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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 Haber Bülteni Uluslararası Türk Akademisi  
tarafından hazırlanmıştır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАZAKİSTAN BAĞIMSIZLIK GÜNÜNÜ KUTLADI 
16 Aralık’ta Kazakistan Cumhuriyeti Bağımsızlık Gününü kutladı. Bayram vesilesiyle Kazakistan’ın 

başkenti ve diğer kentlerinde tören ve bayram etkinlikleri düzenlendi. 

15 Aralık’ta Astana’daki Bağımsızlık Sarayı’nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan 

Nazarbayev’in katıldığı resepsiyon yapıldı. N.Nazarbayev katılanlar ve Kazakistan’ın tüm halkını 

ulusal bayram olan Bağımsızlık Günü münasebetiyle tebrik etti. 

Kazakistan Cumhurbaşkanı “Bağımsızlık günü bizlere zamana tâbi olmayan gurur, sevinç ve 

heyecanın yoğrulduğu duygular yaşatıyor.” dedi. 

Nursultan Nazarbayev bağımsızlık yıllarında Kazakistan’ın hızlı kalkınma temposuna ulaşmakla 

kalmayıp istikrarlı gelişim için sağlam kaide oluşturabildiğinin altını çizdi. Ayrıca “Nurlı Jol” 

Programının da krize karşı etkili bir çözüm olduğu da belirtilmiş oldu. 

Resepsiyon toplantısında Kazakistan nüfusunun tarihte ilk defa 18 milyonu aştığı belirtildi. 

Kazakistan bu sene ilkokul eğitimiyle kapsama konusunda dünya sıralamasında dördüncü oldu.  

Nursultan Nazarbayev Manevi Yenilenme Kamu Şuuru Modernizasyon Programının hayata 

geçirilmesi konusu üzerinde de durdu. 

Kazakistan Cumhurbaşkanı konuşması sonunda herkesi Bağımsızlık günü münasebetiyle tebrik 

ederek Kazakistan’ın başarılarının temelinde siyasi istikrar ve halkın refahı ve birliği için yürütülen 

çalışmaların bulunduğunun altını çizdi. 

Aynı gün devlet ödül ve madalyaları takdim töreni yapıldı. Ahmetjan Esimov Kazakistan’ın Emek 

Madalyası ile taltif edildi. N.Nazarbayev onun yol arkadaşlarından biri olarak bağımsız Kazakistan’ın 

oluşumunda büyük katkıları olduğunu belirtti.  

Diğer alanlarda da “Vatan”, “Barıs”, “Emek Şanı” madalyaları takdim edildi.  

Kazakistan 16 Aralık 1991 Tarihinde tam 26 yıl önce bağımsızlığını ilan etmişti. O gün “Kazakistan 

Cumhuriyeti Devlet Bağımsızlığı Hakkında” Anayasa Kanunu yürürlüğe girdi.  
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İSTANBUL’DA OLAĞANÜSTÜ İİT ZİRVESİ YAPILDI 

Geçen hafta İstanbul’da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi yapıldı. Türkiye’nin 

inisiyatifi üzerine düzenlenen Zirve katılımcıları ABD Başkanı Donald Trump’ın Küdüs’ü İsrail’in 

başkenti olarak tanıma kararı doğrultusunda Orta Doğu’daki durumu ele alarak bu konuyla ilgili 

atılacak adımları müzakere ettiler. 

Zirvede 48 ülke temsil edildi. 16 ülkenin (Afganistan, Azerbaycan, Bangladeş, İndonezya, Filistin, 

Gine, İran, Katar, Kuveyt, Lübnan, Somali, Sudan, Togo, Ürdün ve Yemen)  Devlet Başkanı, Cibuti, 

Malezya ve Pakistan Başbakan, Komor Adaları Devlet Sekreteri, Oman Başbakan Yardımcısı, 

Kazakistan ve Özbekistan Parlamento Başkanları düzeylerinde katıldı. 

Türkiye, ABD Devlet Başkanının sözlerine ilk reaksiyon gösterenlerden biri oldu. 

