
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тurkic Weekly 2018 7 (100) (12-18 Şubat) 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   ANKARA’DA TÜRKİYE VE ABD TEMSİLCİLERİ ARASINDA  
GÖRÜŞMELER YAPILDI 

16 Şubat’ta ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Türkiye’ye çalışma ziyareti gerçekleştirdi. R.Tillerson 
ziyareti kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. 
Görüşme sırasında ikili işbirliğinin gündeminde yer alan konularla birlikte Suriye’deki durum da ele 
alındı. 
Türk medyasında çıkan haberlere göre, ABD’ye Türkiye tarafının beklentileri iletilmiş oldu. 
Türkiye’nin ABD’den YPG’ye desteğini en kıza zamanda durdurmasını istediği açıklandı. 
Erdoğan ABD’nin Türkiye’yi bölgede terörle mücadele işinde önemli ittifakı olarak kabul etmesi 
gerektiğinin altını çizdi.  
ABD Dışişleri Bakanlığı Erdoğan ve Tillerson görüşmesinin verimli geçtiğini belirtti. ABD Dışişleri 
Bakanlığı’nın açıklamasında “ABD ve Türkiye ilişkilerinin ilerletilmesi konusunda verimli görüşme 
gerçekleşti. NATO’lu müttefikimizle görüşmelerde ilerleme kaydetme beklentisindeyiz” denildi.   
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson görüşmesinde 
taraflar Türkiye tarafından Afrin’de gerçekleştirilmekte olan Zeytin Dalı Harekatını masaya yatırdı. 
M.Çavuşoğlu basın toplantısında belirttiği gibi, Türkiye ve ABD sorunları ancak diyalog aracılığıyla 
çözebilir. Çavuşoğlu, Tillerson’la görüşmesi sırasında bölgedeki durumla ilgili Türkiye Dışişleri Bakanı 
olarak Ankara’nın net pozisyonunu belirttiğini açıkladı. M.Çavuşoğlu, “Türkiye ve ABD ilişkileri 
normalleştirmeli ve bu bölge yararına olacaktır” dedi. 
20 Ocak’ta Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Suriye’nin Afrin kentinde 
Zeytin Dalı Harekatı’nı başlatmıştı. 
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MÜNHEN GÜVENLİK KONFERANSI’NIN SONUÇLARI 

Münih’te 20’ye yakın devlet ve hükûmet başkanı, 80 dışişleri ve savunma bakanının katıldığı 
54.Güvenlik Konferansı yapıldı. Bu yılki konferansın ana başlıkları AB’nin Rusya ve ABD ile ilişkileri, 
Avrupa güvenliğinin sağlanması, Orta Doğu ve Kore Yarımadası’ndaki durum oldu.    
Esas etkinlikler 16-18 Şubat Tarihleri aralığında geçti. Konferansı Münih Güvenlik Konferansı 
Başkanı Alman diplomat Wolfgang Ischinger açtı. Konferansta ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio 
Guterres, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad el Tani ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg 
birer konuşma yaptı.  
Bu seneki konferansta Avrupa dış politikası, Transatlantik ilişkilerin durumu, uluslararası liberal barış 
tehlikesi, Orta Doğu’daki siyasi durum, silahlanmanın denetlenmesi, olası nükleer  silah yayılma riski 
konularına ağırlık verildi. 
Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Wolfgang Ischinger konuşmasında “Dünya ciddi çatışma 
eşiğine geçtiğimiz yıl daha da yakınlaşmış oldu” dedi. Konuşmada ayrıca ABD ve Kore Halk 
Demokratik Cumhuriyeti’nin karşılıklı tehditleri, Suudi Arabistan ile İran ilişkilerinin gerginleşmesi, 
Rusya ve NATO arasındaki gerginlik, silahlanma denetiminde Rus-Amerikan anlaşmalarının kaderini 
değerlendirildi.   
Eurasia Group analitik merkezi uzmanları Münih Güvenlik Konferansı için 2018 yılının 10 önemli 
riskinin yer aldığı liste hazırladı. Önemli riskler arasında ABD ve Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki 
ticari savaş, Suriye, Ukrayna veya Kore Halk Demokratik Cumhuriyeti ile ilgili tam savaş olasılığı, İran 
nükleer programı anlaşmasının ABD tarafından iptal ihtimali yer aldı. 
Katılımcılar 18 Şubat’ta Basra Körfezi bölgesindeki mevcut siyasi gerginlik ile ilgili tartışmaları 
neticelendirdi. 
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KAZAKİSTAN’DA HAZAR ÜLKELERİ ZİRVESİNE  
HAZIRLIK ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTE 

