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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ GÜVENLİK KONSEYİ 

YASASI ONAYLANDI 

 

 

 

31 Mayıs 2018 tarihinde Kazakistan Cumhuriyeti Senatosu, “Kazakistan Cumhuriyeti Güvenlik Konseyi           

Yasası”nı onayladı. 

İlgili yasa, Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’e, kendisinin tarihî          

misyonuna istinaden, Güvenlik Konseyine ömür böyü başkanlık etme hakkı tanımaktadır. Güvenlik           

Konseyi oluşumunun ise Cumhurbaşkanınca Güvenlik Konseyi Başkanının mutabakatı ile belirlenmesi          

öngörülmektedir. 

Yasaya göre Güvenlik Konseyi, devletin milli güvenliği sağlamaya ve iç politika istikrarını, anayasal             

yapıyı, devletin egemenliği ile toprak bütünlüğünü korumaya yönelik savunmaya ilişkin tek politika            

yürütmesini koordine eden anayasal yapıdır. 

Kazakistan Cumhuriyeti Adalet Bakanı Marat Beketayev, daha öncesinde Cumhurbaşkanı Nursultan          

Nazarbayev’e Güvenlik Konseyine ömür boyu başkanlık etme hakkını tanıyan düzenlemelerin geçen           

yıl onaylandığını, ilgili düzenlemelere değişiklikler getirilerek 2017 yılının Aralık ayında N. Nazarbayev            

tarafından imzalandığını belirtmişti. 

 

 

 

 

 



ÖZBEKİSTAN, YENİ NÜKLEER SANTRALİ İNŞA EDECEK 

 

 

30 Mayıs 2018 tarihinde Taşkent’te Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Rusya Devlet           

Nükleer Enerji Kurumu “Rosatom” Genel Müdürü Aleksey Lihaçyov ile görüştü. Özbekistan ile Rusya             

arasında nükleer enerjisini barışçıl amaçlarla kullanma alanındaki iş birliği konuları ele alınan            

görüşmede taraflar arasında Özbekistan’da nükleer santrali inşa etme hususunda anlaşmaya varılıp           

yeni projenin ayrıntıları görüşüldü. Söz konusu santralin, Nevai Vilayetinde inşa edilmesi           

öngörülmektedir. 

Görüşmeden sonra bir açıklama yapan Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu “Rosatom” Genel Müdürü             

Aleksey Lihaçyov, şunları söyledi: “Bugünkü görüşmemizin ana konusu “Rosatom” ile Özbekistan’ın iki            

bloktan oluşacak ortak nükleer santrali inşaası projesi idi. Ancak, Sayın Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile             

görüşmemizin bu konuyla sınırlı kalmadığını belirtmek isterim. Görüşmemizde ayrıca yerin          

belirlenmesi, nükleer olmayan teknolojilerin kullanılması ve tabi ki sektör için gereken kadronun            

yetiştirilmesi konularını da ele aldık. Zira santralin inşaatı için 10000 kadar vasıflı personele,             

işletilmesi için ise 1500 kadar elamana ihtiyaç duyulacaktır. Cumhurbaşkanı, uzmanların mümkün           

olduğunca Rusya’da yetiştirilmesi gerektiğini belirtti. Ciddi olarak Özbekistan’da Moskova         

Mühendislik ve Fizik Enstitüsü (MİFİ) Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesinin şubesini açma           

konusunu konuştuk. Bunun yanı sıra kadroları Rosatom Akademisinde yetiştirme ve Devlet Nükleer            

Enerji Kurumu kuruluşlarında staj yaptırma olanakları üzerinde durduk”. 

Rus tarafı, Özbekistan’la nükleer santralinin inşaatı, yukarıda sözü edilen tüm hususların çözümü            

konusunda stratejik ortaklığa hazır olduğunu teyit etti. 



