
	

Yazar Nevzat Simsek, 
Avrasya Araştırma Enstitüsü, Kazakistan 

	

24.01.2017-30.01.2017	•	No:	100	

BILGIYI STRATEJIYE DÖNÜŞTÜRME AMACINDA BIR KURULUŞ:  
AVRASYA ARAŞTIRMA ENSTITÜSÜ	
Avrasya Bölgesi, özellikle Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetler Birliğinin dağılmasından 
sonra ayrı bir önem kazanmıştır. Bölge; 
sosyo-ekonomik, kültürel, siyasi ve güven-
lik meseleleriyle ve sahip olduğu enerji 
kaynaklarıyla büyük güçlerin dikkatini 
çekmektedir. Özellikle bölge üzerinde Batı 
(ABD başta olmak üzere) ve Rusya 
arasındaki mücadele, Putin başkanlığındaki 
Rusya’nın izlediği Avrasyacılık politika-
ları, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev’in Avrasyacılık politikaları ve 
Avrasya'da Türk jeopolitiği günümüzde 
çok tartışılan bir konu haline gelmiştir. Her 
ne kadar Avrupa ile siyasi ve ekonomik 
ilişkilerini geliştirse de Türkiye’nin jeopoli-
tik konumu itibariyle, aynı zamanda Asya 
ülkelerini göz ardı etmesi mümkün görün-
memektedir. Fakat bölge, sunduğu 
fırsatların yanı sıra kendi içinde ciddi 
sorunları da çözmeye çalışmaktadır.  
SSCB sonrası ülkelerin serbest piyasa 
ekonomilerine geçiş sürecinde yaşadığı 
problemler her bir ülke özelinde ayrı ayrı 
ele alınması gereken özellikler göstermek-
tedir. Bu dönüşüm süreci, bölge ülkelerinin 
siyasi kurumlarında, ekonomik yapılarında 
ve dış ilişkilerinde köklü değişiklikleri 
beraberinde getirmektedir. Ayrıca, Avrasya 
ülkelerinin öteden beri devam eden siyasi, 
ekonomik ve etnik sorunları ve bu sorun-
ların taşıdığı riskler hala devam etmektedir. 
Sosyalist dönemden kalan çıkar gruplarının 
(siyasi-ekonomik) varlığını sürdürmesi, 
geçiş sürecinin bir sonucu olarak güçlenen 
ekonomik yapılar, işsizlik oranının yüksek 
olması, birçok açıdan Rusya’ya 
bağımlılığın devam etmesi, gelir 
dağılımında adaletsizlik, yoksulluk vb. 
konular Avrasya Bölgesindeki istikrar için 
tartışılması elzem olan konulardır. 
Ayrıca Avrasya ülkelerinden bazılarının 
Avrupa Birliği perspektifi ve beraberinde 
yaşanan sorunlar, Rusya, Kazakistan ve 
Beyaz Rusya ile başlayan Ermenistan ve 
Kırgızistan’ın katılımıyla genişleyen Av-
rasya Ekonomik Birliğinin (AEB) geniş-
leme potansiyeli, Rusya’nın bu entegrasyon 
için ısrarlı duruşu, Avrasya ülkelerinin 
güvenlik, dış politika ve dış ticaret strateji-
lerini yeniden tanımlamalarını gerektirmek-
te, bölge içi ve dışı ülkelerle ilişkilerinde de 
değişikliklere yol açmaktadır. Yalnızca 
AEB değil, bölgenin dinamik yapısı ve 
bölge içi ve dışı ülkelerin bölgeye yönelik 
artan ilgisi, değişik entegrasyon 
çalışmalarını da gündemde tutmaktadır. 
Avrasya bölgesindeki bu entegrasyon 
arayışları sadece bölge uzmanlarının değil 
konu ile ilgilenen tüm akademisyenlerin 
ilgisini çekmektedir. Bu ve bunun gibi 
nedenlerle, Avrasya bölgesinin geçirdiği 
dönüşüm süreçleri Türkiye için birçok 
fırsat ve riski beraberinde getirmektedir. Bu 
bağlamda, Türkiye’nin bölgedeki dönü-

