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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÖZBEKİSTAN TÜRK KONSEYİ’NE ÜYE OLACAKTIR 
 

 
 

29 Nisan akşamı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte üç günlük 

resmî temaslarda bulunmak üzere Özbekistan ziyaretine başladı.  

Türkiye Cumhurbaşkanı’nın Taşkent heyetinde sekiz bakan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’la birlikte diğer 

üst düzey görevliler hazır bulundu. İş forumuna katılmak için de 150’yi aşkın girişimci geldi. 

Türkiye Cumhurbaşkanı temasları kapsamında Özbek mevkidaşı Şavkat Mirziyoyev ile bir araya gelerek iki 

cumhurbaşkanı Özbekistan Oliy Meclisi ortak toplantısında birer konuşma yaptılar. 

Özbek parlamentosu önünde konuşma yapan Türkiye Cumhurbaşkanı “tarafların ülkelerimizin seçtikleri 

gelişme yollarını destekleyerek çok yönlü etkileşimi derinleştirmeye, ticari ve ekonomik bağları 

genişletmeye, üretim, enerji, tarımcılık ve altyapı alanlarındaki işbirliğini daha da canlandırmaya 

yöneleceklerini” belirtti. 

R.T. Erdoğan ve Ş. Mirziyoyev sanayi ve savunmadan kültür ve turizme kadar birçok alanda toplam 25 

işbirliği belgesini imzaladı. Taraflar karşılıklı ticareti canlandırma üzerine anlaştı. 2017 yılındaki gösterge 

%30 yükselerek 1,5 milyar Dolara ulaşmıştı. Göstergeler yıl başından itibaren olumlu seyirde olup, 

hacimler %20’lik artış gösterdi. Taraflar yakın gelecekte ticaret hacmini 5 milyar Dolara kadar arttırmaya 

niyetlidir. 

R.T. Erdoğan’ın Özbekistan ziyareti sırasında elde edilen iki önemli kararı belirtmek gerekir.  

Öncelikle, Özbekistan ve Türkiye, her yıl toplantıları yapılacak Stratejik İşbirliği Konseyi’ni kurdu. Konseyin 

ilişkileri önemli ortaklık düzeyine taşıyacağı kesindir.  



İkinci olarak Ş.Mirziyoyev Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’ne katılma kararını resmî olarak 

açıkladı. Böylece Özbekistan Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Kazakistan inisiyatifi ile 2009 yılında 

kurulan uluslararası kuruluşun beşinci üyesi olacaktır. 

Aynı gün 30 Eylül’de Türk-Özbek İş Forumu düzenlendi. Forum sonucunda Türk Eximbank üç Özbek finans 

kurumuna Türk müteahhit firmalarının katıldığı yatırım projelerini finanse etmek için 300 milyon Dolar 

tutarında kredi verdi. İşadamları tahmin edilen 1 milyar yerine toplam 3 milyar Dolar tutarında anlaşma 

akdetti. 

R.T. Erdoğan’ın Özbekistan’daki ikinci durağı Buhara oldu. Türk heyeti tarihî ve kültürel yerleri ziyaret etti.  

R.T. Erdoğan ziyaret sonundaki basın toplantısında Türkiye’nin Buhara’da iki İslam enstitüsü kurma 

planlarından bahsetti. Birisi İmam Buhari, diğeri IX.yüzyılda Semerkant’ta yaşamış olan İmam Maturudi 

adını taşıyacaktır. 

Türk heyetinin Buhara’yı ziyaret etmesi Özbekistan’ın turizm alanı için önemli rol oynacayaktır. Bu 

bağlamda R.T. Erdoğan’ın ziyareti Özbekistan’ın tarihî kentlerindeki turizmi geliştirmek için ideal bir reklam 

olarak sayılabilir.   

 

 

 
 

 

Türkiye Cumhurbaşkanı’nın eşi Emine Erdoğan Twitter hesabında Özbekistan’ın First Lady’si Ziroathon 

Hoşimova ile birlikte çektirdiği fotoğrafı teşekkür sözleriyle paylaştı.  

 

 

 

 

 

 

 



ТÜRKMENİSTAN HAZAR’DAKİ EN BÜYÜK ULUSLARARASI LİMANI AÇTI 

 
2 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Gurbangulı Berdımuhamedov’un katılımıyla Hazar’ın Türkmen kıyısında yeni 

Uluslararası Deniz Limanı’nın açılış töreni yapıldı. 

