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Turkic Weekly, Sizi Türk dünyasındaki son gelişmelerin nabzını tutmanıza yardımcı
olacak haber kaynağıdır. Turkic Weekly, Türk dili konuşan ülkelerde cereyan eden kilit
öneme sahip siyasi, sosyal, ekonomik ve bilimsel olaylar hakkında güvenilir bilgi ve
güncel analiz sunmaktadır.

Bu haber bülteni Türk Akademisi Uluslararası Teşkilatı tarafından hazırlanmıştır.

ÜÇÜNCÜ DÜNYA ÜLKELERİYLE İLİŞKİLERİ PEKİŞTİRME YILI
10 Şubat Tarihinde Avrasya Ekonomik Komisyonu resmi internet sayfasında Avrasya Yüksek
Ekonomik Kurulu Başkanı, Kazakistan Cumhurbaşkanı N.A.Nazarbayev’in hitap konuşması
yayınlandı. N.Nazarbayev hitabında kuruluşun diğer katılımcılarına 2016 yılını “Avrasya Ekonomik
Birliği’nin üçüncü dünya ülkeleri ile ekonomik ilişkilerini derinleştirme yılı” olarak ilan edilmesini
teklif etti.
N.Nazarbayev’in hitabında “Avrasya Ekonomik Birliği vatandaşların refahı için yeni imkanlar ve
ekonominin gelişimi için de istikrarın oluşumuna zemin hazırlayacak önemli entegrasyon birliğidir.
Avrasya Ekonomik Birliği’ni Avrupa ve büyüyen Asya arasında güvenli köprü vazifesinde dünya
ekonomik sistemine entegre olan açık ekonomik camia olarak görmekteyiz” dedi.
Kazakistan Devlet Başkanı hitabında İpek Yolu Ekonomik Kemeri’nin inşaatı inisiyatifleri ile Avrasya
Ekonomik Birliği etkileşimi, Şanhay İşbriliği Örgütü ve Avrupa Birliği ile işbirliğini derinleştirmenin
büyük önem taşıdığının altını çizmiştir.
Uzmanlar yakın dönemde AEB’ne üye ülke hükümetlerinin Komisyon ile etkileşimde bulunarak
belirtilen konular üzerinde kilit ortaklarla çalışılması ve herkesin çıkarları doğrultusunda çözüme
götürülmesi gerektiğini belirtmektedir. Nursultan Nazarbayev AEB’ne üye ülkelerin ihracat
potansiyelinin hayata geçirilmesi, enerji kaynaklarının serbest dolaşımının sağlanması amacıyla ortak
elektrik enerjisi, petrol ve petrol maddeleri ile gaz pazarının oluşturulması programını kabul etme ve
gerçekleştirilmesini hızlandırmayı teklif etti.
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ORTAKLAR GÜVENLİK KONULARINI GÖRÜŞMEKTE
8 Şubat’ta Almanya Başbakanı Angela Merkel Türkiye’ye resmi ziyarette bulundu. Temasları sırasında
Türkiye Cumhurbaşkanı R.T.Erdoğan, Başbakan A.Davutoğlu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin diğer
hükümet temsilcileri ile görüşmelerde bulundu. İkili görüşmelerin gündemini Yakın Doğu’da,
özellikle mülteciler ile Suriye’deki askeri ve siyasi durum konuları oluşturdu.
Almanya Başbakanı Suriye vatandaşlarının yasadışı yollarla sınırı geçmelerinden bahsederek
mültecilerin Avrupa’ya yasal yollarla girmesini sağlayacak yasa tasarısı konusu üzerinde çalışılması
gerektiğinden söz etti. Çoğunluğu Türkiye üzerinden Avrupa’ya göç eden mülteciler konusu Almanya
için çok güncel konulardan biridir. Uzmanların görüşüne gore baharın gelmesiyle Avrupa’ya girmeye
çalışan mültecilerin yeni göç dalgasını beklenmektedir. Daha once belirtildiği gibi Türk hükümetine
mülteciler sorununu çözmeye yardım amaçlı AB Türkiye’ye 3 milyar Avro tahsis etme kararı almıştır.
Merkel A.Davutoğlu ile temasları sırasında mali yardımı yapma mekanizmasının onaylandığını belirtti.
Taraflar ayrıca Suriye’de meydana gelen değişiklikleri de görüşme imkanı buldular. Suriye hükümet
askerlerinin saldırılarının durdurulması gerektiğini belirten Almanya Başbakanı Merkel’in görüşüne
göre Rusya’nın desteği ile Halep’e hücuma başlamışlardır. Merkel’e göre bu operasyonlar sırasında
darbeye çok fazla sivil kişi maruz kalıyor. Аhmet Davutoğlu da Türkiye gerektiği taktirde Türkiye
sınırlarında bulunan Suriyeli mültecileri kabul edebileceğini ifade etti.
