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9 Haziran 2019 tarihinde Kazakistan’da Cumhurbaşkanlığı erken seçimi gerçekleşti ve seçimi 6 

539 715 veya yüzde 70,96 oy ile cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Kasım-Jomart Tokayev kazandı. 

Kazakistan Cumhuriyeti Merkez Seçim Komisyonu üyesi Lyazzat Süleymen’in verdiği bilgilere göre 

diğer adayların kazandıkları oy sayıları veya oranları aşağıdaki gibidir: 

- Jambıl Ahmetbekov: 167 649 veya yüzde 1,82,  

- Daniya Yespayeva: 465 714 veya yüzde 5,05,  

- Amirjan Kosanov: 1 495 491 veya yüzde 16,23,  

- Tölevtay Rahimbekov: 280 451 veya yüzde 3,04,  

- Amangeldi Taspihov: 182 898 veya yüzde 1,98,  

- Sadıbek Tügel: 84 582 veya yüzde 0,92. 

Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Berik İmaşev, “Bugün biz, ülkede iki aydır devam eden 

cumhurbaşkanlığı seçim sürecini tamamladık. Kesin seçim sonuçlarına göre Kazakistan’ın 

Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Bu önemli olaydan dolayı herkesi kutluyorum” dedi. 

Uzmanların belirttikleri gibi muhalefet parti adayı Amirjan Kosanov’un ilk defa önemli ölçüde fazla 

oy kazanması Kazakistan’da demokratik sürecin geliştiğine işaret etmektedir. 

12 Haziran günü ise başkent Nur-Sultan’da Kazakistan Cumhurbaşkanı yemin töreni düzenlenmiştir. 

Farklı ülke başkanları ile uluslararası kurum ve kuruluş başkanlarından Cumhurbaşkanı Tokayev’e 

pek çok kutlama mesajı gönderilmiştir. 

Kazakistan halkı, Kasım-Jomart Tokayev’le başlayan yeni dönemde istikrarın korunacağını ve 

kalkınmanın devam edeceğini ummaktadır. 

 

 



 

BİŞKEK’TE ŞİÖ ZİRVESİ GERÇEKLEŞTİ 

 

 
 

14 Haziran 2019 tarihinde Kızgızistan’ın başkenti Bişkek’te gerçekleşen Şanghay İşbirliği Örgütü 

Zirvesi’ne Türk Dili Konuşan devletlerin başkanlarından Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 

Kasım-Jomart Tokayev ile Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov katıldılar.  

Zirve çerçevesinde ŞİÖ üyesi ülkelerin Devlet Başkanları arasında ikili ve heyetlerarası görüşmeler 

gerçekleşti. 

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Çin Halk 

Cumhuriyeti Başkanı Xi Jinping, Afganistan İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve Rusya 

Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin başta olmak üzere ikili görüşmelerde bulundu. 

ŞİÖ Zirvesi sonucunda bölücülük, terörizm ve dinî aşırıcılığa karşı ortak mücadelenin vurgulandığı 

Bişkek Deklarasyonu kabul edildi. Ayrıca taraflar, dünya ticaretindeki himayecilik ve sınırlarötesi 

suçla mücadele etme ve polisentrik dünya düzeni kurma hususlarında mutabakata vardılar. 

Zirve çerçevesinde ŞİÖ üyesi ülkelerin Devlet Başkanları 14, devlet kurum ve kuruluş yöneticileri 7 

belge imzaladılar. Bu bağlamda Afganistan’ın toparlanmasına yardımcı olacak Afganistan ve ŞİÖ 

İşbirliği Yol Haritası’nın imzalanmasına büyük önem verildi. “Yol Haritası”, son toplantısı 19 Nisan 

günü Bişkek’te yapılan ŞİÖ-Afganistan Temas Grubu çalışmalarının sonuçlarını 

neticelendirmektedir. 

 

  



AZERBAYCAN VE TÜRKİYE SAVUNMA BAKANLARI 

GÖRÜŞTÜ 
 

 
 

 

 

 

10 Haziran 2019 günü Nahçıvan’da Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanı, Orgeneral Zakir 

Hasanov, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki “Sarsılmaz Kardeşlik 2019” Tatbikatı'nı gözlemlemek 

amacıyla Azerbaycan’da bulunan Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir 

araya geldi. 

Görüşme öncesinde Türkiye Millî Savunma Bakanı, Nahçıvan şehri merkezine dikilen Haydar Aliyev 

anıtı ile Mustafa Kemal Atatürk’ün anıtına çelenk koydu ve Haydar Aliyev Müzesi’ni ziyaret etti.  

Türk heyeti, Şehitler Hiyabanı’ndaki kendi ülkelerinin toprak bütünlüğü ile bağımsızlığı uğruna şehit 

olan Azerbaycan askerlerinin mezarlarını da ziyaret edip karanfil bıraktı. 

Heyetler arasında gerçekleşen görüşmede Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanı konuklar için 

yaptığı hoş geldiniz konuşmasında Azerbaycan ile Türkiye arasındaki askerî iş birliğinin kardeşlik ve 

dostluk ilişkileri üzerine kurulduğunu ve bu ilişkilerin tarafların çıkarlarına uygun bir şekilde sürekli 

geliştiğini vurguladı. 

Türk Bakanı ise kendi konuşmasında, iki ülke arasındaki kardeşlik ve dostluk ilişkilerinden, mevcut 

verimli iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hulusi Akar ayrıca, çeşitli askerî birimler 

arasında düzenlenen ortak askerî tatbikatların ve ülkelerin askerî uzmanlarının karşılıklı görüşmeleri 

ile ziyaretlerinin önemi üzerinde durdu.  

