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1 Şubat  Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısı 
sonrası yaptığı açıklamada ülkede yeni Anayasa kabul edilebileceğini belirtti.

“Cumhur İttifakı’ndaki ortağımızla bir anlayış birliğine varmamız halinde önümüzdeki 
dönemde yeni Anayasa için harekete geçebiliriz” dedi R.T.Erdoğan.

Türkiye Cumhurbaşkanı, Anayasa çalışmasının milletin gözü önünde şeffaf bir şekilde 
yapılması ve ortaya çıkan metnin mutlaka milletin takdirine sunulması gerektiğini vurguladı. 

Bununla birlikte Türkiye’de salgın koşullarındaki ekonomik durumu değerlendiren 
R.T.Erdoğan, son yapılan uluslararası araştırmaların verilerine göre G20 ülkeleri arasında 
sadece Türkiye ve Çin’in 2020 yılını olumlu sonuçlarla kapatabileceğini belirtti. 

R.T.Erdoğan, Hükümet tarafından hazırlanan ekonomik reform paketlerinin yakında bir 
bütün olarak kamuoyunun bilgisine sunulacağını duyurdu. 

TÜRKİYE’DE YENİ ANAYASA KABUL 
EDİLEBİLİR
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1 Şubat Kırgız tarafının inisiyatifleriyle Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev 
ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde 
S. Caparov’un Kazakistan’a resmi ziyareti konusu görüşüldü. 

İki Türk ülkesinin devlet başkanları, siyasi konuları görüşme esnasında ileride gerçekleşecek 
üst düzey görüşmelerin programını ve Kırgız liderin Kazakistan’a resmi ziyaretinin ön 
ayrıntılarını müzakere ettiler. 

K.Tokayev, S.Caparov’u Kırgızistan Cumhurbaşkanı görevine başlaması dolayısıyla bir 
daha kutlayarak göreve başlama töreninin başarılı bir şekilde gerçekeleştiğini ayrıca belirtti 
ve devlet işlerinde büyük zaferler diledi. Kazakistan Cumhurbaşkanı, kardeş Kırgızistan 
halkına refah ve istikrarlı gelişim dileklerini iletti.

S.Caparov, K.J.Tokayev’in güzel temennilerinden dolayı teşekkür etti ve göreve başlama 
törenine gönderdiği kutlama mektubundan dolayı Elbaşı Nursultan Nazarbayev’e içten 
teşekkürlerinin iletilmesini arz etti.

 

KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI 
KAZAKİSTAN’I ZİYARET EDECEK
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UNESCO TÜRKİYE VE AZERBAYCAN 
MİLLİ KOMİSYONLARI ARASINDA 

İSTİŞARE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

6 Şubat UNESCO Azerbaycan Millî Komisyonu ve Türkiye Millî Komisyonu arasında 
işbirliği ve deneyim paylaşımı konusunda bir çevrim içi istişare toplantısı gerçekleşti. 

Görüşmede iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin gelişmekte olduğu, UNESCO 
kapsamında sıkı bir işbirliğinin devam ettiği belirtildi. Bu bağlamda UNESCO 
kapsamındaki alanlarda yapılan ortak işbirliğinin mevcut durumu ile perspektiflerinin 
müzakeresi ve ortak çalışma planlarının hazırlanması  için bu tür toplantıların önemine 
vurgu yapıldı. 

Taraflar, UNESCO’nun çalışma alanlarıyla ilgili konuları ayrıntılı olarak ele aldılar. 
Öğrenen Şehirler Küresel Ağı, Bölüm Programları, Kardeş Okullar Ağı gibi UNESCO’nun 
eğitim programları kapsamında Azerbaycan ve Türkiye arasında işbirliğinin elde ettiği 
başarıları ve perspektiflerine  değinildi. Bununla birlikte, UNESCO’nun Anma ve Kutlama 
Yıldönümleri, Yaratıcı Şehirler Ağı, UNESCO Kulüpleri, Somut Olmayan Kültürel Miras, 
Doğal Miras ve Dünya Belleği Programları kapsamında ortak çalışmaların yapılmasına 
ilişkin verimli bir fikir alışverişi yapıldı. 