şümleri dikkatle okuması elzemdir. Öte 
yandan, Avrasya ülkelerinin de Türkiye ile 
gerek ikili, gerekse bölgesel ilişkiler çerçe-
vesinde yürüttükleri ilişkilerin geleceğine 
dair doğru bir bakış açısı belirlemeleri 
kendileri için önemlidir. 
Türkiye ile Kazakistan’ın ortaklaşa kurmuş 
olduğu bir üniversite olan Hoca Ahmet 
Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversi-
tesi’ne bağlı olan Avrasya Araştırma Ensti-
tüsü, bilgi üretme, üretilen bilgileri analiz 
ederek stratejiye dönüştürme amacıyla 
kurulmuş bir araştırma /düşünce kuruluşu-
dur. Dolayısıyla enstitünün araştırma 
kapsamında yukarıda ifade edilen önemli 
konular ön plana çıkmaktadır. Enstitünün 
hedefi, farklı toplulukların ve kültürlerin 
bir arada yaşadığı Avrasya bölgesinde, 
“ortak projeler yapabilmek, ortak duygu ve 
düşüncenin gelişmesine katkı sağlaya-
caktır” düşüncesiyle, barış, istikrar ve 
huzura katkı yapacak araştırmalar yapmak 
ve projeler desteklemektir 
Çeşitli açılardan eksen kaymalarının ya-
şandığı günümüzde Avrasya bölgesinin 
sağduyulu ve makul çözümlere çok daha 
fazla ihtiyacı olduğu bilinciyle, Avrasya 
Araştırma Enstitüsü, 2014 yılından itibaren 
bilgi üretme, tanıma, tanıtma, ideoloji ve 
politikadan uzak durarak akademik analiz-
ler yapma yoluyla Avrasya bölgesindeki 
sorunlara sağduyulu makul çözümlerin 
üretilmesine katkı yapmaya çalışmaktadır. 
Enstitüsü’nün misyonu; genelde Avrasya 
bölgesine, özelde bu bölgede yoğun olarak 
yaşayan Türk Dili Konuşan Devlet ve 
Topluluklara ilişkin bilimsel araştırmalar 
yapmak ve stratejik öneriler geliştirmek 
olarak belirlenmiştir. Enstitüsü'nün vizyonu 
ise; ekonomi, finans, enerji, uluslararası 
ilişkiler, güvenlik, ulaşım, teknoloji, eği-
tim, kültür, sanat, dil, din, felsefe, sosyo-
loji, siyaset, tarih, arkeoloji ve çevre konu-
larında, uluslararası düzeyde tanınan, 
önemli araştırma kuruluşlarından biri 
olmaktır. Bu doğrultuda enstitü, faaliyetle-
rini üç çalışma grubu çerçevesinde yürüt-
mektedir: 1) Ekonomi, Finans ve Enerji 
Araştırmaları Çalışma Grubu; 2) Siyaset, 
Dış Politika ve Güvenlik Araştırmaları 
Çalışma Grubu; 3) Sosyal ve Kültürel 
Araştırmalar Çalışma Grubu. 
Aradan geçen 2 yıllık süre içinde Enstitü-
nün en önem verdiği yayın faaliyeti hiç 
kuşkusuz kitap ve rapor basımıdır. Günü-
müze kadar 8 kitap ve 2 rapor 
yayımlanmıştır. Yayımlanan kitap ve 
raporlar dış politika, enerji, ekonomi ve 
tarih konularını kapsamaktadır. Yayınlar 
Kazakça, Rusça, Türkçe ve İngilizce olmak 
üzere dört dilde okuyucularla pay-
laşılmaktadır. Enstitüye bağlı Çalışma 
Grupları kapsamında analiz, tartışma bildi-
rileri ve makaleler yayımlanmaktadır. 
Günümüze kadar yayınlanan analiz, 

