
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тurkic Weekly 2018 2 (95) (8-14 Ocak) 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NURSULTAN NAZARBAYEV ULUSA SESLENDİ 
9 Ocak 2018 Tarihinde Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ülkenin Dördüncü sanayi 

devrimiyle ilgili “Ulusa Sesleniş” konuşmasını yaptı. N.Nazarbayev konuşmasında ülkenin 2018 

yılındaki 10 öncelikli gelişim alanını sıraladı. 

10 Ocak’ta Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi bu yılki Ulusa Sesleniş’in tam 

metnini yayınladı. N. Nazarbayev geleneksel sesleniş konuşmasında: “Küresel teknolojik gelişmeler 

yeni fırsatlarla birlikte zorlukları da beraberinde getirmektedir. Dünyanın  en gelişmiş 30 ülkesi 

sıralamasına hızlı bir şekilde girmek için tarihî bir fırsatın eşiğindeyiz» dedi. 

N. Nazarbayev Kazakistan’ın kalkınma hedeflerini aşağıdaki on madde üzerinde topladı:  

Birinci. Kazakistan sanayisi yeni teknolojilerin uygulanmasında öncülerden olmalıdır. Sanayi alanında 

üretim süreçlerinin dijitalleştirilmesi ve modern iş modellerinin uygulanması aracılığıyla işgücünün 

verimlilik düzeyini yükseltmek gerekmektedir. 

İkinci. Kaynak potansiyelini faydalanmanın verimliliği önemli ölçüde iyileştirilmelidir. Teknolojik 

çözümlerin uygulanması gerekmektedir. Bu şekilde çıkarılacak kaynakların katkısı ile işlem derinliği 

artacak, ayrıca üretimin enerji verimliliği ve çevreyle uyumu yükselecektir. 

Üçüncü. Tarım sanayi ve gelişimi, hacimlerinin arttırılması.  

Dördüncüsü. Taşımacılık ve lojistik alanı. 

Beşincisi. İnşaat ve konut ev hizmetlerinde modern teknolojilerin kullanımı. İnşaatın yeni yöntemleri, 

binaların enerji verimliliğine olan talebin yükseltilmesi, altyapıyı yönetmenin akıllı sistemleri 

Kazakistan halkının yaşam kalitesini arttırmaya imkan sağlayacaktır. 

Altıncısı. Finansal sektörün yeniden yapılandırılması. Bankacılık sistemini iyileştirme çalışmaları 

kontrolün güçlendirilmesi eşliğinde yürütülmeli ve sıradan vatandaşların çıkarları dikkate alınmalıdır. 

Banka sahipleri ve yöneticilerinin sorumluluğu büyük ölçüde arttırılmalıdır. Kredilerin genişletilmesi 

ve borsa gelişiminin sağlanması gerekmektedir. 

Yedincisi. İnsan sermayesinin yeni kalitesi. Eğitim sisteminin bütün düzeyleri çağın gereksinimlerine 

uymalı ve ekonominin ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Bunların yanısıra öğretmenlik mesleğinin prestiji 

arttırılmalıdır. Sağlık alanında yeni teknolojilerin kullanılması hastalıkları önleme ve tedaviyi önemli 

ölçüde iyileştirmeli, aynı zamanda sağlık hizmetlerinin kalitesini de yükseltmelidir. 2016-2017 

yıllarında sosyal ödemeler üç kere arttırıldı. Bunların içinde temel emeklilik %29, dayanışma  
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emekliliği %32, sağlık çalışanlarının maaşı %28’e kadar, eğitim alanındakilerin maaşı %29 oranına 

kadar, devlet memur maaşları %30 oranında arttırıldı. Artışlar devam edecektir. Bu sene sosyal 

alandaki bütçe harcamaları %12 artacak ve 4 trilyon Tenge’yi aşacaktır. Temel emeklilik maaşı çalışma 

süresine göre ortalama 1,8 kat yükselecektir. Yenilenmiş eğitim müfredatına göre eğitim veren 

öğretmenlerin maaşları eğitim düzey ve kıdemlerine göre %30-%50 aralığında artacaktır. 

Sekizinci. Etkili kamu yönetimi. Dijital teknolojiler iş dünyasının kontrolüne katılımını azaltmayı, 

kamu hizmetleri ile devlet desteğinin kalitesini yükseltmeyi ve vatandaşların taleplerini tümüyle 

dikkate alınmasını sağlayacaktır. Bölgeler ile yerel yönetimlerin ekonomik bağımsızlıkları 

genişletilecektir.  

Dokuzuncu. Hukukun üstünlüğü ve yolsuzlukla mücadele devlet politikasının öncelikleri olmaya 

devam edecektir. 

Onuncu. “Smart City” teknolojilerinin uygulanması büyüyen kentlerin sorunlarını etkili bir şekilde 

çözmeyi ve yatırımcılar için cazibesini arttırmayı sağlayacaktır. 
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ÖZBEKİSTAN BAŞBAKANI TACİKİSTAN’I ZİYARET ETTİ 
Geçen hafta Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov’un Tacikistan’a çalışma ziyareti gerçekleşti. 