Yeni limanın açılışı büyük törenlerle kutlandı. Hazar’ın kıyısında çadır evler kurularak folklor gösterileri 

yapıldı, el sanatları sergilenerek yemek ikramları yapıldı. 

Toplam alanı 1 milyon 358,5 m2’yi oluşturan limanın uzunluğu 3600 m’dir. Burada yıllık kapasitesi 4-6 gemi 

olan ve yılına 10 bin ton çelik işlemleri yapabilen Balkan gemi yapım ve onarım fabrikası kuruldu.  

Yolcu terminali 600 kişi kapasitelidir. Aynı yerde otel, alışveriş ve eğlence merkezleri bulunmaktadır. 230 

bin m2’lik alanda bulunan araç ve yolcu terminali yıllık 300 bin yolcu ve 75 bin tıra hizmet sunabilecektir. 

Limanın inşaatı Ağustos 2013 Tarihinde başlamıştı. Proje Müteahhiti Türk GAP İnşaat şirketidir.  

Türkmenbaşı’ndaki uluslararası deniz limanının açılışı beraberinde prestijli uluslararası ödüller getirerek 

deniz seviyesi altındaki en büyük liman olarak Guinnes Rekorlar Kitabı’na alındı.  

Ayrıca “Deniz seviyesi altındaki en büyük” kategorisine liman inşaatı sırasında ornitofauna korunması 

amacıyla suni kuş adası da alındı. 

Limanın resmî açılış töreninde konuşan Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulı Berdımuhamedov yeni 

limanın modern deniz taşımacılık sisteminin yeni bir halkasını oluşturacağını ve Karadeniz bölgesi, Avrupa, 

Orta Doğu ve Asya’ya olumlu ulaşım şartlarını sağlayacağını belirtti. Aşkabat’ın denize kıyısı olmayan 

Özbekistan ve Afganistan gibi komşularıyla deniz limanını kullanma şartlarını konuşmaya hazır olduğu 

ifade edildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BÜYÜK BİLGİN ŞORA SARIBAYEV  

HAYATA VEDA ETTİ 

 

 
 

A.Baytursınov Dilbilimi Enstitüsü’ne 60 yıl emek veren, 300’ü aşkın bilimsel makale, monografi ve sözlük 

yazarı, bilimsel dergiler editörü olan ünlü Kazak dilbilimci, ordinaryus profesör Şora Sarıbayev 94 yaşında 

hayata veda etti. Şora Sarıbayev Kazak dili diyalektolojisinin temelini atanlardan biriydi. 

Ş.Sarıbayev’in bilimsel çalışmaları Kazak dilinin ağız bilimi, şekilbilgisi, sözcük bilimi ve tarihi ile ilgiliydi. 

Bilgin Altayistik araştırmalarına büyük katkıda bulundu. Yabancı uzmanlar onun Kazak ve Moğol dil ilişkileri 

ile ilgili çalışmalarına büyük ilgi duydu.  

Ş. Sarıbayev Türkoloji için yeni bir alan olan ağız bilimiyle ilgili araştırmalar yaptı. Kazak dili ağızlarının yeni 

tasnifi teklif edildi. Onun yöneticiliğinde Kazak Dili Ağızları Atlası Birinci cildi ve Kazak Dili Ağızları Sözlüğü 

hazırlandı.  

Altayistik alanındaki eserleri bu alandaki öncü eserlerdendir. İnsanlarla çok yakından ilgilenen ve sevgisini 

esirgemeyen Şora Sarıbay’ın hobileri arasında spor, koleksiyonculuk ve edebiyat oldu.    

Ordinaryus profesör Şora Sarıbayev ile veda töreni Bilimler Akademisi binasında 3 Mayıs saat 10.00’da 

yapıldı. 

 

 

 

 

 

 

 

 



İRAN TÜRKMENİSTAN’A YENİ GAZ ANLAŞMASINI TEKLİF ETMEKTEDİR 

 

 
 

 

 

 

İran Petrol Bakan Yardımcısı Tahran’ın Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan gaz boru hattını 

(TAPI) finanse etmek amacıyla Türkmenistan ve Pakistan’ın katılacağı gaz anlaşmasını organize etmeye 

hazır olduğunu ifade etti.  

İran bu projenin hayata geçirilmesi taraftarıdır. Türkmenistan ise şu anda esas ihracatı olan doğal gaz için 

yeni ihracat hatları arayışındadır. (29 Nisan’da İran Ulusal Petrol Şirketi Başkanı Hamidreza Araki İran’ın 

Türkmen gazının Pakistan’a tedariğini sağlanacak anlaşmaya hazır olduğunu belirtmişti) 

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulı Berdımuhamedov Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan 

gaz boru hattı (TAPI) inşaatına odaklanmış durumdadır. Bu projenin tamamlanması halinde Türkmen 

gazının ihracatıyla devlet bütçesine gelir sağlanacaktır. 

