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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
HAZAR ÜLKELERİ NİHAİ ANLAŞMA İMZALAMA YOLUNDA 

4 Aralık’ta Moskova’da Kazakistan, Azerbaycan, İran, Rusya ve Türkmenistan Dışişleri Bakanlarının 

görüşmesi gerçekleşti. Görüşmenin odak konularından Hazar Denizi’nin hukuki statüsü ve gelecek 

sene Hazar’a kıyısı olan ülkeler zirvesi oldu. 

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre katılımcılar Hazar Denizi’nin Hukuki Statüsü Nihai 

Anlaşması, Hazar’ın kullanımına ilişkin taşımacılık ve ekonomi dahil olmak üzere farklı alanlarda beşli 

işbirliğini öngören belgelere odaklandı. Bakanlar toplantısının asıl amacı ise gelecek yıl Astana’da 

yapılması beklenen Hazar 5.Zirvesi’ne hazırlık çalışmaları oldu. 

Katılımcılar toplantı sonucunda kilit konunun görüşülmesinde önemli yol katedildiğini belirtti. Rusya 

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında Moskova’nın Hazar Denizi’nin hukuki statüsüne ilişkin anlaşma 

metninin onaylanması gerektiği belirtildi.  

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif Hazar’ın statüsü konusunda ilerleme kaydedildiğini 

bildirdi. Zarif, tarafların Hazar’da yabancı askerî güçlerin bulunmasına izin verilmemesi konusu da 

dahil olmak üzere 12 belgenin onaylandığını belirtti. 

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulı Berdımuhamedov da Hazar Denizi’nin hukuki statüsü 

Anlaşması üzerinde yapılan ortak çalışmanın tamamlanmak üzere olduğunu ve belgenin Astana’daki 

zirvede imzalanacağı konusuna umut bağladığını ifade etmişti. 

Bununla birlikte taraflar onaylama sürecinin uzadığını dile getirerek nihai anlaşma metninin en yakın 

dönemde onaylanması gerektiğini kabul ediyorlar.  

Mevcut durumda orta çizgi prensibine göre paylaşma şartlarını beş ülkenin dördü kabul etmektedir. 

Uzmanların görüşüne göre İran tarafının pozisyonu henüz netleşmiş değildir. Ayrıca Bakü ve Aşkabat 

pozisyonlarında da orta çizginin hangi kısımlardan geçmesi gerektiği konusunda belirli tutarsızlıklar 

bulunmaktadır.  

Hazar Denizi’nin hukuki statüsü ile ilgili anlaşmanın hazırlanması amacıyla 1996 yılında Hazar’a kıyısı 

olan beş ülkenin dışişleri bakanları kararıyla Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde Özel Çalışma 

Grubu oluşturulmuştu. 

Bugüne kadar Hazar ülkelerinin dört zirvesi yapıldı. 2002 yılında Aşkabat’ta ilki yapılan zirve  
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toplantısının ikincisi Ekim 2007 Tarihinde Tahran’da yapılmıştı. Tahran zirvesinde katılımcılar 

Hazar’ın hukuki statüsü anlaşması hazırlanması konusunda ortak yaklaşım sergilemişti. Bakü’de geçen 

üçüncü Hazar Zirvesi’nde Hazar Beşlisine giren cumhurbaşkanlarının Ortak Bildirgesi ve Hazar 

Denizi’nde Güvenlik Alanında İşbirliği Anlaşması imzalanmıştı. Dördüncü Hazar Zirvesi 2014 yılının 

sonbaharında Astrahan’da yapıldı. 

Gelecek yıl Astana’da gerçekleştirilecek olan zirveye Hazar’a kıyısı olan ülkeler büyük umut 

bağlamaktadır. 
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 TAŞKENT’TE ÖZBEKİSTAN-AFGANİSTAN GÖRÜŞMELERİ YAPILDI  

5 Aralık 2017 Tarihinde Özbekistan Devlet Başkanı Şavkat Mirziyoyev, resmî ziyaretle Taşkent'te 

bulunan Afganistan İslam Cumhuriyeti Devlet Başkanı Muhammed Eşref Gani ile bir araya geldi. 

Özbek medyasına göre, Şavkat Mirziyoyev, Afgan liderini Taşkent’teki Cumhurbaşkanlığı 

Külliyesinde kabul etti. Devlet Başkanları ikili formatta görüşme yaptıktan sonra iki ülke heyetlerinin 

katılımıyla gerçekleşen geniş formattaki diyalog görüşmesi yaptılar.    

