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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.

DAVUTOĞLU İSTİFA ETTİ
6 Mayıs’ta Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu Başbakanlık ve iktidardaki AKP Genel Başkanlığı
görevinden istifa kararını bildirdi.
Davutoğlu 22 Mayıs’ta yapılacak Kongrede parti başkanlığı seçimlerine adaylığını koymayacağını
belirtti. Davutoğlu Partinin birliği ve istikrarı için lider değişiminin faydalı olacağı sonucuna ulaştığını
ve ülkenin zor dönemine denk gelen Başbakanlık görevini başarıyla ifa ettiğini belirtti.
Başbakan istifa kararını Türkiye Cumhurbaşkanı R.T.Erdoğan ile uzun süren görüşmesi sonrasında
aldı. Türkiye Başbakanı kararını açıklarken Cumhurbaşkanı R.T.Erdoğan ile aralarındaki ilişkilerin
eskisi gibi dostane kalacağının altını çizerek kendisinden hiçkimsenin hiçbir zaman Cumhurbaşkanı ile
ilgili olumsuz şeyler duyamacağını belirtti.
Alman basınında yer alan haberlere göre mülteciler konusunda elde edilen önemli anlaşmalara
Davutoğlu’nun Başbakanlığı sırasında varıldığından Almanya Davutoğlu’nun istifasından dolayı
tedirginlik yaşamakta.
Milliyet Gazetesi’nde yer alan habere göre Başbakanlık görevine aday olanlar: Ulaşım, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Berat Albayrak, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve iktidardaki Parti Başkan Yardımcısı
Mehmet Ali Şahin.
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AKORDA’DAKİ TOPLANTI
5 Mayıs’ta Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Sarayında Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in
başkanlığında gündemdeki konularla ilgili toplantı yapıldı. Toplantıya Parlamento Alt ve Üst Kanat
Başkanları, Başbakan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Müdürü, Hükümet üyeleri ve Devlet organları
yöneticileri katıldı.
Nursultan Nazarbayev yaptığı konuşmasında ülkenin gündeminde yer alan arazi reformu dahil olmak
üzere önemli konulardan bahsederek Hükümetin faaliyet raporunu değerlendirdi ve ilgili kararları aldı.
N.Nazarbayev köy ve tarım işleri alanında 2 milyon 300 bin kişinin istihdam edildiğini belirtti.
N.Nazarbayev bu alandaki üretim düzeyinin çok düşük olduğunu dile getirerek “Yerel çiftçiler bir
hektarlık alandan ortalama olarak 400 ABD Doları tutarında ürün almakta. Bu gösterge ABD’de 1,5
bin ABD Doları, Almanya’da 2800, Fransa’da 3200 ABD Dolarını oluşturmaktadır. Ziraat yeni
teknoloji ve yeni teçhizata, gübre, depo ve sulama sistemlerine ihtiyaç duymaktadır.” dedi.
Cumhurbaşkanı N.Nazarbayev kamuoyunda büyük yankı uyandıran Arazi Kanunu’nun bazı
normlarına Kanunun titiz bir şekilde tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek 2017 yılına kadar
moratoryum ilan etti. Müzakere sonrası Parlamento ortak karar alırsa moratoryum iptal edilecek,
karara varmazsa moratoryum gücünü koruyacaktır. N.Nazarbayev “Milletin beğenmediği yasalara
ihtiyacımız yok. Bununla birlikte moratoryum korunduğu sürece tarım işleri durumunun daha da
kötüleşebileceğini anlatmak gerekir.” dedi.
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Kazakistan Cumhurbaşkanı yaptığı işlerdeki eksiklerden dolayı Milli Ekonomi Bakanı E.Dosayev’in
istifasını kabul etti. Hükümete arazi ilişkilerinin düzenlenmesi konusundaki fonksiyonların Tarım ve
Köy İşleri Bakanlığına devredilmesi talimatı verildi.
Enformasyon politikası konusunu da masaya yatıran Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev mevcut
enformasyon tehditleriyle baş etmek ve Beş Reforma etkili bir şekilde kılavuzluk yapılması amacıyla
yetkili devlet organı olan Enformasyon ve Komünikasyon Bakanlığı’nın kurulması talimatını verdi.
