
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тurkic Weekly 2017 35 (86) (23-29 Ekim) 
 

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 haber bülteni Uluslararası Türk Akademisi  
tarafından hazırlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KAZAKİSTAN’DA LATİN ALFABESİNE GEÇİŞLE İLGİLİ KARARNAME İMZALANDI 
27 Ekim’de Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev Kazakistan’ın 2025 yılına kadar Latin 

alfabesine geçişiyle ilgili kararnameyi imzaladı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı Basın Ofisi’nin haberine göre 

Kararnamedeki maddelerle Kazakistan Hükûmeti’ne Ulusal Komisyonun kurulması ve kademeli 

olarak geçişin sağlanması talimatı verildi. Kararnamenin yürütülmesini de Cumhurbaşkanlığı İdaresi 

kontrol edecektir. 

Onaylanan Latin alfabesinin daha önce teklif edilenlerden değil, farklı bir versiyon olduğunu 

belirtmek gerekir.  

Nursultan Nazarbayev’in Latin alfabesine geçiş fikri 2006 yılındaki Kazakistan Halkı Asamblesi’nin 

12.Oturumu’nda dile getirilmişti. Cumhurbaşkanı altı yıl sonra Kazakistan-2050 Stratejisi’nde 2025 

yılından itibaren alfabenin Latin harflerine geçişinin sağlanması talimatını vermişti. Nisan ayında 

Devlet Başkanı’nın bu hususun da ele alındığı Geleceğe Bakış: Kamuoyunun Modernizasyonu konulu 

makalesi yayınlanmıştı.  

Nursultan Nazarbayev, Latin harflerine geçişin Rus dili veya Kiril harflerinden vazgeçilecek demek 

olmadığının altını çizdi. Latin alfabesine geçiş kademeli olarak gerçekleştirilecek.  Kamuoyu ve 

Meclis’teki parlamento oturumlarında uzmanlar Latin alfabesine geçişin Kazakistan’ın dünya ile 

entegrasyon sürecini hızlandıracağını öne sürüyorlar. Dil ve telafuz  özelliklerini koruyacak bir 

alfabenin seçimi önemli merhaleydi. 

Kazakistan-2050 Ulusal Hareket Kurulu Başkanı Muhtar Mankeyev Latin alfabesinin yeni versiyonu 

konusundaki görüşlerini bildirirken şu anda yeni teknolojiler yüzyılında yaşadığımızı, evrak, malzeme 

ve görüşmelerimizin %90’ını akıllı telefon, iPad ve diğer tabletler aracılığıyla ilettiğimizi belirtti. Ayrıca 

bütün dünyanın kabul ettiği qwerty klavyenin de en uygunu olduğunun altını çizdi.  

Uzmanlar ise alfabenin kabul edilmesiyle birlikte bu alandaki çalışmaların yeni başlayacağını öne 

sürerek Ulusal Komisyon’un sekiz yıl gibi bir süresi bulunduğunu ve Kazak toplumu için yeni 

alfabeye geçişin yumuşak, kademeli ve konforlu olacağı görüşlerini paylaştılar. 
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Ş.MİRZİYOYEV’İN TÜRKİYE RESMÎ ZİYARETİNİN SONUÇLARI 
25-26 Ekim’de Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev’in Türkiye Cumhuriyeti’ne resmî 

ziyareti gerçekleşti. Özbek liderinin yaklaşık yirmi yıl sonra ilk ziyareti olması bakımından tarihî önem 

taşımaktadır. 

Türk ve Özbek basınında yer alan haberlere göre Recep Tayip Erdoğan ve Şavkat Mirziyoyev’in 

görüşmeleri Ankara’da 25 Ekim’de gerçekleşti. İkili ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştiren taraflar 

Özbekistan ve Türkiye arasındaki siyasi, iktisadi, yatırım, turizm, taşımacılık, lojistik, kültürel ve sosyal 

alanları kapsayan konuları ele aldı.  

R.T. Erdoğan konuşmasında “Özbekistan Cumhurbaşkanı’nın son yirmi yıl sonra yaptığı ilk ziyaret 

olması bakımından büyük önem taşımaktadır. Şu anda ticaret hacmimiz 1.2 milyar Dolar olmakla 

birlikte bu sayının yeterli olmadığını ve yakın gelecekte arttıracağımızı belirtelim. İşadamlarımıza tam 

destek sağlıyoruz. Özbekistan da ciddi yatırımları teşvik etmektedir. Müteahhitlik alanında dünyada 

ikinci sırada yer alan ülke olarak tecrübemimizi Özbekistan’la paylaşmak isteriz” dedi. 