İstişare toplantısında taraflar, gündem maddeleriyle ilgili kesin önerilerini belirttiler 
ve ileride de benzeri görüşmelerin yapılması konusunda anlaştılar. 
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KAZAKİSTAN BM DİJİTALLEŞME REYTİNG 
SIRALAMASINDA YÜKSELDİ

5 Şubat Kazakistan Cumhuriyeti Başbakanı Askar Mamin “Digital Almaty 2021: Dijital 
Dönüşüm Yeni Gerçeklere Atılım” konulu uluslararası konferansta konuşma yaptı. A.Mamin,  
BM’nin elektronik iletişimi geliştirme düzeyiyle ilgili reyting sıralamasında Kazakistan’ın 
yükselmiş olduğunu açıkladı. 

A.Mamin, salgın koşullarına rağmen Kazakistan’ın devlet sektörleri kadar özel sektörlerinin 
de bütün evrak işlemleri alanında dijital araçların etkin bir şekilde kullanılmakta olduğuna 
değindi. 

Ülke genelinde halk için dijital altyapının erişilebilirlik düzeyini genişletmeye yönelik 
kapsamlı çalışmalar yapılmaktadır. Bu alanda 20 bin fiber optik iletişim hatının inşası ve ağ 
birleşimiyle ilgili küresel bir proje gerçekleştirildi. Mobil iletişimin teknolojik bazı için 1000 
istasyon hizmete açıldı ve nüfusun internete erişim oranı %99’a çıktı.  

A.Mamin, Kazakistan’ın elektronik hükümet sistemini geliştirme düzeyi bakımından 
BM’nin reyting sıralamasında 10 sıra atlayarak 29 sıraya yükseldiğini, listede genel olarak 
193 ülkenin yer aldığını belirtti.   



5

Turkic Weekly #212                                                                                                     International Turkic Academy

TÜRKMENİSTAN’DA AHAL-BALKAN ELEKTRİK 
HATTININ İNŞAAT ÇALIŞMALARI HIZLANDIRILDI

5 Şubat Türkmenistan’ın “Altın Asır” elektronik gazetesi, Türkmenistan’da Ahal, Balkan 
ve Daşoğuz vilayetlerinin elektrik hatlarını birbirine bağlayacak halka enerji sistemi projesini 
gerçekleştirme çalışmalarının devam etmekte olduğunu duyurdu.

Şu an, söz konusu projenin birinci aşaması olan Ahal-Balkan elektrik hattının inşaat 
çalışmaları yapılmakta.

İlgili hattın güzergahı üzerinde müteahhitler her gün 40’a kadar demir beton temeller 
döşeyip 15’e kadar direk kontrüksyonları dikiyorlar. Bu çalışmalarla birlikte Serdar-220 
istasyonunun kurulması da öngörülmüştür. 

Ahal-Balkan elektrik hattının uzunluğu 420 kilometredir. Hattın, bu yılın Ağustos ayında 
devreye alınması planlanmakta. O zamana kadar 5500’den fazla temel döşenecek ve 1500 
elektrik direği dikilecektir. 

Halka enerji sistemi inşaatının ikinci aşama çalışmalarında ise, Balkan-Daşoğuz elektrik 
hattı inşa edilecek. 

Projenin ana amacı, elektrik enerjisi üretminin artırılması ve özellikle konutlarda enerji 
tasarrufunun sağlanmasıdır. Bunun dışında halka enerji sistemi, vilayetler ve Aşgabat’ın 
elektrik sistemleri arasında kapasite ve güvenlik olanaklarını sağlayacaktır.   



6

Turkic Weekly #212                                                                                                     International Turkic Academy

NEVAİ ULUSLARARASI FONU
 KURULDU

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirzyoyev’in Kararnamesiyle 4 Şubat’ta Alişir Nevaî 
Uluslararası Sosyal Fonu kuruldu. 

Fon, Alişir Nevaî’nin hayatı, ilmî ve edebî mirasının araştırılması, Özbekistan’da ve 
yurtdışında  şair eserlerinin tanıtılması ve isminin yaşatılması amacıyla kurulmuştur. 

Belge gereği, Fon, Alişir Nevaî eserlerinin yabancı dillere tercümesi ve yayınını 
gereçekleştirecek, bunun yanı sıra şairin mirasını araştıran edebiyatçı ve araştırmacılara 
yardım edecek.  

Her yıl 9 Şubat Alişir Nevaî’nin doğumunun yıldönümünde uluslararası konferans ve 
Nevai Okumaları etkinliğini düzenlenecek.

Fonun ödenekleri, Özbekistan Bakanlar Kuruluna bağlı Özbek Dilini Geliştirme Fonu’nun 
kaynaklarından (her yıl 1 milyar sum), uluslararası burs ve bağışlardan sağlanacaktır.   


