
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Тurkic Weekly 2017 38 (89) (13-19 Kasım) 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
KAZAKİSTAN’DA ASTANA KULÜBÜ’NÜN  3. OTURUMU GERÇEKLEŞTİ  

13-14 Kasım 2017 tarihlerinde Kazakistan'da Astana Kulübü’nün 3. Toplantısı gerçekleşti. Bu etkinlik, 

Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Küresel Ekonomi ve Siyaset Enstitüsü tarafından 

üçüncü yıl düzenlenmektedir. Toplantıya, önde gelen uluslararası uzmanlar, eski siyaset adamları, 

danışmanlık şirketlerinin temsilcileri katıldı. Şöyle ki, kulüp oturumuna Kazakistan Cumhuriyeti 

Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in başkanlık etmesinin yanısıra toplantı moderatörlüğünü Kazakistan 

Cumhuriyeti Parlamentosu Senato Başkanı Kasım-Jomart Tokayev yaptı. Kulübün şeref konukları arasında 

Türkiye Cumhuriyeti’nin eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Çek Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı Vaclav 

Klaus ve Slovenya eski Cumhurbaşkanı Donilo Turk de dahil olmak üzere eski cumhurbaşkanları hazır 

bulunmaktaydı. Toplam 27 ülkeden 60'ı aşkın yabancı katılımcı Astana Kulübü çalışmasına iştirak etmiştir.       

Bu yılki toplantı "Büyük Avrasya - 2027: Çatışma veya Ortaklık" konusunda gerçekleşti. Toplantıda, kulüp 

katılımcıları önümüzdeki on yılda Avrasya bölgesini şekillendirecek jeopolitik, ekonomik ve teknolojik 

eğilimleri değerlendirdiler. 

Nursultan Nazarbayev, konuşmasında Astana Kulübü’nün eşsiz tartışma alanı olduğunu, Avrasya kıtasının 

geleceğine ilişkin güncel konuları geniş kapsamda uzmanların katılımı ile ele almak için önemli bölgesel 

platform olduğunu kaydetti. Nursultan Nazarbayev, Astana Kulübü faaliyetleri çerçevesinde çağımızın en 

acil sorunlarına cevap bulmak için etkili arayış imkanlarının sağlandığını açıkladı.   

Nazarbayev, "Bizler, küresel sorunları çözmek anlamında son dönemde dünyanın çok muhtaç olduğu birlik, 

beraberlik ve hoşgörüyü sağlamaya çalışıyoruz", dedi.   

Bununla birlikte, Türk dili konuşan ülkelerin temsilcileri de Astana kulübünde aktif rol aldığını ayrıca 

belirtmek gerekir. Şöyle ki, Özbekistan Cumhuriyeti Stratejik ve Bölgelerarası Araştırmalar Enstitüsü’nden 

Vladimir Norov, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı Stratejik Araştırma Enstitüsü Müdürü 

Farhad Mammadov, ŞIÖ eski Genel Sekreteri ve Kırgızistan temsilcisi Muratbek İmanaliyev ve diğerleri 

bulundular.   

Astana Kulübü’nün amacı, önde gelen uzmanlar ve siyasetçiler arasındaki diyalogu geliştirmek, küresel 

eğilimleri değerlendirmek ve dünya ile Avrasya bölgesini etkileyen en güncel sorunların çözümlerini 

aramaktır. Kulüp çalışması, Chatham House ("gizlilik" ilkesi) kurallarına göre faaliyet gösteren uluslararası 

bir tarışma platformudur.   
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TÜRKİYE VE RUSYA DEVLET BAŞKANLARI GÖRÜŞMELERİNİN SONUÇLARI  

Geçtiğimiz dönemde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet 

Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine Rusya'ya ziyaret gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti ve 

Rusya Federasyonu liderlerinin görüşmesi Soçi'de yapıldı. Haberlerde de bildirildiği üzere, ikili 

görüşmelerin başlıca konuları Suriye’deki çözüm süreci, terörle mücadele konularının yanısıra 

Türkiye ve Rusya arasındaki ticaret ve ekonomik ilişkileri ile de ilgiliydi.     

