
KAZAKİSTAN, KURUCU CUMHURBAŞKANI 

GÜNÜNÜ KUTLADI 
 

 
 

1 Aralık günü Kazakistan’da Kurucu Cumhurbaşkanı Günü kutlanmıştır. Kurucu Cumhurbaşkanı 

Günü ülkede resmî bayram olarak kutlanır. 

Bu önemli günde “Akorda” Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde Kazakistan Cumhurbaşkanı 

forsu göndere çekilip “Aybın” Cumhurbaşkanlığı alayı tarafından bayrak töreni gerçekleştirilmiştir. 

Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, “Nazarbayev Entelektüel Okulları”nın açılışının 10. yılı 

münasebetiyle düzenlenen “Büyük Bozkır Varisleri” adlı öğrenci ve eğitmenler forumuna iştirak 

etmiştir.  

Forum çerçevesinde yeni ders kitapları, öğretmenler için hazırlanan metodolojik yardımcı ders araçları, 

Nazarbayev Entelektüel Okullarında eğitim gören öğrenciler tarafından hazırlanan sanal bilimsel 

laboratuvarlar ile mobil uygulamalar sergilenmiştir.  

Foruma Nazarbayev Entelektüel Okullarının stratejik ortakları olan Uluslararası Okullar Birliği (CIS), 

Cambridge Üniversitesi, Pedagoji Ölçme Enstitüsü CITO, Uluslararası Bakalorya sistemi başta olmak 

üzere 1000’in üzerinde konuk katılmıştır. 

Kazakistan’da Kurucu Cumhurbaşkanı Günü 2012 yılından itibaren kutlanmaya başlamıştır. Bu 

bağlamda “Kazakistan Cumhuriyeti Bayramlar Hakkındaki Yasa’ya Değişiklikler Getirme”ye ilişkin 

yasa 10 Aralık 2011 tarihinde Kazakistan Cumhuriyeti Senatosu oturumunda onaylanmıştır. 

 

 

 

 

  



 

AZERBAYCAN – NATO: BRÜKSEL GÖRÜŞMESİ 
 

 
 

29 Kasım 2018 tarihinde NATO’nun Brüksel’deki merkezinde NATO Genel Sekreteri Jens 

Stoltenberg ile Azerbaycan’ın NATO Daimi Temsilcisi Gaya Mamedov arasında bir görüşme 

gerçekleşmiştir. 

Görüşmede Azerbaycan ile NATO arasındaki ilişkilerin mevcut durumu ve perspektifleri, bölgesel 

güvenlik sorunları ele alınmıştır. 

Mamedov, Azerbaycan’ın “Barış İçin Ortaklık” programına büyük önem verdiğinin, Afganistan’da 

barış ve istikrarı sağlama yönünde NATO ile birlikte gösterdiği çabalara devam edeceğinin altını 

çizmiştir. 

Azerbaycan’ın NATO Daimi Temsilcisi ayrıca,  Ermeni-Azerbaycan anlaşmazlıklarını çözme süreci 

hakkında da bilgi sunup NATO Brüksel Zirvesi Sonuç Bildirgesindeki Azerbaycan’ın bağımsızlığı, 

egemenliği ve toprak bütünlüğüne verilen destek ile örgütün anlaşmazlığı sıralanan prensipler esasında 

çözmeye davet etmesinin takdirle karşılandığı ifade etmiştir. 

G. Mamedov, görüşme sırasında Genel Sekreter J. Stoltenberg’e güven mektubunu sunarak 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in selamlarını iletmiştir. 

Sayın Stoltenberg de Azerbaycan Cumhurbaşkanı’na kendi selamlarını sunup Azerbaycan ile NATO 

arasındaki ilişkilerin mevcut durumundan duyduğu memnuniyeti dile getirmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 



ÖZBEKİSTAN’DA ASKERLERE 

TARİHİ BİLME ŞARTI KOŞULDU 
 

 
 

28 Kasım günü Taşkent’te Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in başkanlığında Güvenlik 

Konseyi oturumu düzenlenmiştir. 

