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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.

BM MEDENİYETLER İTTİFAKI VII.KÜRESEL FORUMU
25-27 Nisan 2016 Tarihleri arasında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bütün dünyada barış ve anlayışın
tesisi için yürütülen diyaloğu teşvik amacıyla BM Medeniyetler İttifakı VII.Küresel Forumu yapıldı.
Azertag Enformasyon Ajansının haberine göre foruma 147 ülkeden 1500’ü aşkın misafir katıldı.
Forum çalışmalarına ise gönüllülerle birlikte 6 binden fazla kişi katılım sağladı. Forum çerçevesinde 3
gün boyunca ayrıca 41 etkinliğin düzenlendiği belirtildi. Organizasyon Komitesi Forumla ilgili 86
kültür programını da gerçekleştirmiş bulundu.
Forumun açılış konuşmasını Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptı. İ.Aliyev “Önemli
konuların ele alındığı çeşitli etkinlikleri organize etmekteyiz. İki yılda bir Azerbaycan’da kültürlerarası
diyalogla ilgili forum düzenlemekteyiz. Düzenli olarak Uluslararası Bakü Sosyal Forumuna ev sahipliği
yapmaktayız. Hoşgörü, anlayış ve temel değerler ile ahlakî prensiplere saygı esasında farklı etnik
grupların ve dinî oluşumların arasında ortak özellikleri bulmak temel gayemizdir.” dedi.
Foruma Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro
Preca, BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Nasser Abdulaziz Al Nasser, Kazakistan
Parlamentosu Senato Başkanı Kasım-Jomart Tokayev, Belarus Cumhuriyeti Milli Meclis Başkanı
Mihayil Myasnikoviç ve diğer üst düzey temsilciler katıldı.
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BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Nasser Abdulaziz Al Nasser VII.Küresel Forumda kabul
edilen ve dünyayı barış ve diyaloğa davet eden Bakü Beyannamesinin öneminin altını çizerek
beyannamenin gelecekte önemli projelerin gerçekleşmesine ivme kazandıracağını belirtti. Azerbaycan
Kültür ve Turizm Bakanı Abulfas Garayev de Azerbaycan’ın uluslararası diyaloğun kurulmasına
yardımcı olacağını ve aşırıcılık ile radikal akımlarla mücadele taraftarı olduğunu ifade etti.
Forumun açılış toplantısı ve oturumlarda 168 konuşmacının bildirisi, İttifak Dostları Grubunun
toplantısında ise 70’ten fazla resmî temsilcinin konuşması dinlendi.
Forum çerçevesinde barış ve güvenlik, insan hakları, kanunun üstünlüğü ve gelişim gibi BM için
öncelikli olan konuların müzakere edildiği 16 oturum ve iki panel oturumu yapıldı. Modern toplumun
tesisinde dinî liderler, kadınlar, gençler, spor ve eğitimin rolü üzerinde önemle duruldu. Aşırıcılık ve
terörle mücadele, nefret ve yabancı düşmanlığını yenme konuları da masaya yatırıldı.
Forum katılımcıları arasında Türk Keneşi, Uluslararası Türk Akademisi, TÜRKSOY, Miras Fonu gibi
uluslararası kurumların yönetici ve temsilcileri hazır bulundu. Forum çalışmaları çerçevesinde
Uluslararası Türk Akademisi tarafından IRSICA kurumu ile ortaklaşa Türk dilli devletlerin gelişimi ve
gündemdeki konuların ele alındığı oturum düzenlendi.
Kazakistan Senatosu Başkanı K.Tokayev yaptığı konuşmasında çağdaş dünyanın önündeki büyük
sorunun halklar arasında güven ve karşılıklı anlayışın olmayışından kaynaklandığını belirtti. K.Tokayev
“Bu yüzden Medeniyetler İttifakı gençlerimiz için gerçek değerlerin önemini vurgulaması gerekir.
