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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AKKUYU NÜKLEER SANTRALİNİN İNŞAATI BAŞLADI 
 

 
3 Nisan günü Türkiye Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı 
Vladimir Putin Akkuyu Nükleer Santralinin temel atma törenine katıldılar. 
 
Bilindiği üzere, Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin’i Akkuyu Nükleer Güç Santralinin ilk 
kısmı inşaatının temel atma törenine davet etti.  

Türkiye Cumhurbaşkanı R.T. Erdoğan temel atma töreninde Akkuyu projesinin iki ülke 
işbirliğinin sembolü haline geleceğini ve Türkiye’nin 2023 yılında dünyanın 10 büyük 
ekonomisinden biri olmaya niyetli olduğunu ifade etti. 

Rusya Devlet Başkanı V. Putin ise projede ileri teknoloji kullanılacağını ve çevreyle uyum 
konusuna dikkat edileceğini belirtti.  

R.T. Erdoğan Türkiye’deki ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu NGS’yi 2023 yılında 
faaliyete açmayı planlamaktadır. V. Putin ile yapılan anlaşmaya göre inşaatını Rosatom 
gerçekleştirecektir.  

1200 megavatlık dört üniteden oluşacak Akkuyu NGS Akdeniz sahilindeki Mersin ilinde 
inşa edilecektir. Türkiye’nin elektrik enerjisi ihtiyacının %10’unu karşılayacak Akkuyu 
NGS’nin toplam bedeli 20 milyar ABD Doları olacaktır. 
 
Uzmanlar stratejik açıdan büyük öneme sahip projenin Avrasya’nın iki büyük devleti 
arasındaki işbirliğinin pekişmesinde önemli rol oynayacağını ve ekonomik etkileşimin tek 
sisteminin oluşmasına büyük katkı sağlayacağını belirtmektedir. 



RUSYA, İRAN VE TÜRKİYE DEVLET BAŞKANLARI ANKARA’DA BİR ARAYA GELDİ 
 

 
4 Nisan günü Türkiye Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı 
Vladimir Putin İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımı ile üçlü görüşme 
çerçevesinde Suriye krizi öncelikli olmak üzere, siyasi konularla ilgili pozisyon onaylama 
görüşmesini gerçekleştirdiler.  

Suriye’deki gelişmeler Astana’da Mayıs 2017 Tarihinde temeli atılan mekanizma 
çerçevesinde garantör ülkelerin bir sonraki görüşmesinin gerekliliğine işaret etti. Bilindiği 
üzere taraflar Humus, Doğu Guta ve İdlib’de çatışmasızlık bölgelerinin oluşturulması 
üzerine anlaşmışlardı. Taraflar mekanizmanın başlatılmasıyla Kasım 2017 Tarihinde 
Soçi’deki üçlü görüşme sırasında tekrar bir araya gelmişti.  
 
Şimdi de Afrin’deki başarılı Türk harekatı ile Doğu Guta’daki teröristlere ve silahlı 
muhalefete karşı Suriye operasyonundan sonra taraflar bir kere daha yakın gelecek 
adımlarını ele aldı. Her şeyden önce çatışmasızlık mekanizması üzerinde duruldu. 
 
Taraflar Suriye Hükümeti ile diyaloğa niyetli muhalefetin etki bölgelerini toprak olarak 
netleştirmeye devam etmektedir. Bu da garantör ülkelere durumu yerinde daha iyi 
kontrol etmeye ve gelecekte yapılacak siyasi reformları etkilemeye imkan sağlayacaktır. 
 
Siyasi süreç hükümet güçleri ile muhalefet temsilcilerinin bulunduğu anayasa 
komisyonunun kurulmasını öngörmektedir. 

 



KAZAKİSTAN’DA OKULLARIN LATİN ALFABESİNE GEÇİŞ ÇİZELGESİ BELİRLENDİ  
 

 
Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı yerel okulların latin alfabesine geçiş 
çizelgesini belirledi. İlgili talimatname taslağı “Açık normatif tutanaklar” sitesinde 
yayınlandı. Halka açık müzakeresi 20 Nisan’a kadar devam edecektir. 
 
