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Rusya le dostluk ve şbrlğnn
zrve yapacağı dönem ‘2017’ olacak

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU
Dışişleri Bakanı

Türkiye ve Rusya, asırlardır engin Avrasya coğrafyasında yanyana yaşayan iki
büyük devlettir. Tarihi süreç içinde iki
ülke arasındaki ilişkilerde kimi zaman
rekabet, kimi zaman ise işbirliği önde
oldu. Son dönemde ise bilhassa Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrasında, işbirliği için geniş fırsatlar bulduk ve her
zaman bunları müşterek menfaatler temelinde değerlendirmeye çalıştık. Bu
stratejik perspektif neticesinde, ikili ticaretimiz 38 milyar dolara, karşılıklı yatırımlar 10’ar milyar dolara, bir yıl içinde
ağırladığımız Rus turist sayısı 4.5 milyona, müteahhitlerimizin Rusya’da yaptıkları işlerin değeri 60 milyar dolara ulaştı.
Bu etkileyici rakamlar karşısında biz de
Rusya’yla ilişkilerimizi yeni bir seviyeye taşıma kararı alarak 2010 yılında Üst
Düzey İşbirliği Konseyi’ni (ÜDİK) kurduk. Bu kurumsallaşmış diyalog, bize yeni işbirliği fırsatları ve eşgüdüm mekanizmaları kazandırdı.
Öte yandan 24 Kasım 2015 tarihinde

maalesef istenmeyen bir hadise yaşandı.
Az önce değindiğim ekonomik rakamları da önemli oranda etkileyen bu hadise, hepimize bir kez daha Türkiye-Rusya ilişkilerinin iki taraf için de ne kadar
önemli ve değerli olduğunu gösterdi. Nitekim hem halkların ortak beklentisi,
hem de en üst seviyedeki karşılıklı siyasi irade çerçevesinde çok geçmeden normalleşme sürecini başlattık. İki ülke liderleri üç ayda üç kez biraraya geldiler ve
ilişkileri tekrar rayına oturttular.
1 Aralık 2016 tarihinde davetim üzerine Dışişleri Bakanı Lavrov Alanya’yı
ziyaret etti. Sayın Başbakanımız da ikili resmi temaslarda bulunmak üzere 6-7
Aralık tarihlerinde Rusya’ya bir ziyaret
gerçekleştiriyor.
2017 yılının başında Cumhurbaşkanımızın da Rusya Federasyonu Devlet
Başkanı Putin’le Üst Düzey Stratejik İşbirliği Konseyi (ÜDİK) için Rusya’da bir
araya gelmesi öngörülüyor. Bu temaslar
önümüzdeki dönemde kesintisiz şekilde

ve somut sonuçlar üreterek devam edecek. 2017'nin dostluk ve işbirliğimizin
zirve yapacağı bir dönem olacağını ümit
ediyor, bunun için çalışıyoruz.
Ekim ayında yapılan Karma Ekonomik Komisyon toplantısı dâhil son birkaç aydaki görüşmeler neticesinde
Rusya’yla Türk Akımı Projesine dair Hükümetlerarası Anlaşmayı imzaladık, Ortak Yatırım Fonu kurma sürecimizi tamamlama aşamasında getirdik ve ulusal
paralarla ticaretin önünü açtık. Hizmetler ve yatırımlar alanında bir serbest ticaret anlaşmasını da kısa sürede imzalayacağız.

Kültürel bağlar güçlenyor
Siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanında, nüfusunun 20 milyonu müslüman,
10 milyonu Türk soylu halklardan oluşan Rusya’yla son derece müstesna sosyo-kültürel bağlarımız da var. Sayıları
her gün artan ortak evlilikler, bu bağları daha da güçlendiriyor. Kısa süre önce

Türkiye’ye açılan Rus Kültür Merkezi
ve bizim çok yakında Rusya’da açacağımız Yunus Emre Kültür Merkezi, keza
ÜDİK’e bağlı olarak faaliyet gösteren
Toplumsal Forum bizi iyice yakınlaştıracak, insani etkileşimimiz daha da yoğunlaşacak.
Netice olarak 2016’yı, normalleşmeyi büyük ölçüde tamamlamış, Rusya’yla
yerleşik diyalog mekanizmalarımızı
tekrar işler hale getirmiş şekilde kapatıyoruz. Vize muafiyetinin yeniden başlatılması ve bazı başlıklardaki sektörel
kısıtlamalar dâhil geriye kalan birkaç
sıkıntının kısa süre içinde çözülmesine
dönük çabalarımız da kesintisiz devam
ediyor. Bu çerçevede, 2017’yi ve ötesini,
Türkiye-Rusya ilişkilerini yeniden ait
olduğu seviyeye taşıyacağımız, ikili ticareti 100 milyar dolara yükselteceğimiz,
Akkuyu ve Türk Akımı gibi daha nice dev
projeyi elbirliğiyle hayata geçireceğimiz
dostluk ve işbirliği yılları olarak görüyor,
“Durmak yok, yola devam” diyoruz.

