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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.

KARABAĞ DURUMU İSTİKRARLI HÂLE KAVUŞMAKTA
Geçen hafta Azerbaycan’ın başkentinde Dağlık Karabağ durumunun ana konu olduğu görüşmeler
yapıldı.
7 Nisan’da Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Azerbaycan, İran ve Rusya Dışişleri Bakanları bir araya
gelerek üç taraflı formatta Dağlık Karabağ durumunu ele aldılar.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İ.Aliyev’in konuşmasında belirttiği gibi “son dönemde askerlerin çatıştığı
bölgede can kayıplarının yaşandığı gerginlik yaşandı. Bu durumdan dolayı o bölge, bütün dünya ve
kamuoyu da endişe duymaktadır. Rusya’nın araya girmesi ile ateşkes anlaşması sağlandı. Bölgede
eskalasyona yol verilmemesi için tek yol da budur.”
Sergey Lavrov, Cevad Zarif ve Elmar Mamedyarov Hazar’a sınırı olan ülkelerin işbirliği konusunu da
masaya yatırdılar.
Bununla birlikte geçen hafta Azerbaycan’ın yönetimi AGİT Minsk Grubu Eş Başkanlarını kabul etti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 6 Nisan’da AGİT Minsk Gurubu Eş Başkanları James
Warlick, İgor Popov, Pierre Andrieu ve AGİT Başkanı Özel Temsilcisi Andrzej Kasprzyk’i kabul etti.
Görüşme sırasında Ermeni ve Azerbaycan askerlerinin çatıştığı bölgedeki son olaylarla ilgili durum ele
alındı. Eş Başkanlar cephede ateşkes anlaşmasının sağlanmasını memnuniyetle karşıladılar. Dağlık
Karabağ bölgesindeki Ermeni ve Azerbaycan gerginliğinin giderilmesine yönelik yapılan görüşmelerin
sıklaştırılması ve sorunun en kısa zamanda çözülmesi gerektiğinin altını çizdiler.
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AVRASYA EKONOMİK BİRLİĞİ ZİRVESİ ERTELENDİ
Avrasya Ekonomik Komisyonu (AEK) Basın servisi’nin verdiği habere göre Avrasya Ekonomik
Birliği (AEB) Hükümet Başkanları toplantısı Moskova’da 13 Nisan 2016 Tarihinde yapılacaktır.
Bilindiği üzere toplantının daha önce Ermenistan’ın başkentinde yapılması planlanmıştı..
AEB çerçevesindeki görüşmenin yeri ve tarihini değiştirme kararı birlik üyeleri arasında yapılan
görüşmeler sonucu kabul edildi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev Rusya Devlet
Başkanı V.Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İ.Aliyev ve Ermenistan Cumhurbaşkanı S.Sarkisyan ile
telefon görüşmelerini yaptı. Görüşmeler sonucu Kazakistan AEB organları Başkanı olarak Avrasya
Hukümetlerarası Kurul Toplantısını Moskova’da yapma teklifinde bulundu.
AEK basın bildirisinde belirtildiği gibi: “Ermenistan’daki durumdan dolayı AEB Zirvesi Erevan
yerine Moskova’da ve önceden planlanmış olan 8 Nisan yerine 13 Nisan’da yapılacaktır.” 6 Nisan’da
AEB toplantısında 4 üye ülke: Kazakistan, Rusya, Kırgızistan ve Belarus zirveyi erteleme kararını
almıştı.
AEB Hükumetlerarası Kurul Toplantısında Avrasya ekonomik entegrasyonunu pekiştirme yolundaki
önemli adımlar konusu ele alınacaktır.
Вu bağlamda Kazakistan Başbakanı K.Masimov’un Ermenistan ziyaretinin iptal edildiğini belirtelim.

2

D.MEDVEDEV’İN RESMÎ ZİYARETLERİ
8-9 Nisan’da Rusya Başbakanı D.Medvedev Azerbaycan Cumhuriyeti’ne resmî ziyaret gerçekleştirdi.
Ziyaret esnasında D.Medvedev İ.Aliyev ve Azerbaycanlı mevkidaşı Artur Rasizade ile görüşmelerde
bulundu.