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: “Bu duruma sessiz kalamayız. ABD’nın Küdüs kararını 

kabul etmiyoruz. Doğu Küdüs’ü Filistin’in başkenti olarak kabul ediyoruz. 1967 sınırları 

çerçevesinde bu ülkenin ve Doğu Küdüs’ün Filistin’in başkenti olarak diğer ülkeler tarafından kabul 

edilmesini teşvik etmeliyiz” dedi. 

Toplantı sonunda İİT ülkeleri Doğu Küdüs’ü Filistin’in başkenti olarak ilan ederek ABD’nin Orta 

Doğu krizinin çözümünde arabulucu statüsünü kaybettiğini belirtti.  

İİT Zirvesinde kabul edilen İstanbul Bildirgesi’nde bütün ülkeler “Filistin Devleti ve Doğu Küdüs’ü 

işgal altına alınmış başkent olarak” kabul etmeye çağırdı. 

Bildirgede ABD’nin Orta Doğu’da arabulucu rolünü kaybettiği dile getirildi. İİT Washington’u 

Küdüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul etme kararından vazgeçmesini istedi. Aksi taktirde bütün 

olumsuzlukların sorumluluğunu ABD üstleneceği ikazında bulunuldu. 

Sonuç bildirgesinde ayrıca BM Güvenlik Konseyi’nin Küdüs’le ilgili tedbirler almadığı taktirde İİT 

ülkelerinin uluslararası hukuk normlarının ihlali konusunu BM Genel Kurulu’na çıkarmaya hazır 

oldukları vurgulandı. 

Daha önce bildirildiği üzere, İİT zirvesinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas (Abu Mazen) 

dünya liderlerini, ABD Cumhurbaşkanı Donald Trump'un Amerikan Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma 

kararına tepki olarak İsrail'i tanımaktan vazgeçmeye çağırdı.     
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Mahmud Abbas, "Filistinlilere karşı yaptığı eylemleri yüzünden ve ABD'nin desteğiyle uluslararası 

toplumun kararlarını göz ardı etmesi nedeniyle dünyanın tüm ülkelerini İsrail'i tanıma konusunu 

yeniden gözden geçirmeye çağırıyoruz", diye açıkladı. Abbas bununla birlikte, dünya toplumuna 

hitaben "bağımsız Filistin’i" 1967 sınırları içinde tanıma çağrısında bulundu.   

İİT zirvesinde Kazakistan’ı Senato Başkanı Kasım-Jomart Tokayev ve Dışişleri Bakanı Kayrat 

Abdrahmanov temsil etti.   

Zirve sonunda, İstanbul'da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla  basın 

toplantısı düzenlendi.   

Türkiye lideri Recep Tayyip Erdoğan, basın toplantısında, İstanbul'da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı 

(İİT) tarihî zirvesinin Kudüs'e sahip çıkanların olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini açıkladı.       

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, İİT Devlet ve Hükûmet Başkanlarının bundan sonra da kendi 

tavırlarını korumaya devam etmeleri gerektiğini vurguladı. "Kudüs, Müslümanlar için kırmızı bir 

çizgidir" söyleminin bütün İslam dünyasının pozisyonu olduğunu vurguladı.  

Erdoğan, İİT ülkeleri açısından Filistin başkentinin Doğu Kudüs olduğunu ve bundan sonra da öyle 

olacağını kaydetti. Erdoğan, "İİT, başkenti Kudüs olan ve 1967 sınırları içinde egemen ve bağımsız 

bir Filistin devletinin kurulması talebinden vazgeçmeyecektir", diye açıkladı.  
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SOORONBAY CEENBEKOV ÖZBEKİSTAN’A  

RESMİ ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ  
13 Aralık 2017 Tarihinde Kırgız Cumhuriyeti Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov Özbekistan 

Cumhuriyeti'ne resmi ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında, Kırgızistan lideri, Özbekistan Devlet 

Başkanı Şavkat Mirziyoyev ile birebir ve geniş formatta görüşmeler gerçekleştirerek bir dizi belge 

imzaladı.    

Buna ek olarak, Özbekistan Başbakanı ve Oliy Meclis Başkanı ile görüşmeler gerçekleştirildi.   

