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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

КАZAKİSTAN VE AZERBAYCAN DİPLOMATİK İLİŞKİLER TESİSİNİN 
25.YILDÖNÜMÜNÜ KUTLAMAKTA 

Geçen hafta Astana’da Kazakistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki diplomatik 

ilişkilerin tesisinin 25.yıldönümüne ilişkin etkinlikler düzenlendi. 

Nazarbayev Merkezi’nde Azerbaycan dilindeki “Nursultan Nazarbayev. Biyografi” kitabının 

Uluslararası Türk Akademisi ve Azerbaycan’ın Astana Büyükelçiliği tarafından düzenlenen tanıtım 

toplantısı yapıldı. 

Etkinliğe Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov, Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, 

uluslararası teşkilat, Kazakistan’da akredite olan diplomatik korpüs temsilcileri ve tanınmış bilim 

insanları katıldı.  

Kitabı Azerbaycan’ın en yüksek medya ödülü, Uluslararası Türk Akademisi İ. Gaspıralı ödülü sahibi, 

gazeteci yazar, Azerbaycan Televizyonu Orta Asya ülkeleri Muhabir Ajansı Eski Müdürü Aida 

Eyvazova (Aida Eyvazlı Göytürk) Azerbaycan diline aktardı. Yayının bilimsel danışmanları 

Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali ve Azerbaycan Millî Meclis Milletvekili 

Cevanşir Feyziyev, editör Veli Akbar. 

Kitapta Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in örnek teşkil eden hayat hikâyesi, Kazakistan’ın 

devlet varlığını tehlikeye atan güçlere karşı mücadelesi anlatılmaktadır. Metinle birlikte Kazakistan 

liderinin özel arşivinden alınan belge ve fotoğraflar da yer almaktadır. 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov konuşmasında “Çeyrek asırlık bir süre tarihî 

ölçülere göre uzun bir süre değildir. Ancak bağımsızlığını yirmi yıldan fazla bir süre önce ilan eden 

ülkeler için bu uzun bir süreçtir. Asırlar süren dostluk ilişkilerimizi 25 yıl boyunca muhafaza etmekle 

kalmayıp kat kat arttırdık. Azerbaycan ve Kazakistan ilişkilerini stratejik ortaklık düzeyine çıkardık. Bu 

bağlamda Heydar Aliyev, Nursultan Nazarbayev ve Azerbaycan’ın şu andaki Cumhurbaşkanı İlham 

Aliyev’in katkıları büyüktür.  

Kazakistan basınında yer alan haberlere göre aynı hafta Kazakistan ve Azerbaycan arasındaki 

diplomatik ilişkilerin tesisinin 25.yıldönümüne ithafen Azerbaycan’ın Uluslararası IRS dergisinin  
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Kazak dilinde hazırlanan özel sayısının da tanıtımı yapıldı. Dünyanın 15 dilinde yayınlanmakta olan 

IRS dergisinin özel sayısında iki ülkenin Dışişleri Bakanları Kayrat Abdrahmanov ve Elmar 

Mamedyarov’un ve Azerbaycan’ın Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mehriban Aliyeva’nın 

makeleleri yayınlandı. 

Ali Hasanov ve Azerbaycan’ın Astana Büyükelçisi Raşad Mamedov’a Kazakistan’ın Bağımsızlığının 

25.Yıldönümü Madalyası takdim edilen etkinlikte Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan 

Kıdırali Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısına Kazak kıyafeti Çapanı giydirdi. 
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NURSULTAN NAZARBAYEV BELARUS’A RESMÎ ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ 

29-30 Kasım’da Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in Belarus resmî ziyareti 

gerçekleşti. N.Nazarbayev ziyaret sırasında Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüştü. 

Belarus basınında yer alan haberlere göre, resmî karşılama töreninden sonra Devlet Başkanlarının ikili 

görüşmesi gerçekleşti.  

Kazakistan lideri konuşmasında “Kısa süre içinde önemli başarılar elde edildi. Çok ağır şartlar altında 

ikili işbirliğinin güçlü siyasî altyapısını oluşturduk. Ülkelerimiz açık ilişkileri bulunan güvenilir 

ortaklardır” dedi.   

Nursultan Nazarbayev ayrıca Kazakistan ve Belarus’un ortak entegrasyon kuruluşu olan Avrasya 

Ekonomik Birliği çerçevesindeki yakın ekonomik etkileşiminden bahsetti. Kazakistan’da 260 Belarus 

işletmesi ve 6 ortak büyük otomobil montaj fabrikası çalışmaktadır. Kazakistan marketlerinde Belarus 

tarım ürünleri satılmaktadır. 

