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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİRYOLU AÇILDI 

30 Ekim 2017 Tarihinde Bakü Uluslararası Deniz Limanı’nda Bakü-Tiflis-Kars (BTK) 

demiryolunun açılış töreni yapıldı. 

Açılış törenine Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mehriban Aliyeva, 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kazakistan 

Başbakanı Bakıtjan Sagıntayev, Gürcüstan Başbakanı Georgi Kvirikaşvili, Özbekistan Başbakanı 

Abdulla Aripov, Tacikistan ve Türkmenistan temsilcileri katıldılar. 

Toplam uzunluğu 826 km olan demiryolunun inşaatı Azerbaycan, Gürcüstan ve Türkiye arasındaki 

devletlerarası anlaşması esasında 10 yıl önce başlatılmıştı.  

Azerbaycan Enformasyon Ajansı Azertag’ın haberine göre BTK Demiryolu üzerinden başlangıçta 

6,5 milyon tona kadar yük ve 1 milyon civarında yolcu taşımacılığı planlanmaktadır. Gelecekte bu 

koridorun taşıma kapasitesi yıllık 17 milyon ton yük ve 3 milyon yolcu olacağı tahmin edilmektedir. 

Büyük İpek Yolu projesinin bir kısmını oluşturacak BTK demiryolu Çin ve bütün Pasifik Okyanusu 

limanlarını Avrupa ile bir kara taşıtıyla bağlayacaktır. 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan BTK Demiryolunun açılışında yaptığı konuşmada 

“Türkiye, Azerbaycan ve Gürcüstan bölgesi için stratejik öneme sahip Bakü – Tiflis – Kars 

demiryolu ile ilk tren yola çıktı. Böylece Londra ve Çin arasındaki direkt demiryolu bağlantısının 

açıldığını ilan ediyoruz” dedi. 

Uzmanların son değerlendirmelerine göre diğer demiryolu hatlarından ve deniz üzerinden yük 

taşıma süresi 40-45 gün iken, yeni İpek Yolu demiryolu hattı üzerinden bu süre 10-15 güne inecektir.  

30 Ekim’deki açılış töreninde konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yeni demiryolu 

hattını “stratejik öneme sahip tarihî proje” olarak değerlendirdi. Aliyev “Bakü-Tiflis-Kars demiryolu 

Avrupa ve Asya arasındaki en güvenilir ve en kısa yoldur. Bazı çevreler bu projenin başarılı bir 

şekilde sonlanacağına inanmıyorlardı, ama Azerbaycan, Türkiye ve Gürcüstan projeyi başarıyla 

tamamladı” dedi. 

Gürcüstan Başbakanı G.Kvirikaşvili konuşmasında “Bugün bölgenin taşımacılık ve ticari statüsünü 

güçlendirecek yeni Avrasya köprüsü devreye girdi. BTK projesi ayrıca 1 milyon yolcuya hizmet 

verecek, turizmin gelişmesine ve yeni istihdamın yaratılmasına ivme kazandıracaktır...  
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Bizler Gürcüstan ve bulunduğu bölgenin Trans-Avrupa taşımacılık ağına dahil olmasını isteriz, bu 

bağlamda BTK’nin büyük rol oynayacağından eminiz” dedi. 

Demiryolu hattının açılış törenine katılan Kazakistan Başbakanı B.Sagintayev konuşmasında 

demiryolunun Kazakistan için öneminden bahsetti. Kazakistanlı uzmanlar hattın kullanıma 

açılmasıyla Kazakistan için Karadeniz ve Akdeniz’e yeni güzergahların açılacağını belirtiyorlar. Bakü-

Tiflis-Kars demiryolu koridorunda montajı Kazakistan’da yapılmış olan lokomotifler kullanılacaktır.  

Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun Kuzey-Güney projesinin 

önemli parçası olduğunu belirtti. Aripov ayrıca Özbekistan’ın bu koridor üzerinden yük 

taşımacılığına ilgi duyduğunu sözlerine ekledi. Özbekistan Başbakanına göre bu güzergah, ülkelerin 

ekonomik ve tranzit potansiyeli etkili bir şekilde kullanmasını sağlayacak ve bütün bölgenin 

gelişmesine katkıda bulunacaktır. 
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TAHRAN’DA AZERBAYCAN-RUSYA-İRAN ÜÇLÜ ZİRVESİ YAPILDI 

 

1 Kasım’da Tahran’da Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran İslam 

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı Vladimir 

Putin’in üçlü zirvesi yapıldı. 

Görüşme sonunda Rusya, İran ve Azerbaycan liderlerinin ortak bildirgesi kabul edildi. 

Üç ülkenin basınında yer alan haberlere göre zirve toplantısı çok verimli geçti.  

Cumhurbaşkanları görüşme sırasında ekonomik etkileşim, istikrarın sağlanması, suç ve terörle 

mücadele konularını ele aldı.  

V.Putin görüşmede cumhurbaşkanlarının bölgenin güvenlik konularını ve Suriye konusuna detaylı 

olarak değindiklerini dile getirdi. İran’la çok verimli çalıştıklarını belirten V.Putin “Suriye kriziyle 

ilgili pozisyonumuzu uzlaştırıyoruz. Ortak gayretlerimiz ve Türkiye çabaları sayesinde terörle 

mücadelede bölgedeki durum olumlu seyir aldı, Astana sürecindeki görüşmeler olumlu tamamlandı” 

dedi. 

Zirve katılımcıları petrol üretimini azaltmayla ilgili OPEC+ anlaşmasının hayata geçirilmesini de 

yorumladılar.  

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev üçlü işbirliğinin bölgesel güvenliğin sağlanmasında önemli 

rol oynadığını belirtti. Aliyev, Azerbaycan’ın Rusya ve İran’la kara üzerinden sınırı bulunan tek ülke 

olduğunu hatırlatarak üç ülkenin bu bakımdan her alanda işbirliği yapabilme şansına sahip olduğunu 

belirtti. Azerbaycan tarafı ilk üçlü zirvenin geçen yıl Bakü’de Azerbaycan’ın inisiyatifi üzerine 

yapıldığını ve bu formatın geleceğinin iyi olduğunu vurguladı. Azerbaycan’ın demiryolu altyapısını 

iyileştirdiğini ve İran sınırına kadar demiryolu inşa ettiğini belirten İ.Aliyev Kuzey-Güney taşımacılık 

koridorunun Azerbaycan kısmının tamamen hazır olduğunu, Astara-Reşt demiryolu inşaatının 

finanse edilmesi konusunda anlaşma elde edildiğini dile getirdi.  

En çok üzerinde durulan konulardan biri üç ülkenin ülkelerarası ticarette ulusal dövizlere geçişi oldu. 

Ayrıca üst düzey görüşme sonunda cumhurbaşkanları tarafından imzalanan ortak bildirgede 

Moskova, Bakü ve Tahran’ın uluslararası enerji alanlarında, genel olarak petrol ve gaz sektöründe 

etkileşimi canlandırma niyet edildi. 
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Vladimir Putin, İlham Aliyev ve Hasan Ruhani İran’ın nükleer programına ilişkin Kapsamlı Ortak 

Eylem Planının icra edilmesi gerektiğini de ileri sürdü. 

Cumhurbaşkanları üçlü görüşme sonunda imzalanan bildirgede Hazar’ın hukuki statüsüyle ilgili 

konvansiyon taslağı konusundaki beşli görüşmelerin gidişatından memnuniyet duyduklarını 

bildirerek sınırı bulunan devletlerin konsensüs üzerine hızlı bir şekilde kabul edilmesini sağlama 

konusundaki isteklerini onayladılar.  

