
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тurkic Weekly 2017 39 (90) (20-26 Kasım) 

 

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 haber bülteni Uluslararası Türk Akademisi  
tarafından hazırlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SORONBAY CEENBEKOV  
KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANLIĞI GÖREVİNİ DEVRALDI 

24 Kasım’da Ekim seçimlerinde oyların %55’ini alarak iktidara gelen Kırgız Cumhuriyeti yeni 

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’un yemin töreni yapıldı. 

Yemin töreni Bişkek yakınlarındaki Ala Arça Devlet Rezidansında düzenlendi. S. Ceenbekov ülkeyi 

altı yıl yönetecektir. 

Sooronbay Ceenbekov yemin töreninde Kırgızistan halkına yemin etti, kendisine cumhurbaşkanlığı 

kimliği, rozeti ve forsu teslim edildi.  

Cumhurbaşkanlığı yemin törenine Kırgız Cumhuriyeti kahramanları, sanat ve bilim dünyası 

temsilcileri, Cogorku Keneş milletvekilleri, hükûmet üyeleri, diplomatik misyon ve uluslararası teşkilat 

temsilcileri dahil olmak üzere 450 kişi davet edildi.  

Kırgız Cumhuriyeti’nin seçilmiş Cumhurbaşkanı “Hükûmet yapısal reformları hayata geçirerek halkın 

gelir düzeyini arttırmasını sağlamalıdır. Hükûmet reform motoru olmalıdır. Cumhurbaşkanı ise 

onların güvencesi olacaktır. Ancak bu şekilde başarı elde edebiliriz. Gelişme lokomotifi yüksek ihracat 

potansiyeline sahip istihdam yerleri sağlayan alanlar olmalıdır. Kırgızistan iş ve ticaretin cenneti 

olmalıdır” dedi.. 

S. Ceenbekov, ulusal çıkarların korunması, ülkenin istikrarlı sosyal ve ekonomik gelişimi için olumlu 

dış etkenlerin oluşturulması ülkenin dış siyasetindeki önemli yönleri oluşturacağını ve Kırgızistan’ın 

BM, BDT, KGAÖ, ŞİÖ ve AEB gibi bölgesel ve uluslaralarası kurumlar aracılığıyla uluslararası ve 

entegrasyon süreçlerine aktif olarak katılmaya devam edeceğini ifade etti. 

Rusya Federasyonu ile stratejik ortaklık ve geleneksel dostluk bağları güçlendirilmeye devam edecektir. 

Çin Halk Cumhuriyeti ile ilişkiler stratejik ortaklık ve iyi komşuluk esasında  derinleşecektir. Merkezî 

Asya ülkeleri ile asırlarca devam eden kardeşlik, dostluk, tarih, kültür ve manevi değerler ortaklığı 

temelindeki etkileşim devam edecektir.  
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ŞAVKAT MİRZİYOYEV’İN GÜNEY KORE ZİYARETİ 
Geçen hafta Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-

in’in daveti üzerine Kore Cumhuriyeti’ni ziyaret etti. Özbek basınında yer alan haberlere göre, taraflar 

gündem maddelerinde yer alan siyasi, iktisadi, ticari, mali, yatırım, ilmî, teknik, kültürel ve sosyal 

alanlardaki devletlerarası ilişkilerin geliştirilmesi konularını ele aldı.  

Şavkat Mirziyoyev Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclis Başkanı ve Başbakanı ile ayrı ayrı görüştükten 

sonra iki ülkenin önde gelen işadamları, ekonomik ve mali kurum başkanlarının katıldığı Özbek-

Güney Kore İş Forumu’na katıldı.  

İkili görüşmeler sonunda Şavkat Mirziyoyev ve Moon Jae-in tarafından stratejik ortaklık ilişkilerinin 

derinleştirilmesi üzerine Ortak Bildirge imzalandı. 

Ayrıca Özbek ve Koreli iş adamları, devlet kurum temsilcileri tarafından 60’tan fazla belge imzalandı. 

