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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 YENİ BAŞBAKAN ATANDI
Geçen hafta Ulaştırma Bakanlığı görevinde bulunan Binali Yıldırım Türkiye Cumhuriyeti’nin
Başbakanı olarak atandı.
Binali Yıldırım, iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi’nden Başbakanlık görevi için tek adaydı. 19
Mayıs’ta AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Başbakan adayının Binali Yıldırım olduğunu açıkladıktan
sonra 22 Mayıs’ta AK Parti Olağanüstü Kongresinde B.Yıldırım’ın adaylığı resmî olarak onaylanmış
oldu.
Binali Yıldırım son 13 yıl boyunca yürüttüğü Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı görevi
sırasında İstanbul’un batısı ile doğusunu birbirine bağlayan Boğazın en modern köprüsü inşaatı dahil
olmak üzere birçok altyapı inşaat projelerinden sorumluydu.
Daha önce açıklandığı gibi eski Başbakan Ahmet Davutoğlu görevinden istifa etmişti.

1

Vİ YANA GÖRÜŞMESİ
16 Mayıs’ta Viyana’da Azerbaycan ve Ermenistan Cumhurbaşkanlarının katıldıkları müzakere
görüşmesi gerçekleşti.
Viyana’da Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj
Sarkisyan, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov,
Fransa Cumhuriyeti Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Sekreteri Harlem Desir’in katıldıkları
görüşme yapıldı.
Azerbaycan Enformasyon Ajansı Azertag’ın verdiği habere göre görüşmede Azerbaycan Dışişleri
Bakanı Elmar Mamedyarov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Edvard Nalbandyan ve AGİT Minsk Grubu
Dağlı Karabağ sorunu ile ilgilenen eş başkanlar ile AGİT Dönem Başkanı özel temsilcisi Andrzej
Kasprzky da hazır bulundular.
Yapılan müzakerelerin gidişatı ve sonuçları hakkında bilgi verilmemekle birlikte Avrupa enformasyon
hizmetlerinde yer alan haberlere göre taraflar Dağlık Karabağ sorununun çözümü ile ilgili
görüşmelerde bulundular. Ewronews tarafların görüşme sonunda Uluslararası Kızıl Haç Komitesi
himayesi altında isimleri kayıplara karışanlarla ilgili bilgi alışverişinde bulunacakları üzerine, AGİT
özel temsilcisi ofisi yetkilerini genişletme ve çok kapsamlı düzenlemeler konusunda yapılacak
müzakerelerin yenilenmesi amacıyla Haziran’da tekrar buluşma konusunda anlaştıklarını açıkladı.
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KAZAKİ STAN VE SENEGAL
CUMHURBAŞKANLARININ GÖRÜŞMESİ
20 Mayıs 2016 Tarihinde Astana’da Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev
ve Kazakistan’a resmî ziyarette bulunan Senegal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Macky Sall’ın
görüşmesi gerçekleşti. Senegal Cumhuriyeti İslam İşbirliği Örgütü üyesi ve Afrika kıtasındaki önemli
ülkelerden biridir.
Görüşme sırasında cumhurbaşkanları siyaset, ekonomik ve kültürel insani alanlarda ikili işbirliği
konularını, ayrıca uluslararası ve bölgesel özellikli konuları masaya yatırdılar.
Kazakistan Cumhurbaşkanı ülkemizi ilk defa ziyaret eden Senegal Cumhurbaşkanını selamlarken:
- Ülkelerimiz arasında tam karşılıklı anlayış bulunmaktadır. Kazakistan İslam camiasının bir üyesidir
ve bu zor dönemde müzakere edilecek ve fikir teatisinde bulunulacak birçok konu bulunmaktadır.
Ülkemiz Senegal ile hem siyaset hem ekonomi alanları olsun tüm alanlarda işbirliğine hazır. Ülkeniz
Afrika’daki önemli bir devlettir ve sizlerle işbirliğinde bulunmak bizim için büyük bir şereftir.- dedi.
M.Sall N.Nazarbayev’i Kazakistan’a nazik daveti için teşekkür ederek bu ziyaretin iki ülke arasındaki
ilişkilerin iyi seyir almasına imkan sağlayacağını umduğunu belirtti:
- Sizin Orta Asya ve dışındaki liderliğinizi alkışlıyorum. Diplomatik, siyasi ve ekonomik faaliyetiniz bu
bölge dışında da farkedilmektedir. Astana tüm dünyada saygı uyandıran büyük yaratıcı ve kurucu