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, toplantıda gençlerin askerî ve vatanseverlik eğitimleri üzerinde durarak 

askerilerin ülkenin şanlı tarihi, vatanın yetiştirdiği büyük kahramanlarla komutanların hayatları ile 

başarıları hakkında derin bilgiye sahip olmaları ve onlarla gurur duymaları gerektiğini ifade etmiştir. 

Devlet Başkanı, “Hepimiz Emir Timur’dan gururla bahsederiz. Ancak açık söyleyin, “Tüzükat-ı 

Timur”u kaç er okumuştur? Büyük komutan Jaloliddin Manguberdi’nin hayatı veya askerî ustalığı 

hakkında kaç asker bilgi sahibidir?” sorularını sorup  ataların zaferlerinin, strateji ve taktiklerinin 

dünyanın pek çok askerî okulları ile akademilerinde okutulduğuna dikkatleri çekmiştir. 

Özbekistan Cumhurbaşkanı, erler için askerlik yemininden önce Özbekistan tarihi ve Tüzükat-ı Timur 

dersinden sınav şartının getirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Sayın Mirziyoyev ayrıca, öncü askerî 

birliklere meşhur Özbek komutanların adlarını verme, bilimsel araştırmalar yapma, meşhur 

kumandanlar hakkında edebî kitaplar yazma ve filmler çekme talimatını vermiştir. 

Sayın Şevket Mirziyoyev, bunların yanı sıra ülkedeki barış ve güvenliği doğrudan etkileyen askerî 

eğitimin kalitesini arttırma, yüksek insani ve mesleki vasıflara sahip subayları askere çağırmadan önce 

liselerde eğitimden geçirme, askerî görev sürecinin yakından incelenmesi amacıyla öğrencilere askerî 

birimleri ziyaret ettirme gibi görevler de vermiştir. 

  



 

TÜRKSOY’UN 25. YILI UNESCO’DA KUTLANDI 
 

 
 

28 Kasım günü Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY, kuruluşunun 25. Yıl dönümünü 

UNESCO’da düzenlediği bir konser ile kutladı. 

TÜRKSOY’un UNESCO'nun Paris’teki Genel Merkezi’nde Azerbaycan, Kazakistan ve Türkiye'nin 

UNESCO Nezdindeki Daimi Temsilcilikleriyle ortaklaşa düzenlediği konsere, TÜRKSOY Genel 

Sekreteri Büyükelçi Düsen Kaseinov, Azerbaycan’ın Paris Büyükelçisi Rahman Mustafayev, 

Kazakistan’ın Paris Büyükelçisi Jan Galiyev, Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, 

UNESCO Azerbaycan Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Ayaz Gocayev, UNESCO Türkiye Daimi 

Temsilciliği Maslahatgüzarı Eylem Tandoğan Özkan, Yunus Emre Enstitüsü Paris Müdürü Ahmet 

Bakçan, UNESCO nezdinde bulunan çeşitli ülkelerin temsilcileri, Türk cumhuriyetlerinin Fransa’daki 

diaspora ve sivil toplum kuruluşları yetkilileri, basın mensupları ve çok sayıda sanatsever katılmıştır. 

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye ve Türkmenistanlı genç müzisyenlerden oluşan ve 

Azerbaycanlı orkestra şefi Mustafa Mehmandarov tarafından yönetilen orkestranın icra ettiği 

geleneksel halk müziği eserleri müzikseverlerin büyük beğenisini kazanmıştır. 

Konser öncesinde UNESCO Genel Merkezi fuaye alanında TÜRKSOY faaliyetlerini sergileyen bir 

fotoğraf sergisi düzenlenmiştir. 

 

 

 

  



 

AŞKABAT’TA KAZAKİSTAN 

KÜLTÜR GÜNLERİ YAPILDI 

 
 

 
 

29 Kasım günü Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta Kazakistan’ın kültür günleri başlamıştır. 

Etkinliğin amacı, Türkmenistanlılara Kazak halkının özgün müzik gelenekleri ile çağdaş sanatını 

tanıtmaktır. 

Aşkabat’taki kültür etkinliklerine Kazakistan Cumhuriyeti Mangıstau Vilayeti kültür alanı ve müze 

çalışanları ile sanatçılardan oluşan büyük bir heyet katılmıştır. 