2017 ɝɨɞ ɫɬɚɧɟɬ ɩɟɪɢɨɞɨɦ ɧɚɢɜɵɫɲɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɪɭɠɛɵ ɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɫ Ɋɨɫɫɢɟɣ
ɆȿȼɅɘɌ ɑȺȼɍɒɈȽɅɍ / Ɇɢɧɢɫɬɪ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɞɟɥ Ɍɭɪɰɢɢ
Ɍɭɪɰɢɹ ɢ Ɋɨɫɫɢɹ - ɞɜɚ ɜɟɥɢɤɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ,
ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɟɤɚɦɢ ɫɨɫɟɞɫɬɜɨɜɚɥɢ ɧɚ ɨɛɲɢɪɧɨɦ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ȿɜɪɚɡɢɢ. ɇɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ
ɢɫɬɨɪɢɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ ɫɬɪɚɧɚɦɢ
ɩɨɪɨɣ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɥɨ ɫɨɩɟɪɧɢɱɟɫɬɜɨ, ɚ ɩɨɪɨɣ
- ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ. ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ,
ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɩɨɫɥɟ ɪɚɫɩɚɞɚ ɋɋɋɊ ɦɵ ɨɛɧɚɪɭɠɢɥɢ
ɲɢɪɨɤɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ
ɢ ɜɫɟɝɞɚ ɫɬɚɪɚɥɢɫɶ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɢɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ
ɜɡɚɢɦɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ. ɗɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ ɧɚɦ ɞɨɫɬɢɱɶ
ɭɪɨɜɧɹ ɜ 38 ɦɥɪɞ. ɞɨɥɥɚɪɨɜ ɜ ɞɜɭɫɬɨɪɨɧɧɟɦ
ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɟ, ɨɛɴɟɦɚ ɜɡɚɢɦɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ
ɜ 10 ɦɥɪɞ. ɞɨɥɥɚɪɨɜ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɫɬɪɚɧ,
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɬɭɪɢɫɬɨɜ ɜ Ɍɭɪɰɢɢ
ɜ ɨɞɢɧ ɢɡ ɝɨɞɨɜ ɜ 4,5 ɦɥɧ. ɱɟɥɨɜɟɤ ɢ ɨɛɴɟɦɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɧɚɲɢɦɢ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚɦɢ
ɪɚɛɨɬ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ 60 ɦɥɪɞ. ɞɨɥɥɚɪɨɜ. ɇɚ

ɮɨɧɟ ɷɬɢɯ ɜɩɟɱɚɬɥɹɸɳɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɦɵ
ɪɟɲɢɥɢ ɜɵɜɟɫɬɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ Ɋɨɫɫɢɟɣ ɧɚ
ɧɨɜɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɢ ɜ 2010 ɝɨɞɭ ɫɨɡɞɚɥɢ ɋɨɜɟɬ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɜɵɫɲɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ (ɋɋȼɍ). ɗɬɨɬ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɞɢɚɥɨɝ ɨɛɟɫɩɟɱɢɥ
ɧɚɦ ɧɨɜɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɢ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ.
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɜɨɥɟ ɛɵɥɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɵ ɲɚɝɢ ɞɥɹ ɧɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, 24 ɧɨɹɛɪɹ 2015 ɝɨɞɚ, ɤ
ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɫɨɛɵɬɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɝɨ
ɦɵ ɠɟɥɚɥɢ. ɗɬɨɬ ɢɧɰɢɞɟɧɬ ɫɟɪɶɟɡɧɵɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɬɪɚɡɢɥɫɹ ɧɚ ɨɩɢɫɚɧɧɵɯ ɦɧɨɣ ɪɚɧɟɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ
ɟɳɟ ɪɚɡ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɬɭɪɟɰɤɨ-ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜɚɠɧɵ ɢ ɰɟɧɧɵ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ
ɫɬɨɪɨɧ. ɇɨ ɜ ɤɨɧɰɟ ɤɨɧɰɨɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɠɢɞɚɧɢɣ
ɧɚɪɨɞɨɜ ɞɜɭɯ ɫɬɪɚɧ ɢ ɩɪɨɹɜɥɟɧɧɨɣ ɧɚ ɜɵɫɲɟɦ
ɭɪɨɜɧɟ ɜɡɚɢɦɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɜɨɥɢ ɦɵ ɜ
ɫɤɨɪɨɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚɱɚɥɢ ɩɪɨɰɟɫɫ ɧɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɢ.
Ʌɢɞɟɪɵ ɧɚɲɢɯ ɫɬɪɚɧ ɩɪɨɜɟɥɢ ɬɪɢ ɜɫɬɪɟɱɢ ɡɚ