Rusya tarafıyla yaptığı görüşmede Recep Tayyip Erdoğan şunları açıkladı: "Tüm mevcut sorunları 

ele almaya yönelik temaslarımız halen de devam ettirilmektedir. Tabii ki, bu seviye yeterli değildir. 

Ülkeler ve halkların daha yakın işbirliği yapmaları ve bütün alanlardaki işbirliğini derinleştirmesi 

gerektiği konusunda hemfikiriz. Geçtiğimiz ay Kazan'da hükümetlerarası komisyon çalışmaları 

tamamlandı. Bu görüşmeler sırasında patlıcan, domates, nar ve diğer tarımsal ürünlerin Rusya 

Federasyonu'na ithalatını kolaylaştırmak için karar alındığını memnuniyetle öğrendik. Diğer tüm 

kısıtlamaların kaldırılmasını istiyoruz. 2017 yılının ilk çeyreğinde ikili ekonomik ilişkiler düzeyi 15 

milyar doları aştı. 100 milyar dolarlık amaca ulaşmamız için iş adamlarımızın önündeki engellerin 

ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu anlamda, eskisi gibi vizesiz rejime dönmek önemlidir".  

V.Putin ise yaptığı konuşmasında şöyle açıkladı: "Günümüzdeki Suriye çözümü ile ilgili meseleleri 

ele aldık. Teröristlerle mücadele alanındaki başarıların yanısıra, sözkonusu ülkede uzun vadeli 

normalleşmenin sağlanmasına yönelik çabaların artırılması gerektiği konusunda Sayın 

Cumhurbaşkanı ile aynı fikirleri paylaştık. İlk olarak, siyasi çözümü teşvik etmek ve çatışma sonrası 

yeniden yapılandırmada Suriyelilere yardım etmek için çaba gösterilmesi gerekiyor".  

Nihai basın açıklamasında belirtildiği üzere taraflar, uluslararası terörizmle mücadele konusunda 

müşterek eylem olanaklarını ayrıntılı olarak değerlendirdiler. Türk medyasında belirtildiği gibi 

Erdoğan, Suriye'deki durumun çözümü için hayata geçirilen çeşitli arayışları olumlu değerlendirdi. 

Özellikle, Astana görüşmelerinin ve çatışmasızlık bölgelerinin anılan ülkedeki şiddetin azaltılmasına 

katkıda bulunduğunu açıkladı.   
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Bununla birlikte, Rusya Devlet Başkanı, ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte Suriye çözüm 

sürecine dair bildiri onaylandığını paylaşarak, Tahran'a yaptığı ziyaretin sonuçları ile  Türkiye 

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haberdar etti.    

Görüşmeler sonunda taraflar, ikili temasların her zaman "bürokrasisiz, protokol ve diplomatik 

işlemler olmadan, hızlı" ve en önemlisi de "verimli" şekilde gerçekleştiğine değindiler. İkili 

işbirliğinin etkinliğine dikkat çekilerek, 2023 yılına kadar Akkuyu nükleer santrali ilk reaktörünün 

kullanıma verilmesi planlandığı ve Rosatom’un bu yönde çalışmaya başladığı hususları ayrıca 

vurgulandı.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
3 

 



 
TÜRKMENİSTAN KATAR VE BAE İLE  İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRMEKTE 

Geçtiğimiz dönemde, Aşkabat'ta Türkmenistan, Katar ve BAE Dışişleri Bakanları görüştüler. 

Görüşmelerin ilk gününde Raşid Meredov, Katar'ın Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ahmad 

Hassen Al Hamadi liderliğindeki bir heyeti kabul etti.   