Etkinlik çerçevesinde Mangıstau Vilayeti Tarihî ve Bölge Etnografyası Müzesi el sanatı ve diğer değerli 

eserlerinin sergisi ile Kazakistan sanatını gösteren bir fotoğraf sergisi düzenlenmiştir.  

Söz konusu sergilerin açılışına Kazakistan Cumhuriyetinin Türkmenistan nezdindeki Büyükelçisi 

Jandos Asanov ve Mangıstau Vilayeti Valisi Yeralı Tugjanov iştirak etmişlerdir. Açılışta söz alan 

konuşmacılar Cumhurbaşkanları Gurbangulı Berdımuhamedov ile Nursultan Nazarbayev’e ülkeler 

arasındaki işbirliğini pekiştirdikleri ve sosyal alandaki etkileşimi derinleştirdikleri için şükranlarını 

iletmişlerdir. 

Açılış konuşmalarında iki ülke arasındaki aynı zamanda ortak tarihe sahip ve manevi akrabalık bağı ile 

bağlı komşu ülke halkları arasındaki karşılıklı güven ve anlayışı pekiştirmeye de hizmet eden sosyal 

alandaki ilişkilerin yüksek düzeyde seyrettiği belirtilmiş, düzenlenmekte olan etkinliklerin ülkelerin 

kültür ve bilim alanlarında çalışanlar arasındaki iletişimi arttırmaya da hizmet edeceği vurgulanmıştır. 

Kazakistan heyeti ayrıca, Türkmenistan Kültür Bakanlığı tarafından kabul edilmiş, taraflar arasında 

yapılan görüşmede sosyal alanda işbirliğini geliştirmek için atılacak adımlardan söz edilmiştir. 



Kardeş ülkeden gelen misafirler, Türkmenistan başkentini gezerek Devlet Müzesi, Türkmen Halısı 

Millî Müzesi eserlerini yakından inceleme ve Aşkabat’ın tarihî ve turistik yerlerini ziyaret etme 

fırsatlarını da değerlendirmişlerdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

KAZAK ŞAİRİ OLJAS SÜLEYMENOV’A 

CENGİZ AYTMATOV ÖDÜLÜ TAKDİM EDİLDİ  
 

 
 

30 Kasım 2018 tarihinde Rusya Federasyonu’nun Sankt-Petersburg şehrinde gerçekleşen Bağımsız 

Devletler Topluluğu Parlamenterler Asamblesi (BDT PA) 48. Toplantısı esnasında tanınmış Kazak 

şairi ve yazarı Oljas Süleymenov, BDT PA Cengiz Aytmatov ödülü ile ödüllendirilmiştir. Asamble 

üyeleri oybirliğiyle Oljas Süleymenov’un adaylığını desteklemişlerdir. 

Söz konusu ödülü Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneş Başkanı Yardımcısı Asel Koduranova takdim 

etmiştir. Ödül sahibi Oljas Süleymenov, Kırgız Parlamentosuna şükranlarını iletip başarılı 

çalışmalarının devamını temenni ederken “Cengiz Aytmatov, benim akıl hocam ve dostumdu. Kendisi 

yazar olmakla birlikte çok vizyoner ve bilge kişi idi. Böyle büyük şahsiyetin adını taşıyan bir ödüle layık 

görülmek benim için büyük bir şereftir” demiştir. 

Ödül takdimi ardından Parlamento Başkan Yardımcısı Asel Koduranova ile Oljas Süleymenov, fikir 

teatisinde bulunmuşlardır. 

Cengiz Aytmatov ödülü, Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneşi önerisi üzerine Bağımsız Devletler 

Topluluğu Parlamenterler Asamblesi’nin 2012 yılının Kasım ayında imzalanan kararı ile onaylanmıştır. 

Söz konusu ödül, kültür ve eğitim alanlarına, sosyal bilimlere, edebiyat ve sanata, barış ve dostluğa,  

ülkeler arasındaki manevi bağı geliştirmeye hizmet edip katkı sağlayan şahıslara takdim edilir.  

 

 

 


