınmasına ilişkin yeni anlaşmalar imzalandı.  

SCAT Havayolları şirketi altı Boeing-737 MAX 8 uçağına sipariş verdi. 2018 yılının Mart ayında ilk 

uçağın teslimatının planlandığı göz önünde bulundurduğunda, anılan uçaklar Kazakistan ve Orta 

Asya'da çalışan ilk 737 MAX modeli olmanın ötesinde SCAT şirketinin bölgesel ve uluslararası ağını da 

genişletecektir. Aynı zamanda, Kazakistan’ın ulusal Air Astana havayolu şirketi, mevcut sözleşme şartları 

çerçevesinde, 2021 yılına kadar teslimatı planlanan üç Boeing-787 Dreamliner uçağını satın alacağını 

açıkladı.      

Nursultan Nazarbayev, Amerikalı iş adamları ile yaptığı görüşme sonrasında, ABD’nin büyük petrol 

şirketlerinin Kazakistan'a 50 milyar dolarlık yatırım yaptığını vurguladı. Bununla birlikte, tarafların enerji, 

ticaret ve ekonomik alanlardaki işbirliğini derinleştirmek için büyük potansiyele sahip olduğu hususunun 

da altı çizildi.     
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NEW YORK’TA C5+1 GÖRÜŞMESİ  YAPILDI  

Geçtiğimiz hafta, New York'ta Orta Asya ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlarının 

görüşmesi gerçekleştirildi. Toplantı sırasında Orta Asya cumhuriyetleri ile ABD Dışişleri Bakanları 

bölgesel güvenlik konularını değerlendirdi.   

ABD basınında yer alan habere göre, C5+1 formatındaki görüşmeye Dışişleri Bakanları Kayrat 

Abdrahmanov (Kazakistan), Erlan Abdıldayev (Kırgizistan), Sirociddin Aslov (Tacikistan), 

Abdulaziz Komilov (Özbekistan), Türkmenistan'ın BM Daimi Temsilcisi Aksoltan Atayev ile ABD 

Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan katıldı.  

Görüşmede, çeşitli alanlardaki çoktaraflı etkileşimin geliştirilmesi ve işbirliğin güçlendirilmesine 

yönelik ortak projelerin uygulanması konuları üzerine görüş alışverişi yapıldı.   

C5 + 1 formatındaki görüşmeler, Orta Asya ülkeleri ve ABD Dışişleri Bakanlarının katılımıyla 

geleneksel olarak gerçekleştirilmektedir.    

Başlangıç itibarıyle, 2015 yılının Eylül ayında Amerika Birleşmiş Devletleri ile Orta Asya’nın beş 

ülkesi Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan bölgesel işbirliği konularını 

değerlendirmek üzere C5 + 1 formatındaki etkileşim alanını kurmuş, bugüne kadar anılan formatta 

birkaç görüşme gerçekleşti. 
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KAZAKİSTAN’DA ASTANA ULUSLARARASI  

FİNANS MERKEZİ FAALİYETE BAŞLADI  
16 Ocak 2018 Tarihinde Kazakistan’da Astana Uluslararası Finans Merkezi resmî olarak faaliyete 

başladı.   

Finans Merkezinin yanında kurulan Finansal Hizmetler Düzenleme Komitesi, yatırım ve varlıklar 

yönetimi ile özel bankacılık alanlarında lisanslandırma işlemlerinin yanısıra, fonlar, gözetim 

hizmetleri, İslami finans ve temsilcilik ofislerini yönetme gibi sektörlerde faaliyet gösterecektir.   

Astana Uluslararası Finans Merkezi çerçevesinde Post-Sovyet ülkelerinde ilk defa İngiliz ticaret 

hukuku ilkelerine dayanan ve hukuk yetkisine sahip özel yargı alanı kuruldu. Buna benzer şartlar 

Londra, New York, Hong Kong, Singapur, Dubai gibi dünyanın önde gelen finans merkezlerinde 

öngörülmektedir.  

Ticari ve sivil uyuşmazlıkların değerlendirilmesi için Astana Uluslararası Finans Merkezi’ne bağlı 

bağımsız mahkeme ile Uluslararası Tahkim Merkezi kuruldu. Uluslararası Astana Finans Merkezi 16 

Ocak 2018 Tarihinden itibaren resmi olarak hizmetine başlamıştır.  

Astana Uluslararası Finans Merkezi’nin Orta Asya, Kafkasya, Avrasya Ekonomik Birliği, Ortadoğu, 

Batı Çin, Moğolistan ve Avrupa ülkeleri için finansal merkez olacağı düşünülmektedir.   

Merkezin idaresi, anılan merkezin "tek pencere" ilkesine göre kolaylaştırılmış vize uygulamasının 

yanısıra kayıt, çalışma izni gibi diğer prosedürlerin sağlanması dahil çeşitli hizmetler sunacağını 

bildirmektedir.    
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CİDDE’DE İİT DIŞİŞLERİ BAKANLARININ  

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ  
21 Ocak 2018 Tarihinde Cidde şehrinde İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üye ülkeleri Dışişleri 

Bakanlarının olağanüstü toplantısı düzenlendi. Toplantının temel konusu Suriye, Irak ve Yemen'deki 

durumlar ile ilgiliydi.   

Bununla birlikte, toplantı katılımcıları, Yemen'deki Husilerin düzenli olarak Suudi Arabistan 

topraklarına yönelik düzenledikleri roket saldırıları ile ilgili durumu değerlendirdi.     

Arap medyasına göre, Suudi Arabistan'ın hava savunma sistemi, 2017 yılının sonlarında Husilerin 

Yemen'den fırlattıkları üç balistik füzeyi imha etti. İlk füze 4 Kasım 2017 Tarihinde Riyad 

uluslararası havalimanının yakınlarında vuruldu. İkincisi, 30 Kasım 2017 Tarihinde ülkenin 

güneyinde, Khamis Mushayt (Asir ilçesi) yakınlarında yakalandı. Krallığın başkentine yönelik 

fırlatılan üçüncü roket ise 19 Aralık 2017 Tarihinde durduruldu. Husilerin 5 Ocak 2018 Tarihinde 

düzenlediği son füze saldırısı da başarıyla imha edildi.     

26 Mart 2015 Tarihinden itibaren Suudi Arabistan'ın liderliğindeki birçok Arap ülkesi Yemen'de 

uluslararası askerî operasyon düzenlemektedir. Anılan koalisyon, 2015 yılının Ocak ayında Sanaa 

şehrindeki devlet kurumlarını ele geçiren ve ülkenin devlet başkanı ile hükümeti istifaya zorlayan Şii 

ve isyancı Husilerin askeri hedefleri ve konumlarına hava saldırısı düzenlemeye devam etmektedir.    
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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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