İki ülkenin Devlet Başkanı görüşmelerden sonra ilişkileri stratejik düzeye çıkarmayı sağlayacak 

işbirliğinin temeli olacak Ortak Bildirgeyi imzaladı.  

Bu belge dışında iktisat, ticaret, sanayi, bankacılık, yatırım, turizm, taşımacılık ve lojistik, sağlık, kadro 

hazırlığı, savunma ve diğer alanlardaki karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesini sağlayan yirminin üzerinde 

belgenin kabul edildiği belirtilmektedir.  

Ş.Mirziyoyev vize rejimini müzakere ederken “Öyle bir günler gelecek ki dost ve kardeş ülkeler 

arasında vize kalmayacaktır. Bizler mutlaka buna gayret edeceğiz”. 

26 Ekim 2017 tarihinde Şavkat Mirziyoyev, Türkiye Büyük Milli Meclisi’ni ziyaret ederek, TBMM  

Başkanı İsmail Kahraman ile görüştü.      

TBMM  Başkanı, demokrasiyi güçlendirmek, parlamentonun devlet ve toplum hayatındaki rolünü 

arttırmak amacıyla Özbekistan'da yapılan reformları takdirle karşıladı.     

Özbekistan Cumhuriyeti Yüksek Meclisi (Oliy Meclis) ile Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi 

arasında Mutabakat Zaptı imzalandı.     

Bunun yanısıra, Ş. Mirziyoyev ile Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım arasında da ayrı  
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görüşme yapıldı. Bu görüşmede, ikili işbirliğinin mevcut durumunun objektif  değerlendirilmesi 

yapılarak, ilişkilerin gelişmesi için öncelikli konular belirlendi.    

26 Ekim Tarihinde İstanbul'da iki ülkenin iş adamlarının katılımı ile İş Forumu düzenlendi. Bu 

Forumda 3,5 milyar ABD doları değerinde 30'dan fazla ortak projenin uygulanmasına ilişkin 

anlaşmalar imzalandı. Bu anlaşmalar, büyük enerji tesisleri ile yol altyapısı inşaatı, tekstil, elektrik 

malzemeleri ve inşaat malzemeleri üretimi, ayrıca gıda ve tarım sanayinde yeni üretimin organizasyonu, 

lojistik merkezlerin kuruluşu gibi alanları kapsamaktaydı.     

Şöyle ki, 2017 yılının ilk dokuz ayında iki ülke arasındaki ticaretin neredeyse %30 oranında 

büyüdüğünü açıklayan Özbekistan Devlet Başkanı, "Bu çok az" dedi. "Bizler yüksek amaçlara 

ulaşmaya çalışmalıyız" diye kaydeden Mirziyoyev, ikili işbirliği hacminin 2-3 milyar ABD doları 

düzeyinde değil (2016 yılında karşılıklı ticaret hacmi 1,2 milyar ABD dolar seviyesinde idi),  hatta 5-6 

milyar ABD doları bulması gerektiğini belirtti.       

Son basın toplantısında, 16 Mart 2018 Tarihinden itibaren "Türk Hava Yolları" şirketinin 

İstanbul'dan Semerkant'a hava uçuşlarına başlayacağı belli oldu. "Uzbekiston Havo Yullari" ulusal 

hava yolu şirketi, 30 Ekim 2017 Tarihinden beri bu yöndeki düzenli uçuşlarını gerçekleştirmektedir. 

Ankara'da adı geçen hava şirketleri arasında stratejik ortaklık anlaşması imzalandı.      
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TWESCO JAPONYA'DA GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRDİ  
 

Geçtiğimiz hafta Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali’nin başkanlık ettiği heyet 

Japonya’ya çalışma ziyareti gerçekleştirdi. ‘Doğan güneşin ülkesine’ yapılan ziyaret sırasında bir takım 

bilimsel etkinlik ve ikili görüşmeler gerçekleştirildi. Bununla birlikte, heyet 23 Ekim 2017 Tarihinde 

Tokyo’da Uluslararası Akademiler Birliği’nin (UAI) Genel Asamblesi oturumunun açılış törenine 

katıldı.     

