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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. 

 

 

  



 
ASTANA’DA TÜRK KONSEYİ TURİZM BAKANLARI 

4.TOPLANTISI YAPILDI 
 
8 Ağustos’ta Kazakistan’ın başkenti Astana’da Türk Konseyi ülkeleri Turizm 

Bakanlarının 4.Toplantısı yapıldı. Toplantıya Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve 
Türkiye’nin turizmden sorumlu Bakanları ile Türk Konseyi üye ülkelerin bakanlıklarından üst 
düzey bürokratlar ve ulusal tur operatörleri katıldı. 

Toplantı moderatörlüğünü Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman 
yaptı. Görüşme sırasında Özbekistan, Türkmenistan ve Çin’le turizm alanındaki ilişkilerin 
gelişmesi, Türk dili konuşan ülkeler arasında vize rejiminin kolaylaştırılması, BM Dünya 
Turizm Örgütü ile ilişkilerin pekiştirilmesi konuları dahil olmak üzere turizm alanında işbirliği 
temaları ele alındı. 

Bakanlar ayrıca amacı Türk devletlerinin Büyük İpek Yolu’ndaki zengin tarihi mirası 
tanıtmak olan ortak “Modern İpek Yolu” tur paketinin tanıtılması stratejisini de masaya yatırdı.  

Tur paketi 2014 yılında Bodrum’da (Türkiye) yapılan Türk Konseyi Devlet Başkanları 
4.Zirvesinde verilen talimat üzerine hazırlandı. Tur paketi turistlerin Türk Konseyine üye 
ülkeler olan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye’yi ziyaret etmelerini 
sağlayacaktır.  

Bakanlara ortak tur paketi olan Modern İpek Yolu’nun web sitesindeki son yenilikler 
hakkında detaylı bilgi verildi. Potansiyel turistler site üzerinden tur paketi ve ülkeler hakkında 
detaylı bilgi alabilir. 



Bakanlar bunların dışında 31 Ağustos ve 6 Eylül aralığında Kazakistan ve Kırgızistan’a 
yapılacak ilk tur paketi hakkında bilgilendirildi. Turistler bu esnada Dünya 3.Göçebe 
Oyunlarının açılış törenine katılma şansını da yakayalayacaklardır. 

Taraflar Türkiye Cumhuriyeti Turizm ve Kültür Bakanlığı’nın desteğiyle hizmet 
sektöründe rehberlik eğitiminin devam etmesi konusunu ele aldı. Yarısından fazlası kadın 
olmak üzere 1000’i aşkın uzman bu konuda hazırlık eğitimi aldı.  

Görüşme sırasında Türk Konseyi Turizm Çalışma grubunun 13.Toplantısı da gerçekleşti. 
Görüşme sonunda Bakanlar Çalışma Grubu 13.toplantısının raporu ile Türk Konseyi Turizm 
Bakanları 4.Toplantısının Protokolünü kabul etti. 

 
 

 

 

 
 
 

  



 
ÖZBEKİSTAN’DA BUSINESS CITY  

İŞ MERKEZLERİ AÇILACAK 
 

 
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev “Ülke Genelinde Business City Modern 

İş Merkezlerinin Açılışına Dair Tedbirler” Kararını imzaladı. 
Karar uyarınca Business City İş Merkezleri Karakalpakistan’ın ilçe ve kentlerinde, 

bölgeler ile Taşkent’te açılacaktır. İlgili ilçe ve kentlerde iş merkezlerinin açılması kararı 1 
Ocak 2019 Tarihine kadar kabul edilecektir. 

Merkezler kentlerin mimari yapısı ile imarını iyileştirmek, yatırımcı çekmek, temel 
turistik güzergahlar üzerinde modern binalar inşa etmek, Özbekistan’ın sıradan vatandaşlarının 
konforu amacıyla oluşturulmaktadır. 

Belirtilen kararda önde gelen ulusal ve yabancı müteahhitlerin iş merkezleri projelerini 
geliştirecekleri belirtildi. Projeler yatırımcıların katılımı, bağışlar, krediler ve diğer kaynakların 
kullanımıyla gerçekleştirlecektir. 

Şu anda Ş. Mirziyoyev Business City yerinde yapı inşaatı ve işletme müdürlüğünü 
oluşturma talimatını verdi. Özbekistan Cumhurbaşkanı bunların dışında Business City İş 
Merkezlerinin inşaatı sırasında enerji tasarrufu yapan teknolojilerin kullanılması gerektiğini 
belirtti. 