Özbekistan’da modern nükleer alt yapısı kurulacaktır. Özellikle, ortaklaşa gerçekleştirilecek         

çalışmaların tümünü Rusya kurumu ile birlikte her bakımdan ortaklaşa denetleyecek bir yapının            

kurulması söz konusudur. 

Hatırlatalım ki Özbekistan ve Rusya, Rusya Federasyonu Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti           

Hükümeti arasında 2017 yılının Aralık ayında imzalanan iş birliğine dair anlaşmanın ardından nükleer             

enerjisini barışçıl amaçla kullanma alanında iş birliğine başlatmıştır. Hâli hazırda Özbekistan’da           

nükleer santrali inşaatı projesi ile bilimsel ve teknolojik kalkınma alanında çalışmalar yürüten iki             

çalışma grubu kurulmuş bulunmaktadır. 

 

KAZAKİSTAN, SİYASİ BASKI VE KITLIK KURBANLARINI ANDI 

 

 

Kazakistan Cumhuriyeti, 31 Mayıs günü siyasi baskı ve kıtlık kurbanlarını andı. Bu önemli günle ilgili               

Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in resmî mesajı yayınlandı. 

Kazakistan Cumhurbaşkanı mesajında: “Değerli vatandaşlar, bugün biz siyasi baskı ve kıtlık           

kurbanlarını anmaktayız. Milletimizin XX. yüzyılda yaşadığı trajedinin kaynakları ile sebeplerini çok           

net anlamamız gerekir. 1917 yılında düzenlenen Ekim Devrimi, sonrasındaki halkın yaşamını felç eden             

İç Savaş ve Sovyet Hükümeti tarafından başlatılıp beraberinde açlıkla şiddet getiren tarım alanını             

kolektifleştirme süreci evrimsel gelişimi durdurmuştur” dedi. 

Cumhurbaşkanı, yaşananlar sonrasında meydana gelen nüfus kaybının dünya tarihinde çok nadir           

görüldüğünü belirtti. 

Mesajın devamında: “Sonuçta milletimiz dünya tarihinde çok nadir yaşanan nüfus kaybıyla karşı            

karşıya kalmıştır. 1929–1933 yılları arasında yaklaşık 2 milyon kişi hayatını kaybetmiş, 1 milyon kadar              

kişi de ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştır. Bunun devamında uygulanan siyasi baskı, Kazak             

topluluğunun pek çok aydınını yitirmesine neden olmuştur. Çeşitli siyasi sebeplerle 103000 kişi            

tutuklanıp onlardan 25000’i kurşuna dizilmiştir. Kazakistan topraklarında siyasi baskıya uğrayanlar ile           

aile üyelerinin çok zor şartlar altında yaşadıkları 11 kamp kurulmuştur” açıklamaları yapıldı. 



 

 

Kazakistan Cumhurbaşkanı sadece Kazakların değil, Kazakistan’a zorla sürgün edilen diğer etnosların           

1,5 milyon temsilcisinin siyasi baskıya uğradığının altını çizdi”. 

Kazakistan Cumhurbaşkanı “Onlar Kazak halkı tarafından gösterilen yardım ve merhamet sayesinde           

hayatta kalabildi ve umut ışığını yaktı. “Komünizmin parlak geleceği” sloganı altındaki trajik deneme             

sonuçları böyle idi. Evrimsel gelişme yerine devrimler olunca bu tür olaylar yaşanır. Ülkenin farklı              

bölgelerinde kurulan “Kazak halkına bin şükran” konulu heykeller Kazak topraklarında barınabilen           

farklı halkların teşekkür duygularının gerçek göstergesidir. Halkımız çok sayıda kayıpları olmasına           

rağmen en iyi özelliklerini koruyabildi. Katılaşmadı. Bilgeliğini koruyabildi. Korkunç imtihanları hiçbir           

zaman unutmayacak, en büyük değerimiz olan Bağımsızlığı koruyacaktır” dedi. 

Nursultan Nazarbayev tarih derslerinin bugünkü nesil tarafından kavrandığında değer taşıdığını          

belirtti. 