Devlet Başkanları arasındaki görüşmelerde ele alınan konular arasında, Orta Asya'daki güvenliğin 

güçlendirilmesi, terör ve uyuşturucu tehditleriyle mücadele gibi uluslararası ve bölgesel meselelere dair 

görüş alışverişinde bulundular. 

Buna ek olarak, Devlet Başkanları, ticaret, ekonomi, enerji, ulaşım, tarım ile sanayi ve ulaştırma 

sektörlerinin yanısıra kültür ve eğitim alanlarında da işbirliği konusunu ele aldı.  

İki taraflı görüşmeler sonucunda Taşkent ve Kabil arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesini 

öngören 20 belge imzalandı. Bunlar arasında güvenlik konularında ortak komisyonun kurulması, sivil, 

aile ve ceza davalarında hukuki yardım ve ekonomik alandaki işbirliği konularında yapılan anlaşmalar 

yer aldı.   

Belgelerin imzalanması, Surkon-Puli-Humri enerji nakli hattı ve Mazar-ı-Şerif-Şibergan-Meymene-

Herat demiryolunun inşası başta olmak üzere yük taşımacılığı ve gümrük alanındaki etkileşime ilişkin 

önceki anlaşmaları güçlendirdi.   

Bununla birlikte, medyada bildirildiği gibi, taraflar Afganistan'a elektrik, inşaat malzemeleri, taşıtlar, 

tarım, eczacılık ve diğer ürünlerin tedariki ile ilgili toplam 500 milyon ABD Dolarından fazla 40 

sözleşme imzalanmıştır.   
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ERDOĞAN YUNANİSTAN’A ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ  

Geçtiğimiz hafta, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın Yunanistan'a tarihî ziyareti gerçekleşti. 

Medyaya da yansıdığı gibi, Türkiye liderinin son 65 yıldaki Yunanistan'a ilk ziyareti oldu.  

Yunan hükümeti temsilcisi Dimitris Tsanakopulos, Erdoğan'ın gelişi öncesinde anılan ziyaretin "son 

derece önemli" olduğunu ve Atina'nın "yapıcı müzakereleri" sabırsızlıkla beklediğini açıkladı.    

Ankara'da Erdoğan’ın sözcüsü İbrahim Kalın, gazetecilere verdiği demeçte, Türkiye tarafının, anılan 

Yunanistan ziyaretinin "ilişkilerin gelişmesi ve derinleşmesine" katkıda bulunacağına olan ümidini dile 

getirdi. Her iki ülkenin de göç konusundaki "sorunun çözülmesinde büyük sorumluluk üstlendiğini" 

kaydedildi    

Görüşme sırasında, Türkiye ve Yunanistan liderleri ikili işbirliği ve bölgedeki gündem konularını 

görüştüler. Bununla birlikte, görüşmeler sırasında Ankara ve Atina arasındaki hassas konulara da 

değinildi.  

Yunanistan Başbakanı, açılış konuşmasında iki ülke arasında "karşı tarafın görüşüne saygı göstermek 

ve provokasyon yapmamak şartı ile" yapıcı bir şekilde çözülmesi gereken "farklılıklar" bulunduğunu 

belirtti.  

Erdoğan, yapılan hataların "geçmişte kalması gerektiğini" ve her iki ülkenin "sağlam temel" üzerine 

geleceklerini oluşturması gerektiğini kaydetti.     

Bunun  yanısıra gündemde enerji işbirliği konuları da bulunmaktaydı. 

Ancak, görüşmelerin ana konularından biri sorunlu gündem maddeleryle de ilgiliydi. Erdoğan'a göre, 

dünyadaki tüm sözleşmelerin zamanla güncellenmesi gerektiği gibi, Lozan anlaşmasına da 

değişikliklerin yapılmasına ihtiyaç duyulabilir.   

Erdoğan, "Lozan anlaşmasına değişiklik yapmak sadece Türkiye'nin çıkarlarına değil, aynı zamanda 

Yunanistan'a da fayda sağlayacaktır", diye açıkladı. Erdoğan, "Bu değişikliklerin yapılmasına izin 

verilmesi halinde Türkiye, Lozan anlaşmasının ayrıntılarını Yunanistan ile birlikte değerlendirmeye 

hazırdır", diye kaydetti.    

