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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. 

 

 

  



 
HAZAR DENİZİ’NİN HUKUKİ STATÜSÜ  

İLE İLGİLİ ANLAŞMA İMZALANDI 
 

12 Ağustos’ta Kazakistan’ın Aktau kentinde Hazar Denizine kıyısı olan beş Devlet 
Başkanının katıldığı V.Hazar Zirvesi yapıldı. Zirve toplantısına Kazakistan Cumhurbaşkanı 
Nursultan Nazarbayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı Hasan 
Ruhani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulı 
Berdımuhamedov katıldılar.  

Zirve toplantısı sonunda uzmanların Hazar Anayasası olarak isimlendirdiği Hazar 
Denizi’nin hukuki statüsü ile ilgili anlaşma imzalandı. Taraflar bütün katılımcıların çıkarını 
yansıtan metnin titizlikle hazırlandığını belirtmektedir. 

Esas anlaşma dışında olayların önlenmesi, ticari ve iktisadi işbirliği, taşımacılık anlaşmaları 
ile terörle mücadele işbirliği, organize suç örgütleriyle mücadele alanında işbirliği, güvenlik 
kurumlarının etkileşimi protokolleri ile ayrıca ilk Hazar Ekonomik Forumunun anonsu gibi 
imzalanan bir takım anlaşmalar da büyük önem arzetmektedir.  

Bunların dışında zirvede yetkili temsilciler aracılığıyla Dışişleri Bakanlıkları düzeyinde beş 
taraflı konsültasyonlar mekanizması oluşturuldu. 

Uzmanların görüşüne göre imzalanan belgelerin esas kıymeti aşağıda belirtilmektedir: 
 Hazar Denizi, Okyanusa çıkışı olmayan kıta topraklarıyla çevrili kıtalararası su kütlesi 

olarak belirlendi. Bu şekilde Hazar Denizine yönelik uluslararası deniz anlaşmaları 
kullanılamamaktadır (aksi taktirde herhangi bir devlet Hazar’a çıkışı talep etme hakkına sahip 
olurdu); 
 Hazar yüzeyinin esas alanı ortak kullanım alanı ve genişliği 15 deniz milini aşmayacak 

şekilde kıyı sularının alanı belirlenmiş oldu; 
 Hazar Denizi bölge dışında kalan ülkelerin silahlı kuvvetlerinin bulunmayacağı “barış 

bölgesi” olarak kabul edildi; 



 ülkelerin Hazar Denizi altından boru hatlarını sadece geçeceği ülkenin iznini almak 
şartıyla döşeyebileceği belirlendi; komşular ancak boru hattı güzergahı hakkında 
bilgilendirilmelidir (ancak bununla birlikte çevre normlarına uyulması zaruridir); 

Kazakistan Cumhurbaşkanı N.Nazarbayev’e göre Hazar’daki işbirliğini “ticaret, ekonomi, 
taşımacılık ve güvenlik alanlarında ilişkilerimizi önemli ölçüde ilerletebilecek nitelikte olan” 
ve Aktau’da imzalanan birçok anlaşma kolaylaştırmaktadır.  

Bunların dışında her sene sırayla kıyıdaş ülkenin birinde yapılması planlanmakta olan Hazar 
Ekonomik Forumu’nun özel formatı belirlendi. (ilk forum 2019 yılında Türkmenistan’da 
yapılacaktır). 

Deniz statüsünü belirleme gayretlerinin SSCB dağıldıktan sonra başladığını, Hazar’ın satüsü 
ile ilgili anlaşma üzerindeki çalışmanın 1996 yılında başladığını hatırlatalım. Türkmenistan’ın 
inisiyatifiyle 2002 yılında 1.Hazar Zirvesi yapılmıştı, başlatılmış olan diyalog Tahran, Baku ve 
Astrahan’da 2007, 2010 ve 2014 yıllarında devam etti.  

