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TÜRK KONSEYİ’NİN 
GAYRİRESMİ ZİRVESİ GERÇEKLEŞTİ

31 Mart tarihinde Kazakistan’ın Kurucu Cumhurbaşkanı, Elbaşı Nursultan 
Nazarbayev’in inisiyatifiyle Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin (Türk 
Konseyi) gayriresmi zirvesi çevrimiçi olarak gerçekleşti. 

Kardeş ülkeler zirvesine Kazakistan’ın Kurucu Cumhurbaşkanı, Elbaşı Nursultan 
Nazarbayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı 
Kasım Jomart Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkmenistan 
Cumhurbaşkanı Gurbangulı Berdimuhammedov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirzyoyev, Macaristan Başbakanı Viktor 
Orban, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Bagdat Amreyev, 
Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali katıldı. 

Zirvede kardeş ülkeler arasındaki ticaret, ekonomi, kültür ve hümaniter alanlardaki 
işbirliği ve bunu daha da geliştirme konuları ele alındı. 

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev zirvenin açılış konuşmasını yaptı 
ve toplantıyı yönetti.  

Kazakistan Cumhurbaşkanı: “Bizim amacımız, 21. yüzyılda Türk Dünyasını önemli bir 
ekonomik, kültürel ve hümaniter bölgelerden birine dönüştürmektir. Türk medeniyetinin 
modernizasyonuna her şeyden önce Yesevi mirasını ve kutsal Türkistan’ı tüm dünyaya 
tanıtmaktan başlamaya davet ediyorum. Dolayısıyla bugünkü zirve “Türkistan, Türk 
Dünyasının Manevi Başkenti” başlığı altında gerçekleşmektedir” diye vurguladı.  

Bununla birlikte günümüzde hümaniter ve akademik etkileşimin güncelliğinin 
artmakta olduğunu belirten Kasım Jomart Tokayev, temelleri Orta Çağ’da atılan Türkistan 
şehrinin arkeolojik ve bilimsel açıdan henüz tam ve kapsamlı olarak araştırılmadığına da 
değindi. 

– Dolayısıla TÜRKSOY ve Türk Akademisi’nin Türkistan bölgesinde arkeolojik 
araştırma çalışmalarının yapılmasına ayrı bir önem vermesi önemlidir. Bunun dışında 
Türkistan şehrinde Türk halklarının dostluk ve birliğini sembolize eden ortak bir mimari 
yapı inşa edersek çok güzel olurdu, dedi Kasım Jomart Tokayev. 
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Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin Onursal Başkanı, Kazakistan’ın 
Kurucu Cumhurbaşkanı, Elbaşı Nursultan Nazarbayev, Türk Konseyi’nin geleceğine 
ilişkin belgenin hazırlanması ve Türkiye’de gerçekleşecek zirvede kabul edilmesi 
gerektiğini belirtti. 

Nursultan Nazarbayev: “İlk önerim şu ki: biz daha da gelişmeye devam etmeli ve Türk 
Konseyi’nin geleceğine ilişkin belgeyi kabul etmeliyiz. Bakü’de gerçekleşen zirvede Türk 
Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin statüsünü Örgüt düzeyine yükseltmeyi teklif 
etmiştim” diye kaydetti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Konseyi’ne üye ülkelerin devlet 
başkanlarını Antalya Diplomasi Forumu’na ve ondan sonra gerçekleşecek Türk Konseyi’nin 
8. zirvesine davet etti. “Değerli kardeşlerimizi Haziran ayında düzenleyeceğimiz 
Antalya Diplomasi Forumu’na özellikle davet ediyorum. Forumumuz küresel ve bölgesel 
meseleler hakkında samimi ve kapsamlı görüş teatisi yapılmasına katkı sunacaktır. Türk 
Konseyi’nin 8. olağan zirvesini 12 Kasım 2021’de İstanbul’da düzenlemeyi ümit ediyoruz” 
dedi Türkiye Devlet Başkanı.

Bununla birlikte, Recep Tayyip Erdoğan, Türk Akademisi ve Türk Kültür ve Miras 
Vakfı bütçelerine üye devletlerin zorunlu  katkı paylarına ilişkin protokollerin onaylanmış 
olduğuna değinerek “Uzun süredir gönüllü katkılarla çalışan bu iki örgüte ait protokollerin 
bir an önce yürürlüğe girmesinde de fayda görüyoruz” diye kaydetti. 

Zirvede konuşan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov: “Kadim Türkistan 
şehrini dünya ülkeleri çok iyi biliyor ve bu şehir Türk dili konuşan ülkelerin tarihine altın 
harflerle yazılmıştır. Bu şehir, Türk Dünyası birliğinin sembolü ve aynı zamanda Türk 
medeniyetinin temelidir diyebiliriz” dedi. 