Toplantıyı Birlik Başkanı O.Andersen kutlama konuşmasıyla açtı. Sekreterlikler aynı oturumda 

Birliğin gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili özel raporlar hazırlayarak, katılımcıları bilimsel proje 

sonuçları ile tanıştırdı. Birliğe üye olmak isteyen aday kurumlar tanıtılarak oylama yapıldı.  

Dünyanın önde gelen bilim merkezlerinin başkanları ve tanınmış bilim insanlarının katıldığı Asamble 

çalışması üç gün sürdü. Önemli oturumlardan biri “Çağdaş Doğu Asya’daki din, ticaret ve uluslararası 

ilişkiler” konusunda gerçekleşti. Katılımcılar program dahilinde Japonya’nın bilimsel araştırma 

merkezlerini ziyaret ederek, çeşitli akademik seminerlere katıldı. Ayrıca Birliğin yeni bilimsel 

projelerinin de tanıtımı yapıldı. TWESCO, bilim alanında dünyanın en üst kurumu olan Uluslararası 

Akademiler Birliği’ne Haziran 2015 Tarihinde Brüksel’de yapılan Genel Asamble oturumunda kabul 

edilmişti. Dünya bilim camiasındaki araştırma merkezlerinin çalışmasını koordine ederek işbirliğin 

gelişmesini sağlayan ve 1919 yılında kurulan Birliğin merkez ofisi Brüksel’de bulunmaktadır. 

Halihazırda Uluslararası Akademiler Birliği’ne 63 ülkeden 100’ün üzerinde bilimsel kurum üyedir.   

Bununla birlikte, Uluslararası Türk Akademisi (TWESCO) Tokyo’da Kazakistan Cumhuriyeti Devlet 

Başkanı Nursultan Nazarbayev’in “Manevi Yenilenme” programına ilişkin toplantı gerçekleştirdi. 

Akademi Başkanı Darhan Kıdırali Тоkyo Uluslararası Araştırmalar Üniversitesi’nde yapılan etkinlikte 

“Manevi Yenilenme” programının amaç ve önemiyle ilgili kapsamlı sunum yaptı. Üniversite 

araştırmacıları ve öğrencilerinin sorularını cevaplandırdı. 

Daha sonra sırasıyla Japonya’nın önde gelen Orta Asya uzmanları Komatsu Hisao, Kimura Satoru, 

Shimada Shizuo, Tetsu Akiyama ve Sakai Hiroki Kazakistan Devlet Başkanı N.Nazarbayev’in adı 

geçen programının güncelliği konusundaki görüşlerini paylaştı. Uzmanlara göre programda belirtilen 

görevler Kazakistan’daki bilim ve kültür alanlarındaki başarıları yeni ve kaliteli düzeye çıkarabilecektir.    
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Akademi Başkanı Darhan Kıdırali Tokyo çalışma ziyareti sırasında  Japonya Dışişleri Bakanlığı Orta 

Asya ve Kafkasya Dairesi Özel Temsilcisi Seiichiro Taguchi ve Avrupa Dairesi Başkanı yardımcısı 

Toshihiro Aiki ile bir araya geldi.  

D.Kıdırali görüşmelerde Akademi’nin faaliyetleri, uluslararası ilişkileri ve bilimsel projeleri hakkında 

detaylı bilgi verdi. Bununla birlikte taraflar TWESCO heyetinin Japonya ziyareti ve gelecekte Japon 

bilim merkezleriyle işbirliğini tesis etme imkanlarını ele aldı. Japon diplomatlar Akademi çalışmalarına 

büyük ilgi göstererek, bundan sonra da işbirliği yapmaya ve Akademi’nin projelerine tam anlamda 

destek olmaya istekli olduklarını açıkladı.    

Bunun yanısıra, Darhan Kıdırali Tokyo’da Kazakistan Tokyo Maslahatgüzarı Erğalım Nursalimulı ile 

görüştü. Görüşmede D.Kıdırali Akademinin faaliyetleri hakkında bilgi vererek gelecek projelerden 

bahsetti.   

 

Bununla birlikte, TWESCO Başkanı Türkiye Cumhuriyeti Tokyo Büyükelçisi Ahmet Bülent Meriç’le 

görüştü.  
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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.   

 

www.twesco.org    |    57-49-86 

57 Tauelsizdik caddesi, Barış ve Uyum Sarayı   
Astana, 010000    |    Kazakistan   

 @intturkicacadem 

 https://www.facebook.com/Intturkicacadem/   
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