Aleksandr Lukaşenko ikili işbirliğinin daha da derinleştirilmesi ve genişletilmesi bağlamında 

Kazakistan Cumhurbaşkanı’nın ziyaretinin önemine değindi. Lukaşenko “Ziyaretin iki ülke arasındaki 

ticaret hacminin daha da artmasını sağlayacak ve bunun için her şey bulunmaktadır” dedi.  

Görüşmeler sırasında ticaret, ikili yatırım, mali enstrümanlar, eğitim, bilişim teknolojileri, konut ve yol 

inşaatı alanlarında karşılıklı stratejik işbirliği konuları ele alındı. Ayrıca Avrasya Ekonomik Birliği 

faaliyetleri çerçevesinde trans-ulusal konsorsiyumları oluşturma konusu da ele alındı. 

Kazakistan liderinin ziyareti esnasında iş forumu düzenlendi. BelAZ A.Ş. ve AstanaBelAZServis 

Ltd.Şti Kazakistan’a yük kaldırma kapasitesi 90 t ve 130 t olan 25 kariyer damperli kamyon 

getirilmesine dair 25 milyon ADB Doları tutarında anlaşma imzaladı.  MAZ A.Ş. ve Hyundai Trans 

Auto Ltd.Şti arasında 2018 yılında 100 damperli kamyon ve belediye iş makinesinin getirilmesi 

planlanan memorandum imzalandı. Forumda ayrıca Belarus Ticaret ve Sanayi Odası ile Kazakistan 

Dış Ticaret Odası’nın ortak İş Kurulu’nun oluşturulmasına dair anlaşma imzalandı.  
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KIRGIZİSTAN’IN YENİ CUMHURBAŞKANI  

İLK YURTDIŞI ZİYARETİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ  
29 Kasım’da Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov Rusya tarafının daveti 

üzerine ilk yurtdışı ziyaretini Rusya Federasyonu’na gerçekleştirdi. 

Sooronbay Ceenbekov ziyareti çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Hükûmet 

Başkanı Dmitriy Medvedev ile görüşmeler gerçekleştirdi. Ayrıca Uluslararası Yarışma Klübü (KVN) 

Başkanı Aleksandr Maslyakov ile görüşerek Kırgızistan ve Rusya halkları arasındaki dostluğun 

pekişmesine sağladığı katkılarından ve yıllara dayanan verimli çalışmalarından dolayı Dostuk 

Madalyasını takdim etti. 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleşen ikili görüşme sırasında ikili işbirliği, Avrasya 

coğrafyasında entegrasyon kuruluşları çerçevesinde etkileşim ve ortak projelerin gidişatı ile ilgili 

konular ele alındı. 

Vladimir Putin Sooronbay Ceenbekov’u Cumhurbaşkanlığı görevine gelmesiyle kutlayarak iki ülkenin 

ticari ve ekonomik ilişkilerinde olumlu seyir izlediğini kaydetti. 

Vladimir Putin “Tecrübelisiniz, son dönem hükûmetin başındaydınız, Rusya ve Kırgızistan arasındaki 

etkileşimin bütün siyasi planlarına doğrudan katıldınız. Katılımınız sayesinde Kırgızistan ekonomik 

entegrasyon birliğinin tam üyesi oldu. Böylece Kırgızistan’ın birliğe üye ülkelerle ticaret hacminde 

artış sağlandı. İkili bağlamda ise geçen yıl yaşanan düşüşten sonra bu senenin ilk üç aylık 

süresinde %32 artış gözlemlenmektedir” dedi.    

Ayrıca Kırgızistan ve Rusya işbirliğinin ekonomik alanda olduğu gibi, güvenlik alanında da, özellikle 

KGAÖ çerçevesinde de devam edeceğinden umutlu olduğunu dile getirdi. 

Rusya Devlet Başkanı V.Putin "Bizler yarın KGAÖ zirvesine katılacağız. İlişkilerimiz bütün alanlarda 

gelişmekte olmanın ötesinde, Devlet Başkanı olarak ilk ziyaretinizi Rusya'ya yapmanızdan dolayı 

ayrıca memnuniyet duyuyoruz. İkili ilişkilerin geleceği ve uluslararası örgütlerdeki ortak çalışmalarmız 

hakkında Sizinle konuşma imkânımız olacak" diye açıkladı.  

Sooronbay Ceenbekov, mevkidaşına Rusya Federasyonu'na ziyaret davetinden dolayı teşekkür etti.  

