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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 haftalık haber bülteni Uluslararası Türk Akademisi  
tarafından hazırlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DAVOS 2018 DÜNYA EKONOMİK FORUMUNUN NETİCELERİ 
23 Ocak’ta İsviçre’nin Davos kasabasında dünyanın ekonomik ve siyasi sorunlarının ele alındığı 

geleneksel forum çalışmalarına başladı. 

Üç gün süren Forumun “Parçalanan Dünyada Ortak Gelecek Oluşturmak” resmî teması 

müzakerelerin yönü ile kalitesine yansıdı. 

Bu seneki forumu diğerlerinden ayıran özellik ise katılımcıların listesi oldu. Davet edilen katılımcılar 

arasında büyük şirket yönetcileri, dünya liderleri ile ünlüler, toplam üç bine yakın kişi katıldı. 

Foruma ABD Başkanı D. Trump’ın katılması ise büyük yankı uyandırdı. 2000 yılındaki Bill 

Clinton’un ziyaretinden sonra Davos Zirvesi’ni ziyaret eden ilk ABD Başkanı oldu.   

Foruma katılan diğer siyasetçiler arasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere 

Başbakanı Theresa May ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi bulunmaktadır. 

Foruma ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de katıldı. 

Trump’ın Forum’daki 20 dakika süren konuşması gerçekten de büyük yankı uyandırdı. Donald 

Trump konuşmasını Amerika ekonomisinde seçimlerden sonra elde edilen başarıları sıralamasıyla 

başladı. 

Bu yıl içinde Amerika Birleşik Devletleri’nde 2,4 milyon kişiye istihdam sağlandığını, bu şekilde 

işsizliğin yaşadığımızın yüzyılın en düşük seviyesinde olduğunu belirtti. Gelir 

vergisinin %35’ten %21’e düştüğünü de sözlerine ekledi. 

Uzmanlar Çarşambaya kadar düşüş modunda olan dolar kurunun Perşembe günü ABD Başkanı 

Donald Trump’ın Amerikan dövizinin yükseleceğini belirttikten sonra güçlendiğini belirtiyorlar.  

Davos’ta siyasi ve ekonomik konular dışında organizatörlerin verilerine göre, farklı konularda 400’ü 

aşkın oturum yapıldı.  

Forumun açılış törenine müzisyen Elton John, oyuncu Cate Blanchett ve Bollywood’un yıldızı Shah 

Rukh Khan katıldı. Onlar insan hakları alanındaki katkılarından dolayı Crystal Awards ödülünü aldı. 

Forum organizatörleri bu sene 48.yapılan zirveye rekor sayıda devlet, uluslararası kurum, şirket ve 

banka yöneticlerinin katıldığını belirtti. 
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DUŞANBE’DE ORTA ASYA+JAPONYA  
DİYALOG GÖRÜŞMESİ YAPILDI  

Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de 25-27 Ocak 2018 Tarihlerinde "Orta Asya + Japonya" kıdemli 

memurlarının 12. Diyalog toplantısı düzenlendi.  

Tacikistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Merkezi’nin haberine göre Diyalog 

toplantısı Tacikistan Dışişleri Bakanının Birinci Yardımcısı Nizomiddin Zohidi ve Japonya Dışişleri 

Bakanlığı Orta Asya Özel Temsilcisi Toshihiro Aiki’nin başkanlığında gerçekleştirildi.  

Toplantıya Kırgızistan Dışişleri Bakan Birinci Yardımcısı Dinara Kemelova, Türkmenistan Dışişleri 

Bakan Yardımcısı Vepa Hacıyev, Özbekistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Saidikrom Niyazhocayev ve 

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Genel Asya İşbirliği Dairesi Başkanı Alibek Bakayev  dahil olmak 

üzere Orta Asya ve Japonya heyetleri katıldı.   

Duşanbe toplantısında taraflar taşımacılık ve lojistik alanlarındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi 

ve ilgili projelerin hayata geçirilmesine dair birçok konuyu değerlendirdi.     

Bununla birlikte, taraflar bölgesel güvenliğin sağlanmasına ilişkin işbirliğine dair görüş alışverişinde 

bulunarak, Diyalog çerçevesinde turizm sektöründeki işbirliği alanlarını belirlediler.  

Bölgesel işbirliğinin yeni çalışma alanı olarak turizmin ilan edilmesi Duşanbe toplantısının önemli 

sonuçlarından birini oluşturdu.  

Toplantıda Orta Asya ülkeleri ve Japonya arasında ticaret, ekonomi ve yatırım ortaklığının 

genişlendirilmesi konuları da ayrıca masaya yatırıldı.  2017 yılının Mayıs ayında Tacikistan 

Cumhuriyeti 2017-2018 yıllar için Orta Asya ve Japonya Diyalogu dönem başkanlığına başlamıştı.   
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İLHAM ALİYEV DAVOS FORUMUNDA KONUŞMA YAPTI   

Geçen hafta Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun onur konuklarından biri 

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Başkanı İlham Aliyev oldu.   

İ.Aliyev yaptığı konuşmada, dünya ekonomisindeki başlıca meseleleri tek tek özetleyerek, çağdaş 

ekonomik sorunların ele alınmasına dair somut çözüm yollarını önerdi. Azerbaycan’ın sınırlarındaki 

güvenliğin sağlanması gerekliliğini değerlendiren Aliyev, komşularla olan ilişkilerin her ülke için 

öncelik olması gerektiğini belirtti. Azerbaycan lideri, bu hususun özellikle bölge için gündemde 

olduğunu vurguladı.    

Aliyev’e göre, komşu ülkelerle açık ve pragmatik ilişkiler kurmak gerekiyor. İlişkiler ulusal çıkarlara 

ve komşuların ulusal çıkarlarına dayanmalıdır. Devlet Başkanı, Azerbaycan’ın bu tür ilişkiler kurmayı 

başardığının altını çizdi.    

Devlet Başkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın topraklarının yüzde 20'sini işgal eden Ermenistan hariç 

diğer tüm komşu ülkelerle de iyi ilişkilerde olduğunu açıkladı.  

Aliyev, "Hazar bölgesindeki ve karadaki bütün komşularımızla ortaklık ilişkileri geliştirildi. Ülkemiz 

genç, ancak 26 yaşına gelmiştir. Buna rağmen Azerbaycan kendini gerçekten bağımsız bir devlet 

olarak oluşturmuştur", diye açıkladı.    

Azerbaycan lideri, ülkesinin ulusal çıkarlarına uygun ve komşularının çıkarlarıyla çelişmeyen 

bağımsız bir dış politika geliştirebildiğini açıkladı. Aliyev’e göre, komşularına kıyasla küçük ülke olan 

Azerbaycan için bu denli hassas dengeyi sağlamak ve bu komşuluk ilişkilerinden yararlanmak çok 

önemlidir.     

Devlet Başkanı İlham Aliyev, ulusal ekonominin çeşitlendirilmesinin Azerbaycan'ın temel hedefi 

olduğunu dile getirerek, bu doğrultuda ülkenin iyi sonuçlar elde ettiğini açıkladı. Aliyev, "Petrol fiyatı 

düştüğü sırada Azerbaycan'da petrol sonrası dönemin başladığını ve bundan böyle petrol ile doğal 

gazı unutmamız gerektiğini duyurmuştum", diye konuştu.   

Azerbaycan lideri, Azerbaycan'ın mevcut petrol ve gaz projelerini uygulamaya devam etmesi 

gerektiğini vurgulamakla birlikte ana gelir kaynakları olarak teknoloji, inovasyon, sanayi, girişimcilik 

ve tarım konularına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.  
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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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