Geçen hafta Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, bu yılın ikinci yarısında 
Hazar Ülkeleri Devlet Başkanları Zirvesinin gerçekleşebileceğini açıkladı.   
Abdrahmanov gazetecilere verdiği demeçte "Hazar Ülkeleri Zirvesi'ne gelince, Kazakistan, 
Azerbaycan, Rusya, Türkmenistan ve İran arasında beş taraflı bir belgenin imzalanmasını öngören 
Hazar Denizi'nin hukuki statüsüne dair bir sözleşmenin kabulü sözkonusudur. Hazar ülkeleri Dışişleri 
Bakanlarının geçen yılın Aralık ayında Moskova'da bir araya geldikleri toplantıda, anılan sözleşme 
metni değerlendirilerek, mutabakata varılmıştır. Şimdi bizler işin teknik tarafı ile ilgilenmekteyiz", dedi.   
Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının da açıkladığı gibi, içinde bulunduğumuz aşamada tüm 
tarafların iç prosedürleri tamamlaması beklenmekte olup, daha sonra sözkonusu zirvenin yapılacağı 
net bir tarih belirlenecektir.      
Kazakistan Dışişleri Bakanı "Ancak bu prosedürlerin uzun bir zaman alacağı, belki de birkaç ay 
sürmesi muhtemeldir. Bundan dolayı, eğer bir zirveden bahsediyorsak, belki de bu yılın ikinci 
yarısından bahsetmemiz mümkündür", diye açıkladı.        
Hazar ülkeleri liderlerinin zirvesi birkaç yıldır ertelenegelmiştir. Ancak uzmanların belirttiği gibi, bu yıl 
içerisinde zirvenin gerçekleşmesinin ötesinde, aynı zamanda, Hazar meselesinde önemli ilerlemeleri 
sağlayabilecek belgeleri imzalama şansı da mevcuttur.      
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ORTA ASYA ÜLKELERİ TEMSİLCİLERİ  
6. HÜKÜMETLER ZİRVESİNE KATILDI  

Geçen hafta Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan gibi Türk dili konuşan ülkelerden hükümet 
temsilcilerinin katılımı ile Dubai şehrinde gerçekleşen 6. Dünya Hükümetler Zirvesi tamamlandı.    
"Geleceğin Hükümetleri" sloganıyla gerçekleşen zirveye 140 ülkeden başta hükümet ve bakanlar 
olmak üzere, seçkin devlet adamları ve siyasetçiler, bilim insanları ve uzmanlar ile önde gelen 
uluslararası teşkilatlar dahil dört binden fazla katılımcı iştirak etti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Anılan toplantıda Azerbaycan devleti Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Sosyal İnovasyon ve 
Vatandaşlara Hizmet Devlet Ajansı Başkanı I. Kerimov tarafından temsil edildi.  
Kazakistan heyeti, Kazakistan Enformasyon ve İletişim Bakanı D.Abayev tarafından temsil edildi. 
Zirve toplantısında taraflar, vatandaşların devlet ve sosyal hizmetlere ilişkin memnuniyetini arttırma 
konusunu değerlendirdiler. Zirve katılımcıları, BM'nin 65/309 sayılı Kararı (Mutluluk: Bütüncül 
Yaklaşım) ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin uygulanmasına yönelik çok taraflı yaklaşımın 
güçlendirilmesi gerektiğini desteklediler.     
Toplantı çerçevesinde yapay zeka ve küresel dijitalleşme ile ilgili geleceğin konuları ayrı bir panel 
toplantısında değerlendirildi. Zirve sonrasında altı ülke: Kosta Rika, Portekiz, Slovenya, Kazakistan, 
Birleşik Arap Emirlikleri ve Meksika "Mutluluk Koalisyonu" inisiyatifinin başlatılmasına dair bir 
mutabakat zaptı imzaladı. 
Aynı zamanda Kırgız medyasının açıkladığı gibi, zirve kapsamında Kırgızistan Başbakanı S.Isakov 
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede 
S.Isakov ile Ch. Lagarde, Kırgızistan ve IMF işbirliğinin mevcut durumu ile perspektifleri konusunda 
fikir alışverişinde bulunarak, ekonomik meseleleri ve anılan ülkede halen uygulanmakta olan 
reformların özelliklerini değerlendirdi.    
Lagarde, Kırgız Cumhuriyeti ile 20 yılı aşkın bir süre içinde yapılan işbirliği döneminde birçok önemli 
projenin hayata geçirildiğini ve bu bakımdan Uluslararası Para Fonu finans kuruluşunun diyaloga ve 
karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine açık olduğunu dile getirdi.   
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TACİKİSTAN VE ÖZBEKİSTAN SINIR MESELELERİNİ  

ÇÖZMEYE DEVAM ETMEKTE 
 
Geçen hafta Tacikistan ve Özbekistan temsilcileri arasında sınır meselelerini değerlendirmek amacıyla 
önemli görüşme gerçekleştirildi.   
7-16 Şubat 2018 Tarihlerinde Özbekistan’ın Cizak şehrinde Tacikistan ve Özbekistan hükümet 
heyetlerinden oluşan çalışma grubunun toplantısı düzenlenerek Tacikistan-Özbekistan devlet 
sınırlarının belirlenmesi ve demarkasyonu konuları masaya yatırıldı.     
Özbekistan medyasına göre, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek olan Tacikistan-Özbekistan 
zirvesi öncesinde yapılan görüşmelerde taraflar diğer bölgelerdeki devlet sınırlarının geçiş ve kesişme 
hatlarını birlikte belirlemeye devam etti.    
Bunun yanısıra, Tacikistan Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesinin resmî açıklamasında da 
belirtildiği üzere görüşmeler sonrasında bir protokol imzalanmıştır. 
Özbekistan ile Tacikistan sınırlarının uzunluğu 1332.9 kilometredir. Özbekistan Devlet Başkanı 
Şavkat Mirziyoyev'in Tacikistan'a yapacağı devlet ziyareti sırasında Tacikistan-Özbekistan devlet 
sınırlarının kalan bölümlerinin belirlenmesi hususu beklenen müzakerelerin ana konularından biri 
olacağı beklenmektedir.    
Bilindiği üzere, önümüzdeki dönem Özbekistan liderinin Tacikistan Cumhuriyeti'ne devlet ziyareti 
gerçekleştireceği planlanmaktadır. 
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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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