Тurkic Weekly 2016 22 (30) (30 Mays – 5 Haziran)
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.

AVRASYA EKONOMİK YÜKSEK KONSEYİ
ASTANA’DA TOPLANDI
31 Mayıs’ta Astana’da Avrasya Ekonomik Yüksek Konseyi Olağan Toplantısı yapıldı. Toplantıya
Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Ermenistan Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Belarus Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Kırgız
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir
Putin katıldılar.
Toplantıda Avrasya Ekonomik Birliği’nin gündemindeki meseleler ve gelişim perspektifleri masaya
yatırıldı. Kazakistan Cumhurbaşkanı yaptığı konuşmada AEB Anlaşması akdinin ikinci yıldönümü ile
tebrik etti. N.Nazarbayev “Yolumuzun başında çektiğimiz ekonomik sıkıntılar ve icraatimizin kısa
sürmesine karşın bugün özgüvenle söyleyebilir ki AEB bir entegrasyon yapıdır. Üye ülkelerin
ekonomik bütünleşme süreci AEB Anlaşmasında öngörülen plan ve süreye uygun bir şekilde
yürütülmektedir.” dedi.
Toplantıda 2016 yılının “AEB’nin üçüncü ülkeler ve önemli entegrasyon kuruluşları ile ekonomik
ilişkilerini derinleştirme yılı” olarak açıklandığı vurgulandı. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın
Kançelaryasının bildirisinde belirtildiği gibi bundan hareketle Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, İsrail,
Mısır, İran, Kamboçya ve diğer birçok ülkeyle işbirliği üzerinde çalışılmaktadır. AEB’nin AB, ŞİÖ,
ASEAN gibi kuruluşlarla ekonomik ilişkileri güçlendirme imkanları ayrı olarak ele alınmaktadır.
Katılımcılar toplantı sonunda birçok önemli karara vardılar.
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BAKÜ’DE DÜNYA AZERBAYCANLILARI
IV.KONGRESİ YAPILDI
3-4 Haziran günleri Bakü’de Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katıldığı
Dünya Azerbaycanlıları IV.Kongresi yapıldı.
Bakü’de bulunan Haydar Aliyev Merkezi’nde yapılan Kongre, Cumhurbaşkanı İ.Aliyev’in açılış
konuşmasıyla başladı.
İki gün devam eden Dünya Azerbaycanlıları IV.Kongresi’ne 49 ülkede yaşayan 500’ü aşkın temsilci ve
misafir katıldı. Misafirler arasında Azerbaycan’la dost ilişkisi bulunan yabancı bilim adamları, siyaset
adamları, etkili politikacılar ve bazı ülkelerin parlamento üyeleri ile üst düzey temsilciler katıldı.
Yurtdışından davet edilen misafirler dışında kongreye Azerbaycan’ın farklı devlet ve hükümet, sivil
toplum teşkilatları, bilimsel, eğitim, kültürel ve diğer sanat kuruluşları ile siyasi parti temsilcilerinden
oluşan 360 kişilik heyet de katıldı.
Dünya Azerbaycanlıları IV.Kongresinde propaganda işlerinde çağdaş yöntemler ile enformasyon
teknolojilerinin kullanımı, Azerbaycanlıların hak ve özgürlüklerini koruma sırasındaki problemler ve
onları çözüm yolları gibi öncelikli konulardan oluşan Azerbaycan gündeminin dünya kamuyouna
ulaştırılması ele alındı.
Dünya Azerbaycanlıları I.Kongresi Azerbaycan milli lideri H.Aliyev’in inisiyatifi üzerine 2001 yılında,
II.Kongre Cumhurbaşkanı İ.Aliyev’in talimatı üzerine 2006 yılında, III.’sü 2011 yılında yapılmıştı.
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TÜRKİYE BAŞBAKANI’NIN AZERBAYCAN ZİYARETİ
3-4 Haziran günleri Türkiye’nin yeni Başbakanı Binali Yıldırım Azerbaycan’a resmî ziyarette bulundu.
Türkiye Başbakanı B.Yıldırım Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile olan görüşmede
geleneksel olarak yeni tayin edilen Başbakanların ilk yurtdışı ziyaretinin kardeş Azerbaycan’a
yaptıklarını belirtti.
İ.Aliyev Türkiye ile işbirliğinin önemine değinerek: “Bu sene Türkiye’ye 3 defa ziyarette bulundum,
karşılıklı ziyaretlerle birlikte 5 görüşme yüksek düzeyde yapıldı. Dünyada Türkiye ve Azerbaycan gibi
birbirine çok yakın ülke bulmak çok zordur. ŞİÖ Zirvesi çerçevesinde Dağlı Karabağ kriziyle ilgili
iletişim grubu kuruldu. Türkiye bu kararın alınmasında büyük rol üstlendi.” dedi.