Yıl başından itibaren A.Davutoğlu ve A.Merkel arasında geçen bu formattaki temasların ikincisi
olduğunu belirtelim. Daha önce Ocak ayının sonunda Almanya ve Türkiye heyetlerinin ilk resmi
hükümetlerarası isitşareleri geçmişti.
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МÜNİH GÜVENLİK KONFERANSI
12-14 Şubat 2016 Tarihlerinde Münih’te 52.Güvenlik Konferansı yapıldı. Konferansın bu yılki temel
konularını Suriye’deki savaş ve göç krizi oluşturdu.
Üç günlük konferansın programı oldukça yoğun. Siyasetçi ve uzmanların bu yılki görüşmelerinin
geçen yılki görüşmelerden esas farkını müzakere konularının değişmesi oluşturmakta. Uzmanların
belirttiğine göre Münih görüşmelerindeki taraflar değişmedi, geçen sene olduğu gibi bir taraftan Batı
(ABD) ve diğer taraftan Rusya bulunmaktadır. Geçen sene siyasetçiler “Ukrayna krizini” masaya
yatırırken, bu yılın odak konusunu Suriye ve mülteciler oluşturmaktadır. Ancak Ukrayna konusu halen
gündemde. 12 Şubat’ta ayrıca Normand Dörtlüsü (Ukrayna, Rusya, Almanya, Fransa) de bir araya
geldi.
Avrupa siyasetçilerinin Rusya’nın Suriye’deki harekatı üzerine eleştirel konuşmada bulunduklarını
belirtmek gerekir. Almanya Savunma Bakanı Ursula Von Der Leyen Rusya’nın Suriye harekatını
hayasız olarak açıkladı. Von Der Leyen Münih’te yaptığı konuşmasında “barış isteyen birkaç hafta
beklemez” ifadesini kullanarak Moskova’nın Suriye ateşini 1 Mart’tan itibaren kesme teklifine işaret
etti. Münih’te konferans arefesinde “Suriye kontakt grubu” katılımcılarının bir hafta içinde yapılacak
ateşkes üzerinde mutabık kaldıkları belirlendi.
Münih Konferansı şu anda 40’tan fazla ülkeden siyasetçi, diplomat, asker, işadamı ve bilimadamları
bir araya getiren en etkili müzakere forumuna dönüşmüştür.
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HAZAR ÜLKELERİNİN TRANSİT TAŞIMACILIK KORİDORU
11 Şubat’ta Çin Kazakistan Türkmenistan İran demiryolu hattından ilk test yük treni yola çıktı.
Ocak ayının sonunda Çin’in İu şehrinden yola çıkan yük treni Türkmenistan’a 7908 km mesafe
katederek 9 günde geldi.
Demiryolu güzergahının Тürkmenistan kısmı 1156 km’dir. Trenin birkaç gün sonra nihai hedefi olan
İran’ın başkenti Tahran’a ulaşacağı beklenmekte.
Çin Kazakistan Türkmenistan İran tren hattının toplam uzunluğu 10 bin km’yi oluştuturken, yolda
geçen süresi 14 gündür. Bu da 25-30 gün süren deniz taşımacılığına göre iki kat daha hızlıdır.
Uzmanlara göre tren hattı Doğu Çin’den Basra Körfezi’nin pazarlarına yük ve malların en optimal
taşımacılığını sağlayacaktır.
Kazakistan Türkmenistan İran demir yolu hattının inşaatından sonra transit taşımacılık koridorunun
açılması sağlandı.
2015 yılında Uluslararası Türk Akademisi’nin Kazakistan Parlamentosu Meclisi ile birlikte Astana
Ekonomik Forumu çerçevesinde “Hazar Transit Koridoru: Altyapının Gelişimi ve Ekonomik
İşbirliği” konulu oturum gerçekleştirdiğini belirtmek gerekir.
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ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK KONULARI
8-15 Şubat Tarihlerinde Bakü’de Bakü Uluslararası Çok Kültürlülük Merkezi tarafından Çok
Kültürlülük Kış Okulu düzenlendi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 2016 yılı Azerbaycan’da çok kültürlülük yılı
olarak ilan edilmişti. Azerbaycan uzmanlarına göre bu yıl ayrıca merhamet ve iyi niyet yılı olarak da
sayılabilir. Bu bakımdan Bakü Uluslararası Çok Kültürlülük Merkezi tarafından çok kültürlülük ve
hoşgörü konularındaki yaz ve kış okullarının düzenlenmesi çok anlamlıdır.
Azerbaycan Cumhuriyeti Çok Kültürlülük, Din ve Milliyetler konusundaki Devlet Müşaviri Kamal
Abdullayev Bakü Slavyan Üniversitesi’nde Bakü Kış Okulunun düzenlenmesinin gelenek halini
aldığını belirtti. Kış Okulu sırasında öğrenciler Azerbaycan Çok Kültürlülüğü ile tanışarak Azerbaycan
gerçeklerini şahsen izleme imkanına sahip olmaktadır.