Özbekistan Cumhurbaşkanı, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin Kalkınma 
Bankası’nın kurulmasını teklif etti. 

Kasım Jomart Tokayev, tarihi zirve çalışmalarının sonuçlarını değerlendirdi ve 
Türkistan Bildirisi’nin kabul edilmesini teklif etti. 

“Konsey statüsünün yükseltilmesi, kurumsal yapısının güçlenmesi ve onun bir örgüte 
dönüşmesi için zaman gerekir. Bu teklifin zirve sonucunda kabul edilecek Türkistan 
Bildirisi’ne dahil edilmesini ve onaylanmasını teklif ediyorum” dedi Kazakistan 
Cumhurbaşkanı. Kasım Jomart Tokayev, zirveyi sonuçlayarak Türkistan Bildirisi’nin 
kabul edilmesini teklif etti.

Bu teklif, taraflarca oybirliğiyle desteklendi ve Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği 
Konseyi’nin gayriresmi zirvesinin sonuçlarına göre Türkistan Bildirisi kabul edildi. 
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29 Mart tarihinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirzyoyev ve Taşkent’e resmi 
ziyaret gerçekleştiren Macaristan Başbakanı Viktor Orban arasında görüşme gerçekleşti.  

Köksaray Cumhurbaşkanlığı Köşkünde üst düzey konuk için resmi karşılama töreni 
düzenlendi. Şevket Mirzyoyev ve Viktor Orban, kürsüye çıktılar. Özbekistan ve Macaristan’ın 
ulusal marşları çalındı. 

Törene iki ülkenin resmi heyet üyeleri katıldı. Cumhurbaşkanı Şevket Mirzyoyev, 
Özbekistan’a gelen üst düzey konuğunu selamlayarak bu ziyaretin Özbekistan ve Macaristan 
arasındaki ilişkilerin yeni aşamasını başlatacağını kaydetti. 

Viktor Orban, sıcak karşılamasından dolayı Özbekistan Devlet Başkanına içtenlikle 
teşekkür etti ve Macaristan’ın Özbekistan’la çokyönlü işbirliğini genişletmeye kararlı 
olduğunu teyit etti. 

Görüşmede taraflar, siyasi, ticari, ekonomi, yatırım, teknik, kültürel ve hümaniter 
alanlardaki işbirliğini geliştirme perspektiflerini müzakere etti. 

Taraflar, karşılıklı güven ve ortak çıkarlara dayalı Özbek-Macar ilişkilerini stratejik 
ortaklık düzeyine çıkarmaya hazır olduklarını teyit etti. Liderler, uzun vadeli işbirliğini 
güçlendirme, verimli yeni yönleri belirleme, iki ülkenin iş adamları arasında ilişkileri 
destekleme konusunda anlaştılar.   

ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI İLE 
MACARİSTAN BAŞBAKANI GÖRÜŞTÜ
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AKKUYU’NUN 4. ÜNİTESİNİN TEMELLERİ 
2022’DE ATILACAK

Türkiye’nin Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) birinci ünitesinin temellerinin 
atıldığı tarihten beri üç yıl geçti. Bundan sonra santralin daha iki ünitesinin temelleri 
atılmıştı. Santarlin son dördüncü ünitesinin temellerini atma töreninin 2022’de 
gerçekleşmesi planlanmakta. 

Akkuyu NGS, Türkiye’nin en büyük yatırım projelerinden biri ve her biri 1200 megavat 
kapasiteli dört reaktörden oluşacak. Santralin ilk ünitesinin 2023’te tamamlanması 
planlanmakta. Diğer üç ünite birer yıl arayla devreye alınacak. Böylece, santral, 2026 
itibarıyla tam kapasite çalışmaya başlayacak. 

Nükleer güç santrali tam kapasite çalışmaya başlayınca yılda yaklaşık 35 milyar 
kilowatt-saat enerji üretecek ve bu durum Türkiye’nin elektrik enerjisi ihtiyacının yüzde 
10’unu karşılayacak. 

Türkiye ve Rusya arasında Mersin ili sınırlarında bulunan Akkuyu’da Nükleer 
Güç Santralinin İnşasında İşbirliğine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşma 2010 yılında 
imzalanmıştı. 

Türkiye’nin ilk nükleer güç santralinin projesi her biri 1200 megavat kapasiteli 
reaktöre sahip dört üniteden oluşmuş olup toplam çalışma kapasitesi 4800 megavat 
edecek. Nükleer güç santralinin 2023’e kadar tamamlanıp devreye alınması planlanıyor. 
Projenin toplam maliyeti 20 milyar dolar olarak değerlendiriliyor.  

