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Turkic Weekly, Türk dünyasında yer alan haftanın en önemli gelişmelerini değerlendirmektedir. Turkic 

Weekly, Türk dili konuşan ülkelerde cereyan eden güncel konular hakkında güvenilir bilgi ve objektif 

analiz sunmaktadır.     

 

Тurkic Weekly haftalık haber bülteni Uluslararası Türk Akademisi tarafından hazırlanmıştır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



AZERBAYCAN’DA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ YAPILDI 

 

11 Nisan Çarşamba günü Azerbaycan’da cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı. Azerbaycan 
Cumhurbaşkanlığı görevine şu anki Devlet Başkanı İlham Aliyev de dahil olmak üzere 8 kişi adaylığını 
koydu. Seçimlere katılan diğer adayların isimleri: 

• Birleşik Azerbaycan Halk Cephesi Partisi'nden Kudret Hasanguliyev;  
• Bağımsız aday Zahid Oruç; 
• Demokrat Parti’den Serdar Memmedov; 
• Çağdaş Müsavat Partisi’nden Hafız Hacıyev; 
• Sosyal-Demokrat Parti'den Araz Alizade; 
• Azerbaycan Millî Diriliş Hareketi'den Ferec Quliyev; 
• Halk Cephesi Grubu'ndan Razi Nurullayev. 

Azerbaycan Anayasasına 2016 yılının sonbaharında yapılan değişikliklere göre ülkenin Devlet Başkanı yedi 
yıllık süreye seçilmektedir. Azerbaycan’da sandık başına gelen seçmenlerin sayısı seçimlerin gidişatını 
etkilememektedir. 
 Azerbaycan’da olağan cumhurbaşkanlığı seçimleri 17 Ekim tarihinde yapılmalıydı. Ancak 5 Şubat’ta 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 11 Nisan günü olağanüstü seçimlerin yapılması üzerine talimat verdi. 
İ. Aliyev yapılan seçimlerde kesin zafere ulaştı: Fransız Opinon Way Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 
tarafından yapılan araştırmaya göre İ.Aliyev oyların %86,53’ünü aldı. Amerikan Arthur J.Finkelstein and 
Associates (AJF) Şirketi bu rakama yakın %85,57 şeklindeki veri gösterdi. Bağımsız Els Araştırma 
Merkezi’nin verileri %82,71’lik sonuçla biraz farklılık göstermektedir. 
Sandık merkezleri yerel saatle 19.00’da kapandı. 
2008 ve 2013 seçimlerinde yeniden seçilen İlham Aliyev, Cumhurbaşkanlığı görevini 2003 yılından itibaren 
sürdürmektedir. 
Azerbaycan’da onun ismi istikrar, huzur ve kalkınma ile bağdaştırılmaktadır. 



KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI S. CEENBEKOB TÜRKİYE’YE RESMÎ ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ 

  
9-11 Nisan Tarihlerinde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov Türkiye’de resmî temaslarda 
bulundu.  
9 Nisan’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Soornbay Ceenbekov’un 
görüşmesinde iki ülke arasındaki işbirliği konuları ele alındı. 
Görüşmeler sonucunda yatırım, köy ve tarım işletmeciliği ile sosyal güvenlik alanlarında işbirliği 
anlaşmaları imzalandı. Cumhurbaşkanı R.T. Erdoğan önümüzdeki Türk Konseyi Devlet Başkanları zirvesinin 
Eylül ayında Bişkek’te yapılacağını belirtti. 
İkili görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısında Recep Tayyip Erdoğan “Kırgızistan’ın Türkiye için 
özel bir ülke olduğunu” dile getirdi.  
Sooronbay Ceenbekov’un kendisi de Türkiye ziyaretini Kırgızistan’ın dış siyasetindeki öncelikli alanlardan 
biri olduğuna işaret etti. S. Ceenbekov Ankara’da Kırgız diyasporası ile yaptığı görüşmede “Türkiye ile 
işbirliği Kırgızistan’ın dış siyasetinin en önemli alanlarından biridir. Göçmenlerin sosyal güvenlik meselesi 
çözüldü. Kırgızistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerde yeni sayfa açılmıştır. Bunu Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
belirtti, benim de düşüncem bu şekildedir”.  
Тürkiye lideri Recep Tayyip Erdoğan Kırgız mevkidaşı ile yaptığı görüşmeler sonucunun memnuniyet verici 
olduğunu belirtti. R.T. Erdoğan “Kırgızistan bizim için çok önemlidir. İşadamlarımızın yatırım yapmak için 
büyük imkanları bulunmaktadır... 3 bini aşkın Kırgız öğrenci ülkemizde ücretsiz eğitim aldı... Türkiye 
Kırgızistan ile ticaret hacmini 1 milyar dolara kadar arttırmayı hedeflemektedir.” dedi. 