Devlet başkanları ayrıca taşımacılık alanda işbirliği konusunda da anlaşmaya vardılar. Belgede 

“Taraflar kara, deniz ve demiryolları alanında taşımacılık altyapısının modernizasyonu ve Kuzey-

Güney koridorunun gelişmesi konusunda işbirliğini onaylamaktadır” delindi. 
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D.MEDVEDEV’İN ÖZBEKİSTAN ZİYARETİNİN SONUÇLARI   

 

2 Kasım 2017 Tarihinde Özbekistan Devlet Başkanı Şavkat Mirziyoyev, ülkeye resmî ziyaret ile 

gelen gelen Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev'i kabul ederek, BDT Devlet Başkanları Konseyi’nin 

toplantısına katıldı.    

Özbek medyasında yer alan haberlere göre, görüşmede taraflar karşılıklı ticaret hacmini arttırma, 

ekonominin çeşitli sektörlerinde ortak işbirliği projeleri yürütme ve kültürel alışverişi geliştirmeye 

yönelik Özbekistan ve Rusya arasındaki çokyönlü ilişkilerin daha da genişletilmesi ve 

derinleştirilmesi konularını görüştü.    

Basında çıkan haberlerde "Görüşmede, geçen ay Soçi'de yapılan BDT kapsamındaki zirve ve Nisan 

ayında Moskova'daki üst düzey toplantılar da dahil olmak üzere, iki ülke liderinin düzenli 

görüşmelerinin stratejik ortaklık ve ittifak ilişkilerini güçlendirmekle birlikte, ikili işbirliğini yeni bir 

içerikle tamamladığı belirtilmiştir", şeklindeki açıklamalar yer aldı. İki ülke arasında ortaklık 

ilişkilerinin geliştirilerek güçlendirilmesine, karşılıklı ve verimli işbirliğinin pekiştirilmesine tarafların 

hazır olduğu hususu ayrıca kaydedildi.     

Aynı zamanda D.Medvedev'in Özbekistan ziyareti sırasında taraflar 10'dan fazla belge imzaladı. 

Özbek haber ajansına göre, petrol rafinerileri, bankacılık ve finans, yatırım, ticaret ve sanayi 

alanlarının yanısıra, otomotiv, bilim, göç sorunları ve diğer alanlardaki işbirliğini geliştirmeye dair 

birçok mutabakat ve anlaşma imzalandı. 

Bununla birlikte Taşkent'te Rusya ve Özbekistan Hükümet Başkanları D.Medvedev ve A.Aripov 

arasında ayrı görüşme yapıldı. Medvedev konuşmasında "En önemli şey sadece irtibat veya 

görüşmeler değil, söylenilenlerin düzenlemelerde somutlaşmasıdır", diye açıkladı.  

Genel olarak şunu belirtmek gerekir ki, 2017 yılı boyunca Özbekistan, pek çok ortakları ile bir araya 

gelerek dış politikasını önemli ölçüde canlandırdı.  
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KAZAKİSTAN VE ÜRDÜN İŞBİRLİĞİNİ DERİNLEŞTİRMEKTE 
Geçtiğimiz hafta Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, Kazakistan'da ziyarette bulunan 

Ürdün Kralı 2.Abdullah ile Astana'da görüşme yaptı. Görüşme sırasında taraflar ticaret, ulaştırma ve 

enerji alanındaki işbirliği konularını görüştü.   

Nursultan Nazarbayev yaptığı konuşmasında "Gelecek yılın Şubat ayında Kazakistan ile Ürdün 

arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 25. yıldönümünü kutlayacağız. Çeyrek asır içinde 

ülkelerimiz çeşitli alanlarda dinamik işbirliğini geliştirerek, yakın ve aynı zamanda güvenli bir siyasi 

diyalog kurdu" dedi.      