Rusya Hükumet Başkanı yaptığı açıklamada: “Rusya Dağlık Karabağ’da barışın sağlanması konusunda
tüm gayretlerini kullanacaktır.” dedi. Medvedev’e göre Rusya ve Azerbaycan arasında stratejik ortaklık
ilişkileri tesis edilmiş, ekonomi, siyaset ve kültür alanlarında birçok proje teşebbüsleri mevcuttur.
Rusya Başbakanı Moskova’nın “bölgesi için çok trajik sonuçlar doğurabilecek sıcak safhaya”
geçmesini önlemek için Karabağ sorununda aracı olmaya hazır olduğunu dile getirdi.
Ayrıca taraflar görüşmeler çerçevesinde Azerbaycan ve Rusya’nın ticari ve ekonomik işbirliği
konusunu ele alarak ekonominin reel sektöründeki ilişkilerin derinleştirilmesi ile ilgili planları
belirlediler.
Rusya basını D.Medvedev’in 7 Nisan’da Ermenistan yönetimi ile Erevan’da görüşmelerde bulunduğu
haberini vermekte. Rusya Başbakanı Ermenistan yönetimi ile görüşmesi sonucu düzenlenen basın
toplantısında Moskova’nın Karabağ sorununun çözümünde aracı rol oynamaya hazır olduğunu
belirtti.
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HAZAR’A SINIRI OLAN ÜLKELERİN GÖRÜŞMELERİ
5-6 Nisan’da St.Petersburg’de Hazar’a sınırı olan ülkelerin Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları
temsilcileri bir araya geldi.
Görüşme sırasında ortak eğitimlerin organizasyonu konusunun müzakeresi, seyrüsefer ve hidrografik
sistemlerin temini, yasadışı göç, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı, yasadışı balık avlamaya karşı eylemler
için Hazar Denizi’nde deniz güvenliğini sağlamak amacıyla Hazar’a sınırı olan ülkelerin Deniz
Kuvvetleri Komutanlıkları Komitesi’ni kurma imkanı masaya yatırıldı.
Rusya Deniz Kuvvetleri ortak eğitim çalışmaları organizasyonu, seyrüsefer ve hidrografik sistemlerin
temini ve Hazar Denizi’nde güvenliğin sağlanması ile ilgili konuların müzakeresini Komite yetkilerine
ayırmaktadır. Rusya Federasyonu, İran, Kazakistan ve Azerbaycan Deniz Kuvvetleri temsilcilerinin
görüşmelerinin düzenli olarak sürdürüleceği belirtilmektedir.
Каzakistan basınında yer alan haberlere göre Hazar Denizi’nde Kolektif Güvenlik sisteminin
kurulması teklifi İran tarafından geldi (2013 yılında düzenlenen 6.Denizcilik ve Savunma Fuarı
sırasında). Daha sonra İran tarafından yapılan teklif Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’nın talimatı
üzerine 4.Hazar Zirvesi Sonuç bildirgesine alındı (29 Eylül 2014, Astrahan).
Bu formattaki görüşme ikinci sefer düzenlenmiş ve Azerbaycan, Kazakistan, İran ve Rusya Deniz
Kuvvetleri temsilcileri görüşmelerini düzenli olarak yapma kararını almışlardır.
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ŞİÖ ANTİTERÖR AJANSI 28.ZİRVESİ YAPILDI
8 Nisan 2016 Tarihinde Taşkent’te Kazakistan’ın başkanlığında Şanghay İşbirliği Örgütü Bölgesel
Antiterör Ajansı (ŞİÖ RATS) Olağan 28.Toplantısı yapıldı. Toplantıya Kazakistan, Çin Halk
Cumhuriyeti, Kırgız Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Tacikistan ve Özbekistan temsilcileri katıldı.
Toplantıda ŞİÖ’ye üye ülkelerin 2013-2015 yılları için terör, ayrımcılık ve aşırıcılıkla mücadelede
işbirliği programını uygulama sonuçları ve ŞİÖ RATS kararlarının hayata geçirilme durumu masaya
yatırıldı.