Akkuyu NGS’nin inşası tamamlanınca yılda 35 milyar kilowatt-saat enerji üretecek. 
Akkuyu NGS, Türkiye’nin enerji kaynakları ithalatını önemli derecede azaltacak.    
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2 Nisan günü Kırgızistan Başbakanı Ulukbek Maripov, Kırgız-Kazak Hükümetlerarası 
Heyeti’nin IX. toplantısı kapsamında Kazakistan Başbakanı Askar Mamin ile görüştü. 

Taraflar, Kırgızistan Devlet Başkanı’nın Kazakistan’a resmi ziyareti sırasında imzalanan 
anlaşmalar ve ortak yatırım projelerinin hayata geçirilmesi dahil bir çok alanda iki ülke 
arasındaki işbirliğinin perspektiflerini ele aldı. 

Burada belirtmek gerekir ki, aynı gün, Kırgız-Kazak sınırlarında kapsamlı rekonstrüksyon 
çalışmalarından sonra Ak Jol sınır kapısı açıldı. 

Sınır kapısının rekonstrüksyon çalışmaları geçen yıl Mart ayında başlamıştı. Kırgızistan 
devlet bütçesinden bunun için 305 milyon som tahsis edilmiş. İnşaat ve montaj çalışmaları 
için 225 milyon, teknik donanım için 80 milyon som harcanmıştır. 

KAZAKİSTAN VE KIRGIZİSTAN BAŞBAKANLARI 
ORTAKLIK PERSPEKTİFLERİNİ GÖRÜŞTÜ
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AZERBAYCAN VE TÜRKİYE 
ORTAK YATIRIM FONUNU OLUŞTURACAK

Azerbaycan ve Türkiye arasında ortak yatırım fonunun oluşturulmasına yönelik kapsamlı 
çalışmalar yapılıyor. 

Bunu, 2 Nisan günü Azerbaycan-Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler müzakere edilirken 
Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Cabbarov duyurdu. 

M.Cabbarov’un belirttiğine göre, Azerbaycan-Türkiye arasındaki ekonomik işbirliğinden 
sorumlu Hükümetlerarası Komisyonun çalışmaları kapsamında ortak yatırım fonunun 
oluşturulmasına dair anlaşma sağlanmıştır. 

“Şu an Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından kurulan Azerbaycan Yatırım Şirketi ve 
Türkiye’nin Ulusal Refah Fonu arasında yatırım fonunun oluşturulmasına ilişkin müzakereler 
yapılmakta” diye kaydetti M.Cabbarov.

Aynı zamanda Azerbaycan’ın kardeş Türkiye’ye yatırım hacminin 19 milyar dolara 
ulaştığı, Türkiye’nin Azerbaycan ekonomisine yatırımının ise 13 milyar dolar ettiği belirtildi. 
Bakanın dediğine göre Türkiye, Azerbaycan ekonomisinin petrol sektörüne yaptığı yatırımlar 
bakımından lider konumunda. 

“Şu an Azerbaycan’da Türkiye sermayeli 4,2 bin şirket faaliyet gerçekleştiriyor. Geçerli 
300 proje açısından Türk şirketlerinin faaliyetleri 16,3 milyar dolar olarak değerlendiriliyor” 
diye sonuçladı M.Cabbarov. 
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TÜRKMENİSTAN VE KAZAKİSTAN 
TİCARET OFİSLERİNİ AÇACAK

Şu an Türkmenistan ve Kazakistan girişimcileri arasında sözleşmelerin yapılması ve 
ürün alışverişinin artırılması için iki ülkede ticaret ofislerinin açılmasına ilşkin konular 
görüşülüyor. Özellikle yakıt, enerji, ulaştırma, transit ve sanayi sektörlerinde işbirliğinin 
genişletilmesine önem verilmektedir. 

Bu durum, iki ülkenin iş adamları arasında iş ilişkilerinin ve ürün ticaretinin artmasını 
teşvik edecek. Kazakistan ve Türkmenistan, enerji pazarındaki önemli oyunculardır.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından: “Türkmen gazı, uzun yıllar boyunca 
Türkmenistan-Özbekistan-Kazakistan-Çin gaz hattı üzerinden Çin’e nakledildi” denildi. 

Bu arada Türkmenistan ve Kazakistan stratejik ortaklardır. Aşkabat ve Nur Sultan, gaz 
sektöründe ve sınır bölgelerinde bulunan maden sahalarını geliştirme alanlarında ortaklık 
yapma konularını düzenli olarak müzakere ediyor.    
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