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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÜRKİYE’DE ERKEN SEÇİMLER YAPILACAK 

 

18 Nisan’da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan 24 Haziran 2018 Tarihinde 
Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerinin yapılacağını duyurdu. Bu karar MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli ile görüşmeden sonra alındı.  
R.T. Erdoğan gazetecilere “Dün Bahçeli Meclis’te seçimlerin öne çekilmesi konusunda teklifte bulundu. Bu 
teklifi müzakere ettik. Erken seçimlerin gerekliliği konusunda mutabık kaldık. Karar alındı, seçimler 24 
Haziran 2018 Tarihinde yapılacaktır. Yüksek Seçim Komisyonu derhal hazırlıklarına başlayacaktır” dedi.  
Erdoğan erken seçimin yapılmasını Cumhurbaşkanlığı yönetimine hızlı geçişin gerekliliğine bağladı. 
“Takvime göre cumhurbaşkanlığı sistemi 2019 yılının sonunda yasal gücüne girecekti. Şimdilik sistem eski 
biçimlere göre çalışıyor, peryodik olarak problemler yaşıyoruz. 3 Kasım 2019’a kadar dişimizi sıkarak 
yürüyoruz. Ancak Suriye’deki durum ve başkaları mevcut belirsizliği aşmamızı zorunlu hale getirmiş ve 
aciliyet öne çıkmaktadır” dedi Türkiye lideri.  
D. Bahçeli 17 Nisan Salı günü MHP Meclis toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanlığı sistemi tam 
oturmadığı için Türkiye 3 Kasım 2019’da yapılacak seçimleri bekleyemeceğini belirtti. Bahçeli’ye göre MHP 
erken seçimin 26 Ağustos 2018 Tarihinde yapılması gerektiğini savunacaktır. 
Türkiye’deki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri daha önce 3 Kasım 2019 Tarihine kararlaştırılmış 
ve Nisan 2017’de referendumla kabul edilen cumhurbaşkanlığı sistemi yasal gücüne girmiş olacaktı. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



İ.ALİYEV’İN YEMİN TÖRENİ YAPILDI 

 
 
18 Nisan’da Azerbaycan Milli Meclisi’nde 11 Nisan’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde zafere ulaşan 
İlham Aliyev’in yemin töreni yapıldı. Böylece İ. Aliyev Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı görevine 
dördüncü defa getirilmiş oldu.  
Yeniden seçilen Cumhurbaşkanı iki bölümden oluşan yemin töreninde yemin ederek Azerbaycan halkına 
liyakatle hizmet edeceği sözünü verdi.  
İ. Aliyev “Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı görevinde Anayasaya bağlı kalacağıma, devletin 
bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü koruyacağıma, halkıma liyakatle hizmet edeceğime yemin ederim” 
dedi. 
Cumhurbaşkanı milli ve manevi değerlere ve geleneklere sadık kalacağına yemin ederek bayrağı öptü. 
Sonra konuşmasını yaptı. 
İ. Aliyev iki saat süren yemin töreninde “Öncelikle seçimlerde bana gösterilen yüksek güven için 
Azerbaycan halkına tekrar derinden teşekkür etmek istiyorum. Azerbaycan halkının desteğini her zaman 
hissettim ve hissediyorum. Bana güç veriyor. Bu destekten güç alarak bundan sonra da halkım ve Vatanıma 
layıkıyla hizmet edeceğim.” dedi.  
Cumhurbaşkanı yemin töreninden hemen sonra ailesi ile birlikte babası ve Millî lider Heydar Aliyev’in 
kabrini ziyaret etti.  
Azerbaycan Devlet Bayrağı meydanında ülke başkanını şeref kıtası karşıladı.  
Azerbaycan Cumhurbaşkanı yemin töreninden sonra bütün bakanlar istifa etti. Devlet Başkanı artık yeni 
hükümeti oluşturacaktır. 
İlham Aliyev’in yemin törenine resmî temsilciler, hükümet üyeleri, Milli Meclis milletvekilleri ve 
Cumhurbaşkanı ailesi davet edildi. 
 