Bu belgeye göre eğitim kurumları yeni çizelgeye göre 2025 yılına kadar tamamen latin 
alfabesine geçeceklerdir. Geçiş aşağıdaki şemaya göre gerçekleşecektir: 
 
• 0, 1. sınıflar: 2020; 
 
• 0, 1 artı 2. sınıf: 2021; 



 
• 0, 1, 2 artı 3. sınıf: 2022; 
 
• 0, 1, 2, 3 artı 4.sınıf: 2023; 
 
• 0, 1, 2, 3, 4 artı 5-9.sınıflar: 2024; 
 
• 0, 1, 2, 3, 4, 5-9 artı 10, 11.sınıflar: 2025. 
 
2019 yılından itibaren 192 bin öğretmenin geçeceği eğitim kursları organize edilecektir. 
Ders kitapları ilgili sınıfın eğitim görmeye başlamadan bir yıl önce Latin harflerine 
değiştirilecektir (örneğin, 2.sınıfın ders kitapları Latin harfleri ile 2020 yılına kadar, 3.sınıf 
ders kitapları 2021 yılına kadar yayınlanacaktır). 
 
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev Şubat ayında Nisan 2017 Tarihinden 
itibaren hazırlıkları ve müzakereleri süren Latin harfli Kazak alfabesini onaylamıştı. Digraf 
ve apostrof kullanılmayan üçüncü nüsha kabul edildi. N.Nazarbayev’e göre Latin 
harflerine geçiş Kazak dilinin öğretimi ile Kazakistan’ın dünya enformasyon alanına 
entegrasyonunu kolaylaştıracaktır. Devlet Başkanı reformun diğer dillerin gelişimine zarar 
vermemesi ve vatandaşların hakkını ihlal etmemesi gerektiğini belirtti. 
 
Kazakistan Orta Asya’da SSCB dağıldıktan sonra Latin harflerine geçen üçüncü ülke 
(Türkmenistan ve Özbekistan) olacaktır. Kiril harfleri Kırgızistan ve Tacikistan’da 
kullanılmaya devam etmektedir. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÖZBEKİSTAN TACİKİSTAN’DAN ELEKTRİK ENERJİSİ İHRACATINA YENİDEN BAŞLADI  
 

 
Özbekistan 2 Nisan 2018 Tarihinden itibaren Tacikistan’dan elektrik enerjisi ihracatına 
yeniden başladı. Regar (Tacikistan) alt istasyonundan Gulça (Özbekistan) alt istasyonuna 
elektrik iletim hattı gerilim altına alındı. 
 
Özbekistan ve Tacikistan karşılıklı elektrik enerjisi teslimatını 2009 yılında durdurmuştu. O 
zaman Özbekistan Orta Asya’nın ortak enerji sisteminden çıkmıştı. 
 
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev’in Tacikistan’a 9-10 Mart 2018’de yaptığı 
resmî ziyareti çerçevesinde iki komşu ülke elektrik enerjisi teslimatı anlaşmasını imzaladı. 
 
Uzbekenergo A.Ş. Özbekistan ve Tacikistan’ın 2018 yılında vejetasyon döneminde 1,5 
milyar kilovata kadar elektrik enerjisinin teslimatı üzerine anlaştığını belirtmişti. 
 
Şirket tarafından Özbekistan ve Tacikistan’ın 2018-2019 kış dönemi için elektrik enerjisi 
teslimatı ile ilgili ek görüşmeler yapacağı bildirildi. 

Tacikistan’dan Özbekistan’a elektrik enerjisi ihracatının yeniden canlandırılmasını Orta 
Asya’daki entegrasyon yolundaki başarılı bir yeni adım olarak saymak gerekir. 

 
 

 

 

 

 



ORTAK TÜRK EDEBIYATI DERSI ÖĞRETIM PROGRAMI ELE ALINDI 

 

Uluslararası Türk Akademisi’nde Türk Konseyi’ne üye ülkelerin Eğitim Bakanlıkları 
temsilcileri ile alan uzmanlarının katılımıyla Ortak Türk Edebiyatı dersinin öğretim 
programı ele alındı. 
 
Uzmanlar ve bakanlık temsilcileri Akademi’nin hazırladığı programa kendi öneri ve 
eklemelerini sundular. 
 
Eğitim Bakanlıkları öğretim programını onayladıktan sonra Akademi ders kitabının 
hazırlıklarına başlayacak. 
 
Geçtiğimiz hafta Türkiye Millî Eğitim Bakanlığı Türk Akademisi’nin hazırladığı "Ortak Türk 
Tarihini" önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren 8. sınıflar için seçmeli ders olarak 
okutmak için karar almıştı. 
 
 

  

 

 