Enerji ve petrol gaz kimya alanlarında 2,9 milyar ABD doları, banka ve maliye alanında 2,7 milyar 

ABD Doları, inşaat ve altyapının geliştirilmesi alanında 1,7 milyar ABD Doları tutarındaki anlaşmalar 

elde edildi. Bunlardan bazıları: 

Özbekistan Cumhuriyeti İş İlişkileri ve İstihdam Bakanlığı ile Kore Cumhuriyeti İnsan Kaynakları 

Bakanlığı arasındaki İşbirliği Memorandumu; 

İki ülke Adalet Bakanlıkları arasındaki İşbirliği Memorandumu; 

Özbekistan Cumhuriyeti Dış Ticaret Bakanlığı ve Kore Cumhuriyeti Ticaret, Sanayi ve Enerji 

Bakanlığı arasında Özbekistan’da Elektronik Ticaretin Ulusal Platformunu Oluşturma Konusundaki 

İşbirliği Anlaşması;   

Özbekistan’ın Dünya Ticaret Örgütü’ne Alınması ile ilgili İşbirliği Memorandumu; 

İki ülke arasındaki Dışişleri Bakanlıkları arasında 2018-2020 yılları için İşbirliği Programı. 

Özbekistan’da son 20 yıldaki en büyük yatırımcı ülkelerden birinin Güney Kore olduğunu belirtmek 

gerekir. Özbekistan’da şu anda Kore sermayeli 461 işletme çalışmakta. Ocak-Ekim 2017 döneminde 

iki ülke arasındaki ticaret hacmi de 1 milyar Dolara yaklaşmış durumdadır. 
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SOÇİ’DE TÜRKİYE, İRAN VE RUSYA LİDERLERİNİN 

 ÜÇLÜ ZİRVESİ YAPILDI    
22 Kasım 2017 Tarihinde Rusya’nın Soçi şehri Türkiye, İran ve Rusya liderlerinin üçlü zirvesine ev sahipliği 

yaptı. Zirvede Recep Tayip Erdoğan, Hasan Ruhani ve Vladimir Putin bölgesel güvenliğin en güncel 

konularını görüştüler.   

Beklendiği gibi, zirve gündemindeki en önemli konu Suriye'deki durumla ilgiliydi. Zirvenin açılış konuşmasını 

yapan Rusya lideri "Ortak kanaatimizce, Suriye topraklarının tamamını radikal militanlardan temizlemeye 

yaklaştıran savaş alanındaki başarılar genel olarak krizin çözülmesinde nitelikli yeni bir merhaleye geçişi 

sağlamaktadır. Suriye'de uzun vadeli, kapsamlı normal hayata dönme sürecinin sağlanma realitesi ve çatışma 

sonrası dönemde ülkenin siyasi sürece geçmesi sözkonusudur. Suriye'nin kaderini hükümet ve muhalefet dahil 

olmak üzere ancak Suriyelilerin kendilerinin belirlemesi gerektiğini bir kez daha vurgulamak isterim. 

Rusya lideri, Soçi'de mevkidaşlarına daha önce Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile yapılan görüşme 

konusunda bilgi verdi. Suriye liderinin mevcut siyasi krizi barışçı bir çözüme kavuşturmanın yanısıra anayasa 

reformunu gerçekleştirmeye ve BM kontrolünde özgür seçimler yapmaya hazır olduğu belirtildi.            

Taraflar aynı zamanda, zirve sonuçlarına göre ortak çalışmaları hızlandırmaya karar verdiler. Üç ülkenin 

Dışişleri Bakanlıkları ve istihbarat hizmetleri en yakın dönemde Suriye çapındaki kongrenin organizasyonu 

üzerinde çalışmaya ve diyaloga gerçekten hazır olanları diğerlerinden ayırmaya başlayacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli güvenliğimize kasteden bir terör 

örgütüyle aynı çatı altında olmamızı, aynı platformda yer almamızı bizden kimse beklememelidir. Suriye'nin 

toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine bağlılığımızı ifade ediyorsak, bu ülkeyi bölmeye çalışan eli kanlı bir 

çeteyi meşru bir aktör olarak göremeyiz", şeklindeki açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Astana süreci garantör 

ülkelerinin Devlet Başkanları Zirvesini Suriyeli mültecilerin evlerine dönmek için bir sinyal olarak algıladığını 

açıkladı. Zirve sonunda Erdoğan, "Kritik kararlar aldık, umarım sonuçları yakın gelecekte hissedilecektir", diye 

kaydetti.    