 
 

 
 
 



KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI HÜKÜMETİN İSTİFASI KARARINI İMZALADI 
 

 
 
19 Nisan’da Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov “Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti 
İstifası” kararını imzaladı. 
Devlet Başkanı Anayasa 85.Maddesi 6.bendi ve “Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Hakkında” Anayasa Kanunu 
13.Maddesi 1.bendi 5.altmaddesine göre hareket ederek hükümeti görevden aldı. 
Karara göre Başbakanlık, Başbakan Yardımcılığı, Kabine üyeliği görevinde bulunanlar yeni hükümet 
kuruluncaya kadar eski görevlerini devam ettireceklerdir. 
Karar Cumhurbaşkanı tarafından imzalandığı andan itibaren geçerlidir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ТАŞKENT VE AŞKABAT KÜRESEL PROJELERE EL ATMAKTA 
 

 
 
Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulı Berdımuhamedov’un 22 Nisan’da Taşkent’e resmî ziyaret 
gerçekleştirmesi beklenmektedir. Devlet Başkanları Çin – Orta Asya – Orta Doğu (Özbekistan-
Türkmenistan-İran-Oman) ile Hazar Denizi’nin Türkmen tarafındaki maden yataklarının ortak işlenmesi 
gibi iki önemli projenin hayata geçirilmesi konularını ele alacaklardır.  
Türkmenistan’ın yeni Özbek Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev’in devlet ziyaretini yaptığı ilk ülke 
olduğunu hatırlatalım. Uzmanların belirttiği gibi, ilk ziyaretin temelinde Özbek ihracatını Orta Doğu ve 
Avrupa pazarına götüren en kısa yollar Türkmenistan’dan geçtiğinden ekonomik pragmatizm 
bulunmaktadır.  
Türkmen liderin iade-i ziyareti sırasında işbirliğinin ilk neticeleri ortaya konulacaktır.  
Geçtiğimiz dönem çalışmalar durmaksızın devam etti. Kasım 2017 Tarihinde üç ülke: Özbekistan, 
Türkmenistan ve Kazakistan’ın buluşma noktası ile ilgili anlaşma imzalanmıştı. Bu anlaşmayla yakın komşu 
ilişkileri için temel atılmış oldu. Bu arada geçtiğimiz yıl Özbekistan ve Türkmenistan arasında ticaret 
hacminin artmış olduğunu belirtmek gerekir.  
İki ülke liderinin önümüzdeki görüşmesinde Çin’den Akdeniz’deki Türk limanlarına kadar taşımacılık 
koridoru projesinin hayata geçirilmesi konusunu ele alacağı beklenmektedir. Projenin bir ayağı açılışı 2 
Mayıs’ta yapılacak Türkmenbaşı kentindeki uluslararası yeni deniz limanı olacaktır.  
Aynı koridorda Özbekistan-Kırgızistan-Çin güzergahı yer alacak olup Nisan sonunda projenin fizibilite 
raporu hazırlanmaya başlanacaktır.  
Bunların dışında Ş.Mirziyoyev ve G.Berdımuhamedov ayrıca Özbekistan-Türkmenistan-İran karayolunun 
inşaatı meselesini müzakere edeceklerdir.  
Özbek Devlet Enerji Şirketi O’zbekNeftGaz ile Turkmennebit (Turkmenistan Oil) geçtiğimiz yıl Hazar’ın 
Türkmen bölümündeki maden yataklarını ortak araştırma ve işletme ile ilgili memorandum imzalamıştı. 
Bu anlaşma büyük öneme haizdir. Şu anda projeye para ve teknoloji ile girebilecek ülkeler havuzunun 
oluşturulması imkanı ele alınmaktadır. Azerbaycan tarafı da projeye ilgi gösterdi. 
Berdımuhamedov’un Özbekistan ziyaretinin son durağı Harezm vilayetinin etnik Türkmenlerin yaşadığı 
Gaybul köyü olacaktır. Таşkent komşularla iyi ilişkiler kurulması ile ilgili ilan edilen strateji çerçevesinde 
Gaybul köyünün imarını yapmaktadır.  
Bu bağlamdaki ikinci proje olarak Mart sonunda Özbek yönetimi tarafından bir buçuk ay zarfında Cizak 
Vilayetinde bulunan ve etnik Kırgızların yaşadığı Manas köyü yeniden inşa edildi.  
İki komşu ve kardeş ülke arasındaki işbirliğinin genişletilmesi Orta Asya’da bölgesel entegrasyon 
perspektifi açısından büyük ehemmiyet taşımaktadır. 



ТÜRKİYE VE MOĞOLİSTAN 2018-2022 YILLARI İÇİN İŞBİRLİĞİ PLANINI İMZALADI 

 
 
19 Nisan’da Moğolistan’ın başkenti Ulan-Bator’da 18 Nisan Çarşamba günü başlayan Bölgelerarası 
Standartazisyon Birliği Genel Asamblesi 27.Kurulu çerçevesinde Moğolistan ve Türkiye arasında 2018-
2022 yılları için İşbirliği Planı imzalandı. 
İmzalanan belge esasında iki ülkenin standartazisyon kurumları önümüzdeki 4 yılda aşağıda belirtilen 
hususları hayata geçireceklerdir: 