ɬɪɢ ɦɟɫɹɰɚ, ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜɧɨɜɶ ɜɟɪɧɭɥɢɫɶ ɜ
ɩɪɟɠɧɟɟ ɪɭɫɥɨ.
ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɜ ɧɚɱɚɥɟ 2017 ɝɨɞɚ
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ Ɍɭɪɰɢɢ Ɋ.Ɍ.ɗɪɞɨɝɚɧ ɢ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ
Ɋɨɫɫɢɢ ȼ.ȼ.ɉɭɬɢɧ ɜɧɨɜɶ ɩɪɨɜɟɞɭɬ ɜɫɬɪɟɱɭ
ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɋɋȼɍ. ɗɬɢ ɤɨɧɬɚɤɬɵ
ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɧɚ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɢ ɛɭɞɭɬ ɩɪɢɧɨɫɢɬɶ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. ɉɨɷɬɨɦɭ, ɦɨɝɭ ɫɤɚɡɚɬɶ,
ɱɬɨ 2017 ɝɨɞ ɛɭɞɟɬ ɩɟɪɢɨɞɨɦ, ɤɨɝɞɚ ɞɪɭɠɛɚ
ɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ ɫɬɪɚɧɚɦɢ
ɞɨɫɬɢɝɧɭɬ ɧɚɢɜɵɫɲɟɣ ɬɨɱɤɢ.
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ ɋɦɟɲɚɧɧɨɣ
Ɇɟɠɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨ-ɬɭɪɟɰɤɨɣ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦɭ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɭ, ɫɨɫɬɨɹɜɲɟɝɨɫɹ ɜ ɨɤɬɹɛɪɟ,
ɢ ɪɹɞɭ ɞɪɭɝɢɯ ɜɫɬɪɟɱ ɦɵ ɩɨɞɩɢɫɚɥɢ
ɦɟɠɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɨ
ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɟ «Ɍɭɪɟɰɤɢɣ ɩɨɬɨɤ», ɜɵɲɥɢ
ɧɚ ɮɢɧɚɥɶɧɭɸ ɫɬɚɞɢɸ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɋɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ,

ɫɨɡɞɚɥɢ ɛɚɡɭ ɞɥɹ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɦ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɜɚɥɸɬ. ȼ ɫɤɨɪɨɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɦɵ
ɩɨɞɩɢɲɟɦ ɢ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɨ ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɟ
ɭɫɥɭɝɚɦɢ ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɹɯ.
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 2016 ɝɨɞ ɦɵ ɡɚɤɪɵɜɚɟɦ
ɫ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɵɦ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɧɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɢɦɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɦɢ ɞɢɚɥɨɝɚ
ɫ Ɋɨɫɫɢɟɣ. Ɇɵ ɧɟ ɩɪɟɤɪɚɳɚɟɦ ɭɫɢɥɢɣ ɞɥɹ
ɫɤɨɪɟɣɲɟɝɨ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɹ ɛɟɡɜɢɡɨɜɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ,
ɫɧɹɬɢɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɟɤɬɨɪɚɥɶɧɵɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ
ɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɪɹɞɚ ɨɫɬɚɸɳɢɯɫɹ ɜɨɩɪɨɫɨɜ. ȼ ɷɬɨɣ
ɫɜɹɡɢ, 2017 ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɝɨɞɵ ɜɢɞɹɬɫɹ ɤɚɤ
ɩɟɪɢɨɞ ɞɪɭɠɛɵ ɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ
ɦɵ ɜɧɨɜɶ ɞɨɫɬɢɝɧɟɦ ɛɵɥɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɬɭɪɟɰɤɨɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɞɨɜɟɞɟɦ ɨɛɴɟɦ
ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɞɨ 100 ɦɥɪɞ. ɞɨɥɥɚɪɨɜ, ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɦɢ
ɭɫɢɥɢɹɦɢ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦ Ⱥɗɋ «Ⱥɤɤɭɸ»,
ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞ «Ɍɭɪɟɰɤɢɣ ɩɨɬɨɤ» ɢ ɞɪɭɝɢɟ
ɜɵɞɚɸɳɢɟɫɹ ɩɪɨɟɤɬɵ. Ɇɵ ɝɨɜɨɪɢɦ: «ɧɟ ɛɭɞɟɦ
ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɢɦ ɩɭɬɶ».