niteliklerinizin göstergesidir. Şahsımda Kazakistan’la işbirliği yapmak isteyen bütün Afrika’yı idrak
etmenizi isterim. Kıtamızla tüm dünya ilgilenmekte, bizler de işbirliğini sağlayacak ortaklar olarak
geldik. – dedi.
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ASTANA’DA ÖNEMLİ TOPLANTI YAPILDI
18 Mayıs’ta Astana’da Cumhurbaşkanı başkanlığında ülkenin 2016 yılının ilk 4 ayındaki sosyal ve
ekonomik gelişimi sonuçları üzerine toplantı yapıldı.
Merkezî devlet organ yöneticileri, valiler ve Astana ile Almatı belediye başkanlarının katıldıkları
toplantıda ülkenin ilk 4 aylık sosyal ve ekonomik gelişim sonuçları, bölgelerdeki önemli devlet
programlarının hayata geçirilmesi, bağımsızlığın 25.yıldönümü kutlamalarına hazırlık konuları masaya
yatırıldı.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ekonomideki zorluklara bakmaksızın ülkede
işleme sanayinin fazlalaşması, tarım ve köy işlerinde %2,6, ulaşım alanında %4, inşaat
sektöründe %6,5’lik büyüme görüldüğüne dikkat çekti.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Beş kurumsal reform çerçevesinde ekonominin bütün küresel tehlikelere
karşı koyabilecek kapasitesini pekiştiren yapısal değişikliklerin yapıldığının altını çizdi.
Cumhurbaşkanı ayrıca İş Dünyasının 2020 Yol Haritası çerçevesinde altyapı projeleri inşaatının
istenilen şekilde başlatılmadığına dikkat çekti. 2015-2019 yılları için Nurlı Jol ve 2020 İstihdam Yol
Haritası programlarının gerçekleştirilmesi için tahsis edilen mali kaynakların zamanında ve doğru bir
şekilde kullanımının sağlanması gerektiği üzerinde duruldu.
Kazakistan Cumhurbaşkanı 5 Mayıs’taki toplantı sırasında önemli talimatların verildiğini hatırlatarak:
“Arsa Kanununun bir kısım maddelerine Moratoryum kararını imzaladım. Bununla ilgili komisyon
kuruldu ve çalışmalarına başladı. İlk toplantısı büyük yankı uyandırdı. Komisyon üyeleri arsa
mevzuatının yetkinleştirilmesi konusunda mutabık pozisyon ortaya koymalı. Toprak ve arsa için
gerçekten endişe duyanlar fikirlerini beyan etmelidirler.” dedi.
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SOÇİ ’DE RUSYA-ASEAN Zİ RVESİ
19-20 Mayıs tarihlerinde Soçi’de Rusya Federasyonu’nun Güney-Doğu Asya Ülkeleri Birliğiyle
(ASEAN) diyalog ortaklığının 20. yıldönümüne ithafen Rusya-ASEAN zirvesinin genel toplantısı
yapılmıştır.
Rusya Federasyonu’nun Güney-Doğu Asya Ülkeleri Birliğiyle (ASEAN) diyalog ortaklığının 20.
yıldönümüne ithafen 19-20 Mayıs 2016 tarihlerinde Soçi’de düzenlenen söz konusu zirve
toplantısının sonuçlarına göre, zirve katılımcıları “Verimli Stratejik Ortaklık Yolunda” başlıklı Soçi
Bildirgesini kabul etmiş ve 2016-2020 dönemi için Rusya Federasyonu ve Güney-Doğu Asya Ülkeleri
Birliği (ASEAN) arasında işbirliğini geliştirmeye yönelik Kapsamlı Etkinlikler Planını onaylamıştır.
Aynı zamanda, zirve katılımcılarına Rusya-ASEAN’ın önde gelen isimlerinin hazırladığı “RusyaASEAN: Geleceğe Yönelik Çok Planlı Stratejik Ortaklık” konulu bildiri sunulmuştur.
Zirveye katılan Rusya Başkanı V.Putin, Rusya-ASEAN ortaklığının hep karşılıklı yarar ve birbirinin
çıkarlarına saygı prensiplerine göre kurulmuş olduğunu belirtmiştir. Gelecek hedef: bu ortaklığı yeni
bir sağlam stratejik düzeye çıkarmaktır. Putin “Bu ise, politik, ekonomik, kültürel, sosyal alanlarda ve
tabi ki, uluslararası bölgesel güvenlik konularında işbirliği kurmak için mevcut potansiyelin daha etkin
kullanılmasını sağlar. Rusya ve ASEAN’ın Asya-Pasifik bölgesinde gerçekleştirilmekte olan kapsamlı
ekonomik projelere katılarak, entegrasyonun sağlaşmasından yana olması da önemlidir” diye bir
açıklama yapmıştır.
1967’de kurulan ASEAN’da Bruney-Darussalam, Viyetnam, İndonezya, Kamboçya, Laos, Malasya,
Myanmar, Singapur, Tayland ve Filipinler olmak üzere on ülke yer almaktadır. Rusya, Temmuz 1996
itibarıyla ASEAN’ın büyük diyalog ortağıdır.

