
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тurkic Weekly 2017 33 (84) (9-15 Ekim) 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANINI SEÇTİ 
15 Ekim’de Kırgız Cumhuriyeti’nde Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı.  

Adayların seçim kampanyası sırasında ciddi mücadele yaşandığını belirtmek gerekir. 

Cumhurbaşkanlığı koltuğu için  farklı siyasi partilerden on bir aday yarıştı.  

Seçim öncesinde iki siyasetçi favoriler listesinin ilk sıralarında yer aldı. Bunlardan biri aynı anda 

Başbakanlık görevinde bulunan Kırgızistan Sosyal Demokrat Partisi (KSDP)’nden aday Sooronbay 

Ceenbekov. Yapılan araştırmalara göre ikinci güçlü aday Omurbek Babanov oldu. Kırgızistan 

Cogorku Keneşi (Parlamento) milletvekili, Cumhuriyet Partisi lideri olan O.Babanov önceki 

dönemlerde de Başbakanlık görevini yürütmüştü.  
Kırgızistan'ın Merkezi Seçim Komitesi tarafından yayınlanan ön verilere göre, Kırgızistan Sosyal 

Demokrat Partisi’nden aday Sooronbay Jeyenbekov % 54.75 ile seçimlerde galip gelmektedir. İkinci 

sırada tahmin edildiği gibi Omurbek Babanov var. Diğer adaylar aldıkları oy oranına göre aşağıdaki 

gibi sıralanır: Adahan Madumarov 108200 seçmenin oyunu  kazanarak  % 6,47; Temir Sariyev 42959 

ile %2,57; Talatbek Masadıkov 10592 ile %0,63; Ulukbek Koçkorov 8371 ile % 0,5; Azimbek 

Beknazarov 2730 ile %0,16; Arstanbek Abdıldayeva 1988 ile % 0,12; Arslanbek Maliyev 1588 ile 0,09; 

Ernis Zarlıkov ile 1529 %0,09; Toktayım Umetaliyeva 1430 ile %0,09 oy kazandı. Seçimler ilginç bir 

ayrıntıyı açığa çıkardı. 12135 Kırgız vatandaşı (tüm seçmenlerin % 0,73’ü) herkesin aleyhinde oy 

kullandı.  

Kırgızistan’daki Seçimlere Hazırlık ve Organizasyon Merkezi tarafından oy sayımının otomatik sistem 

üzerinden yapıldığı belirtildi. 

Kırgız hükumeti de seçimlerin son verilerinin bu hafta içinde belli olacağını açıkladı. Kırgızistan 

Cumhuriyeti Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Nurcan Şayıldabekova “Bundan sonra oyların elle 

sayımı yapılacak. Yurtdışındaki sandık merkezlerinin verilerini bekliyoruz. Merkez Seçim Komisyonu 

yasalara göre 20 gün içinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin resmî sonuçlarını açıklayacaktır” dedi. 
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SOÇİ’DE AVRASYA EKONOMİK  

YÜKSEK KONSEY TOPLANTISI YAPILDI 
11 Ekim’de Rusya’nın Soçi kentinde Avrasya Ekonomik Yüksek Konseyi olağan oturumu yapıldı. Toplantıya 

Ermenistan Cumhurbaşkanı S.Sarkisyan, Belarus Cumhurbaşkanı A.Lukaşenko, Moldova Cumhurbaşkanı 

İ.Dodon, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı V.Putin, Kırgız Cumhuriyeti Başbakanı S.İsakov ve Avrasya 

Ekonomik Komisyonu Kurul Başkanı T.Sarkisyan katıldılar. 

Rus basınında yer alan haberlere göre Devlet Başkanları toplantı sırasında Avrasya Ekonomik Birliği 

çerçevesinde etkileşim ve birliğin gelişimiyle ilgili gündemdeki konuları ele alarak Avrasya Ekonomik 

Komisyonu raporunu dinlediler.  

Görüşmeler sırasında AEB’nin üye ülkelerin ekonomisine olumlu etkisi ve entegrasyon süreçlerinin 

arttırılmasının önemine değinildi. 