Nursultan Nazarbayev Bakanlığın temel görevleri sırasında mülkiyet şekline bakılmaksızın çok acil
konuların hızlı bir şekilde belirlenmesi ve reaksiyon gösterilmesi amacıyla internet kaynakları ve sosyal
ağlar dahil olmak üzere enformasyon ağının kontrolü olarak belirledi.
Toplantı sonunda Kazakistan’da yeni bakanların ataması yapıldı. Kazakistan Milli Ekonomi Bakanlığı
koltuğunu bırakan E.Dosayev’in yerine Bayterek Milli Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kuandık
Bişimbayev tayin edildi.
Yeni kurulan Enformasyon ve Komünikasyon Bakanı olarak daha önce Kazakistan Cumhurbaşkanı
Basın Danışmanlığı görevinde olan Dauren Abayev atandı.
Tarım ve Köy İşleri Bakanı Asıljan Mamıtbekov’un istifasından sonra boşalan bakanlık koltuğuna
Askar Mırzahmetov atandı.
Nur Otan Partisi Birinci Başkan Yardımcılığı görevine Muhtar Kul-Muhammed getirildi.
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TÜRKMENİSTAN CUMHURBAŞKANI’NIN
SUUDİ ARABİSTAN ZİYARETİ
1 Mayıs’ta Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulı Berdımuhamedov Suudi Arabistan Krallığı’na
resmi zirayette bulundu. İki ülke Başkanı görüşmede yakıt ve enerji, kimya ve tekstil sanayii, ekonomi,
ticaret ve kültür gibi önemli alanlardaki işbirliğinin geleceğini müzakere etti. Sanayi ve inşaat
malzemeleri üretimi, yatırım ve mali kaynaklar da gelecek vaat eden işbirliği alanlarını oluşturmaktadır.
Turkmenistan.ru web sitesinde yer alan haberlere göre Cumhurbaşkanı Gurbangulı Berdımuhamedov
yerel iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelerek Türkmenistan’ın yatırım potansiyeli, enerji, taşımacılık
ve lojistik, ticaret ve diğer alanlardaki işbirliği imkanlarından bahsetti.
Тürkmen lideri Suudi girişimcileri Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan (TAPİ) gaz boru
hattı projesi ile petrol ve kimya işletmeleri inşaatı ve uluslararası taşımacılık tranzit koridorları
projelerine davet etti.
Türkmenistan Kroniği sitesinin haberine göre Türkmenistan Cumhurbaşkanı Suudi Arabistan ziyareti
esnasında kutsal Kâbe’yi tavaf ettiği Mekke’yi ve Hz.Muhammed’in Mescidi olan Mescid-i Nebevî’nin
bulunduğu Medine’yi ziyaret etti.
Görüşmeler sonunda yukarıda belirtilen alanlarda işbirliğini genişletmeye yönelik hazırlanan evraklar
imzalandı.
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ÖZBEKİSTAN’DA YEREL YÖNETİM SEÇİMLERİ YAPILDI
Özbekistan’da vatandaş konseylerine (yerel yönetimlere) başkan (aksakal) ve danışman seçimleri
başladı.
Oliy Meclis’in Senatosu (Büyük Meclis’in Üst Kanadı) seçim kararını Mart ayında almıştı. Bu karar
doğrultusunda bu sene 9,764 yerel yönetim başkanı ve 99 bin danışmanının seçilmesi planlanmaktadır.
Başkan adayları ilgili bölgede seçim öncesinde en az beş yıl daimi olarak yaşamalıdır.
Kendi kendini yönetim şekli meselelerin kendi çıkarları, tarihî gelişimi, milli ve manevi değerleri, yerel
gelenek ve görenek özellikleri doğrultusunda çözüme götürülürken Özbekistan’ın Anayasa’sı ve
yasaları tarafından garanti edilen vatandaşların icra ettikleri özerk faaliyetleridir.
Özbekistan’daki vatandaşlar konseyi kendi kendini yönetim müessesi olup, köy, kışla, ağıllar ve şehir,
köy, kışla ve ağıllardaki mahallelerde faaliyet sürdürmektedir. Vatandaşlar konseyi halkın çıkarlarını
temsil ve halk adına karar alma haklarına sahiptir.
