Тurkic Weekly 2016 30 (41) (10-16 Ekim)
Turkic Weekly, Türk dünyasında yer alan haftanın en önemli gelişmelerini
değerlendirmektedir. Turkic Weekly, Türk dili konuşan ülkelerde cereyan eden güncel
meseleler hakkında güvenilir bilgi ve objektif analiz sunmaktadır.
Тurkic Weekly analitik bülteni Uluslararası Türk Akademisi tarafından hazırlanmıştır.

23. DÜNYA ENERJİ KONGRESİ
9-13 Ekim tarihlerinde İstanbul’da “Yeni Ufukları Kucaklamak” ana konusunda 23. Dünya Enerji
Kongresi organize edildi. Etkinliğe Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi daveti
üzerine Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Venezuela
Devlet Başkanı Nicolas Maduro katıldı.
Kongreye siyasetçiler, sivil toplum kuruluşlarin temsilcileri ve büyük enerji şirketlerinin yöneticileri
dahil olmak üzere etkili ve söz sahibi şahsiyetler iştirak etti. 23. Dünya Enerji Kongresi’ne ayrıca
enerji sanayisi liderleri, uluslararası teşkilatlar, araştırma merkezleri, üniversiteler, enerji ve sanayi
merkezlerinden 10 binden fazla kişi katıldı.
Türk basınına göre Kongrede Saudi Aramco, BP, Gazprom, Shell, Total, Росатом, SOCAR,
LUKOIL, OMV, EDF, EnBW, ENGIE, TANAP, E.ON, DESFA ve CNNC gibi dünyanın büyük
enerji şirketlerinden yöneticiler ve üst düzey yetkililer küresel enerjinin en güncel meselelerini
değerlendirdi.
Etkinliğin açılış töreninde Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım konuşma yaptı. Başbakan enerji
kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve enerji ürünlerinin nakliyatı güvenliğinin önemine vurgu yaptı.
B.Yıldırım Türkiye’nin de katıldığı enerji projeleri konusunda Bakü-Tbilisi-Ceyhan petrol boru hattı
ile Bakü-Tbilisi-Erzurum doğal gaz boru hattının öneminin altını çizdi. Türkiye Başbakanı içinde
Azerbaycan ve Türkiye’nin de önemli rol oynadığı Avrupa enerji güvenliğinin sağlanması açısından
Güney Gaz Koridoru’nun vazgeçilmez olduğunu açıklayarak, birkaç kısımdan oluşan bu projenin tüm
alanlarındaki çalışmalarına başarılı şekilde devam edilmekte olduğunu söyledi.
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Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev “Dünya Enerji Kongresi’nin Türkiye’de gerçekleşmesi
önemli bir gelişmedir. Bu durum Türkiye’nin dünya enerji siyasetindeki rolünün gitgide artmakta
olduğunu göstermektedir.
Türkiye enerji güvenliği meselelerinin çözümünde çok önemli adımlar atmaktadır” diye konuştu.
Kongreye katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin mevcut durumun petrol sektöründeki
yatırımların son 25 yıldaki en aşağı noktaya düşmesine, yeni kaynaklar araştırma çalışmalarının ve
birçok projelerin durdurulmasına neden olduğunu açıkladı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kongrede kapsamlı bildiri sundu. R.T. Erdoğan
enerji sorunlarını çözmeden yatırım ve kalkınmadan söz etmenin isabetli olmadığını açıkladı. Türkiye
Cumhurbaşkanı “Azeri petrolü başta olmak üzere Hazar petrolünün Ceyhan'a akışını sağlayan BaküTiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı'nı hayata geçirdik. Yine Azerbaycan'la birlikte geliştirdiğimiz Güney
gaz koridorunun belkemiğini teşkil eden Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi'ni (TANAP)
inşa ediyoruz. TANAP ve hattın devamını oluşturacak Trans Adriyatik Boru Hattı'yla Azeri gazı
Türkiye ile birlikte Avrupa piyasalarına ulaşmış olacaktır” dedi.
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ERİVAN’DA KGAÖ ZİRVESİ
14 Ekim tarihinde Erivan’da Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün olağan toplantısı gerçekleşti.
Toplantıya Beyaz Rusya Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Başbakanı Bakıtjan
Sagintayev, Kırgızistan Devlet Başkanı Almazbek Atambayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
ve Tacikistan Devlet Başkanı Emomali Rahmonov katıldı.
Aynı gün savunma ve dış politika kurumları, KGAÖ üye ülkeleri güvenlik konseyleri sekreterleri
silahların standartizasyonu ve askeri kadroların birlikte eğitimi konularını değerlendirdi. Müşterek
toplantı esnasında katılımcılar önümüzdeki yıl için operasyonel ve askeri eğitime ilişkin ortak
etkinlikler planını onayladı.