Genel olarak, Rusya, İran ve Türkiye Devlet Başkanları, Soçi zirvesinin sonucunda Astana görüşmeleri 

çerçevesinde başlatılan Suriye'deki çatışmasızlık sürecinin devamı konusunda çağrı yaptıkları açıklamada, 

teröristlerin nihai yenilgiye uğratılmasına dair işbirliğinin devam ettiğini doğrulayarak, Suriye çapındaki geniş 

bir diyalog sürecini desteklediler.   
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İLHAM ALİYEV BELÇİKA’YA 

 ÇALIŞMA ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİ  
 

23-25 Kasım 2017 Tarihlerinde Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Belçika'ya çalışma 

ziyaret inde bulundu. 24 Kasım 2017 Tarihinde Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk'un daveti üzerine 

İlham Aliyev, Doğu Ortaklığı Zirvesi'ne katıldı. Deutsche Welle’nin haberine göre, etkinliğin resmî 

açılışında Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve 

Estonya Başbakanı Erie Ratas konuşma yaptı. Medyada, zirveye katılmak için Azerbaycan, Gürcistan, 

Ermenistan, Moldova ve Ukrayna Devlet ve Hükûmet Başkanlarının yanısıra Belarus Dışişleri Bakanı'nın 

Brüksel'e geldiği kaydedildi.  

I.Aliyev, zirvenin Genel Kurul toplantısına da iştirak etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı yaptığı 

konuşmasında, Avrupa Birliği'nin Azerbaycan'ın esas ticari ortağı olduğuna dikkat çekti. Aliyev, 

"Ticaretimizin hemen hemen %50'sinin Konsey’e üye ülkelerle gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Bağımsızlık 

döneminde Avrupa Birliği Azerbaycan ekonomisine 20 milyar doların üzerinde yatırım yapmıştır. Bu 

işbirliği düzeyi ise, ülkemizin iyi bir yatırım ortamına sahip olduğunu göstermektedir. Avrupa şirketleri 

ekonomimizi desteklemek için büyük miktarda yatırımlar yapmaya hazırdır", diye konuştu.   

Bununla birlikte, Azerbaycan basınında İlham Aliyev’in 23 Kasım 2017 Tarihinde NATO Kuzey Atlantik 

Konseyi toplantısına katıldığı bildirildi. Kuzey Atlantik Konseyi toplantısındaki ilk konuşmayı NATO 

Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptı. Ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de bir 

konuşma yaptı. İlham Aliyev, Azerbaycan ve NATO arasında çeşitli alanlarda başarılı işbirliğinin 

gerçekleştirildiğini açıkladı. Azerbaycan’ın NATO'nun çeşitli misyon ve operasyonlarına aktif katıldığını 

vurgulayan Aliyev, NATO'nun Azerbaycan topraklarında mayın temizleme süreçlerindeki etkin rol 

aldığını vurguladı.   

Aynı zamanda, Belçika'ya yaptığı çalışma ziyareti kapsamında Aliyev, NATO Genel Sekreteri Jens 

Stoltenberg ile bir araya geldi. Azerbaycan lideri, "NATO ile işbirliğimizin büyük bir potansiyele sahip 

olduğu, işbirliğimizin tarihi ile ispat edildi. Bugün NATO Merkez Ofisi’ne altıncı ziyaretimi 

gerçekleştirmiş bulunmaktayım. Bu, çok güçlü bir işbirliğimizin olduğuna işaret etmektedir. Bölgede barış, 

güvenlik ve istikrarın sağlanması için işbirliğine devam etmekteyiz. Çok teşekkür ederim", diye kaydetti.   
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Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye Devlet Başkanları tarafından 2010 yılında kurulan 

Uluslararası Türk Akademisi, Türk dünyasının dili, kültürü ve kadim çağlardan günümüze kadarki 

tarihini titizlikle ve kapsamlı bir şekilde inceleyen ve benzeri konulardaki bilimsel araştırmaların 

koordinasyonunu üstlenen uluslararası bir teşkilattır. Uluslararası Türk Akademisi, Türk dünyasının 

araştırma ve eğitim merkezleri arasındaki bilimsel işbirliğini teşvik etmektedir.   
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