B.Yıldırım iki günlük ziyareti çerçevesinde Başbakan Artur Rasizade, Millî Meclis Başkanı Oktay
Asadov ve Azerbaycan’ın diğer üst düzey yöneticileriyle görüşmelerde bulundu.
Taraflar görüşmelerde ikili ilişkiler, Dağlı Karabağ sorununu çözme, bölgesel ve uluslararası gündem
maddelerini müzakere ettiler.
Binali Yıldırım Bakü temasları kapsamında Azerbaycan’ın millî lideri merhum Haydar Aliyev’in
mezarı bulunan Fahri Hıyaban, Şehitler Hıyabanı ile Bakü Türk Şehitliğini ziyaret etti.
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KAZAKİSTAN’DA DİN TERÖRE KARŞI KONULU
KONFERANS YAPILDI
31 Mayıs 2016 Tarihinde Astana’da Kazakistan Cumhuriyeti Senatosu tarafından Din Teröre Karşı
konulu Uluslararası konferans düzenlendi.
Konferansa dünyanın 40’ı aşkın ülkesinden din adamları, milletvekilleri, AGİT temsilcileri ve diğer
uluslararası kuruluş temsilcileri ile Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali’nin de dahil
olduğu 60 heyet katıldı.
Forumun açılışında Kazakistan Senato Başkanı Semavi ve Geleneksel Din Liderleri Kongresi
Sekreteri Kasım-Jomart Tokayev Kazakistan Cumhurbakanı Nursultan Nazarbayev’in mesajını
okudu. Tokayev konuşmasında dinî liderler, siyaset adamları, kamu temsilcileri ile basın
mensuplarının açıklama ve aydınlatma çalışmaları yolu ile terörün ideolojik temelinin yok edilmesinin
önemini vurguladı.
Forumun sonunda katılımcıların tümü dinî sloganlar arkasında insan hak ve özgürlüklerini ihlal eden,
dinlerarası uyumu tehlikeye atan ve radikal ideolojinin etkisine gençleri sürüklemesinden dolayı endişe
duyulan terörü kati bir şekilde kınadıkları bildirgeyi kabul etti. Bildirgede ayrıca terörün asıl
sebepleriyle mücadele gerektiğinin altı çizildi.
Düzenlenen konferansın Kazakistan’ın uluslararası arenada yürüttüğü çalışmaların bir parçası
olduğunu belirtmek gerekir. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in BM’nin
70.Oturumunda dile getirdiği ve Semavi ve Geleneksel Din Liderleri Kongresi ile ilgili inisiyatifi de
terör ve aşırıcılık gibi insanlık karşısındaki büyük tehlikelerle mücadele için bütün dünya gücünü
birleştirmeye yönelik yapılan toplu çalışmaların bir parçasıdır.
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KIRGIZİSTAN DEVLET ORGANLARI SAYISINI AZALTMAKTA
Kırgızistan Hükümeti Basın Servisinin verdiği bilgiye göre bakanlıklar sayısını azaltmak niyetinde.
Başbakanın ilgili talimatı Bakanlar Kurulu internet sitesinde yayınlandı.
İlgili tedbirler bakanlıklar, idari birimler ve diğer kurumlarda çalışan personel sayısının optimizasyonu,
birbirini tekrar eden işlevlerin olmaması ve devlet masraflarının azaltılması için alınmaktadır.
Bu amaçla bakanlıklar, birimler ve diğer hükümet kurumları, bunların içinde bakanlıklar nezdindeki ve
bölgesel altbirimlerdeki personel kadro sınır sayısı analizini yapacak çalışma grubu oluşturuldu.
Bu çalışmalar sonucunda devlet organları yönetici yardımcılığı görevlerinin sayıca fazla olanları iptal
edilecektir.
Kırgızistan Hükümetinde 12 Bakanlık, 2 komite ve 25 idari birim bulunmaktadır.

5

«KADEX-2016» FUARI YAPILDI
2-5 Haziran günleri Kazakistan’ın başkenti Astana’da KADEX-2016 Fuarı yapıldı.
Kazakistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Basın Servisi’nin haberine göre KADEX-2016
Uluslararası Silah ve Askerî Donanım Araçları Fuarı’na 35 ülkeden 200’den fazlası yabancı şirket olan
300’ü aşkın savunma şirketi katıldı. Rusya, Türkiye, Almanya, Kanada, Kore, Fransa gibi ülkelerin
önde gelen savunma şirketleri ürünlerini sergiledi. Fuar 6 pavyon ve toplam alanı 15.000 m2’lik açık
alanda ziyaretçilere kapılarını açtı.
İlk defa 2010 yılında Astana’da yapılan ve toplam alanı 90.000 m2 olan KADEX Silah ve Askerî
Donanım Araçları Fuarı’na 350 yerel ve yabancı şirket ürünlerini sergilerken 40’ı aşkın ülkeden 3,5 bin
katılımcı ile 50 bin ziyaretçi katıldı.