 

TÜRK AKADEMİSİ BAŞKANI TÜRKMENİSTAN BÜYÜKELÇİSİ İLE BİR ARAYA GELDİ 

 

 
 

31 Mayıs 2018 Tarihinde Türkmen tarafının inisiyatifi üzerine Uluslararası Türk Akademisi           

Başkanı Darhan Kıdırali’nin Mart 2018 Tarihinde tayin edilen Türkmenistan’ın Astana Büyükelçisi Toylı            

Komekov ile görüşmesi geçekleşti. 



Sıcak atmosferde geçen görüşme esnasında D.Kıdırali T.Komekov’a Türk Akademisi’nin         

faaliyetleri hakkında bilgi vererek Akademi’nin Türkmen bilim insanları ile işbirliğini devam ettirmeye            

ve genişletmeye hazır olduğunu belirtti. Ayrıca Türkmenistan’ın Türk Akademisi’ne gözlemci          

statüsünü alması önerisini yaptı. 

Т. Коmekov Akademi’nin çalışmasına büyük ilgi duyarak Türkmenistan’ın Akademi ile          

işbirliğini derinleştirmeye hazır olduğunu belirtti. 

Görüşmede Türk Akademisi’nin Türkmenistan bilim insanları ile işbirliğine büyük önem          

verdiğinin altı çizildi. 2015 yılında Türkmenistan Bilimler Akademisi ile İşbirliği Memorandumu           

imzalandı. Aynı yıl tanınmış Türkmen şari Mahtumkulu’nun şiirleri Türkmen ve Kazak dillerinde            

yayınlandı. Аkademi Aşkabad’ta Türkmenistan Cumhurbaşkanı G.Berdımuhamedov’un katılımıyla       

gerçekleştirilen uluslararası konferansa katıldı. 2016 yılında Türkmen bilim insanları Türk Akademisi           

tarafından Astana’da geleneksel olarak her yıl organize edilen “Büyük Bozkır” I.Uluslararası Sosyal            

Bilimler Forumu’nun çalışmasına katıldı. 

Türkmenistan Büyükelçisi ortak uluslararası etkinliklerin (sempozyum ve konferanslar) hem         

Kazakistan, hem Türkmenistan’da gerçekleştirme işine ilgi duyduğunu ve bunun detaylarını görüşme           

önerisinde bulundu.  

Тürk Akademisi Türkmenistan’la işbirliğini pekiştirme niyetindedir. Türkmenistan’ın Türk        

Akademisi’ne gözlemci statüsünü alması teşkilat faaliyetinin rolü ve etkisini güçlendirmekle birlikte           

Türkmenistan’ın uluslararası pozisyonlarını güçlendirecektir. 

 

BİŞKEK BEŞPARMAĞI GUINNES REKORLAR KİTABINA GİRDİ 

 

 

 



26 Mayıs’ta “Kırgız Tilekteşliği” Kamu Fonu Guinnes Rekorlar Kitabı’nın komisyonundan Bişkek’te           

Mart ayında gerçekleştirilen 1,4 ton beşparmak ve 117 metre sucuk yapımıyla ilgili olumlu cevap aldı.               

Bununla ilgili fon temsilcisi Dana Abdıbekova bildiride bulundu. 

11 Mart’ta 20 aşçı ve 100 gönüllü dünya rekoru kırarak 1464 kg beşparmak hazırladı. Rekor yemek için                 

dokuz yılkı kesildi. Beşparmak dışında aynı gün organizatörler 117 metre sucuk hazırladı. Hazırlanan             

yemekler ziyaretçilere ısmarlandı. 

Yemek hazırlama sürecini baş aşçı Şuhrat Şaripov yönetti. 

Guinnes Rekorlar Kitabı’nın komisyonu bütün şartların yerine getirildiğini onaylayarak Kırgızistan’ı          

rekor kırıcılar listesine dahil etti. 

 