Bu projenin Özbekistan ekonomisinin gelişimine büyük katkı sağlayacağı 
beklenmektedir.  

 
 



 

АŞKABAT MİLYON NÜFUSLU ŞEHİR OLDU 
 
7 Ağustos’ta Turkmenportal yayını Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat nüfusunun bir 

milyonu aştığını belirtti. Buna bağlı olarak şehir sınırlarının genişletilmesi planlanmaktadır.  
Büyükşehir Belediye Başkanı Şamuhammet Durdılıyev Türkmenistan Cumhurbaşkanı 

Gurgangulı Berdımuhamedov’e nüfus artışı ve sınırları genişletmesi planı hakkında bilgi verdi. 
Cumhurbaşkanı şehir sınırlarının genişletilmesi fikrini destekleyerek konuyu Meclis’e sevketti. 
G.Berdımuhamedov’a göre Aşkabat’ta yeni semtin oluşturulması gerekir. 

Şu anda Aşkabat’ta altı semt bulunmaktadır. Abadan ve Ruhabat semtleri başkente 2013 
yılında dahil oldu. Yeni semtler daha önce Ahal Vilayetine ait olan topraklarda kuruldu. 
Аrçabil semti Çandıbil ve Arçabil semtlerinin birleşimi olarak 2015 yılında oluşturulmuştu. 

Bağımsızlık yılları zarfında Türkmenistan başkentinin nüfusu sürekli artış gösterdi. 1995 
yılında Aşkabat nüfusu 604,7 bin iken, 2002 yılında 743 bin, 2005 yılında 900 bin oldu. 

 
 

 

 

 

 

 



 
KAZAKİSTAN’DA YENİ “ALTIN ADAM” BULUNDU 

 
Doğu Kazakistan Vilayeti Tarbagatay İlçesi Eleke Sazı Kurganında tanınmış Kazakistanlı 

arkeolog Zeynolla Samaşev’in yönetimiyle yapılan kazı çalışmaları sırasında Kazakistan ve 
Türk Dünyası tarihi için yeni ufuklar açan bir keşif yapıldı: yeni “Altın adam” bulundu.  

Eleke Sazı’ndaki yeni keşif birçok bakımdan ilgi çekmektedir. Erken Saka dönemi olan 
m.ö. 8-7.yy’a ait bir mezar kimse tarafından el değmemiş olarak bulundu. Antropologların 
tahminlerine göre kurganda 17-18 yaşlarındaki genç defnedilmiştir. Boyu yaklaşık 165-170 
cm. olan gencin antropolojik tipi genel olarak Avrupai, ancak Moğol özelliklerini de 
barındırmaktadır. 

Bütün buluntuların durumu iyi, kıyafet rekonstrüksiyonu ile yüz hatlarının 
rekonstrüksiyonunu yapmak mümkündür. Kıyafetleri üzerinde altın boncuklar işlenmiştir. 
Gencin boynunda sosyal statüsünün yüksek olduğunu gösteren at yelesi ve yanında ok kılıfı ile 
hançer bulundu.  

Kemik ve eşyalar iyi korunduğundan kültürel ve tarihi rekonstruksiyonla o dönem 
insanlarının hayatı hakkında geniş bilgi alınabilecektir. 

 

 

 

 

 



 
MOĞOLİSTAN’DA ULUSLARARASI “ALTAY 

TOPLULUKLARI-VII” SEMPOZYUMU YAPILDI 
 
6-10 Ağustos tarihlerinde Moğolistan’ın başkenti Ulan-Bator’da Uluslararası “Altay 

Toplulukları-VII: Gelenekler-Görenekler-Töreler-Yasalar” sempozyumu düzenlendi. 
Temel konuları Avrasya coğrafyasında yaşayan Altay dil ailesindeki halk ve toplulukların 

gelenek, görenek ve töreleri olan sempozyuma Moğolistan, Kazakistan, Türkiye, Rusya, ABD, 
Çin, Japonya, Kore ve diğer ülkelerden gelen bilim insanları katıldı. 

Bilimsel etkinliğin katılımcıları arasında Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan 
Kıdırali ve Türk Akademisi uzmanı Napil Bazılhan da hazır bulundu. 

Altay dil ailesine ait halk ve toplulukların dilleri ve kültürü ile ilgili bilimsel sempozyum 
Altayistiğin modern sosyal bilimlerin bir alanı olarak gelişimine büyük katkıda bulunmaktadır. 

 
 

 