Görüşme sırasında bölgesel iş birliğine ilişkin diğer konularla ilgili de fikir alışverişinde bulunuldu. 

 

  



MOĞOLİSTAN CUMHURBAŞKANI’NIN 

KIRGIZİSTAN ZİYARETİ 
 

 
 

12 Haziran 2019 tarihinde Moğolistan Cumhurbaşkanı Khaltma Battulga, resmî bir ziyaret 

gerçekleştirmek üzere Kırgız Cumhuriyeti’ne geldi. Cumhurbaşkanı’nı Kırgız Cumhuriyeti Başbakanı 

Muhammedkalıy Abılgaziyev karşıladı. Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Battulga, Kırgız 

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile bir araya geldi. 

Görüşme sonucunda Devlet Başkanları birtakım ikili belge imzaladılar. 

Bunların yanı sıra Moğolistan Cumhurbaşkanı, ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi toplantısına katılıp 

Kırgızistan’ın üst düzey yöneticileri ile görüştü. 

Cumhurbaşkanı Battulga ayrıca, Kırgızistan’daki Moğolistan Büyükelçiliği’nin açılış törenine iştirak 

etti. 

Moğolistan Cumhurbaşkanı Khaltma Battulga, Kırgızistan ziyaretinin sonunda “Ata-Beyit” Anıtı’nı 

ziyaret etti. 

 

 

 

  



AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI 

ÖZBEKİSTAN’A GELİYOR 
 

 
 

10 Haziran 2019 günü Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev,  Suma 
Chakrabarti’nin başkanlık ettiği Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) heyetini kabul etti. 
Bu, EBRD’nin Özbekistan’a son iki yılda yaptığı üçüncü ziyarettir. Görüşme sırasında yatırım 
projelerinin hızlandırılması, kredilerin amacına uygun kullanılması, ekonomik reformların 
gerçekleştirilmesi hususundaki yardımların arttırılması, ülkede elverişli iş ortamı ile yatırım koşulları 
sağlama dahil karşılıklı etkileşim ve iş birliği konuları ele alındı. 
Geçtiğimiz yılın Ekim ayında bankanın Özbekistan Ülke Stratejisi onaylanmıştı. EBRD uzmanlarının 
destekleriyle bugün Özbekistan Cumhuriyeti’nin enerji, bankacılık, maliye alanları ile sermaye 
piyasasını geliştirme ve rekabet ortamını iyileştirme yönlerinde reformlar hazırlanmakta ve 
gerçekleştirilmektedir. 
Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Servisinden EBRD ile Özbekistan arasındaki ortak projelerde 
artış sergilendiği, kredi anlaşmalarının imzalandığı ve 600 milyon dolardan fazla tutarda sağlanacak 
kredi ile bölgelerde ısı ve elektrik enerjileri, su ve kanalizasyon altyapılarını modernleştirmeye ilişkin 
öncelikli projeler üzerinde çalışıldığı, altyapısız müstakil evlerle ilgili projelere 100 milyon dolardan 
fazla tutarda yatırım yapıldığı belirtildi. 
Ayrıca, gelecek dönemlere yönelik yaklaşık 800 milyon dolarlık sosyal bakımdan önemli program ve 

projeler ele alınmaktadır. Taşkent şehrindeki Avrupa Bankası temsilciliği faal olarak çalışmalarına 

devam etmektedir. Bankanın Andican ve diğer şehirlerde şubelerinin açılması beklenmektedir. 

  



TÜRKMENİSTAN MECLİSİ, AFGANİSTAN İLE 

STRATEJİK ORTAKLIK ANLAŞMASINI ONAYLADI 
 

 
 

11 Haziran 2019 tarihinde Türkmenistan Meclisi, Türkmenistan ile Afganistan arasındaki stratejik 

ortaklık anlaşmasını onayladı. Söz konusu belge, komşu iki ülke cumhurbaşkanları Gurbangulı 

Berdımuhamedov ve Eşref Gani tarafından Aşgabat’ta 2019 yılının başlarında imzalanmıştı.  

Türkmenistan ile Afganistan arasında daha önce gümrük ve hava taşımacılığına ilişkin işbirliğine dair 

anlaşma ile petrol ve gaz alanında mutabakat zaptı yapılmıştı. 

Taraflar ayrıca Afganistan’ın Herat Vilayeti’ne elektrik teminini arttırma hususunda mutabaka 

varmışlardır. Aşgabat, büyük altyapı projelerini gerçekleştirmek suretiyle Kabil’e geniş ölçüde 

yardımda bulunmaktadır. 

 

  



  TÜRKİYE'DE ANTİK YERALTI 

ŞEHRİ BULUNDU 

 
 

10 Haziran 2019 tarihinde Türkiye’nin tarihî bölgesi Kapakodya merkezinde kısmen su altında kalan 

antik şehir bulundu. Uzmanların belirttiklerine göre şehir yaklaşık 5 000 yıl öncesine aittir.  

Şehir, Çalış beldesi sakinlerinin evlerinin bilinmeyen nedenlerle tabandan su aldığını fark ederek 

durumu belediye ekiplerine belirtmeleri üzerine ortaya çıktı. 

Araştırma çalışmaları yapan ekipler, kapalı bir tünelle karşılaştılar. Ekipler tünelden içeri doğru 

ilerlerken kendilerini yeraltı şehrinde buldular ve böylece evlerin antik şehir üzerinde durduğu 

öğrenildi. 

Şehrin uzunluğu yaklaşık 5 kilometre kadardır. Söz konusu tünelin daha 25 yıl önce tesadüfen bir 

çocuğun düşmesi sonucunda bulunduğu, ancak belediye tarafından tehlike arz ettiği gerekçesiyle 

kapatıldığı belirtilmiştir. 

 

 

 