KIRGIZİSTAN AB İLE İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRMEKTEDİR 

 
11-12 Nisan Tarihlerinde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov Brüksel’e çalışma ziyaretinde 
bulundu. Ziyareti çerçevesinde “AB – Orta Asya” stratejisi bağlamında Kırgız Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği 
arasında işbirliği anlaşması imzalandı.  
Bişkek, ekonomisinin öncelikli alanlarına Avrupa’dan gelecek yatırımları çekmek niyetinde. Brüksel ise 
Orta Asya için yeni strateji geliştirerek buna elverişli ortam sağlamaktadır. 

Kırgızistan Cumhurbaşkanı ziyareti çerçevesinde AB kurumlarında bulunarak AB Yüksek Temsilcisi Federica 
Mogherini ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile bir araya geldi. 

Temasların “Avrupa Birliği kurumlarıyla şahsi ilişkilerin kurulması, Kırgızistan’ın AB ile genişletilmiş işbirliği 
projesine ivme kazandırılması, yatırım çekme, Kırgızistan’ın bölgede temiz su sağlayan “Temiz Toplum” 
projesi çerçevesindeki öncelikli alanlarının onaylanması ile uluslararası güvenlik meselelerinin müzakeresi 
amaçlı” bir ziyaret olacağı Cumhurbaşkanlığı Dış Siyaset Birimi Başkanı Daniyar Sıdıkov tarafından 
belirtilmişti. 

Avrupa Birliği tarafından Orta Asya için yeni strateji geliştirilmiştir. Şu anda bölgedeki her ülke ile ayrı ayrı 
ikili müzakereler süreci sürmektedir. Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi, 
Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini bölgeye yaptığı bir ziyaretinde AB’nin Orta 
Asya’yı alıcı olarak değil, ekonomik ortak olarak gördüğünü, bununla birlikte bölgenin Avrupa yatırımları 
için çekici olduğunu belirtti. 

“Strateji Doğu – Batı” Analitik Merkezi (Bişkek) Genel Müdürü Dmitriy Orlov AB’nin beş yıllık yeni 
stratejisinde bölgedeki amaçlarından vazgeçmediğini ileri sürmektedir. AB için en çekici alanlardan birini 
enerji ile ulaşım koridorları oluşturmaktadır. 



«KAZAK DILINDE 100 YENI DERS KITABI» PROJESININ TANITIMI 

 
12 Nisan’da Kazakistan’ın başkenti Astana’da Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in 
katılımıyla “Yeni Sosyal Eğitim. Kazak Dilinde 100 Yeni Ders Kitabı” projesi çerçevesinde ders kitaplarının 
tanıtımı yapıldı. 
Etkinlik sırasında N. Nazarbayev’e “Manevi Yenilenme” isimli Kamu Oyunun Modernizasyonu Programı 
çerçevesinde Kazak diline tercüme edilen ve yayınlanan 18 ders kitabı takdim edildi.  
Kazakistan Cumhurbaşkanı kitapların Kazakça’ya tercümesinin kitabın orijinalinden yapıldığını belirtti. 
Devlet Başkanı etkinliğin kamuoyu modernizasyonu programının yeni safhasını başlattığının altını çizdi. 
N. Nazarbayev yaptığı konuşmada modern şartlardaki dünya gelişiminin entelektüel gelişime büyük ölçüde 
bağlı olduğunu belirtti. 
Cumhurbaşkanı bunların dışında Kazakistan’ın Latin harflerine geçişi konusuna da değindi: “Yeni alfabeye 
adım adım geçmemiz gerekir. Her gün Abay’ın sözlerini yeni alfabeyle yazıyorum” dedi. Kazakistan 
Cumhurbaşkanı’nın belirttiği gibi yeni alfabe yakında okullarda kullanılmaya başlayacaktır. 
N. Nazarbayev “Öğrendikten sonra zor olmadığını göreceksiniz. Okullarda alfabeyi bu şekilde öğretiyorlar. 
Yeni alfabenin çok kısa sürede kullanıma gireceğini düşünüyorum” dedi. 
Her iki proje de Kazakistan’ın bağımsız ve egemen bir devlet olarak başarılı gelişimi için stratejik öneme 
sahiptir. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HAVA KUVVETLERİ’NİN İLK KAZAK BAYAN PİLOTU ARDANA BOTAY TEK BAŞINA UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRDİ 

 
14 Nisan’da Kazakistan Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri Hava Güvenlik Güçleri 53898 Nolu askeri birimin Baş 
Pilotu Teğmen Ardana Botay L-39 askeri eğitim uçağında ilk uçuş gerçekleştirdi. 
“Öncelikle genç pilotlara sorumluluk, sabır ve doğru kararlar alabilme kabiliyetini aşılamak istiyoruz. Pilot 
kendi gücünden emin olmalıdır. Bugün Botay bu görevi yerine getirdi” dedi Ardana’yı uçuşa hazırlayan 
Binbaşı Samat Mukayev. 
Kazakistan Güvenlik Bakanlığı basın açıklamasında tek başına uçuşun her pilotun kariyerindeki önemli 
etaplardan biri olduğu belirtildi. 
Bu olay bağımsız Kazakistan’ın Silahlı Kuvvetlerinin başarılı gelişmesi açısından önemlidir. 
 
 