Kırgız liderini karşılayan Özbekistan Devlet Başkanı Mirziyoyev, Kırgızistan'ın Özbekistan'ın en 

yakın komşusu olduğunu vurguladı. "Bizim aramızda sınırlar olmamalı ve artık tamamen farklı bir 

seviyeye doğru ilerlemeliyiz. Ortak bir noktada buluşacağımızdan ve mevcut sorunları 

çözeceğimizden eminim. Özellikle sınır bölgelerinde yaşayan insanlarımız, bizden karar almamızı 

beklemektedir", diye kaydetti.       

Görüşmeler sırasında taraflar, Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolunun inşası projesi üzerinde 

birlikte çalışmaya karar verdiler. Özbekistan medyasında çıkan haberlere göre, bu yılın 25 Aralık 

tarihinde iki ülkenin çalışma grupları anılan projenin uygulanmasına dair görüşmek üzere bir araya 

gelecektir.  

Bununla birlikte, Devlet Başkanları 2021 yılına kadar ekonomik, bilimsel, teknik ve insani 

yardımlaşma ve kolaylaştırılmış gümrük koridoru oluşturulmasına  dair anlaşmalar imzaladılar. Su ve 

enerji sektöründeki meselelerin yapıcı şekilde çözülmesi için Ortak Su Yönetim Komisyonu’nun 

kuruluşuna ve yakın gelecekte toplantısını yapmaya dair karar alındı.  

Bunun yanısıra, Taşkent'in Kırgızistan'daki iş adamlarına 100 milyon dolarlık kredi sağlamayı 

planladığı da bildirildi. Özbek ürünlerinin ithalatı için finans kaynakları sağlanacak oldu. "Bütün 

kredi hattı, finansal kurumlardan geçecek olup, hükûmet bu krediler için herhangi bir devlet 

garantisi vermeyecektir. Genel olarak, Kırgızistan ve Özbekistan liderlerinin görüşmeleri samimi bir 

ortamda gerçekleştirildi. Ceenbekov yaptığı konuşmada: "Daha önce dost ülkeler olduysak, şimdi 

stratejik ortaklar olduk", diye vurguladı.     
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Özbekistan Devlet Başkanı, iki ülke vatandaşlarının etkileşimi için mevcut engelleri ortadan 

kaldırmaya hazır olduğunu belirtti. Mirziyoyev, "Kırgız-Özbek ilişkileri tarihinde böyle bir gelişme 

hiç olmamıştı. Bu yıl ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi 250 milyon ABD doları civarında 

gerçekleşti. Bizler bu rakamı 500 milyon dolara çıkarmak istiyoruz", dedi.  

Devlet Başkanı Ceenbekov, Kırgızistan ile Özbekistan arasındaki devletlerarası ilişkilerin çok yüksek 

stratejik seviyeye çıktığını belirtti. Ceenbekov "Son çeyrek yüzyıl içinde yapılan çalışmalar sadece 

geçen sene yapılan çalışmalardan daha azdır. Devletin yeni Devlet Başkanı olarak, varılan 

anlaşmaların hala geçerli olup olmadığını teyit etmek istiyorum. Anlaşmaların, halklarımızın refahı 

yolunda hayata geçirilmesi için elimden geleni yapmaya büyük çaba sarfedeceğim.", diye açıkladı.  

Genel olarak, ikili görüşmeler neticesinde aşağıdaki belgeler imzalandı:  

2018-2021 yılları için ekonomik, bilimsel, teknik ve insani yardımlar konusundaki işbirliğine dair 

Hükümetlerarası program; Malların ve taşıtların hareketi sürecinde gümrük operasyonlarının 

kolaylaştırılmış prosedürünün organizasyonuna (kolaylaştırılmış gümrük koridoru) dair gümrük 

kurumları arasındaki anlaşma; Özbekistan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi ile Kırgız Cumhuriyeti 

Ulusal Bilimler Akademisi arasındaki bilimsel ve teknik işbirliği anlaşması; iki ülkenin Acil Durum 

Bakanlıkları arasındaki acil durumların önlenmesi ve tasfiyesinde işbirliği önlemleri planı; Sendika 

Federasyonları arasındaki işbirliği anlaşması; Gençlik konularından sorumlu devlet kurumları 

arasındaki Mutabakat Zaptı.  
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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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