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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.

TÜRKİ YE’DE ULUSLARARASI EXPO 2016 FUARI AÇILDI
22 Nisan’da Çocuklar ve Çiçekler temalı Uluslararası World Botanic EXPO 2016 Bahçecilik Fuarı
Türkiye’nin Antalya şehrinde açıldı. Gelecek Nesiller için Yeşil Dünya felsefesi ile düzenlenen EXPO
Antalya’nın açılış törenine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve Başbakan Ahmet
Davutoğlu katıldılar.
Organizatörlerin belirttiğine göre fuar alanında EXPO kuleleri, çocuklar için yapay ada, Kongre
merkezi gibi daha birçok yeni yapı inşa edilmiştir. EXPO 2016’ya 8 milyon ziyaretçinin geleceği
beklenmekte. Türk basını Türkiye Hukümetinin fuar için 1,7 Milyar Türk Lirası (600 Milyon ABD
Doları) harcandığı haberini vermektedir. Fuar alanında 25.000 ağaç dikilmiş ve 120 bitki türü
yetiştirilmiştir. Ayrıca İzmir’den getirilen 945 yıllık ağaç da fuar alanına dikilmiştir.
EXPO 2016 Antalya’nın sembolü olarak şakayık çiçeği seçilmiştir. İstanbul’a VI.Mehmed tarafından
getirilen ve özel bahçesinde yetiştirilen şakayık Türkiye’de şifalı bitki olarak bilinmektedir. Diğer
ülkelerde ise Çiçeklerin Kralı ismini taşımaktadır.
Fuar çalışmalarına Almanya, Hollanda, Çin, Japonya, Hong Kong Katar, Kazakistan, Azerbaycan,
Gürcüstan, Pakistan, Meksika başta olmak üzere 50 ülkenin katılacağı beklenmektedir.
World Botanic EXPO 2016’nın resmî etkinlikleri 23-30 Nisan 2016 Tarihlerinde geçecek, ancak fuar
kapıları ziyaretçiler için 192 gün süresince açık kalacaktır. Bu süre zarfında 22 bin kültür ve eğlence
programlarının yapılması planlanmaktadır.
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ASTANA’DA AVRASYA MEDYA FORUMU YAPILDI
22-23 Nisan günleri Kazakistan’ın başkenti Astana’da XIII.Avrasya Medya Forumu yapıldı. 50
ülkeden 400’ü aşkın delegenin katıldığı forum çalışmaları sırasında 30 otoriter konuşmacı seminer ve
konferans verdi.
Küresel ekonomik krizi aşma yolları ve küresel nükleer güvenlik konuları forumun ana temasını
oluşturdu.
Organizasyon Komitesi Başkanı Dariga Nazarbayeva forumun açılış töreninde yaptığı konuşmada
Astana Medya Forumunun Doğu ve Batı’nın gündeminde yer alan konu müzakeresinin açık olarak
yapıldığı alan olduğunu belirtti.
Konuşmacılar arasında yüksek düzeydeki siyasetçi ve diplomatlar da bulunan forumda Afganistan
Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai’nin konuşması ilgi çekiciydi. H.Karzai dünyanın şu anda iki zıt
akımla karşı karşıya kaldığını belirtti: “İlki aşırıcılık ve radikalcilik. Sadece Güney Afrika, Yakın Doğu
ve Merkezi Asya bölgeleri değil, bugün Paris, Brüksel ve Afrika’da da bulunmaktadır. Diğer taraftan
büyüyen ekonomik güçler, ABD ve Avrupa ile etkileşimdir.” dedi.
Dariga Nazarbayeva, gündemde yer alan birçok konu üzerinde fikir alışverişinin yapıldığı iki günlük
forumun kapanışında bir sonraki Avrasya Medya Forumunun 2017 yılında Uluslararası EXPO Astana
alanında yapılacağını belirtti.
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TÜRKMENİ STAN’DAKİ TATBİ KAT
Türkmen basınında yer alan haberlere göre ülkede geniş çaplı askerî tatbikat çalışmaları yürütülmekte.
Türkmenistan Deniz Kuvvetleri ve Devlet Sınır Kuvvetleri gemileri deniz eğitimi bölgesinde askerî
tatbikat organizasyonunu yerine getirmektedir.
Türkmen basınındaki haberlere göre askerî tatbikatler Türkmenistan Cumhurbaşkanı Baş Komutan
Gurbangulı Berdımuhamedov’un talimatı üzerine organize edilmiştir. Tatbikatlerin bir kısmı Mart
ayının sonunda başlatılmıştı.
Altın Gasır Kanalı karadaki tatbikatler dışında Deniz Kuvvetleri mensuplarının denizde kurtarma,
askerî gemideki yangınla mücadele ve batmasını engelleme tatbikatlerini yaptı. Türkmen Deniz
Kuvvetleri deniz piyadesi kıyı bölgesine çıkarılan düşman kuvvetlerine karşı savaş uygulamaları
yaparak denizdeki hedeflerin yok edilmesi için eğitim atışlarını yaptığını belirtti.
Türkmenistan’ın Hazar bölgesinde askerî taktik tatbikatlerini düzenli bir şekilde yürütmekte olduğunu
belirtmek gerekir. Türkmenistan Cumhurbaşkanı G.Berdımuhamedov’un belirttiği gibi “denize sınırı
olan her devlet emniyetli korunma ve deniz sınırlarının güvenliğini sağlaması gerekir”.