Türkmenistan Devlet Haber Ajansı’nın açıklamasına göre, bu görüşmede taraflar, daha önce 

imzalanan sözleşmelerin uygulanması husuları ve siyasi, ticari-ekonomik, kültürel-insani alanlardaki 

ilişkilerin daha da geliştirilmesi konuları üzerine görüş alışverişinde bulundular. 

Aynı dönemde BAE temsilcileri ile bir başka görüşme gerçekleştirildi. BAE heyeti, ülkenin Dışişleri 

Bakanı Anvar Mohammed Gargaş tarafından temsil edildi.  

Taraflar mevcut siyasi, ticari ve ekonomik ilişkileri de görüştüler. 

Türkmen medyasında Türkmenistan'ın dış politikasındaki vektörlerden birinin BAE ile dostluk 

ilişkilerinin güçlendirilmesi olduğuna dikkat çekildi.  

BAE heyeti, Türkmenistan'ın olumlu tarafsızlık politikasının yanısıra sürdürülebilir enerji, güvenlik, 

transit ve ulaşım konularındaki ülkenin uluslararası girişimlerini desteklediğini dile getirdi.  

Bununla birlikte, TAPI gibi büyük enerji projeleri ikili müzakerelerin odak noktası olduğuna da 

dikkat edilmelidir. Türkmenistan, uluslararası TAPI doğalgaz boru hattı projesinin uygulanması 

konusunda Katar'ın önde gelen finans kurumları ve yatırımcılarının katılımına ilişkin meseleleri 

görüşmeye ilgi göstermektedir. Bilindiği gibi, bu proje halen uygulama aşamasında olmakla birlikte, 

bazı kaynaklara göre, proje katılımcıları finansman konusunda zorluklarla karşılaşmaktadır.  

TAPI gaz boru hattının Türkmen bölümünün inşası Aralık 2015 tarihinde başlamıştı. Diğer 

alanlarda da arama çalışmaları sürdürülmektedir. TAPI, dünyanın ikinci büyük doğal gaz yeri olan 

Türkmenistan'daki Galkınış gaz sahasından enerji kaynaklarını ihraç edecektir.    
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ATAMBAYEV RUSYA’YA ÇALIŞMA ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİ  

17 Kasım 2017 tarihinde Kırgız Cumhuriyeti Devlet Başkanı Almazbek Atambayev Rusya’ya ziyaret 

gerçekleştirerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Petersburg ziyareti sırasında A. 

Atambayev, St. Petersburg’da yapılan 6. Uluslararası Kültür Forumu’nun açılış törenine katıldı.  

İkili görüşmeler çerçevesinde, ülkelerin Devlet Başkanları, Rusya ve Kırgızistan’ın işbirliğine ilişkin 

güncel konuları görüştüler.  

İki Devlet Başkanlarının belirttiği gibi, Rusya ve Kırgızistan son yıllarda yalnızca güvenlik alanında 

değil, aynı zamanda insani alanda da etkileşimi geliştirdiler.   

Meslektaşını bizzat kendisi karşılayan Putin, Atambayev'in Devlet Başkanı olarak seçildikten sonraki 

ilk dış ziyaretini Rusya'ya yapması ve dolayısıyla son ziyaretinin de Rusya’ya gerçekleştirilmesi 

nedeniyle bu görüşmenin sembolik anlamına dikkat çekti. Ekim 2017 tarihinde seçimleri kazanan 

Kırgızistan’ın yeni Devlet Başkanı Sooronbay Jeyenbekov’e yetki devretme töreni 24 Kasım 

tarihinde Bişkek'te düzenlenecektir.    

Almazbek Atambayev, mevcut ilişkiler seviyesinin korunmasına olan ümidini dile getirdi. 

Genel olarak, taraflar, Rusya ve Kırgızistan’ın geniş kapsamlı ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla 

uzun yıllar sürdürülen yapıcı işbirliğinin sonuçlarını da değerlendirdiler. 
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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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