Oturumda konuşma yapan Kazakistan Cumhurbaşkanı Nurusltan Nazarbayev AEB Dijital Gündemini 

gerçekleştirmenin temel yönlerinin önemini vurguladı. Kazakistan lideri 2018 yılında  birliğe üye ülkelerin 

Avrasya Ekonomik Yüksek Konseyi özel görüşmesinin yapılması önerisinde bulundu. 

Taraflar elde edilen anlaşmaların gerçekleştirilmesinin AEB’ye üye ülkeler arasındaki işbirliğini daha da 

pekiştireceğini belirttiler. 

Aynı tarihlerde Kazakistan Cumhurbaşkanı N.Nazarbayev’in Rusya çalışma ziyareti gerçekleşti. Nursultan 

Nazarbayev’in Vladimir Putin ile görüşmesi sırasında taraflar ikili işbirliği konularını ve gelişme 

perspektiflerini masaya yatırdılar. 

Nursultan Nazarbayev Rusya’nın Kazakistan’ın hem ekonomi hem de diğer alanlardaki önemli stratejik ortağı 

olduğuna vurgu yaptı. 

N.Nazarbayev “Bu sene ülkelerimiz arasındaki diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 25.yıldönümünü 

kutluyoruz. İkili ticaret üçte bir oranında arttı. Bütün alanlarda yeni ortak işletmeler oluşturulmakta. Mevcut 

zorluklara rağmen hep ileri hareket ediyoruz” dedi.   

İki ülke başkanı önümüzdeki dönem yapılacak görüşmeler takvimini gözden geçirerek bölgesel siyasetin 

önemli konularını ele aldı. Vladimir Putin devletlerarası ilişkilerin geliştirilmesi ve pekiştirilmesinde kilit rol 

oynayan ikili görüşmelerin önemi ve verimliliğinin altını çizdi. 
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BDT ÜLKELERİ İŞBİRLİĞİNİ DERİNLEŞTİRMEKTE 

 

Geçen hafta Soçi’de Bağımsız Devletler Topluluğu Devlet Başkanları Zirvesi yapıldı. Zirve 

sırasında Devlet Başkanları BDT çerçevesinde etkileşimin pekiştirilmesi yollarını ele alarak 

BDT’nin etkinliğini arttırma ve üye ülkelerin ticari ve yatırım ilişkileri konularında fikir 

alışverişinde bulundular.  

Bu bağlamda oturumda BDT dönem başkanlığını devralacak Tacikistan Cumhuriyeti’nin eylemler 

planı, topluluğun gelişimiyle ilgili Türkmenistan’ın görüşü ve BDT Parlamentolar Asamblesi 

çerçevesindeki çalışma sonuçları dile getirildi. 

Toplantı sonuçlarına göre suç gelirlerinin yasallaşması ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki 

belgeler imzalandı.  

BDT Devlet Başkanları kültür, eğitim, bilim ve turizm alanlarındaki ilişkilerin genişletilmesi ve 

pekiştirilmesine yönelik önemli kararları görüşerek aile kurumu ve geleneksel aile değerlerine 

destek belgesini kabul ettiler. 

V.Putin BDT Dönem Başkanı olarak oturumun açılış konuşmasında “BDT çerçevesinde 

etkileşim ve işbirliğinin pekiştirlmesi yollarını belirleyecek, Topluluğun etkinliğini arttıracak 

tedbirler konusunda fikir alışverişinde bulunacağız” dedi.   

Katılımcılar ülkelerin kapsamlı ve karşılıklı çıkar esasında gerçekleşecek yeni projeleri başlatmak 

için imkanlarının bulunduğunu belirttiler.  

BDT’nin bir sonraki Başkanlık koltuğunu devralacak Tacikistan’ın Devlet Başkanı İmomali 

Rahmon bir sonraki BDT Devlet Başkanları zirvesinin Duşanbe’de Eylül 2018 Tarihinde 

yapılmasını teklif etti. 