tartışma bildirileri ve makalelerin toplam 
sayısı 66'dır.  
Enstitü, bilimsel araştırma kurumu olmanın 
ötesinde ihtiyaca binaen de facto olarak 
düşünce kuruluşu gibi de yayınlar 
çıkarmaktadır. Bu kapsamda elektronik 
ortamda, politika analizleri, e-bültenler, 
haber yorumlar yayımlayıp bölgedeki 
araştırma kurumları, akademisyen, bürokrat 
ve politikacılarla bu yayınlarını paylaşmak-
tadır. Günümüze kadar enstitü uzmanları 
tarafından Avrasya bölgesine yönelik 
güncel olayları kapsayan 121 politika 
analizi hazırlanmış, 430 haber-yorum 
yazısı kaleme alınmıştır. Enstitü bünye-
sinde 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren aylık 
"Asya Avrupa: Haber-Yorum" dergisi 
çıkarılmaktadır. Dergide röportajlar, poli-
tika analizleri, haber-yorumlar ve enstitü-
nün aylık etkinlik haberleri yer almaktadır. 
Basılı olarak yayımlanan Asya Avrupa 
dergileri Kazakistan’ın tüm devlet kurum-
larına, üniversitelerine, misyonlara ücretsiz 
olarak gönderilmektedir.  
Enstitünün etkinlikleri seminerler, top-
lantılar, kongreler, sempozyumlar, 
çalıştaylar, forumlar, sertifika programları, 
kurslar ve kültürel faaliyetler olmak üzere 
geniş bir spektrumda devam etmektedir. 
Günümüze kadar 59 seminer, 5 yuvarlak 
masa, 1 Forum, 3 Kongre, 2 Sempozyum, 3 
Çalıştay ve 1 Yaz Okulu düzenlenmiştir. 
Ayrıca Kazakistan’daki üniversitelerde 
yüksek lisans ya da doktora eğitimi gören 
genç akademisyen adaylarına, tezlerinin bir 
bölümünü enstitüde yazmaları karşılığında 
burslar verilmektedir. Buradaki amaç da 
Kazakistan’da öğrenim gören genç akade-
misyen adaylarını maddi açıdan destekle-
mektir. 
Avrasya Araştırma Enstitüsü kendine özgü 
bir model yaratmıştır. Bir üniversite bünye-
sinde araştırma enstitüsünü yapılandırmak 
için o enstitünün mali, idari ve akademik 
özerkliğinin sağlanması hayati derecede 
önemlidir. Aksi takdirde enstitülerin, aka-
demik yayınlarında, günceli takip etmede 
ve esnek hareket etmede sorunlar yaşama-
ları söz konusu olabilir ve diğer araştırma / 
düşünce kuruluşları ile rekabet etmeleri 
zorlaşabilir. Sonuç olarak tekrar vurgu 
yapmak gerekir ki, bir kısmı tarihten gelen 
ihtilafları bünyesinde barından Avrasya 
bölgesinin mevcut istikrarının süreklilik 
taşımasının bölge ülkeleri için olduğu 
kadar çevre ülkeler için de çok önemli 
olduğu bilinciyle, Avrasya Araştırma 
Enstitüsü bu hedefler doğrultusunda faali-
yet gösterme düşüncesinde, bugün olduğu 
gibi gelecekte de Avrasya bölgesinde 
işbirliğine, barışa, istikrara katkı yapacak 
araştırmalar yapmayı amaçlamaktadır.



	

Politika, Dış İlişkiler ve Güvenlik 
• Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan 

Nazarbayev, yapmış olduğu açıklama-
da yetkilerinin bir kısmını Parlamen-
toya ve Devlet Bakanlarına devretmeyi 
planladığını açıklamıştır. Ocak ayında 
atanan özel çalışma grubu tarafından 
hazırlanan anayasa değişiklik tasarısına 
göre Parlamento, Başbakan dâhil tüm 
hükümet bakanlarını seçme yetkisine 
sahip olacaktır. Ayrıca, yeni anayasa 
değişiklikleri sosyal ve ekonomik 
kalkınmayı sağlamak için Devlet Ba-
kanlarına daha fazla yetki ve sorumlu-
luk verecek, Cumhurbaşkanı ise büyük 
ölçüde stratejik konular, dış politika ve 
ulusal güvenlik üzerinde odaklana-
caktır. 

• Erkin Kırgızistan İleri Demokrat Par-
tisi, Taza Kırgızistan Partisi ve Ishenim 
Partisi liderlerinin toplantısında taraf-
lar, mevcut hükümete karşı yapıcı mu-
halefet olarak hareket edecek olan bir 
“gölge hükümetin” kurulmasına ilişkin 
bir Mutabakat Anlaşması imzalamış-
lardır. 

• Aşkabat'a yaptığı resmi ziyarette Özbe-
kistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Sai-
dikram Niyazhodjaev, Türkmenistan 
Dışişleri Bakanlığının üst düzey yet-
kilileri ile siyasi istişarelerde bulun-
muştur. Görüşmede ikili ilişkilerin da-
ha da geliştirilmesi yönünde geleceğe 
yönelik beklentiler üzerinde görü-
şülmüştür. 