Önümüzdeki sanayi devrimi ve ekonomideki esaslı değişiklikler gençlerimizden önyargı, düşmanlık ve
zıtlaşma gibi kavramlar etkisinde olmayan yeni dünya görüşünü talep etmektedir.” dedi. K.Tokayev’in
görüşüne göre hareketsizlik kayıtsızlık, cehalet ve en tehlikelisi de karşılıklı antipati, nefret ve
aşırıcılığa yol açabilir.
Forum sonunda Bakü Beyannamesi kabul edildi. Forum çalışmalarını sonuçlandırırken BM
Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Al Nasser: “Medeniyetler İttifakı Bakü Forumunu küresel
meselelere karşı durmak için düzenledik. Dünyada aşırıcılık ve şiddet olaylarını azaltmak için gençlere
daha çok vakit ayırmamız gerek.” dedi.
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KAZAKİSTAN HALKLARI ASAMBLESİ XXII.OTURUMU
23 Nisan 2016 Tarihinde Astana’da Barış ve Anlaşma Sarayı’nda Kazakistan Cumhurbaşkanı
Kazakistan Halkları Asamblesi Başkanı Nursultan Nazarbayev başkanlığında “Bengü devlet: tek ülke,
tek kader” konulu Kazakistan Halkları Asamblesi XXII.Oturumu yapıldı.
Asamblenin 20.Yıldönümünde yapılan XXII.oturum çalışmasına 1500’ü aşkın delege katıldı. Onların
arasında Asamblenin bütün bölge temsilcileri, ulusal ve bölgesel etnokültürel birlik başkanları,
Parlamento milletvekilleri, merkezî icra organları, siyasi parti, dinî birlik, STÖ yöneticileri, üniversite
rektörleri, yabancı ülke diplomatik misyonları, akademisyenler ve basın mensupları hazır bulundu.
N.Nazarbayev yaptığı konuşmasında ülke ekonomisi ile ilgili konuları ele aldı. Bağımsızlığın 25.
yılında GSMH’nın 20 kat büyüdüğünü belirtti.
Ayrıca Nursultan Nazarbayev Kazakistan’ın tüm vatandaşlarının etnik mensubiyetine bağlı olmaksızın
tüm haklarının korunması gerektiğinin altını çizdi.
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TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ ŞEKİ
28 Nisan’da Azerbaycan’ın Şeki şehrinde 2016 Türk Dünyası Kültür Başkenti Şeki’nin açılış töreni
yapıldı.
Etkinlik sırasında BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Nasser Abdulaziz Al Nasser,
TÜRKSOY Genel Sekreteri Düysen Kaseyinov, Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı
Abulfas Garayev, ünlü Kazak yazar Oljas Süleymenov, uluslararası kurum, Türk dilli ülke heyetleri ve
bilim ve sanat dünyasının tanınmış simaları ile diğer misafirler katıldı.
TÜRKSOY Genel Sekreteri Düysen Kaseyinov Şeki’nin Türk Dünyası kültür başkenti olarak ilan
edilen beşinci şehir olduğunu belirtti. Şeki’nin ünlü şair, yazar ve sanat adamlarının memleketi
olduğunun altını çizen TÜRKSOY Genel Sekreteri: “Şeki bütün dünyaya tarihî anıtlar, lezzetli tatlılar
ve mizahıyla ün salmıştır. Bu olgular Şeki’nin kültür başkenti olarak seçilmesinde önemli rol oynadı.”
dedi.
Şeki’nin 2016 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak ilan edildiğini hatırlatalım. Bu karar
Türkmenistan’ın Marı şehrinde düzenlenen TÜRKSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi
33.Toplantısında alındı.
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İSLAM KARİMOV’UN MOSKOVA ZİYARETİ
Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Karimov’un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmelerde
bulunduğu Moskova resmî temasları Nisan’ın son haftasına damgasını vuran önemli haberlerden
birini oluşturdu. Taraflar dünya arenasındaki olayları ele alarak Afganistan’ın durumu, terör, aşırıcılık,
uyuşturucu kaçakçılığı ve örgütlü suçlarla mücadele konularını masaya yatırdılar.
