
KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI’NIN 

FİNLANDİYA’YA ZİYARETİ 
 

 
 

16 Ekim 2018 tarihinde Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, resmî bir ziyaret 

gerçekleştirmek üzere Finlandiya’ya gelmiştir.  

N. Nazarbayev, ziyaret çerçevesinde Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Avrupalı bazı 

siyasetçiler ve iş adamlarıyla görüştü. Cumhurbaşkanı, Finlandiya Cumhuriyeti’nin Kazakistan’ın en 

önemli ticari ve ekonomik ortaklarından biri olduğunu belirtip iki ülke arasındaki ilişkilerin dostluk ve 

karşılıklı güven üzerine tesis edildiğinin altını çizdi. 

N. Nazarbayev, “Bağımsızlık yıllarında Finlandiya ülkemize 300 milyon ABD doları üzerinde yatırım 

yapmıştır. Kazakistan’da Fin sermayesi ile kurulan ve çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 100 kadar şirket 

kayıtlıdır” dedi. 

Kazakistan Cumhurbaşkanı ayrıca, Finli iş adamlarını Kazakistan’da gerçekleştirilmekte olan büyük 

özelleştirme hakkında bilgilendirip Finliler dahil yabancı yatırımcılar tarafından talepler bulunduğunu 

belirtti.  

“Finlandiya’dan Çin’e uzanan ve Kazakistan toprakları üzerinden geçen demir yolu seferini başlatmış 

olmamız çok sevindiricidir. Artık bu güzergâh sayesinde gidiş ve dönüşlerde yük taşıma süresi deniz 

yoluna nazaran dört kat daha azalmıştır” dedi Cumhurbaşkanı. 

Kazak Devlet Başkanı, tarım ürünlerini üretme alanına devlet tarafından gösterilen teşvikler üzerinde 

de durarak Fin şirketlerini tarım alanındaki projeler üzerinde çalışmaya davet etti. 

Görüşme sonunda N. Nazarbayev, Finli iş adamlarının Kazakistan’ın ticareti geliştirmek ve karşılıklı 

çıkara dayalı iş birliğini pekiştirmek için sağladığı şartların tümünü kullanacaklarından emin olduğunu 

dile getirdi. 

Kazakistan Cumhurbaşkanı, ziyareti çerçevesinde Helsinki’de  Nokia Corporation Yönetim Kurulu 

Başkanı Risto Siilasmaa’yı da kabul etti. 

N. Nazarbayev, şirketin Kazakistan’da kendisini güvenilir bir ortak olarak sergileyebildiğini belirtip 

“Nokia şirketi 2007 yılından beri ülkemizle iş birliğinde bulunmaktadır. Hâlihazırda şirketin 20 milyar 

ABD Dolarında bir döner sermayesi mevcuttur” dedi. 



Cumhurbaşkanı ayrıca, şirket başkanına Kazakistan’ın üretimde otomatikleştirme, robotlaştırma ve 

yapay zeka sistemlerini kullanmak ve “Dijital Kazakistan” Devlet Programını gerçekleştirmek suretiyle 

iş üretimini arttırma çalışmaları hakkında anlattı. 

Nokia Corporation Yönetim Kurulu Başkanı Siilasmaa, kendi konuşmasında Kazakistan şirketleriyle 

iş birliğinde bulunma hususunda istekli olduklarını belirtti. 

Görüşme sonunda taraflar, ekonomi alanlarının dijitalleştirilmesinde 5G standardının uygulanması, 

enovasyon ekosistemin geliştirilmesi konuları da dahil yeni haberleşme teknolojilerinin kullanıma 

sunulması hususlarını ele aldılar. 

N. Nazarbayev’in ziyareti sırasında Kazakistan Makina Sanayisi Birliği ile Finlandiya Teknoloji 

Sanayicileri Federasyonu arasında işbirliğine dair bir mutabakat zaptı imzalandı.  

Mutabakat zaptı, karşılıklı çıkara dayalı yeni ve uzun süreli ticari iş birliği kurma ve makina sanayisi 

dahil ortak enovasyon şirketleri açma hususlarını içermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI’NIN BELÇİKA’YA 

ZİYARETİ 
 

 
 

17 Ekim 2018 tarihinde Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 18-19 Ekim günleri 

Brüksel’de düzenlenen Asya-Avrupa Forumu Zirvesi’nin (ASEM) 12. toplantısına katılmak üzere 

Belçika Krallığına gelmiştir.  

Zirve öncesinde, 16 Ekim günü N. Nazarbayev, Kazakistan’ın ASEM’in Avrasya kıtası devletleri 

arasındaki ilişkileri arttırmaya ilişkin ana konseptinin gerçekleştirilmesinde ilgili olduğunu ifade etti. 

"Avrupa ve Asya: Küresel Zorluklara Karşı, Küresel Ortaklıklar" temasıyla düzenlenen 12. toplantıya 

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk başkanlık etmiştir. Toplantıya Avrupa Komisyonu Başkanı 

Jean-Claude Juncker, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica 

Mogherini de iştirak etmişlerdir. Asya-Avrupa Forumu’na katılımcı ülkeler zirvede devlet veya 

hükümet başkanı düzeyinde, Forum’un kurumsal ortağı olan ASEAN ise genel sekreter düzeyinde 

temsil edilmiştir. 