Bakü’de yaz ve kış okullarında kurallı olarak dünyanın değişik ülkelerinden gelen tanınmış bilim
adamları, tarihçi ve diplomatların konferans verdiklerini hatırlatalım. Bu seneki Kış Okulunda
Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali Çağdaş Türk Dünyasında Çok Kültürlülüğün
Yeri ve Rolü konulu konferans verdi. Türk Akademisi Başkanı yaptığı konuşmasında Azerbaycan ve
Kazakistan’ın milli brendi haline gelen çok kültürlülüğün geleceğimizin yapıtaşlarını oluşturan
hazinelerimizden olduğunun altını çizdi. Dünya platformunda barış ülkesi imajını haklı olarak
kazanan Azerbaycan gibi Kazakistan’ın da çevresinde bağımsızlığımızın garantisi ve teminatı olan
barış ve huzur alanını oluşturduğunu belirtti.
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NATO DOĞU AVRUPA’DAKİ VARLIĞINI GÜÇLENDİRMEKTE
10-11 Şubat Tarihlerinde Doğu Avrupa’da ittifakın pozisyonunu güçlendirme konusunu görüşen
NATO Savunma Bakanları toplantısı yapıldı. Avrupa basınında yer alan haberlere göre Kuzey
Atlantik Antlaşması Örgütü Doğu Avrupa ve Baltık ülkelerinde ek birimlerin yerleştirilmesi planını
incelemektedir.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Savunma Bakanlarının ilk günkü görüşmelerinin ardından
NATO’nun Doğu Avrupa’daki varlığının daimi güçlendirilmesinin onaylandığını bildirdi. NATO
Genel Sekreteri’nin belittiğine göre “takviye imkanları bulunan ve eğitim yapan çok uluslu rotasyon
güçleri sözkonusudr”.
Uzmanların belirttiğine göre son günlerde NATO’nun Gürcistan, Ukrayna ve Baltık ülkeleri ile
temasları yoğunlaştı. Otoriter uzmanların yazdıklarına göre Kuzey Atlantik İttifakı Yakın Doğu’daki
pozisyonlarını güçlendirmek yerine Doğu Avrupa’da faaliyetini yoğunlaştırarak Rusya’yı tutma şıkkını
seçmiştir.
NATO’ya üye ülke Savunma Bakanları her sene Brüksel’de bir araya gelerek geçen yılı
değerlendirerek yeni yılın planlarını belirlemektedir. Bu yıl NATO Baltık denizinde Büyük Britanya
askeri gemileri ile askeri deniz güçlerini takviye etmeyi planlamaktadır. NATO temsilcilerine göre bu
tür faaliyetler Ukrayna senaryosunun tekrar edilmemesini ve Rusya tarafından gelecek herhangi bir
saldırıyı önleme tedbirleridir.
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KAZAKİSTAN VE İRAN İŞ KONSEYİ
FAALİYETİNE BAŞLAMIŞTIR
7-8 Şubat Tarihlerinde Kazakistan ve İran tarafından Tahran’da 160’a yakın Kazakistan ve 700’e yakın
İran menşeili şirketin katıldığı ilk İş Konseyi yapıldı. Kazakistan tarafını Bayterek Holdingi Yönetim
Kurulu Başkanı K.Bişimbayev’ın başında bulunduğu heyet temsil etti.
İran basınında yer alan haberlere göre tarafların girişimiyle kurulmuş olan İş Konseyi Kazakistan ve
İran arasındaki ticari ve yatırım işbirliği, bilimsel ve teknolojik etkileşimin güçlenmesini sağlayacakır.
İran temsilcisi Amir Abedi Kazakistan ve İran işbirliğinin önemli alanlarından birini bankacılığın
oluşturduğunu ifade etti.
Taraflar ayrıca Kazakistan ve İran arasındaki vize rejiminin kolaylaştırılması gerektiğine vurgu yaptılar.
Şu anda İran’da 190 ülke ile havalimanında vize alma sisteminin bulunduğu belirtildi.
İş Konseyi toplantısı sonrasında İran’a uygulanan yaptırımların kaldırılmasından sonra ilk anlaşma
imzalandı. Kazakistanlı Meat Processing and Service şirketi İran’a 30 milyon ABD Doları değerinde
et ürünlerinin ihracı anlaşmasını imzaladı.
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Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye Devlet Başkanları tarafından 2010 yılında
kurulan Türk Akademisi Uluslararası Teşkilatı, Türk dünyasının dillerini, kültürünü ve
kadim çağlardan günümüze kadarki tarihini titizlikle ve kapsamlı bir şekilde inceleyen ve
benzer konulardaki bilimsel araştırmaların koordinasyonunu üstlenen uluslararası örgüttür.
Uluslararası Türk Akademisi, Türk dünyasının araştırma ve eğitim merkezleri arasındaki
bilimsel işbirliğini teşvik etmektedir.
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Astana, 010000
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