• Duşanbe'ye yaptığı resmi ziyarette 
AB'nin Orta Asya Özel Temsilcisi Bü-
yükelçi Peter Burian ve Tacikistan 
Devlet Başkanı Emomali Rahmon, Ta-
cikistan için 2014-2020 AB Çoklu 
Gösterge Programı çerçevesindeki çok 
taraflı işbirliğine ilişkin konular üze-
rinde görüşerek Tacikistan ile AB 
arasındaki işbirliğinin mevcut duru-
munu ve daha da genişlemesini içeren 
değerlendirmeler yapmışlardır. 

• Astana'daki Suriye görüşmelerinde 
Rusya, Türkiye ve İran'ın imzaladıkları 
ortak bildiriye göre, taraflar Aralık 
ayının sonlarından bu yana devam eden 
ateşkese tam uyum sağlamak ve süreci 
gözlemlemek için üçlü bir mekanizma 
oluşturmayı kabul etmişlerdir. Ayrıca 
bu üç bölgesel güç, Astana'da muhale-
feti temsil eden grupların önümüzdeki 
ay Cenevre'de BM başkanlığında 
yapılacak olan barış görüşmelerinin 
yeni turunda yer almasına da karar ver-
mişlerdir. 

• Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin 
Halep şehrindeki El-Bab bölgesinde 
DAEŞ hedeflerine karşı Rus Su-24M 
saldırı uçakları ve Su-35S savaş uçak-
larının yanı sıra Türk F-16 ve F-4 çok 
amaçlı savaş uçakları tarafından yürü-

tülen ortak bir hava operasyonu ger-
çekleştirildiğini bildirmiştir. Hava 
saldırıları sonucunda 58 DAEŞ hedefi 
yok edilmiştir. 

• Moğolistan Savunma Bakanlığı, ülke-
nin Silahlı Kuvvetleri'nin Amerika Bir-
leşik Devletleri Pasifik Özel Operas-
yonlar Komutanlığı (SOCPAC) ile 
Barış Kışı-17 adlı ortak bir askeri tat-
bikata ev sahipliği yaptığını bildir-miş-
tir. Ayrıca, ortak tatbikata Moğolistan 
Silahlı Kuvvetleri'nin 150., 330. ve 
350. birimlerinden askerlerin de 
katıldığı belirtilmiştir. 
 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

• Kazakistan Enerji Bakanı Kanat Bo-
zumbayev, ülkenin tahkim işlemlerine 
rağmen Shell ve Eni başkanlığındaki 
Karaşaganak konsorsiyumu ile vergi 
anlaşmazlığı konusundaki görüşmeleri 
sürdürmeyi kabul ettiğini bildirmiştir. 
2016 yılında Kazakistan, Karaşaganak 
gaz kondensat alanından sağlanan üre-
timde tarafların paylarının belirlenmesi 
konusunda, alanın geliştirilmesi üzerin-
de çalışan konsorsiyumdan 1.6 milyar 
dolarlık bir talepte bulunmuştur. 

• İran Ulusal Doğal Gaz Şirketi Başkanı 
Hamid Reza Araqi, uzun süredir ertele-
nen inşaat çalışmaları nedeniyle ülke-
nin Pakistan ile yaptığı doğal gaz boru 
hattı anlaşmasını iptal edebileceğini 
açıklamıştır. İran’ın, Barış Boru Hattı 
projesini tamamlamak için uzunluğu 
180 km.'den fazla olan bir boru hattı 
inşa etmesi gerekmektedir. 

• Moskova'ya yaptığı resmi ziyarette 
İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü 
Behrooz Kamalvandi ve Rosatom Baş-
kanı Alexey Likhachev, durağan izo-
toplar ve nükleer yakıt üretimi de dâhil 
olmak üzere nükleer alanda iki ayrı iş-
birliği anlaşması imzalamışlardır. Ayrı-
ca taraflar, Buşehr’de iki yeni santral 
inşa etme planları üzerinde görüş-
müşlerdir. 