Sooronbay Ceenbekov "Devlet Başkanı olarak ilk yurtdışı ziyaretimi Rusya Federasyonu'na  
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gerçekleştirmemden dolayı derin mutluluk duyuyorum. Bunun aksi de zaten düşünülemez. Bizler 

bununla Kırgız Cumhuriyeti'nin mevcut ilişkilerimizi, ittifakımızı ve stratejik ortaklığımızı 

güçlendirmeye kararlı olduğumuzu gösteriyoruz", dedi. Sooronbay Jeenbekov, Kırgızistan-Rusya 

ilişkilerinin gelişmesine kişisel olarak önem vermesinden ötürü Vladimir Putin'e şükranlarını dile 

getirdi. Ceenbekov, ikili ilişkileri güçlendirme yönünde azami çaba sarf edeceğine de vurgu yaptı.   
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MİSNK’TE  KGAÖ KOLEKTİF GÜVENLİK KONSEYİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ  

 

30 Kasım 2017 Tarihinde Minsk'te Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Kolektif 

Güvenlik Konseyi toplantısı yapıldı. Toplantıya Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı S.Sarkisyan, 

Belarus Cumhuriyeti Devlet Başkanı A.Lukaşenko, Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı N. 

Nazarbayev, Kırgızistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı S.Ceenbekov, Rusya Federasyonu Devlet 

Başkanı V.Putin ve Tacikistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı E.Rahmon katıldı.                    

Belarus medyasında yer alan haberlere göre, Devlet Başkanları, örgütün geçmiş dönem faaliyetlerini 

ve sonuçlarını özetleyerek, kısa vadeli gelecek planlarını değerlendirmekle birlikte dünyadaki ve 

KGAÖ’nün sorumluluk bölgesindeki mevcut durumları ele aldılar.    

Katılımcılar, Suriye'deki krizin çözümü bağlamında Astana görüşme platformunun önemini ve 

etkinliğini ayrıca belirttiler.   

Toplantı sırasında uluslararası gündemde yer alan konularla ilgili yapıcı görüş alışverişinde bulunuldu. 

Bununla birlikte, Kore Yarımadasındaki ve Suriye ile Afganistan'daki durumlar bağlamında bölgesel 

güvenliğin güçlendirilmesine yönelik önlemler belirlenerek, enformasyon güvenliğinin güçlendirilmesi 

alanındaki tedbirler netleştirildi.     

Kazakistan Devlet Başkanı, KGAÖ'deki başarılı dönem başkanlığı için Belarus tarafına teşekkür etti. 

Nursultan Nazarbayev, üye ülkelerin askerî alandaki etkileşim araçlarının genişletilmesi de dahil olmak 

üzere, KGAÖ'deki Kazakistan'ın dönem başkanlığının beş temel alanı kapsayan öncelikleri hakkında 

bilgi sundu. Toplantı sonunda N. Nazarbayev, KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyi'nin bir sonraki 

toplantısının Astana'da 2018 yılının ikinci yarısında yapılmasını önerdi.      

KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyi oturumunun ardından bir dizi belgeler kabul edildi. KGAÖ'nün 

Yıldönümü Deklarasyonu dahil olmak üzere; Suriye'deki durum hakkındaki ortak bildiri; AGİT 

Minsk Grubu eşbaşkanlarının Dağlık Karabağ sorununun çözümü konusundaki arabuluculuk 

çabalarının desteklenmesine dair ortak bildiri; KGAÖ üye ülkelerinin savunma potansiyelini 

güçlendirmeye ilişkin ortak önlemler hakkındaki açıklama; KGAÖ Sekreteryası ve Müşterek Görev 

Kuvveti Karargahının reform edilmesine dair karar imzalandı. Buna ek olarak, toplantı çerçevesinde, 

2025 yılına kadar Kolektif Güvenlik Stratejisinin uygulanmasına ilişkin Eylem Planı onaylanarak,  
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enformasyon alanındaki cyber tehditler ve sorunlarla mücadele konusundaki işbirliğini güçlendirmek 

için Enformasyon Güvenliği Anlaşması imzalandı.   

KGAÖ oturumu sonrasında örgüte üye ülkelerin Devlet Başkanlarının ikili görüşmeleri gerçekleşti. 

Kırgız tarafının talebi üzerine, Nursultan Nazarbayev Sooronbay Ceenbekov ile görüşme 

gerçekleştirdi. Görüşme sırasında Kazakistan Devlet Başkanı, Kırgızistan Devlet Başkanını son 

seçimlerdeki zaferinden dolayı tebrik etti. 

