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KAZAKİSTAN BAĞIMSIZLIK GÜNÜNÜ KUTLADI 
 

 
 
Kazakistan 16 Aralık’ta en büyük devlet bayramı olan Bağımsızlık Gününü kutladı. Kazakistan 
Cumhuriyeti 28 yıl önce 16 Aralık 1991 tarihinde bağımsız ve egemen bir devlet olarak kendini ilan 
ederek tarihte yeni sayfa açtı.  
Yüksek Konsey o tarihte devletin egemenliği yasasını kabul etti. Nursultan Nazarbayev 1991’deki genel 
seçimlerden sonra törenle yemin etti: 
“Değerli Kazakistanlılar! Çok uluslu cumhuriyetimizin halkına sadakatle hizmet etmeye, Kazakistan 
Cumhuriyeti Anayasasına bağlı kalmaya, vatandaşların hak ve özgürlüğünü garanti etmeye, Kazakistan 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yükümlülüklerini yerine getirmeye and içerim”.  
Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev 16 Aralık 1991 tarihinde resmî olarak 
göreve geldikten bir hafta sonra en elzem ve en önemli “Kazakistan Cumhuriyeti’nin Devlet 
Bağımsızlığı hakkındaki” Anayasa Yasasını imzaladı.  
Kazakistan’la birlikte 1991’de dört Türk ülkesi: Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan 
da bağımsızlıklarını aldılar. 
16 Aralık’ta ülke genelinde geleneksel kutlama etkinlikleri yapıldı. Kazakistan’da bayram arefesi ve 
bayram sırasında yeni sosyal binaların açılışı yapıldı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart 
Tokayev adına dünya liderlerinden tebrik mesajları ve telegramlar geldi. 
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BAKÜ’DE TÜRKPA TOPLANTISI YAPILDI 
 

 
 
18 Aralık’ta Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi’nin 
(TürkPA) 9.Genel Kurul toplantısı düzenlendi. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye ve 
Özbekistan Parlamento Başkanlarının katıldığı toplantıda teşkilatın faaliyet alanını geliştirme yolları 
müzakere edildi.  
Gündem maddeleri arasında model yasa tasarısı, turizm, maddi olmayan kültürel miras ve seçimleri 
gözlem organizasyon yönetmeliği konuları yer aldı.  
Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Oktay Esadov “TürkPA dünya genelinde itibarlı parlamenter bir 
kuruluş hâline geldi. Teşkilatın ülkelerimiz arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel bağların 
güçlenmesindeki rolü her geçen yıl daha da artmaktadır. Kuruluş gelecekte daha da tekmilleşecek, yeni 
yasa tasarı modelleri kabul edilecek, komisyon çalışmaları güçlenecektir” dedi.  
Taraflar toplantı neticesinde model yasalar, Kazakistan Cumhurbaşkanlığı erken seçim gözlem 
misyonu raporu ve Bakü deklarasyonunun da bulunduğu belgeleri kabul ettiler. 
Belirtilen belgede kültürel konularla birlikte Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev’in “Türk Vüzyonu 2040” programı ve Türk Konseyi adının Türk Devletleri Teşkilatı 
olarak değiştirilmesi konusundaki önerileri desteklenmektedir. 
TürkPA toplantısında Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi Dönem Başkanlığı 
Türkiye’den Azerbaycan’a geçti. 
TürkPA 10.Genel Kurul toplantısının gelecek yıl Kazakistan’da yapılması kararı alındı. 
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ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI  
JAPONYA’YI ZİYARET ETTİ 

 

 
 
Ş.Mirziyoyev 17 Aralık’ta Japonya’ya resmî ziyarette bulundu. Özbek liderin ziyaret programının ilk 
durağı Nagoya kenti oldu. Tübü Uluslararası Havalimanında Özbekistan Devlet Başkanını Japonya 
Dışişleri Bakan Yardımcısı Shinichi Nakatani, Nagoya Belediye Başkanı Takasi Kavamura ve diğer 
yetkililer karşıladılar. 
18 Aralık sabahında Aiçi Belediye Başkanı Hideki Omura ve Nagoya Belediye Başkanı Takasi 
Kavamura ile görüştükten sonra dünyanın en prestijli yüksek öğretim kurumlarından Nagoya 
Üniversitesi’ni ziyaret etti. Ş.Mirziyoyev’e Nagoya Üniversitesi’nin fahri doktoru unvanı verildi. 
Şavkat Mirziyoyev daha sonra Nagoya’da çalışan ve eğitim alan Özbek vatandaşlarla bir araya geldikten 
sonra Japonya’nın başkenti Tokyo’ya uçtu. 
19 Aralık’ta Ş.Mirziyoyev Tokyo’daki Akasaka rezidansında Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) 
Başkanı Shinichi Kitaoku’yu kabul etti. 
Görüşme sırasında enerji, sanayi ve köy işletmeciliğinin modernleştirilmesi, altyapı, ekoloji, sağlık ve 
diğer alanlardaki projeler dahil olmak üzere 3,5 milyar Dolar tutarındaki Uzun Vadeli İşbirliği Programı 
üzerinde mutabık kalındı. Küçük ve orta ölçekli işletmeler projelerini destekleme işine ve eğitim 
değişimine de vurgu yapıldı. 
Özbekistan ve JICA arasındaki herbir işbirliği projesinin süresinde ve kaliteli olarak hayata geçirilmesi 
amacıyla “yol haritasını” hazırlama konusunda anlaşmaya varıldı. 
Ş.Mirziyoyev Tokyo’da Japonya Parlamentosu Danışma Meclis Başkanı Akiko Santo ile görüştü. 
Görüşme sırasında Özbek-Japon dostluk ilişkileri ve stratejik ortaklığı pekiştirme konuları ele alındı.  
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Ş.Mirziyoyev ayrıca Temsilciler Meclisi Başkanı Tadamori Osimo ile görüşerek Japonya parlamento 
tecrübesini inceleme ve karşılıklı değişimleri genişletme etkinliklerini düzenleme konusunda anlaşmaya 
vardı. 
Özbekistan Devlet Başkanı Japonya Başbakan Yardımcısı Maliye Bakanı Taro Aso ile görüştükten 
sonra Özbekistan Japonya Parlamento Dostluk Ligi, ülkenin önde gelen şirket ve bankaları temsilcileri 
ile bir araya geldi.  
Ş.Mirziyoyev Nikkei Gazetesi ile yaptığı röportajda “Önümüzdeki Özbek-Japon Zirvesi çerçevesinde 
elde edilen anlaşmaların iki ülkenin ilişkilerini geliştirmeye ivme kazandıracağını ve ortaklığımızın yeni 
yönlerini belirleyeceğini umuyorum” dedi. 
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KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI  
SUUDİ ARABİSTAN’I ZİYARET ETTİ 