• Moğol üreticelere ürettikleri malın Avrupa Birliği piyasasına ihracatında destek verilmesi,  
• Ticaretin geliştirilmesi ve prosedürlerin kolaylaştırılması,  
• Ticarette teknik engellerin kaldırılması,  
• Monitoring ve metrolojik teminattan sorumlu ortak çalışma grubunun oluşturulması,  
• Standartizasyon, sertifikasyon, metroloji ve akreditasyon alanlarında potansiyelin geliştirilmesi 

programının hayata geçirilmesi ve eğitim kurslarının yapılması. 
Moğolistan ve Türkiye arasında İşbirliği Planının imzalanması tarihî ortak kökleri bulunan Avrasya ülkeleri 
arasındaki ilişkilerin pekiştirilmesi bağlamında önemli bir hadisedir. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



TACİKİSTAN VE TÜRKMENİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANLARI BİR ARAYA GELDİ 

 
 
18 Nisan’da Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirocidin Aslov ile Türkmenistan Başbakan Yardımcısı Dışişleri 
Bakanı Raşid Meredov Duşanbe’de bir araya geldi. 
Orta Asya’nın iki ülkesi Dışişleri Bakanlarının verimli geçen görüşmesi sırasında siyasi, ticari, ekonomik ve 
insani alanlardaki ikili ilişkilerin mevcut durumu ve geleceği ile uluslararası ve bölgesel kuruluşlar 
çerçevesinde iki ülke arasındaki işbirliği ele alındı. 
Tacikistan ve Türkmenistan’ın stratejik işbirliği ile ilgili Hükümetlerarası anlaşmaya göre ratifikasyon 
belgelerinin değişimi yapıldı. 
İki Orta Asya devleti arasında işbirliğinin genişletilmesi bölgesel entegrasyon perspektifleri açısından 
olumlu etken olmaktadır.  
Ayrıca uzmanlar görüşüne göre ikili formatlar Orta Asya’da entegrasyon sürecinin ilerletilmesi bakımından 
daha iyi gelecek vaadettiği ortadadır. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



KAZAKİSTAN VE TÜRKİYE DIŞİŞLERİ BAKANLARI ANKARA’DA BİR ARAYA GELDİ 

 
 
20 Nisan’da Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov Ankara’da Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu ile bir araya geldi. 
Görüşmeler sırasında taraflar Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in bu yılın yaz 
dönemindeki Türkiye resmî ziyaretini ele aldı. Taraflar bu süreçte ayrıca iki ülke lideri başkanlığında 
yapılacak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına hazırlanmaktadır. 
K. Abdrahmanov’un M. Çavuşoğlu ile görüşmesi sırasında en kısa zamanda Kazakistan Cumhurbaşkanı’nın 
Ankara ziyareti sırasında imzalancak belge taslakları ile gündem maddelerini en kısa zamanda tamamlama 
kararını aldılar.  
Ziyaret esnasında bunların dışında ticari anlaşmaların imzalanması öngörülmektedir. İşbirliğinin en verimli 
alanları olarak taşımacılık, köy ve tarım işletmeciliği, küçük ve orta ölçekli işletmecilik, turizm öne 
çıkmaktadır. Geçtiğimiz 2017 yılında Kazakistan ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi 2016 yılına göre %28 
artış göstererek 1,9 milyar doları oluşturmuştur. 
Görüşmeler sırasında Suriye konulu Astana sürecinin pekiştirilmesi hususu da dile getirildi. 
K. Abdrahmanov “Astana, Suriye’de devam eden kriz şartlarında kan dökümünün durdurulması için tek 
etkili alan olarak kalacaktır. Garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran tarafından ateşkes rejimini kontrol 
eden üçlü mekanizma oluşturuldu. Tutukluların değişimi, cesetlerin iadesi ve kayıpları arama ile ilgili 
çalışma grubu oluşturuldu, çatışmasızlık bölgelerinin kurulması ile ilgili memorandum imzalandı. Bugün 
Astana süreci devam etmeli ve durumun iyileştirilmesi hususunda uluslararası desteğe de ihtiyaç 
duymaktadır. Bununla birlikte hepimiz BM himayesinde Cenevre görüşmelerini siyasi sürecin başlatılması 
bağlamında tamamıyla desteklemeliyiz” dedi. 
Bakanlar görüşmesinde ayrıca Eylül 2018 Tarihinde yapılması planlanan Türk Konseyi Zirvesi’ne hazırlık ve 
Astana’da bulunan Uluslararası Türk Akademisi’nin faaliyetini ele aldı. 
Каzakistan ve Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz yıl Eylül’deki Astana ziyareti sırasında elde 
edilen anlaşmaların hayata geçirilmesi konusunda ortak çalışmalar yürütmektedir. 