• Tacikistan Maliye Bakanı Yardımcısı 
Jamshed Karimzoda, 2016 yılında 
Rogun Hidroelektrik Santrali’nin inşası 
için 214.5 milyon doların üzerinde har-
cama yapıldığını açıklamıştır. Harca-
mada, 2015 yılında bu amaçla tahsis 
edilen 239.7 milyon dolara kıyasla 25.2 
milyon dolar azalış yaşanmıştır. Rogun 
Hidroelektrik Santrali’nin Aralık 2018' 
de faaliyete geçmesi planlanmaktadır. 

• Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı'ndan 
yapılan açıklamaya göre, ülke reka-
betçi mallarının ihracatını teşvik etmek 
için 2017 yılının ilk çeyreğinde Beyaz 
Rusya'da bir ticarethane açmayı planla-
maktadır. 

• Aşkabat'ta düzenlenen Orta Asya 
Devletlerarası Su Koordinasyonu Ko-

misyonu (ICWC) toplantısında ICWC’ 
ye üye devletler, 2016 vejetasyon dö-
nemi sonuçlarının yanı sıra sulanan 
alanlar için suyun kullanılabilirliğini 
etkileyen Siri Derya ve Amu Derya ne-
hirlerinde 2017 yılı için kaskadlardan 
yapılacak çekme limitleri ve bu konuda 
kullanılacak öngörü yöntemleri üzerin-
de tartışmışlardır. 

• Kabil'e yaptığı resmi ziyarette Özbe-
kistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Ka-
milov ve Afganistan Cumhurbaşka-nı 
Muhammed Eşref Gani, ikili işbirliği-
nin daha da geliştirilmesi yönünde gö-
rüş alışverişinde bulunmuşlardır. 
Ayrıca, ziyaret çerçevesinde düzenle-
nen oturumlarda taraflar, iki ülkenin ti-
caret hacmini 1.5 milyar dolara 
çıkarmayı hedefleyen ikili ticareti içe-
ren ekonomik nitelikli bir anlaşma im-
zalamışlardır. Ocak-Ekim 2016'da Öz-
bekistan ve Afganistan arasındaki tica-
ret hacmi 429 milyon dolara ulaşmıştır. 

• Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 
(EBRD) Bakü Ofisi Başkanı Ivana 
Duarte, EBRD'nin Azerbaycan'ın ikinci 
büyük şehri olan Ganja ile Gürcistan 
sınırı arasındaki M2 karayolunda bulu-
nan 130 km.'lik bir yolu finanse etmeyi 
planladığını açıklamıştır. Doğu-Batı 
koridorunun bir parçası olan M2 kara-
yolunun, 2017 yılı başında İpek Yolu 
üzerinden yapılacak mal akışı için kul-
lanılması beklenmektedir.    

Toplum ve Kültür 
 

• Rusya Ulaştırma Bakanı Yardımcısı 
Sherali Ganjalzoda, Rusya ve Tacikis-
tan'ın Tacikistan’a ait Somon Air'in 
Krasnoyarsk, Krasnodar, Ufa ve Oren-
burg adındaki dört Rus şehrine yaptığı 
uçuşlara yönelik kısıtlamaları kaldır-
maya karar verdiklerini bildirmiştir. 

• Kazakistan Çalışma ve Sosyal Koruma 
Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya gö-
re, 2016 yılında 16,417 aile veya 
33,754 etnik Kazak,  vatanlarına geri 
dönerek oralman statüsü kazanmışlar-
dır. Oralmanların %65.5'inden fazlası 
Özbekistan'dan ve %24.9'u Çin'den 
gelmiştir. Türkmenistan ve Moğolis-
tan'dan gelen oralmanların oranı ise 
sırasıyla %3.2 ve %2.7'dir. 

• Kırgızistan Adalet Bakanlığı'na Bağlı 
Devlet Adli Tıp Merkezi'nin resmi 
açılışı Bişkek'te gerçekleştirilmiştir. 
Yeniden düzenlenen merkez, ABD'den 
sağlanan bağışlarla finanse edilmiş ve 
Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç-
la Mücadele Dairesi (UNODC) tarafın-
dan yürütülmüştür. 2014'ten bu yana 
ABD Dışişleri Bakanlığı, Kırgızistan 
Adalet Bakanlığına yaklaşık 1.5 mil-
yon dolar teknik yardım sağlamıştır.  

Hazırlayanlar Lidiya Parkhomchik, Hayal Ayca Simsek, 
Zhulduz Baizakova 
. 