Toplantının en somut sonuçlarından biri KGAÖ genelinde terör gruplar olarak kabul edilen terör
örgütlerinin ortak listesini oluşturma meselesinin ele alınmasıdır. Yerel basına göre “KGAÖ üye
ülkelerinin birinde yer alan ve mevcut ulusal mevzuatta öngörülen terör faaliyetinden sorumlu olan
her örgüt ortak listeye dâhil edilecektir”.
KGAÖ üye ülkeleri Devlet Başkanlarının katılımı ile gerçekleşen toplantıda taraflar daha önceki
zirvelerde alınan kararların yerine getirilmesi meselelerini, ayrıca teşkilatın dönem başkanlığını yürüten
Ermenistan’ın önerilerini değerlendirdi. Şöyle ki, toplantı katılımcıları KGAÖ’nün 2025 yıla kadar
dönemi kapsayan Kolektif Güvenlik Stratejisi’ne ve KGAÖ Krizlere Hazırlık Merkezi’nin kuruluşuna
ilişkin kararları değerlendirdi.
Toplantı sonunda KGAÖ dönem başkanlığı Ermenistan’dan Beyaz Rusya’ya geçti.
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İLHAM ALİYEV’İN TÜRKİYE’YE
ÇALIŞMA ZİYARETİ
Geçtiğimiz hafta Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev Türkiye Cumhurbaşkanının özel daveti
üzerine Türkiye’ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında İ.Aliyev Dünya Enerji
Kongresi’ne katıldı.
Bunun yanısıa Azerbaycan Devlet Başkanı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta
olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’nin birçok üst düzey yetkilileri ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
Türk medyası Aliyev’in Türk halkına ilettiği destek verici mesajlarına özel vurgu yaptı. “Sabah”,
“Hürriyеt”, “Yeni çağ” gazeteleri konu ile ilgili yayınladığı haberlerde Azerbaycan Devlet Başkanının
her zaman olduğu gibi Türkiye’yi tam desteklediğinin altı çizildi. Türkiye’nin Temmuz ayındaki kritik
durumdan onurla çıktığı, Türk halkının darbe girişimine karşı kararlı bir duruş sergileyerek devleti
koruduğuna dair İ.Aliyev’in Kongrede dile getirdiği düşüncelerini yerel gazeteler ön plana çıkardı.
Şöyle ki, yaptığı konuşmasında İlham Aliyev “Bugün Türkiye’nin başarılı ve güvenli adımlarla
ilerlediğini büyük sevinçle gözlemlemekteyiz. Türkiye G-20 üyesidir. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini
değerlendirmek için sadece bir gerçeğe dikkatinizi çekmek isterim. Geçen yılın Kasım ayında
Antalya’da yapılan G-20 Zirvesine Türkiye anılan grubun üyesi olmayan bir ülkeyi davet etme hakkını
Azerbaycan’ı davet ederek kullandı. Bunun için Size tekrar teşekkürlerimi ifade ederim” dedi.
Anılan ziyaret İ.Aliyev’in bu sene içinde Türkiye’ye yaptığı dördüncü ziyaretidir.
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A.ATAMBAYEV’İN GÜRCİSTAN’A
YAPTIĞI RESMİ ZİYARETİNİN SONUÇLARI
12 Ekim tarihinde Kırgızistan Devlet Başkanı Almazbek Atambayev Gürcistan’a resmi ziyaret
gerçekleştirdi. Ziyaret çerçevesinde A.Atambayev Gürcistan Devlet Başkanı Georgi Margvelaşvili ile
görüşme yaptı.
А.Atambayev’e Gürcistan’a yaptığı ilk ziyaretinde büyük bir heyet eşlik etti. Şöyle ki, Kırgızistan
heyetinde Devlet Başkanı eşinin yanısıra Kırgızistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı E..Abdıldayev,
Kırgızistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Başkan Yardımcısı, Dış Siyaset Bölüm Başkanı S.İsakov,
Kırgızistan Cumhuriyeti’nin Azerbaycan’daki Büyükelçisi A.Buranov, Kırgızistan İçişleri Bakanı
K.Cunuşaliyev, Kırgızistan Olağanüstü Durumlar Bakanı K.Boronov, Kırgızistan Eğitim ve Bilim
Bakanı E.Sariyeva ve diğer üst düzey yetkililer bulundu.
Gürcistan basınına göre toplantı esnasında taraflar karşılıklı ilişkileri geliştirme konularını, ticaret,
ekonomi, yatırım ve sosyal alanlardaki işbirliğini genişletme meselelerini değerlendirdi.
İkili görüşmede Gürcistan Devlet Başkanı G.Margvelaşvili A.Atambayev’in Gürcistan’a yaptığı ilk
ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesini sağlayacağını dile getirdi. Gürcistan Devlet Başkanı
güvenlik, ekonomi ve eğitim alanlarında yapılan anlaşmaların iki ülke ilişkileri açısından yeni fırsatlar
sunacağını açıkladı.