Cumhurbaşkanı Nazabayev, Avrupa ülkelerinin Kazakstan’ın en önemli ticari, ekonomik ve yatırım 

ortakları olduklarını, Kazakistan’ın bağımsızlığı yıllarında Avrupa’dan doğrudan 180 milyar dolar 

tutarında yatırım yapıldığını ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ülkede toplam tutarı 7 milyar avroyu 

bulan projeleri finanse etttiğini belirtti. 

N. Nazarbayev bunların yanı sıra Avrupa Birliği iş çevresinin bazı temsilcilerini kabul etmiştir.  

Kazakistan Cumhurbaşkanı ayrıca, Zirve’nin açılış törenine gelişinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel 

Macron ile görüşmüştür. 



 
Kazakistan Cumhurbaşkanı, “İki ülke arasında diplomatik ilişkiler kurulduğından beri geçen 26 yıl 

zarfında gerekli hukuki altyapı sağlanmıştır. Bugünkü görüşmemiz sayesinde Kazak-Fransız ilişkileri 

yeni seviyeye yükselecektir. Ülkemizde onlarca Fransız şirketi faaliyet etmekte. Karşılıklı ticaret hacmi 

5 milyar ABD dolarına çıkabilecektir” sözlerini söyledi. 

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise N. Nazarbayev’le Kazakistan-Fransa Stratejik Ortaklık 

Anlaşması’nın imzalanmasının 10. yılında bir araya gelmiş olmasından duyduğu memnuniyeti dile 

getirip “Sayın Cumhurbaşkanı, sizinle taşınmaktan fazlasıyla memnun oldum. Göreve başlamamdan 

sonra sizinle ilk defa bir araya gelmiş bulunmaktayım. Sizinle birtakım konuları ele alacağımızı ve sizin 

görüşlerinizi alabileceğimi umuyorum” demiştir Fransa Cumhurbaşkanı. 

Sıcak bir ortamda gerçekleşen görüşmenin devamında ikili ilişkiler, gündemdeki bölgesel ve uluslararası 

konular üzerine fikir alış verişinde bulunulmuştur. 
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RUSYA DEVLET BAŞKANININ  

ÖZBEKİSTAN ZİYARETİ 
 

 
 

19 Ekim’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Özbekistan’a resmî ziyarette bulundu.  

Rusya Devlet Başkanı ziyareti sırasında Özbekistanlı mevkidaşı Şavkat Mirziyoyev ile görüşmelerde 

bulundu.  

V.Putin ile Ş.Mirziyoyev Rusya-Özbekistan ilişkilerinin mevcut durumu, geleceği ve stratejik işbirliği 

konularını ele aldı. İkili ilişkilerle birlikte gündemdeki bölgesel ve uluslararası meseleler, 

Afganistan’daki durum, Moskova ile Taşkent’in ŞİÖ çerçevesindeki işbirliği masaya yatırılan konular 

arasında oldu. 

Bunların dışında iki ülke başkanı “Rusya-Özbekistan İlişkilerinin Öncelikli Alanı Olarak Köy ve Tarım 

İşletmeciliği” konulu Rusya - Özbekistan Birinci Bölgelerarası İşbirliği Forumu’nun açılış toplantısına 

katıldı. 

İkili görüşmelerle birlikte ziyaret sırasında heyetlerarası görüşmeler de yapıldı. Görüşmeler sonucu 

hükümetlerarası, bakanlıklararası ve ticari anlaşmalar imzalandı.  

İki ülke başkanının yakın alakaları iki devletin ekonomik işbirliğinin pekişmesini sağlamaktadır. 2018 

yılının sonuna doğru ikili ticaret hacmi 5 milyar dolara ulaştı. 2017 yılının göstergesi ise 3,7 milyar doları 

oluşturmuştu. 

V.Putin’in Özbekistan ziyareti sırasındaki önemli etkinliklerin biri Özbekistan’da Rus nükleer santrali 

projesinin başlatılması töreni oldu. Özbekistan Cumhurbaşkanı Ş.Mirziyoyev 16 Ekim’de 

Özbekistan’da Buhara’nın 25 km kuzeydoğusunda bulunan Tudaköl Barajında ilk nükleer santralin  

Rusya ile inşaatı konusundaki anlaşmayı onaylamıştı. Proje bedeli 11 milyar Dolar olarak 

değerlendirilmektedir.  

 



OŞ’TA KAZAK-KIRGIZ AYDINLARININ  

İKİNCİ FORUMU YAPILDI 

 

 

11-12 Ekim 2018 Tarihlerinde Оş’ta (Кırgızistan) Kazakistan Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti 

aydınları ile sanat adamlarının “Cengiz Aytmatov Mirası: Küreselleşme Dönemindeki İşbirliği” konulu 

ikinci forumu organize edildi. Forum Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İdaresinin inisiyatifi ile 

Uluslararası Türk Akademisinin desteğiyle Oş Devlet Üniversitesi’nde yapıldı. 