«KADEX-2016» Fuarında havacılık, pilotsuz uçan uçaklar ve uzay teknolojileri, silahlanma ve Kara
Kuvvetleri ile Deniz Kuvvetleri askerî donanımı; hava savunma sistemleri ile araçları; orduların cephe
ve teknik donanımı; IT teknolojileri, iletişim araç ve sistemleri; askerî robot teknolojisi; askerî alanda
kullanılabilir alternatif enerji kaynakları gibi yedi tematik alan kapsandı.
Fuar öncesinde Kazakistan Cumhurbaşkanı N.Nazarbayev yerel ve yabancı üreticilerin askerî
donanım araçları ile silah gösterisinin yapıldığı bazı pavyonları gezdi. Şu anda Kazakistan’da diğer
ülkelerle, özellikle Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü çerçevesinde askerî ve teknik işbirliği
yapılmakta. Rusya Federasyonu ile silah üretimi ve bazı işletmelerin Kazakistan’a taşınması
konusunda ortak çalışmalarla ilgili anlaşma bulunmakta. Avrupa’nın birçok ülkesi ile anlaşması
bulunan Kazakistan’da en iyi donanım kullanılarak savunma sanayisi geliştirilmekte.
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BAŞKURDİSTAN’DA BÜTÜN RUSYA
TÜRKOLOGLARI KURULTAYI YAPILDI
31 Mayıs - 3 Haziran 2016 Tarihleri arasında Başkurdistan’ın başkenti Ufa’da Ural-Altay: Asırlardan
Geleceğe Konulu VII.Rusya Türkoloji Konferansı yapıldı.
Bu seneki konferans tanınmış türkolog alim Edhem Tenişev anısına düzenlendi. Rusya Bilimler
Akademisi (RBA), Rusya İnsanî Bilimsel Fonu, Uluslararası Türk Akademisi (TWESCO), Rusya
Bilimler Akademisi Ufa Merkezi, Başkurdistan Bilimler Akademisi, RBA Ufa Tarih, Dil ve Edebiyat
Enstitüsü’nün ortaklaşa düzenlediği konferansa Başkurdistan’ın şehir ve ilçeleri ile Rusya
bölgelerinden ünlü bilim adamları katıldı.
Konferans katılımcıları Ural-Altay bölgesi halklarının dil ve tarih meselelerini dünya medeniyeti,
milletlerin maddi ve manevi kültürü gelişimi bağlamında müzakere ettiler. Konferans çerçevesinde
Rusya Halkları Tarih ve Külür Mirası Bağlamında Folklor; Türk Dilleri: Bugünü ve Yarını; Başkurt
Halkının Etnogenezi ve Etnik Tarihi Meseleleri; Başkurdistan ve Macaristan: Etkileşim Sınırları ve
İşbirliği Perspektifleri konulu smepozyumlar yapıldı.
Ural-Altay: Asırlardan Geleceğe koulu 1.Bütün Rusya Bilimsel Konferansı Gorno-Altaysk’ta 2003
yılında yapılırken, devamındaki konferanslar geleneksel olarak Ufa’da yapılmaktadır. Bilimsel forumun
amacı türkolog alimlerin Türk dillerinin bugünkü durumu ve geçmişi, edebiyat ve folklor, tarih ve
etnografisi incelemeleri konularındaki gayretlerini birleştirmektir. Konferans Rus uzmanlar ve
yurtdışındaki meslektaşları arasında büyük ilgi toplamaktadır.
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TÜRK CUMHURİYETLERİ
GÜMRÜK BAKANLIKLARI TEMSİLCİLERİ BİR ARAYA GELDİ
3 Haziran’da Bakü’de Türk Keneşi’ne üye ülkelerin Gümrük Bakanlıkları 5.Toplantısı yapıldı.
Toplantıya Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Gümrük Komitesi Başkanı, Kazakistan Cumhuriyeti
Maliye Bakanlığı yanındaki Devlet Gelirler Komitesi Başkan Yardımcısı, Kırgız Cumhuriyeti
Hükümeti yanındaki Devlet Gümrük Hizmetleri Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret
Bakan Yardımcısı katıldı.
Türk Keneşi Genel Sekreteri Ramil Hasanov toplantının açılışında yaptığı konuşmada Azerbaycan
tarafına organizasyon için teşekkür ederek Türk Keneşi’ne üye diğer ülkelerin yaptıkları katkı ve aktif
katılımına yüksek not verdi.
Katılımcılar gündem konularını onayladıktan sonra gümrük alanındaki işbirliğine bağlı önemli
konuları müzakere ederek Çalışma Grubu faaliyet raporunu değerlendirdi. Türk Keneşi’ne üye ülkeler
arasında gümrük prosedürlerinin kolaylaştırılması ve hızlandırılması için ön bilgi değişimi amacıyla
Azerbaycan tarafından teklif edilen çok taraflı işbirliği protokolü sürecinin başlatılmasını olumlu bir
şekilde karşıladılar.
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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/