Nihai basın açıklamasında görüşme sırasında değerlendirilen konular önceden planlanan alanların 

dışına çıktığı belirtildi. Nursultan Nazarbayev, geniş formatta yapılan görüşmede "Bugün, Kazak-

Ürdün ilişkilerinin çeşitli ve önemli alanlarını ele aldık ve anlamlı görüşmeler yaptık. Uluslararası 

gündemdeki temel ve güncel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Suriye'deki çatışma, 

Irak'taki durum, Katar krizi ve diğer meseleler değerlendirildi" ifadelerini kullandı.   

Uzmanların belirttiği gibi, Suriye krizi son dönemdeki çatışma ve gerginliğin en büyük 

kaynaklarından biridir. Kazakistan, anılan çatışmayı çözmeye yönelik tüm inisiyatifleri 

desteklemektedir. Kazak tarafı Ürdün'ün Astana sürecindeki rolü ve katılımının altını çizdi. 

Görüşmeler sonunda, Devlet Başkanlarının huzurunda bir dizi anlaşma imzalandı. Başsavcı Jakip 

Asanov ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman el-Safadi, mahkumların ve kişilerin iadesi, hukuki yardım 

konularına ilişkin anlaşmalara imza attı. Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov ve 

Ayman el-Safadi, sivil savunma, acil durumların önlenmesi ve tasfiyesi konuları, terör, organize suç, 

kaçak ticaret ve diğer suçlarla  mücadele alanlarındaki işbirliğine dair anlaşmalar imzaladı.   

Nursultan Nazarbayev, 2. Abdullah’a nükleer silahla mücadele alanında yaptığı katklarından dolayı 

özel ödül takdim ederek, Ürdün kralına Suriye ve Irak'taki barışa yönelik faaliyetlerinden ötürü 

teşekkür etti.   
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TACİKİSTAN-TÜRKMENİSTAN İLİŞKİLERİ GENİŞLEMEKTE  

2-3 Kasım 2017 tarihlerinde Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulı Berdimuhamedov 

Tacikistan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. "Türkmen Dövlet Habarları" resmî haber ajansına göre, 

Duşanbe'de üst düzey ve birebir formatında Türkmen-Tacik görüşmeleri yapıldı.       

Devlet Başkanları ikili işbirliğine ilişkin geniş konuları ele aldılar. Ticaret, ekonomi, enerji, ulaştırma 

gibi alanlara öncelik veren iki Devlet Başkanı, ilişkilerin etkinleştirilmesi ve çeşitlendirilmesinde 

Türkmenistan-Tacikistan Hükümetlerarası Komisyonu’nun önemli rol oynadığına dikkat çekti.      

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulı Berdimuhamedov ve Tacikistan Devlet Başkanı Emomali 

Rahmon’un görüşmesinden sonra yapılan basın açıklamasında " Tüm bölge için büyük önem taşıyan 

Türkmenistan-Afganistan-Tacikistan demiryolu projesinin uygulanması devletlerarası ortaklığın 

stratejik önemi ve ortak çabaların etkin sinerjisinin canlı bir örneği olarak ileri sürüldü" denildi.  

Genişletilmiş formattaki görüşmenin ardından taraflar aşağıdaki belgeleri imzaladı:   

Türkmenistan ve Tacikistan Hükümetleri arasında uzun vadeli ticaret ve ekonomik işbirliği 

anlaşması;   

Türkmenistan ve Tacikistan Hükümetleri arasında eğitim belgelerinin karşılıklı tanınması üzerine 

anlaşma;   

Türkmenistan ve Tacikistan Hükümetleri arasında tarım alanındaki işbirliği anlaşması; 

Türkmenistan ve Tacikistan Hükümetleri arasında sivil savunma, acil durumların önlenmesi ve 

tasfiyesi konularında işbirliği sözleşmesi;  

Aşkabat Belediyesi ile Duşanbe şehri İdaresi arasında Aşkabat ve Duşanbe’nin kardeş şehirler 

niteliğindeki ilişkileri üzerine anlaşma.        

 

 

 

 

 

 

7 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

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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