A.Atambayev resmi ziyaret için davetinden ve konukseverliğinden dolayı Gürcistan tarafına
teşekkürlerini iletti. Atambayev “Biz ekonomik işbirliği ile ilgili meseleleri değerlendirdik. Tabii,
mecvut ticaret alışverişi istenilen düzeyde olmadığından haberdarız. Görüşmeler esnasında içişleri
kurumlarının reforme edilmesi, turizm potansiyelinin geliştirilmesi, ihracat amaçlı ortak işletmelerin
kurulması, su enerjisi gibi birçok alanlarda işbirliği yapma perspektifleri değerlendirildi” diye konuştu.
Genel olarak, Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayınlanan bilgiye göre Kırgızistan
ve Gürcistan yetkilileri arasında yapılan görüşmeler dostluk ortamında ve çok verimli geçmiştir.
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TATARİSTAN-TÜRKMENİSTAN
İŞBİRLİĞİ GENİŞLEMEKTE
10 Ekim tarihinde Aşkabat’ta Türkmenistan-Tataristan İş Forumu gerçekleşti. Forum katılımcıları
arasında Tataristan Cumhuriyeti’nin Yatırımlar Geliştirme Ajansı, Ticaret ve Sanayi Odası,
İşletmeciler Destek Fonu, Bilimler Akademisi temsilcileri ve diğer yetkililer bulundu.
Tataristan Devlet Başkanını “Oğuzhan” kompleksinde Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulı
Berdımuhamedov kabul etti. Görüşmelere Türkmenistan tarafından bakanlıklar, devlet kurumları ve
şirketleri, dernekler, komiteler, bankalar, Sanayiciler ve İşletmeciler Birliği, Bilimler Akademisi, birçok
üniversiteler ve diüer kurumların temsilcileri katıldı.
Rustam Minihanov’a göre Türkmenistan ve Tataristan petrol araştırma ve petrol üretimi, doğal gaz
nakliyatı, araba yapımı, enerji, kimyasal ürünler tedariki, ilaç üretimi ve tıp, ziraat ve tarımcılık
alanlarında karşılıklı ilişkileri geliştirmek için büyük potansiyele sahiptir.
Bilim alanındaki işbirliğini geliştirmenin önemini vurgulayan taraflar Türkmenistan ve Tataristan
Cumhuriyeti Bilimler Akademileri arasında yüksek mesleki eğitim ve kualifiye kadroların eğitimi
alanlarında verimli ilişkilerin geliştirilmesi konusunda hemfikir olduklarını dile getirdi. Özellikle sağlık,
ilaç üretimi, tıp bilimi ve pratiği alanlarında işbirliği ve deneyim alışverişinin perspektif açısından çok
verimli olduğunun altı çizildi.
Forum sonunda 2017-2018 yılları için ticari, ekonomik, bilimsel, teknik, kültürel, sosyal ve diğer
alanları kapsayan Hükumetlerarası İşbirliği Programı’nın imzalama töreni gerçekleşti.
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TÜRK KENEŞİ
19. KIDEMLİ MEMURLAR TOPLANTISI
Geçtiğimiz hafta İstanbul’da Türk Keneşi 19. Kıdemli Memurlar Toplantısı gerçekleşti. Toplantıya
Türk Keneşi üye ülkeler Dışişleri Bakanlıkları temsilcileri, Uluslararası Türk Akademisi (TWESCO),
TÜRKSOY, Türk Kültürü ve Mirası Fonu ve Göçebeler Kültürü Merkezi heyetleri katıldı.
Bu yıl ikinci kere organize edilmekte olan toplantıda önümüzdeki Kasım ayında Kırgızistan’da
gerçekleşecek olan Türk Keneşi’nin VI. Zirvesine hazırlık meseleleri değerlendirildi. Bununla birlikte
toplantı katılımcıları Türk Keneşi’nin diğer mevcut meselelerini de ele aldı. Bunun dışında toplantı
gündeminde TWESCO, Türk Kültürü ve Mirası Fonu ve Göçebeler Kültürü Merkezi’nin birçok
belgeleri değerlendirildi.
Kıdemli Memurlar Toplantısı (KMT) Türk Keneşi’nin resmi yapısal kuruluşlarından biridir. Anılan
toplantılar 3 Ekim 2009 tarihli Türk Dili Konuşan Ülkeler Konseyi’nin kuruluşuna dair Nahçıvan
Anlaşması’nda öngörülen düzene uygun şekilde organize edilir.
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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.
www.twesco.org | 57-49-86
57 Tauelsizdik caddesi, Barış ve Uyum Sarayı
Astana, 010000 | Kazakistan
@intturkicacadem
https://www.facebook.com/International-Turkic-Academy-832484896847678/