Foruma Kazakistan ve Kırgızistan’dan tanınmış bilim insanları ve kültür adamları ile Kırgız 

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Danışmanı Sultan Rayev katıldı. 

Etkinlik Nisan 2018 Tarihinde Uluslararası Türk Akademisi tarafından Kazakistan Cumhuriyeti 

Cumhurbaşkanlığı İdaresinin desteğiyle Kazakistan’ın başkenti Astana’da C.Aytmatov’un 

90.yıldönümüne ithafen yapılan “Aytmatov Mirası” konulu Kazak-Kırgız Aydınları Birinci 

Forumu’ndan sonra geleneksel hâle geldi. 

Forum katılımcıları Oş kentindeki etkinlikte Kazakistan ve Kırgızistan arasındaki işbirliğinin stratejik 

özelliğini onaylayarak iki dost devlet arasında istikrarlı işbirliğinin gelişimi için bilimsel işbirliği, kültürel 

miras ve kardeş halklar arasında manevi ilişkilerin önemli rolünün altını çizdiler. 

Kırgız edebiyatının klasik yazarı Cengiz Aytmatov’un insanlık bağlamındaki önemi ile birlikte edebi 

kişiliği “halk diplomasisinin”, komşu ve akraba iki ülkenin bilim ve kültür adamları arasındaki 

etkileşimin gelişimi için manevi dayanak oluşturdu. 

Forum katılımcıları Kazak ve Kırgız aydın kesim arasındaki verimli işbirliğinin eski geleneği, tam olarak 

Kırgız halk destanı Manas’ın araştırılması, korunması ve tanıtılmasında Şokan Velihanov, Muhtar 

Avezov ve Alkey Margulan’ın önemli rolüne değinmiştir. 

Kırgız kamuoyunda Türk Akademisi tarafından Osmonakun İbraimov’un “Aytmatov. İmparatorluğun 

Son Yazarı” isimli kitabının Türk dilli devletlerin başkentlerindeki tanıtım etkinlikleri ve 2018 yılının 

UNESCO düzeyinde Aytmatov Yılı olarak resmî ilan edilmesi büyük memnuniyetle karşılandı. 



Forumun ikinci günü C.Aytmatov’un yakın dostu ve eserlerini Kazakçaya aktaran tanınmış Kazak 

yazar Şerhan Murtaza anısına bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. 

Kırgız tarafı Kırgızistanlı ve Kazakistanlı aydınların 2019 yılında bir sonraki 3.forumunu iki kardeş halk 

için ortak olan büyük şahsiyet Şokan Velihanov’un ebedi mekanı, Kazakistan’ın Almatı Vilayetindeki 

Sarıözek kentinde yapılması teklifinde bulundu. 

Bunların dışında 2.Kazak-Kırgız forumunda Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali ve 

Akademinin Baş uzmanı Kadıralı Konkobayev’e Oş Devlet Üniversitesinin Fahri profesör unvanı 

verildi.  

Oş Devlet Üniversitesi Rektörü Kanıbek İsakov, Türk Akademisi bilim insanlarına fahri profesörlük 

unvanının verilmesi konusundaki üniversite Bilim Konseyinin kararını okudu. K.İsakov ayrıca 

TWESCO’nun kardeş halklar arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesi ve bilimsel entegrasyona yaptığı 

katkıyı hatırlattı. Bunların dışında tanınmış Türkolog Kadıralı Konkobayev’i 70.yaş günüyle tebrik etti. 

TWESCO Başkanı Danışmanı Erjan İsakulov K.Konkobayev’e Akademi adına çapan (kaftan) giydirdi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  



 
 TWESCO, KÜRESEL FORUMDA TEMSİL EDİLDİ 

 

 
 

Тürk Akademisi 18-19 Ekim Tarihlerinde Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen Taihu Dünya Kültür 

Forumunun V.toplantısına katıldı. 

“Medeniyetler Diyaloğu: İnsanlığın Kader Ortaklığının İnşaatı” temalı konferans Çin Halk 

Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping’in gönderdiği tebrik mesajında belirtildiği gibi, karşılıklı anlayışı 

arttırma, uzlaşmayı pekiştirme, iş birliğini derinleştirme, medeniyetler arasındaki karşılıklı değişim ve 

eğitimi arttımayı amaçlamaktadır. 

Foruma dünyanın pek çok ülkesinden siyaset adamları, bilim insanları ve diplomatlar katılım sağladı. 

Uluslararası Türk Akademisinden foruma katılan Ashat Kesikbayev “İnsanlık Tarihindeki Bir Kuşak 

Bir Yol” oturumunda Akademi Başkanı Darhan Kıdırali’nin “İpek Yolu Uygarlığı” başlıklı bildirisini 

okudu. Daha sonra Çin Sosyal Bilimler Akademisi Milletler Edebiyatı Enstitüsü’nde gerçekleşen ikili 

görüşmede bilimsel işbirliğini geliştirme ve ortak yeni projelerin hayata geçirilmesi konusunda fikir 

alışverişinde bulunuldu. 

 