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TÜRKİ YE’DE ERGENEKON KARARI ALINDI
21 Nisan Perşembe günü Türkiye’nin Yargıtay Mahkemesi ülkede askerî devrim yapma amacı taşıyan
Ergenekon davasıyla ilgili Ağustos 2013 Tarihinde 250’den fazla sanığın mahkûm edildiği Silivri
Mahkemesi’nin kararını bozdu.
Yargıtay kararı gereğince Ergenekon’un terör örgütü olarak kabul edilmesi için yeterli gerekçe
bulunmamakta, örgütün kurucusu ve liderleri belirlenememiş, soruşturma ve yargılamada hukuğa
aykırı dinlenme ve aramalarda ciddi ihlaller tespit edilmiştir.
Türkiye basını Ergenekon davasında siyaset ve devlet adamı, avukat, akademisyen, emekli ve fiili
asker mensupları ile polis olmak üzere 400’e yakın kişinin yer aldığını belirtmektedir. Onların yargı
süreci 2007 yılından itibaren İstanbul’da devam etmektedir.
Yargıtay tarafından ayrıca Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ’un Yüce
Divan’da yargılanması gerektiği belirtildi.
Türkiye’nin yeni tarihinde önemli hukuk süreçlerinden birini oluşturan ve bir darbe planı niteliğindeki
Ergenekon davası ile ilgili soruşturma İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi’nde bütün sanıklar için ağır
ceza kararlarının alınması ile 5 Ağustos 2013 Tarihinde sonuçlanmıştı.
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ULUSLARARASI Şİ Ö FORUMU
19-20 Nisan’da Rusya’nın Soçi şehrinde “İkinci yolda. Şanghay İşbirliği Örgütü’nün genişlemesi ve
gelişiminde sivil örgütler ve kamu diplomasisinin rolü” konulu Uluslararası ŞİÖ Forumu yapıldı.
Etkinliğe Asya, Avrupa ve Afrika’dan 26 ülkeden 300 temsilci katılım sağladı.
Forum gündemini sivil toplumun uluslararası diplomasideki rolü, dünya düzeni değişimi şartlarındaki
Avrasya entegrasyonunun önemi, bölgesel problemleri ortak çözüm metotları, ŞİÖ genişlemesi ve
örgüte yeni üye ülke alımı konuları oluşturdu.
Forumun açılış toplantısı ve oturumlarında ekonomi, girişimcilik, ekoloji, çevre koruma, eğitim, bilim,
kültür ve dinlerin etkileşimi, dünya barışı ve terörle mücadele konuları ele alındı.
26 ülkeden gelen delegeler tarafından uluslararası diyaloğun sürekli faaliyet gösterecek örgütü hâlini
alacağı ve katılımcılarının uluslararası forum şeklindeki görüşmelerinin düzenli olacağı Soçi
İnisiyatifi’nin kurulması kararı alındı. Delegeler ŞİÖ’nün genişlemesi ve Avrasya entegrasyonu
taraftarları toplantılarını yılda en az iki defa veya yılda bir defa yapma fikrini oy birliği ile desteklediler.
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OBAMA’NIN DIŞSİ YASET TURU
Rapor döneminde bölge ülkeleri dışında ABD Başkanı Barak Obama’nın da katıldığı ABD – Körfez
İşbirliği Konseyi Zirvesi yapıldı.
Barak Obama Suudi Arabistan’a resmî ziyarette bulunarak Arap dünyası ve Avrupa ülkeleri turunu
başlattı.
Barak Obama Riyad Valisi Prens Faysal Bin Bender Bin Abdulaziz, Kral Selman ve diğer resmî
görevlilerle bir araya geldi.
ABD Başkanı Suudi Arabistan ziyareti çerçevesinde Basra Körfezi Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi
Zirvesine katıldı. Gündemde bölgesel güvenlik, uluslararası terörle mücadelenin etkin hâle getirilmesi
ve petrol pazarındaki son durum konuları yer aldı. Zirve öncesinde katılımcılar ABD Devlet Başkanı
ile görüşmelerde bulundular.
B.Obama’nın 21 Nisan’da Suudi Arabistan ziyaretinden hemen sonra gittiği İngiltere görüşmelerinin
ana temasını İngiltere’nin AB’den ayrılması oluşturdu. Obama’nın temasları Windsor Sarayı’nda
Kraliçe II.Elisabeth’le görüşmesi ile başladı.
ABD Başkanı’na göre İngiltere Avrupa Birliği içinde teröre daha etkin bir şekilde karşı durabilecek,
AB üyeliği dünya arenasındaki etkisini daha da güçlü kılmaktadır. Obama’nın pozisyonu İngiltere’nin
AB’den ayrılma taraftarı olan Londra Belediye Başkanı Boris Johnson’un eleştirisine maruz kaldı.
Bilindiği üzere İngiltere’nin Avrupa Birliği üyeliğine ilişkin referendum 23 Haziran’da yapılacaktır.
Basında yer alan haberlere göre ABD Başkanı üç günlük İngiltere ziyaretinden sonra üst düzey
yöneticilerle bir araya geleceği Almanya temaslarını başlatacaktır.
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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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