Ticaret hacmini yükseltme, yatırım işbirliğini geliştirme, ulaşım ve tranzit alanlardaki ilişkilerin
genişletilmesi de müzakere edilen konular arasındaydı. Görüşmelerde Özbekistan ve Rusya arasında
karşılıklı çıkar esasına dayanan işbirliğini geliştirme olanakları bulunduğunun altı çizildi.
Özbekistan ve Rusya yakıt enerjisi alanında büyük işbirliği potansiyeline sahiptir. Rusya’nın Lukoil ve
Gazprom Petrol ve Gaz Şirketleri Özbekistan’da yeraltı keşifleri ve hidrokarbon yataklarının
işletilmeye açılmasında faaliyet sürdürmektedir. Taraflar ayrıca kültür, eğitim, spor ve turizm
alanlarındaki bağların genişletilmesi konusunda fikir alışverişinde bulundular.
Görüşmeler sonunda Özbekistan Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu arasında dış siyaset, yüksek
öğrenim, beden eğitimi ve spor dalları olmak üzere kültür alanında işbirliği belgeleri imzalandı.
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KIRGIZİSTAN’I İİT GENEL SEKRETERİ ZİYARET ETTİ
Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Basın Servisinin haberine gore Bişkek’e İslam İşbirliği Teşkilatı
Genel Sekreteri İyad Bin Emin Medeni temaslarda bulunmak üzere geldi.
Resmî ziyareti 30 Nisan’da başlayan İİT Genel Sekreteri Emin Medeni Cumhurbaşkanı Almazbek
Atambayev, Cogorku Keneş (Parlamento) Başkanı Çınıbay Tursunbekov, Başbakan Sooronbay
Ceenbekov tarafından kabul edildi, Dışişleri Bakanı Erlan Abdıldayev ile bir araya geldi.
İİT Genel Sekreterinin görüşmeleri esnasında Kırgızistan yönetimi ile teşkilat çerçevesindeki etkileşim
konuları ele alındı.
Uluslararası konular üzerine fikir alışverişinde bulunarak, Kırgızistan’ın İİT çerçevesindeki farklı
programlara katılımı, uluslararası ve bölgesel güvenlik sorunları müzakere edildi.
İyad Bin Emin Medeni’nin İİT Genel Sekreterliği görevine 2014 yılında başladığını hatırlatalım.
Bugün 57 üye ülkesi bulunan İslam İşbirliği Teşkilatı 25 Eylül 1969 Tarihinde Müslüman devletlerin
Cumhurbaşkanları konferansında kurulmuştu. İslam İşbirliği Teşkilatı İslam ülkelerini tek çatı altına
toplayan uluslararası bir teşkilattır.
Teşkilatın amaçları devletler arasında işbirliği ve üye ülkelerin istikrarlı gelişimini sağlamaktır.
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1 MAYIS KUTLAMALARI
1 Mayıs Türk Dünyasının bazı ülkelerinde Emek ve Dayanışma Bayramı olarak kutlanmakta.
Kazakistan’da resmî bayram olarak ilan edilen 1 Mayıs Halkların Birlik Günü 150’yi aşkın millet ve
azınlıkların barındığı ülkede barış ve huzur dolu yaşamın vazgeçilmez unsurları olan dostluk, anlayış
ve dayanışma bayramıdır. Kazakistan’ın büyük ailesindeki Kazak, Özbek, Rus, Ukraynalı, Alman,
Koreli, Uygur, Kırgız, Yahudi, Ermeni, Gürcü ve daha birçokları Kazakistan topraklarında dost olan
tek millettir.
Bayram günü Kazakistan Cumhurbaşkanı Kazakistan’ın güneyindeki merkezî şehir Almatı’ya çalışma
ziyaretinde bulundu. Meydana toplananlar önünde konuşma yapan Nursultan Nazarbayev herkesi
Kazakistan Halkları Birlik Günü ile kutladı.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Anayasamız “Bizler, ortak tarihî kaderi paylaşan Kazakistan halkı, ezelden
beri Kazaklara ait topraklarda devlet kurarak...” cümlesiyle başlar. Bu sözcüklerde birlik kavramı
bulunmaktadır. 25 yıl boyunca eşit ve eşit haklı insanlar devletini kurmaktayız. Kriz sırasında buna
ulaşmak kolay olmadı.” dedi.