Özbek Başbakan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev’in Tacikistan ziyaretine hazırlık 

özelliği taşıyan çalışma ziyareti sırasında Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon ile görüştü. 

Ön bilgilere göre Özbek liderin komşu cumhuriyeti bahar döneminde ziyaret edeceği beklenmektedir. 

Bu arada Tacikistan’ın Mirziyoev’in seçimlerden sonra henüz ziyaret etmediği tek Orta Asya 

cumhuriyeti olduğunu belirtmek gerekir. 

Uzmanlar Özbek ve Tacik taraflarının önümüzdeki görüşmelere titiz hazırlıkları başlattıklarını 

belirtiyorlar. A.Aripov’un ziyareti sırasında ticari kısıtlıkları giderme, vatandaşların çift taraflı 

ziyaretlerini kolaylaştırma, mal taşımacılığında tarifenin indirilmesi, mevcut demir yolunun onarılması, 

sınırda mayınlı toprakları temizleme, kontrollü geçiş noktalarının açılması ve devlet sınırlarıyla ilgili 

diğer konuların görüşüldüğü görüşmeler yapıldı. 

Emomali Rahmon konuşmasında Tacik tarafının Özbekistan’la su ve enerji kaynaklarını kullanma 

alanında hükûmetlerarası işbirliğini pekiştirmeye hazır olduğunun altını çizdi. 

Görüşmede ayrıca terör, ayrımcılık ve diğer suç unsurları dahil olmak üzere bölgede ve dünyada 

cereyan eden çeşitli tehlikelerle mücadelede ikili işbirliği konuları ele alındı.  

Tarafların su enerjisi alanında işbirliği konusunu görüşmeye başladıklarını belirtmek gerekir. Taraflar 

sınırlar sorununu ele alırken Farhad Elektrik Santralinin yer aldığı bölgenin Tacikistan toprağı olarak, 

santralin kendisini de Özbekistan mülkiyeti olarak kabul edecekleri konusunda anlaştılar. Santrali 

Tacik tarafının koruyacağı, teknik servisini Özbekistan’ın üstleneceği haberi de süreli yayınlarda yer 

alan haberler arasında. 
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2018 YILI AZERBAYCAN DEMOKRATİK CUMHURİYETİ  YILI İLAN EDİLDİ  

Geçtiğimiz hafta Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Başkanı İlham Aliyev, 2018 yılını "Azerbaycan 

Demokratik Cumhuriyeti Yılı" olarak ilan etme kararını imzaladı.   

Azerbaycan medyasına göre, anılan belgeye göre 2018 yılında Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti 

kuruluşunun 100. Yıldönümü kutlanacaktır. Bu önemli etkinliği devlet düzeyinde kapsamlı şekilde 

organize etmek için Azerbaycan Devlet Başkanının 16 Ocak 2018 Tarihli "Azerbaycan Demokratik 

Cumhuriyeti'nin 100. Yıldönümüne dair" Kararı çerçevesinde ülkenin Bakanlar Kuruluna etkinlikler 

planını hazırlaması ve uygulaması talimatı verildi.    

Bunun yanısıra, Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıldönümüne ithafen 

yurtiçinde ve yurtdışında bir dizi etkinliklerin düzenlenmesi öngörülmektedir.  

Basına da yansıdığı gibi, Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti tarihini incelemeye yönelik yapılan 

çalışmalar büyük önem taşımakta olup, bununla birlikte araştırılması gereken bilimsel ve teorik 

sorunlar da bulunmaktadır. Bu açıdan, ADC'nin kuruluş yıldönümü ile ilgili Kararnamenin Devlet 

Başkanı tarafından imzalanarak, 2018 yılının "Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti Yılı" olarak ilan 

edilmesi büyük tarihsel öneme sahiptir. Bu görüşler, Azerbaycan Bilimler Akademisi ve Milli Meclis 

Üyesi Musa Gasımlı tarafından dile getirilmiştir.   
 

 

 

 

 

 

 
 

4 

 



 
2018 YILI KIRGIZİSTAN’DA BÖLGESEL KALKINMA YILI İLAN EDİLDİ   

10 Ocak 2018 Tarihinde Kırgız Cumhuriyeti Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov 2018 yılını 

Bölgesel Kalkınma Yılı olarak ilan etti. Cumhurbaşkanlığı Basın Müşavirliği tarafından yayınlanan 

bildiride "9 Ocak 2018 Tarihinde Devlet Başkanı tarafından imzalanan "2018 yılının Bölgesel 

Kalkınma Yılı olarak ilan edilmesi hakkındaki" Karar bölgesel gelişme konusundaki temel belge 

olacaktır.     

Devlet Başkanı S. Ceenbekov "2018 yılında bölgelerin kalkınmasında sistemli değişimlerin temeli 

atılmalıdır. Bu amaçlar, hükümet ve sivil toplumun tüm alanlarının ortak çabalarını gerektirecektir. 

Bölgelerin kalkınmasını doğrudan ilgilendiren konularda Cogorku Keneş ile Hükümet’e net öneriler 

verilmiştir; her bölge için uzun vadeli, kapsamlı programlar geliştirilecek olup, kasabalar, şehirler ve 

diğer bölge birimlerinin planlama standartları onaylanmıştır", diye açıkladı.  