 
     
15-16 Aralık’ta Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov Suudi Arabistan’a resmî ziyarette 
bulundu.  
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile resmî görüşme 16 Aralık’ta Riyad’daki Kral Sarayında 
yapıldı.  
İkili ve heyetlerarası görüşmelerde iki ülke arasındaki işbirliği konuları ele alındı. 
Taraflar görüşmelerden sonra sosyal sigorta, spor, eğitim, veteriner güvenliği, köy ve tarım ürünleri 
alanlarındaki işbirliği anlaşmasını imzaladılar. 
Suudi Kalkınma Fonu’nun Isık Göl çevresindeki yolun rekonstrüksiyonu için kredi vereceği belli 
olmasına rağmen anlaşma detayları tam açıklanmamıştır. Yol çalışmaları tutarının 550 milyon dolar 
tutacağı belirtiliyor. 
Sooronbay Ceenbekov’un Suudi Arabistan resmî ziyaretinin esas temasını ekonomik işbirliğini 
pekiştirme konusu oluşturdu. 
İki ülkenin liderleri yatırım çekme, büyük yatırım projelerinin derinleştirilmesi ve iş dünyasındaki 
ilişkilerin pekiştirilmesi konularını masaya yatırdılar. 
S.Ceenbekov Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz’e ve Suudi Kalkınma Fonu Başkanına Kırgız 
Suudi Ekonomik İşbirliği Fonunu oluşturma önerisinde bulundu. 
Kazakistan’ı Kırgızistan’a bağlayacak ve turizmi geliştirecek Balıkçı-Karakol-Balıkçı otoyolu ile ilgili 
belgeler imzalanan ziyaret sırasında taraflar enerji, inşaat, taşımacılık ve yatırım alanlarındaki işbirliği 
konularını ele aldı. 
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ТÜRKİYE TÜRK ÜLKELERİNE İHRACATI ARTTIRDI 
 

 
 
17 Aralık’ta Türkiye Ticaret Bakanlığı 2019 yılının Ocak-Aralık döneminde Türkiye’nin Türk dilli 
ülkelere yaptığı ihracatın 3,819 milyar Dolar tutarında olduğunu ve 2018 yılının aynı dönemi ile 
karşılaştırıldığında bu göstergenin %16,3’e arttığını açıkladı. 
Bakanlık tarafından 2019 yılının ilk 10 ayında Türkiye’nin Türk dilli ülkelerden yaptığı ithalatın %6,9 
artarak 2,634 milyar dolar olduğu belirtildi. 
Türkiye’nin Ekim 2019 yılında Türk dilli ülkelerden ithalatı geçen yıla göre %19 artış göstererek 
212,328 milyon dolar oldu. 
Türkiye’nin Ekim 2019’daki dış ticaret hacmi 34,515 milyar doları oluşturdu. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Turkic weekly #154   International Turkic academy 

7 
 

TÜRKMEN HALI DOKUMACILIĞI  
UNESCO MİRAS LİTESİNE ALINDI 

 

 
 
UNESCO kararı ile geleneksel Türkmen halı dokumacılığı UNESCO Dünya Miras Listesine alındı. 
Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulı Berdımuhamedov vatandaşları bu vesileyle tebrik etti. 
UNESCO kararı G.Berdımuhamedov’a Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov 
tarafından bildirildi.  
Türkmenistan Cumhurbaşkanı “UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne 
Türkmen halı dokuma millî sanatının alınmasının dünya topluluğunun mükemmel halılarımızı bir sanat 
eseri olarak kabul ettiğinin göstergesidir” dedi.  
Türkmen Halıcılığı Millî Müzesinde bu vesileyle konferans düzenlendi. Türkmen halkının maddi ve 
maddi olmayan kültür objeleri UNESCO listesine doğrudan G.Berdımuhamedov’un teklifiyle 
önerilmiştir. Bunların arasında halılar, Ahal Teke atları ve Alabay cinsi köpekleri bulunmaktadır.  
Halı dokumacılığı konusunda G.Berdımuhamedov’un “Canlı Efsane” ve “Eşsiz Mükemmellik” isimli 
iki kitabı bulunmaktadır. 
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