Kırgızistan’da 1 Mayıs Emek Günü olarak kutlanır. Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Almazbek
Atambayev Kırgızistanlıları 1 Mayıs Bayramı dolayısıyla tebrik etti. A.Atambayev’in kutlama
mesajında “Değerli Kırgızistanlılar! Sizleri Bahar ve Emek Bayramı ile tebrik ediyorum! 1 Mayıs çeşitli
tarihî dönemleri birleştiren bir gün olmakla birlikte yaratıcılık ve geleceğe olan güveni sembolize
etmektedir. “Barış! Emek! Mayıs!” kelimeleri ise halen güncelliğini korumakta ve baharın neşesi, birlik
ve dayanışma duygularını çağrıştırmaktadır” denilmektedir.
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ORTA ASYA - BASRA KÖRFEZİ ULAŞIM KORİDORU
Çalışmalarına 2010 yılında Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Karimov’un inisiyatifi ile başlatılan ve
dört üye ülke tarafından onaylanan Orta Asya – Basra Körfezi yeni ulaşım koridorunu kurma
anlaşması 23 Nisan’dan itibaren yürürlüğe girecektir.
Beş yıl önce Katar dahil olmak üzere beş ülke anlaşmayı imzaladı. İki yıl sonra Katar anlaşmadan
vazgeçti. 2014 yılının yaz aylarında Özbekistan, Türkmenistan, İran ve Oman’ın Dışişleri Bakalnıkları
koridoru oluşturma anlaşmasıyla birlikte onayladıkları karşılıklı anlayış memorandumunu imzaladılar.
Koridorun ilk kısmı Özbekistan, Türkmenistan ve İran’ı birbirine bağlayan demir yolundan geçecek.
Denizden geçen ikinci kısmı ise İran’ı (Bender-Abbas ve Çahbahar) Oman’ın limanları ile
birleştirecektir.
Bu anlaşma ulaşım masraflarının optimizasyonu, resmî evrak ve prosedürlerin azaltılmasını sağlayacak
ve yüklerin taşınma hızını da arttıracaktır.
Anlaşmanın onaylanması sonucunda projede yer alan ülkelerin ekonomik gelişiminin yeni ivme
kazanacağı beklenmektedir.
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ANKARA’DA YESEVİ YILININ AÇILIŞI YAPILDI
28-30 Nisan günleri Ankara’da TWESCO, TİKA, TÜRKSOY teşkilatları, Atatürk Kültür, Dil ve
Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu ve Osmangazi Üniversitesi’nin destekleri ile H.A.Yesevi
Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi tarafından Türk dili konuşan devletlerden ve çeşitli ülkelerden
bilim adamları katıldığı uluslararası Hoca Ahmet Yesevi konulu sempozyum düzenlendi.
Sempozyumun açılış töreninde Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali konuşma yaptı.
Sempozyumda Türk dünyasının büyük düşünürü olan Hoca Ahmet Yesevi’nin dünya görüşü, din,
insan ve toplumla ilgili görüşleri ve eserlerinin kapsamlı bir şekilde incelenmesi amaçlanmaktadır. 6
panelden oluşan oturumlarda konuşmacı olan akademisyen ve araştırma görevlileri sunduğu
bildirilerde H.A.Yesevi incelemelerine yer verdi.
UNESCO kararı ile 2016 yılının ölümünün 850.yıldönümü vesilesiyle H.A.Yesevi yılı olarak ilan
edildiğini belirtmek gerekir.
Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali Türkiye temasları sırasında Atatürk Yüksek Kurumu
Başkanı D.Örs, Türk Tarih Kurumu Başkanı R.Turan ve SESRIC Genel Direktörü M.Kulaklıkaya ile
görüşmelerde bulundu.
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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/