Ceenbekov, ülkenin Başbakanı iken, Bölgesel Kalkınma Konsepti, Halka Temiz İçme Suyu Sağlama 

Programı ve ülkedeki Sulama Sistemini Geliştirme Programı’nın geliştirilerek, kabul edildiğini 

hatırlattı.   

Ceenbekov, bölgelerde yeni istihdam yerlerinin açılması meselesine ayrıca önem verileceğini ve bu 

çabaların iç ve dış göçlerin azalmasını sağlayacağını belirtti. Devlet Başkanı, yol yapımı ve ulaştırma 

altyapısını geliştirmek, bölgelerin ihracat potansiyelini desteklemek, bölgelerin ekonomik kalkınmasına 

yönelik yatırımlar çekmek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi için koşullar yaratmak 

konularındaki çalışmaların devam edeceğini açıkladı.  

Ceenbekov "Bazı milletvekilleri veya yüksek yetkililerin, bütçeyi kendi bölgesi veya köyüne 

yönlendiriyor olmasına karşın, bunun tersi olarak, bazı kırsal bölgelere yeterli ölçüde dikkat 

edilmemektedir. Bazı bölgelerde okullar ve hastaneler inşa edilmemektedir. Bizler, bölgelerin 

gelişimindeki bu tür dengesizliğe izin vermemeliyiz. Bütçe kaynakları ve yatırım fonları bölgelerin 

ihtiyaçlarına göre dağıtılması gerekmektedir", diye konuştu.    
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KUZEY KORE VE GÜNEY KORE TEMSİLCİLERİ ARASINDAKİ TARİHÎ GÖRÜŞME   

9 Ocak 2018 Tarihinde Güney Kore ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti  temsilcileri, Panmunjom 

isimli askerden arındırılmış bölgede bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdiler. Kuzey Kore ve Güney 

Kore yüksek temsilcilerinin görüşmesi Kore Yarımadası’nda yaşanan mevcut krizin aşılması açısından 

büyük önem taşımaktadır.       

Güney Kore ile Kuzey Kore temsilcileri arasındaki ikili görüşme ve müzakereler daha önce de yapılmıştı. 

Ancak bu son görüşmeler, Kore Yarımadası’nda çatışmanın daha da artmasına yol açan iki yıllık aradan 

sonra gerçekleştiği için oldukça önemlidir.      

Mevcut bilgilere göre, anılan görüşme çok verimli geçti. Taraflar ilk etapta büyük hedefler koymamaktadır. 

Bilindiği gibi, bu görüşmelerde, Güney Kore'de düzenlenecek Kış Olimpiyatları'nda Kuzey Koreli 

atletlerin katılma olasılığı değerlendirildi. Bu bağlamda, Güney Kore tarafının, Kuzey Koreli ve Güney 

Koreli sporcuların Olimpiyatların açılışı ve kapanış törenlerinde ortak performans sergilemesi gibi 

önerileri, Pyongyang ile Seoul arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından kesinlikle olumlu bir gelişmedir.    

Öte yandan, Kuzey Kore heyetinin başkanı olumlu işaretler vermektedir. Güney Koreli yayınlar, görüşme 

öncesinde Kuzey Kore heyet başkanı Lee Song Gwon'un, Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki 

ilişkilerin dondurulmasına rağmen kalın buzun altında hala güçlü bir nehrin aktığını açıkladı. Böylece, 

Kuzey Kore yetkilisi, Kore halklarının iradesinin bütün zorlukları aşma potansiyeline sahip olduğunu 

ifade etmiş oldu. Dolayısıyla Olimpiyat Oyunlarına ortak katılım bahanesiyle yapılan bu sembolik 

müzakerelerin daha ciddi konulardaki diyalogu başlatma zemini hazırlayabileceği söylenebilir.    

Bölgenin kilit oyuncusu olan Çin'in halen Kore Yarımadası’ndaki duruma ilişkin kendi bakış açısı 

sergilediği de bir gerçektir. Uzmanlara göre, Çin'in Kuzey Kore’ye karşı yaptığı yaptırım önlemleri çok 

büyük etki yaratmakla birlikte, belki de Pyongyang'ın tavrının değişmesinin nedenlerinden biri oldu. BM 

Güvenlik Konseyi'nin son kararına (2397) uygun olarak, Çin 6 Ocak 2018 Tarihinden bu yana Kuzey 

Kore’ye ham petrol ve petrol ürünlerinin ihracatına kısıtlamalar getirdi. Buna ek olarak, Pekin, Kuzey 

Kore’ye yönelik metaller, endüstriyel ekipman ve ağır araçların satışlarını durdurdu. Bu önlemler, Çin'in 

Kuzey Kore’nin tarım ürünlerinin ithalatını daha önce reddetmesi ile birlikte, Kuzey Kore ekonomisine 

önemli ölçüde zarar vererek, Kuzey Kore liderini daha uzlaşmacı olmaya mecbur etti.   
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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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