BDT İcra Sekreteri S.Lebedev “İki heyet başkanının 2020 yılında başkanlık yapmaya başvuruda 

bulunması BDT’ye ilginin korunduğunun canlı bir örneğidir. Ayrıca 2020 yılındaki başkanlık için 

BDT tarihinde ilk defa Özbekistan’ın başvuruda bulunması da önemlidir” dedi. Özbekistan 

Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev dönem başkanlığını kabul etmeye ve Özbekistan 

topraklarında BDT yüksek kurullarını yapmaya hazır olduğunu belirtti.  
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AZERBAYCAN-BULGARİSTAN İLİŞKİLERİ GENİŞLEMEKTE 

 

Geçen hafta Bulgaristan Cumhurbaşkanı R.Radev Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ziyaret gerçekleştirdi. Azerbaycan 

ve Bulgaristan Devlet Başkanlarının görüşmesi çerçevesinde, ikili ilişkilerin önemli ölçüde genişletilmesine yönelik 

yeni belgeler ve anlaşmalar imzalandı.    

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev yaptığı konuşmada "Davetiyemi kabul ederek Azerbaycan'a resmî bir 

ziyaret gerçekleştirmenizden dolayı memnuniyetimi ifade etmekten onur duyarım. Bu ziyaretin pek önemli 

olduğundan ve çok iyi sonuçlarla tamamlanacağından eminim. İkili formatta ve heyetlerin katılımıyla yapılan 

görüşmelerde Azerbaycan-Bulgaristan ilişkilerinin çeşitli yönlerini değerlendirdik.  Azerbaycan ve Bulgaristan'ın 

dost ülkeler, ortak devletler olduğunu bir kez daha teyit ettik. Bu bakımdan bizim ortaklığımız çok önemlidir", 

diye açıkladı.      

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ise Azerbaycan'ın Doğu ve Orta Avrupa'da çeşitlendirme imkânlarını 

sağlama konusunda önemli bir rol oynadığını açıkladı. Bulgaristan Cumhurbaşkanı "Mevcut siyasi diyalog seviyesi, 

diğer birçok alandaki işbirliğimizin gelişmesi için iyi koşullar sağlamaktadır. Az önce ekonomik ve enerji işbirliği 

konularını, kapsamı ve potansiyelini değerlendirdik. Biz Güney Gaz Koridoru’nu destekliyoruz", diye açıkladı.       

Taşımacılık ve kültürlerarası ilişkiler alanında önemli anlaşmalara varıldı. Özellikle, iki ülke liderlerinin görüşmeleri 

sonucunda ilgili kurumların ticaret alışverişi hacminin artırılması konusunda teklifler sunmasına dair gerekli 

talimatlar verildi. Aynı zamanda taraflar, iki ülkenin başkentleri arasındaki uçuşları artırmaya karar verdiler. 

Bulgaristan tarafına göre Bakü'den Sofya'ya ve Sofya'dan Bakü'ye hava uçuşlarının açılması yönündeki hazırlıklar 

devam etmekte olup, yakında tamamlanacaktır.          

Bu arada, uzmanlar Azerbaycan ve Bulgaristan arasındaki ticaretin daha da gelişmesi için mevcut potansiyelin tam 

olarak kullanılmadığını söylemektedir. İ.Aliyev yaptığı konuşmasında bu noktaya dikkat çekerek, "Bugün, daha 

çok ekonomik ilişkileri ele aldık. Azerbaycan'ın iki ülke arasındaki ticaret hacminden memnun olmadığını 

söyleyebilirim. İlgili yetkililere ticaret cirosunun arttırılması konusunda net öneriler sunmaları için talimat verildi", 

diye açıkladı.     

Bundan sonra yapılan görüşmede taraflar, taşımacılık ve lojistik sektöründeki işbirliği perspektiflerini 

değerlendirdiler. İki ülke temsilcileri, Güney Gaz Koridoru’nun kullanıma sunulmasının Bulgaristan'ın enerji 

güvenliğinin güçlenmesine katkı sağlayacağından emin olduklarını dile getirdiler. Yakın gelecekte Bakü-Tiflis-Kars 

demiryolu’nun kullanılması hususuna ayrıca dikkat çekildi. Anılan projenin uygulanması, iki ülke arasındaki 

ilişkilerin ve genel olarak bölgesel işbirliğinin önemli ölçüde geliştirilmesini sağlayacaktır.      
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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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