Erdoğan'ın bu açıklaması Yunanistan tarafında endişelere neden oldu. 
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TÜRK DÜNYASININ 2018 KÜLTÜR BAŞKENTİ İLAN EDİLDİ  

 

Тürk Dünyası’nın 2018 yılındaki kültür başkenti olarak Türkiye’nin Kastamonu kenti seçildi. Bu haber 

Türk Dünyası’nın 2017 Kültür Başkenti Türkistan’da yapılan Uluslararası TÜRKSOY teşkilatı Daimi 

Konseyi’nin 35.dönem toplantısında ilan edildi. 

Toplantıya TÜRKSOY Genel Sekreteri Düysen Kaseyinov, Güney Kazakistan Valisi Janseyit 

Tüymebayev, Kazakistan Cumhuriyeti Kültür ve Spor Bakanı Arıstanbek Muhamediulı, Türkiye 

Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Kırgız Cumhuriyeti Kültür, İletişim ve 

Turizm Bakanı Sultanbek Cumagulov, Türk Konseyi, TürkPA, Türk Kültür Mirası Vakfı gibi 

uluslararası teşkilat temsilcileri katıldı. 

Konsey toplantısına Uluslararası Türk Akademisi (TWESCO) adına Akedil Toyşanulı katılarak 

Akademi Başkanı Darhan Kıdırali’nin özel kutlama mesajını iletti. 

Toplantıda Türk ülkelerinin kültür bakanları kardeş ülkelerin kültürel ve manevi bağlarını pekiştirmek 

yolunda sarfedilen gayretlerin artması gerektiğinin altını çizerek kutsal kentte yapılan kültürel 

etkinlikler hakkındaki yorumlarını paylaştılar. 

Her sene geleneksel olarak yapılan toplantı sırasında TÜRKSOY’un geçen yılın faaliyet raporu 

dinlenerek düzenlediği etkinlikler ele alındı. Bununla birlikte teşkilatın önümüzdeki yılın faaliyet planı 

onaylandı. 

Toplantı sonunda katılımcılar TÜRKSOY Daimi Konseyi’nin 35.dönem toplantısı bildirgesi ve 

protokolünü kabul ederek imzaladı. 
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TÜRKPA DÖNEM BAŞKANLIĞI KAZAKİSTAN’DAN KIRGIZİSTAN’A DEVREDİLDİ 

8 Aralık 2017 Tarihinde Bişkek’te Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TürkPA) 

Konsey ve VII.Genel Kurul toplantıları yapıldı. 

Genel kurul toplantısına üye ülkeler olan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye’nin Meclis 

Başkanları ve Başkan Yardımcıları, uluslararası teşkilat temsilcileri ile birlikte Özbekistan ve 

Türkmenistan heyetleri misafir olarak, Macaristan ise gözlemci ülke statüsünde katıldı.  

Toplantıda Uluslararası Türk Akademisi (TWESCO) adına Daimi Sekreter Ashat Kesikbayev hazır 

bulundu. 

Heyet üyeleri resmî etkinlikler başlamadan önce Ata-Beyit Külliyesi’ndeki Ürkün Anıtı’na, daha sonra 

ünlü yazar C. Aytmatov’un anıtına çelenk bıraktı. 

“Ala Arça” Devlet Rezidansı’nda yapılan Konsey toplantısında TürkPA Dönem Başkanlığı 

Kazakistan’dan Kırgızistan’a devredildi. Bununla ilgili Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkan 

Yardımcısı Gülmira İsimbayeva resmî beyanda bulundu.  

Konsey toplantısının moderatörlüğünü yapan Kırgızistan Cogorku Keneş (Meclis) Başkanı Dastan 

Cumabekov başkanlığı devraldı. D. Cumabekov Kazakistan tarafına verimli çalışmalar için teşekkür 

etti. 

Daha sonra tam katılım sağlanan TürkPA 7.Genel Kurul toplantısına özel komisyonların 2017 faaliyet 

raporları sunularak 2018 yılı için planlanan etkinlikler onaylandı. Toplantı sırasında Parlamenter 

Asamblenin çalışmalarını iyileştirmek için birtakım teklifler yapıldı.  

Bununla birlikte 7.Genel Kurul toplantısında Altınbek Mamayusupov TürkPA'nın yeni Genel 

Sekreteri olarak seçildi. Kırgızistan Meclisi'nin TürkPA'da temsilcisi olan A. Mamayusupov'un 

adaylığını katılımcılar oybirliği ile destekledi. 
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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.   

 

www.twesco.org    |    57-49-86 

57 Tauelsizdik caddesi, Barış ve Uyum Sarayı   
Astana, 010000    |    Kazakistan   

 @intturkicacadem 

 https://www.facebook.com/Intturkicacadem/   
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