Nursultan Nazarbayev " Vatandaşlarımızın çıkarlarına uygun olarak iki ülke arasındaki akrabalık ve 

kardeşlik ilişkilerinin yeniden canlandırılması gerekiyor." dedi.   

Kazakistan Devlet Başkanı, önümüzdeki dönem iki ülke hükümetlerini temsilen çalışma gruplarının 

Yol Haritasını hazırlayarak, imzalayacağını açıkladı. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından Kırgız 

tarafının talebine göre Kazak-Kırgız sınırındaki mevcut sorunlar çözülecektir.   

Bununla birlikte Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Cumhuriyeti Devlet Başkanını Kazakistan'a resmî 

ziyaret yapmaya davet etti.    

Sooranbay Ceenbekov, Nursultan Nazarbayev'e tebrik mesajından ve Kazakistan'a resmî ziyaret için 

davetinden dolayı teşekkür etti.    

Kırgızistan Devlet Başkanı "Ülkelerimiz arasındaki işbirliği konularını değerlendirdik ve çeşitli 

konularda ortak görüş sergileyerek, mutabık kaldık. Sınırlardaki mevcut sorunlara rağmen, şahsi 

sorumluluğum altında sınırların açılmasını istedim", diye açıkladı.     

Görüşme sonunda, taraflar iki ülke arasındaki ilişkilerin iyi komşuluk ilkesine dayandığını 

vurgulayarak, meydana gelen tüm sorunları yapıcı bir şekilde çözülmesi arzusunu dile getirdiler. 
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BAKÜ’DE AZERBAYCAN VE AFGANİSTAN LİDERLERİNİN GÖRÜŞMELERİ 

GERÇEKLEŞTİ  
30 Kasım 2017 Tarihinde Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani Azerbaycan'a resmî ziyaret 

gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında Afganistan lideri, 1 Aralık 2017 Tarihinde Bakü'de yapılan "İstanbul 

Süreci Asya’nın Kalbi" 7. Bakanlar Konseyi toplantısına katıldı.   

E.Gani’nin yaptığı bir dizi resmî görüşmeler esnasında ekonomi ve ticaret, yatırımların korunması, 

hukuk koruma organlarının ve güvenlik alanındaki işbirliği, eğitim ve hava hizmetleri alanlarına ilişkin 

beş belge imzalandı.   

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Afganistan Devlet başkanı Eşref Gani'nin görüşmesinde 

taraflar çok çeşitli konuları görüştüler.      

I.Aliyev yaptığı konuşmasında şunları kaydetti: "Öncelikle Sayın Devlet Başkanına davetiyemi kabul 

ederek, Azerbaycan'ı ziyaret ettiği için şükranlarımı sunmak isterim. Bugün, İstanbul sürecinin 

"Asya'nın Kalbi" olarak adlandırılan 7. Bakanlar Konferansının açılışını yaptık. Bu vesile ile, Sayın 

E.Gani'yi ve Afganistan Hükümeti'ni ülkede gerçekleştirilen büyük sosyal ve ekonomik başarılardan 

dolayı tebrik etmek istiyorum. Sayın Devlet Başkanı ile çok sayıda görüşme yaptık. İlk görüşmemizi 

de iyi hatırlıyorum. O dönemde Sayın Devlet Başkanının ülkesinin kalkınmasına ve geleceğine ilişkin 

görüşleri beni derinden etkilemişti.  Sayın Devlet Başkanının planlarının hayata geçirilmesinden dolayı 

memnunum. Onun başlattığı reformların, değişim sürecinin ve kalkınmanın iyi sonuçlar sağlayacağına 

inanıyorum.  Azerbaycan  dost ve ortak olarak  gelişme yolunda Afganistan'la omuz omuza birlikte 

durmasından dolayı gurur duymaktadır" diye açıkladı.   

İki liderin katılımıyla gerçekleşen görüşmeler sonrasında Azerbaycan ve Afganistan arasında belgeler 

imzalama töreni gerçekleşti. Ticaret, yatırım, eğitim, güvenlik ve havacılık sektörlerinde anlaşmalar 

imzalandı.   

İstanbul Süreci "Asya'nın Kalbi" programına Afganistan, Azerbaycan, Çin, Hindistan, İran, 

Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Rusya, Suudi Arabistan, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan, Birleşik 

Arap Emirlikleri ve Birleşmiş Milletler katılmaktadır. "İstanbul Süreci Asya'nın Kalbi" konferansı 

bölgede istikrar, barış ve refahın sağlanması, bölgesel işbirliği ve siyasi diyalogun yaygınlaştırılması 

açısından önemli bir platformdur.   
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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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