Vatandaşlar konseyi başkanı ve danışmanları 2,5 yıllığına seçilmekte, seçimler de Haziran’ın sonuna
kadar sürecektir.
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SHINZO ABE RUSYA’YA ZİYARETTE BULUNDU
6 Mayıs’ta Japonya Başbakanı Shinzo Abe Rusya’nın Soçi şehrine resmi olmayan ziyarette bulundu.
Japonya Başbakanı ziyareti çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmelerde
bulundu. Rus ve Japon basınında yer alan haberlere göre gündemde bazı adaların aidiyeti
konusundaki tartışmalar, ticari ve ekonomik ilişkiler ve Kuril adaları konusunda barışçıl bir anlaşma
imzalama imkanı gibi konular yer aldı.
Japonya ile stratejik ilişkilerin öneminin altını çizen Rusya Devlet Başkanı: “Japonya bizim komşumuz
olmakla kalmıyor, aynı zamanda ortağımızdır. Asya Pasifik bölgesindeki önemli ortağımızdır. Sayın
Başbakan, ziyaretinizi karşılıklı çıkar bulunan konular üzerinde ortak çalışma imkanı olarak
değerlendriyoruz.” dedi. Japonya Başbakanı cevaben: “Üst düzeydeki görüşmeler sonrası ikili
ilişkilerimiz canlanmış vaziyettedir. BM Baş Asamblesi ve G-20 sırasında, ayrıca telefon
görüşmelerimizde iyi diyaloğumuz oldu. İlişkilerimize yüksek not veriyorum.” ifadelerini kullandı.
Tarafların görüşmesi sırasında yaptırımlar konusunun ele alınmadığı belirtilse de Batı ülkeleri Abe’nin
ziyaretini olumsuz olarak karşıladı. Bloomberg Ajansı Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin Soçi
ziyaretini “uluslararası izolasyonda” gedik açtığını yazdı.
İkili anlaşmalardan hareketle Rusya ve Japonya yönetiminin yapıcı diyaloğa hazır oldukları görüldü.
Ayrıca Vladimir Putin’in 3 yıldır planladığı Japonya ziyareti sırasında tartışmalı konular üzerine önemli
anlaşmalara varılabileceği beklenmektedir.
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HAYDAR ALİYEV ANISINA ETKİNLİK
6 Mayıs’ta Astana’da Uluslararası Türk Akademisi (TWESCO) Azerbaycan Cumhuriyeti Astana
Büyükelçiliği ile ortaklaşa Bağımsızlığın 25.Yılı – Bağımsız Devletlerin Oluşumunda Liderlerin Rolü
konulu uluslararası konferans düzenlendi.
Etkinlikte Kazakistan’da akredite olan diplomatik misyon temsilcileri, Kazakistan, Azerbaycan ve
diğer ülkelerin tanınmış bilim adamları ile uzmanlar yer aldı. Konferans sırasında katılımcılar Türk
Dili konuşan ülke liderlerinin bağımsız devlet kurulmasındaki rolünü ele aldılar.
TWESCO Başkanı Darhan Kıdırali konferansın açılış töreninde Türk tarihindeki büyük önderlerin
rolüne değindi.
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Kazakistan’daki Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Raşad
Mammadov yaptığı açılış konuşmasında milli önder Haydar Aliyev’in bağımsız Azerbaycan devletinin
kuruluşuna yaptığı büyük katkısından bahsetti. R.Mammadov konuşmasında kardeş iki ülke arasındaki
işbirliği ve diplomatik ilişkiler tarihine de değindi.
Türk Dünyası Aksakallar Konseyi üyesi Profesör Adil Ahmetov yaptığı konuşmasında bağımsızlığının
25.yıldönümünü kutlamakta olan Türk devletlerinin gelişim tarihinden bahsetti. Eğitim ve Bilim
Bakanlığı’na bağlı Devlet Tarihi Enstitüsü Müdürü Profesör Bürkit Ayagan da milli önderlerin
tarihteki rolünü Atatürk’ün liderliği örneğinde anlattı.
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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/