TAPI’nin Afgan kısmıyla ilgili endişeler 10 milyar ABD Doları tutarındaki proje yatırımcıları arayışını 

zorlaştırmaktadır. Bu hususu belirten H.Araki “TAPI en iyi durumda 10 yıl sonra inşa edilebilecekti, ancak 

şimdilik hangi tarafın güvenlik ve proje finansmanı sağlayacağı belli değildir. Bizler gaz değişimini en düşük 

fiyatla  en kısa sürede gerçekleştirebileceğiz” dedi. 

Тürkmenistan gazının ihracatı şu anda Çin’le sınırlıdır. Bir kısmı Pekin’in Aşkabat’a Türkmenistan’dan Çin’e 

boru hatlarının inşaatı ve ARGE çalışmaları için verilen hacimli kredileri ödemek için kullanılmaktadır. 

 

 

 

 



KAZAKİSTAN’IN BAŞKENTİNDE YENİ POSTMODERN CAMİ AÇILDI 

 

 

 
 

 

 

Kutsal Ramazan ayının arefesinde Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev Kazakistan’ın 

başkenti Astana’nın Sarıarka semtinde bulunan yeni camiyi ziyaret etti. 

Esil nehrinin sağ kıyısındaki cami inşaatı 2016 yılında başlatılmıştı. Bağış kampanyası ile inşa edilen cami 

binasında postmodernizm tarzında geleneksel motifler kullanıldı. 

Esas bina kubbe ile tamamlanan üçgen figürlerle inşa edilmiştir. Kubbenin çapı 26 metreyi 

oluşturmaktadır. Cami tasarımı çiçek ve elması andırmaktadır. 

Cumhurbaşkanı N.Nazarbayev’e cami inşaatı ve camide kullanılan alternatif enerji kaynakları hakkında 

detaylı bilgi verildi. 

Cami binasının alanı 2248 m2, caminin bulunduğu alan ise 1,44 hektardır. Cami binasının kuzey tarafındaki 

minarenin uzunluğu 43,5 m. Yeni camiyi 750 ziyaretçiyi kabul edebilecektir. 

Portmodern tarzda inşa edilen cami Kazakistan başkentine ayrı bir güzellik katacaktır. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



UNESCO'NUN PARIS’TEKI GENEL MERKEZI’NDE “MANEVI YENILENME VE KÜLTÜREL MIRAS: 
GEÇMIŞTEN GELECEĞE TÜRK DILI” KONULU ULUSLARARASI FORUM DÜZENLENDI  

 

 

Uluslararası Türk Akademisi 30 Nisan 2018 Tarihinde UNESCO Genel Merkezi’nde (Paris) Rusya, ABD, Çin, 
Almanya, Fransa, İsveç, Polonya, Türkiye, Moğolistan gibi 20’yi aşkın ülkeden katılan bilim insanları, 
kültür adamları, diplomatlar ve birtakım uluslararası teşkilat yöneticileri ile temsilcilerinin katıldığı 
“Manevi Yenilenme ve Kültürel Miras: Geçmişten Geleceğe Türk Dili” konulu uluslararası forum 
düzenledi.  

Akademi Başkanı Darhan Kıdırali forum çerçevesinde UNESCO Dünya Mirası Merkezi Müdürü Mechtild 
Rössler ile temaslarda bulundu. D. Kıdırali görüşme sırasında Akademinin faaliyetleri ve projelerinden 
bahsetti. M. Rössler Akademi’nin dünya halkları kültür mirasının korunmasına yaptığı katkıya yüksek 
değer verdi.  

Bunların dışında M. Rössler Kazakistan’ın yüksek başarılarına ilgi duyarak Kazakistan Cumhurbaşkanı N. 
Nazarbayev’in uluslararası inisiyatifleri ilgili bilgi aldı. М.Rössler Türk Akademisi’nin UNESCO’da gözlemci 
statüsünü alma başvurusuna destekte bulunmaya hazır olduğunu belirtti.  

Görüşmeler sonucu Uluslararası Türk Akademisi’nin UNESCO ile işbirliği memorandumunu hazırlama ve 
imzalama, ayrıca Akademi tarafından UNESCO gözlemciliği statüsünün alınmasına dair anlaşma elde 
edildi.  

 

 