.4

İ PEK YOLU’NUN İ ÇERİ Ğİ ZENGİ NLEŞMEKTE
Rusya Başkanı Vladimir Putin 18 Mayıs Soçi’deki Boçarov Ruçey Köşkünde Asya Altyapı Yatırım
Bankası (AIIB) Başkanı Jin Liqun ile görüşmüştür.
Rusya basınında yer alan haberlere göre, görüşme sırasında Rusya’daki projelerin finansmanında söz
konusu bankanın yer almasıyla ilgili konular görüşülmüştür. Söz konusu uluslararası mali örgüt 57
ülkeyi birleştirmektedir. Bankanın amacı: Asya-Pasifik bölgesi ülkelerinde altyapı projelerine yardımcı
olmak ve onların ekonomik gelişiminde düşüşleri azaltmaktır. Rusya da, Çin’in inisiyatifiyle kurulan
söz konusu bankanın çalışmalarına katılmıştır.
Görüşme sırasında V.Putin “Rusya, sermaye hacmi açısından bu bankada Çin ve Hindistan’dan sonra
üçüncü sırada yer almaktadır. Sizin yönetiminizle bu mali kuruluş uluslararası mali kurumlar arasında
saygın bir yer alacaktır” demiştir.
Bununla birlikte, Rusya Başkanı, gerçekleştiği takdirde Rusya ve AIIB’nin çıkarlarına çalışacak bir kaç
projeyi teklif etmiştir. Ayrıca belirtmek gerekirse, “bu, Sibirya Ötesi Demir Yolu Hattının
genişletilmesi, Kuzey Deniz Yolu hattında yüzey tesislerinin inşasıdır. Bunlar: Rusya Federasyonunun
Uzak Doğudaki özel ekonomik bömlgeleridir” diye açıklamıştır Putin.
AIIB Başkanı ise, Rusya Federasyonunun desteğini almaya umutlu olduklarını dile getirmiştir. AIIB
Başkanı, aynı zamanda, Rusya Federasyonu Maliye Bakanı Anton Siluvanov ile de görüşmeler yapmış
olduğunu belirtmiştir.
Asya Altyapı Yatırım Bankasına (Asian Infrastructure Investment Bank) 57 ülke üyedir. Bankanın
kuruluşuna dair anlaşma 29 Haziran 2015’te imzalanmıştır. Banka, Asya-Pasifik Bölgesindeki altyapı
projelerine finansman sağlamak amacıyla kurulmuştur. Tüzük sermayesi 100 milyar ABD doları eder.
Bankanın Müdürler Kurulunda büyük oy hakkı Çin, Hindistan ve Rusya’ya aittir.

5

TWESCO TARAFINDAN DÜZENLENEN ETKİ NLİ KLER
16 Mayıs 2016’da Almatı’da Uluslararası Türk Akademisinin (TWESCO) destekleriyle H.A.Yesevi
Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesine bağlı Avrasya İlmi Araştırma Enstitüsü tarafından
II.Uluslararası Ekonomi, Maliye ve Enerji Kongresi (EFE-2016) düzenlenmiştir.
Kongre çalışmaları kapsamında 16 panel toplantısı yapılmıştır. Söz konusu bilimsel etkinliğe
Azerbaycan, Gürcistan, Hindistan, Irak, Kazakistan, Çin, ABD, Libya, Birleşik Arap Emirlikleri,
Türkiye ve KKTC’den eksperler ve bilim adamları katılmıştır.
Bununla birlikte, Uluslararası Türk Akademisi (TWESCO) ve H.A.Yesevi Uluslararası Türk-Kazak
Üniversitesi tarafından Türkistan şehrinde Türk dili konuşan ülkelerin bağımsızlıklarının
25.yıldönümüne, H.A.Yesevi’nin vefatının 850. yıldönümüne ve Kazakistan’da Yesevi Yılının ilanına
ithafen bir etkinlik düzenlenmiştir. Bu etkinlikte önde gelen bilim adamları A.Yesevi Üniversitesi
yönetimi tarafından madalyalarla ödüllendirilmiştir. Akademi Başkanı D.Kıdırali Yesevi Yılı
madalyasıyla ödüllendirilmiştir.
19 Mayıs’ta Oral şehrinde Tatar edebiyatının klasik yazarı, ünlü şair Abdullah Tukay’ın doğumunun
130.yıldönümüne ithafen bir etkinlik düzenlenmiştir. Bunun üzerine TWESCO Orak şehrinde
Uluslararası İlmi Uygulamalı Konferans düzenlemiştir.
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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/