Hazar Denizi’nin hukuki statüsü ile ilgili anlaşmanın imzalanması önemli bir olay olarak 
tarihe geçti. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
KAZAKİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI  

AKADEMİYİ ZİYARET ETTİ 

 
15 Ağustos’ta Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov teşkilatın faaliyetleri 

hakkında bilgi edinmek amacıyla Uluslararası Türk Akademisi’ni ziyaret etti. 
Kayrat Abdrahmanov ziyareti sırasında Uluslararası Türk Akademisinin müzesini 

gezdikten sonra kütüphane ile yürütülmekte olan bilimsel çalışmalarla ilgili bilgi aldı. 
Dışişleri Bakanı, Akademi ziyaretinde TWESCO çalışanlarıyla bir araya geldi. 

Görüşmeye Kazakistan’ın Tahran Büyükelçisi Bağdad Amreyev, Türk Keneşi Aksakallar 
Konseyi üyesi Adil Ahmetov, KC Dışişleri Bakanlığı Asya İşbirliği Departmanı Müdürü 
Alibek Bakayev de katıldılar. 

Görüşme sırasında Akademi Başkanı Darhan Kıdırali, Bakana teşkilatın faaliyetleri 
konusunda bilgi sundu. Bakan Akademi çalışmalarını takdir ederek Akademinin ülke ve 
halkların yakınlaşması için bilimsel ilişkilerin öneminin altını çizdi.  

K.Abdrahmanov bunların dışında Akademinin bazı uzmanlarını KC Dışişleri 
Bakanlığının takdirnamesi ile ödüllendirdi. 

 
  



 
 

 
ÖZBEKİSTAN MİLLÎ FUTBOL TAKIMI  

BANGLADEŞ TAKIMINI YENDİ 
 

 
15 Ağustos’ta Özbekistan Millî Futbol Takımı Endonezya’da yapılan Asya Oyunlarının ilk 

grup elemesinde Bangladeş takımını büyük yenilgiye uğrattı. İnternet sitesinde yer alan 
haberde maçın 3:0 olarak tamamlandığı belirtilmektedir. 

Goller forvet Zabihullo Urinboyev (23"), defans Dostonbek Hamdamov (57") ve İkromcon 
Aliboyev’den (66") geldi. 

Özbekistan Millî takımında Botirali Ergaşev, Rustam Aşurmatov, Akrom Komilov, Abbos 
Otahonov, Caloliddin Maşaripov, Odil Hamrobekov, Zabihullo Urinboyev, Cavohir Sidikov, 
İkrom Aliboyev, Doston Hamdamov, Dostonbek Tursunov gibi tanınmış sporcular 
bulunmaktadır. Onlar Özbekistan’ın baş antrenörü Ravşan Haydarov tarafından eğitildi. B 
Grubu’ndaki Katar ve Tayland ise 1:1 olarak berabere kaldı.  
  



 

 
ALMATI’DA SPOR GÜNÜ KUTLANDI 

 

19 Ağustos’ta Kazakistan’da Spor Günü kutlandı. Spor Bayramı her sene Ağustos ayının 
üçüncü pazarına denk gelmektedir. 

Spor Bayramı Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in 15 Kasım 2003 
Tarihli talimatı ile belirlendi. Almatı Beden Eğitimi ve Spor İdaresi, millî sporcuların 
başarılarını anma ve sporun gelişmesini gaye edinen Spor Bayramında geleneksel olarak 
sporcuları bayram dolayısıyla tebrik etti. 

Bunların dışında M.Gorki Merkezî Kültür Parkında Almatı sakinleri için farklı eğlence 
programları organize edildi. Kentin spor merkezlerinden genç sporcular park alanlarındaki spor 
müsabakalarına katıldı. Oyun sonuçlarına göre galip gelen sporculara madalya, takdirname ve 
hediyeler verildi. Büyükşehir sakinleri ile misafirleri için farklı konser programları düzenlendi. 

Bunların dışında “Sporcu Almatı” programı çerçevesinde isteyenler arasında Fitness Blitz 
salonunun deneyimli antrenörleri tarafından Almaty Sreet Fitness idmanları yaptırıldı. 

Spor Bayramının Kazakistan genelinde spor etkinlikleri ve müsabakalarla kutlandığını 
belirtmek gerekir. 

 

 
 