Ayrıca ŞİÖ’ye üye ülke vatandaşlarının radikal ideolojiye karşı bağışıklık kazanmasına yönelik yapılan
çalışmaları geliştirme ve intiharcı teröristler tarafından düzenlenen terör saldırılarını önleme konuları
müzakere edildi.
ŞİÖ’ne üye ülkelerin yetkili mercileri sınır hizmetlerinin gayret ve araçlarıyla Birlik 2016 ortak sınır
opreasyonu düzenleme kararı alındı.
Birçok uzmanın görüşüne göre ŞİÖ RATS bağlamında terör ve ayrımcılığı etkisiz bırakma konusunda
ortak eylemlerin düzenlenmesi olumlu sonuçlar doğurmaktadır. Üye ülkeler arasında uluslararası terör
örgütlerinden meydana gelen tehlikeye karşı durmak amacıyla yakın işbirliği tesis edilmiştir.
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TÜRKMENİSTAN GÜVENLİK KURULU TOPLANTISI
8 Nisan 2016 Tarihinde Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulı Berdımuhamedov Devlet
Güvenlik Kurulu Toplantısı yaptı. Toplantıda Millî Ordu’nun savaş hazırlığı kontrol sonuçları ele
alındı.
Cumhurbaşkanlığı Basın servisinin haberine göre toplantıda ayrıca ülkenin askeriye, emniyet ve yargı
organları faaliyetini, maddi ve teknik donanımını geliştirme adımları masaya yatırıldı.
Gurbangulı Berdımuhamedov yaptığı konuşmasında “ülkemizin savunma özelliği taşıyan barış yanlısı
ordu ve siyaset stratejisi ortak güvenlik ve barış yandaşı olmakla kalmayıp, ulusal çıkarları koruma ve
savunmadaki kararlılığının bir göstergesidir.” dedi.
Cumhurbaşkanının belirttiği gibi manevralar sırasında askeriye ve yargı organlarının uyumlu çalışması
sergilendi. Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Hava Savunnma Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri ile
Silahlı Kuvvetlerin diğer birimleri organize bir şekilde hareket ederek manevraların başarılı geçmesini
sağlamışlardır.
Bağımsız uzmanlar Türkmenistan’ın Güvenlik Kurulu toplantılarının düzenli olarak yapılmasını 2015
yılında Türkmen ordu mensuplarının Afganistan tarafından havan ateşine maruz kalmasına
bağlamaktadır. Saldırıyı arkasında DAİŞ’in bulunduğu sınırı geçen kundakçı istihbarat grubunun
yaptığı bilinmektedir.
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KIRGIZİSTAN’DA KURBANLARI ANMA GÜNÜ
Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev 7 Nisan’ı Kırgızistan’da tatil günü olarak ilan eden yasayı
imzaladı.
Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev 6 Nisan’da Kırgız Cumhuriyeti’nin
“Kırgız Cumhuriyeti’nin bazı kanunlarına değişiklik yapmayı öngören (Kırgız Cumhuriyeti Çalışma
Kanunu ve Nisan İhtilali Günü olarak 7 Nisan Kırgız Cumhuriyeti Yasası) kanunu imzaladı.
Kanun Kırgız Cumhuriyeti Meclisi Cogorku Keneş tarafından 6 Nisan’da onaylandı.
Kanun resmî olarak yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girmektedir. Not olarak Kanun Kırgız
Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı resmî sitesinde
yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girmektedir.
Kanun ayrıca devletin resmî gazetesi olan Erkin Too’da da yayınlanarak 7 Nisan tatil günü olarak ilan
edildi. Aynı gün Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev 2002 Aksıy ve 2010 Nisan olayları
sırasında hayatını kaybedenler anısına yapılan ve Bişkek’in Ala Too Meydanında yer alan anıta çelenk
bırakarak saygı duruşunda bulundu.
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Основанная в 2010 году лидерами Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции,
Тюркская академия является международной организацией, которая проводит и
координирует всеобъемлющие исследования языков, культуры и истории Тюркского
мира с древнейших времен до наших дней. Тюркская академия способствует
сотрудничеству между научно-исследовательскими и образовательными центрами,
изучающими Тюркский мир.
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