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ÖZBEKİSTAN’DAKİ PARLAMENTO SEÇİMLERİ 
BAŞARIYLA TAMAMLANDI 

 

 
 
22 Aralık 2019 günü Uluslararası Stratejik Araştırmalar Derneği’nin resmî sayfasında 
(www.strategicstudies.org) derneğin Özbekistan’da gerçekleşen seçimlerini gözlemleyen görevlilerinin 
açıklaması yayımlandı. Açıklamada Uluslararası Stratejik Araştırmalar Derneği gözlemcilerinin 
Özbekistan’a seçim tarihinden çok önce gelerek Fergana Vilayeti, Karakalpakistan Cumhuriyeti ve Aral 
bölgesinin ücra yerleşim birimlerindeki seçim merkezlerini ziyaret ettikleri belirtilmiştir. 
Dernek gözlemcilerinin verdikleri bilgilere göre özgürce, adaletli ve yasal gerçekleşen Özbekistan’daki 
Parlamento seçimlerinin sonuçları seçmenlerin iradesini yansıtmaktadır. 
Açıklamada: “Cumhurbaşkanı Ş. Mirziyoyev hükümetinin göreve başladığı 2016 yılının Aralık ayından 
bu yana geçen zaman zarfında liberalizm ve siyasal süreçte açıklık sağlamada birtakım adımlar atılmıştır. 
Bunun sonucunda seçmenler arasında seçim süreciyle ilgili büyük bir coşku gözlemlendi ve yasama 
organına hangi partinin geleceğine bakmaksızın seçimler seçmenlerce “yeni Özbekistan”ın nişanı 
olarak değerlendirildi” denmektedir. 
Uluslararası Stratejik Araştırmalar Derneği, 1982 yılında kurulan ve ulusal ve uluslararası güvenlik ve 
stratejik siyaset alanlarında dünya uzmanlarını bir araya getiren kuruluştur. Derneğin merkezi 
Washington’da bulunmaktadır. 
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KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI, 
MİLLÎ TOPLUMSAL GÜVEN KONSEYİ 

TOPLANTISINDA KONUŞTU 
  

 
 
20 Aralık 2019 tarihinde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev, ülkenin 
kalkınmasıyla ilgili güncel sorunları ele almak üzere 2019 yılının yazında oluşturulan Millî 
Toplumsal Güven Konseyi’nin ikinci toplantısına katıldı. 
Cumhurbaşkanı Tokayev, konuşmasında Millî Toplumsal Güven Konseyi üyeleri ile kamu kurum 
ve kuruluşları temsilcilerince büyük işler yapıldığını, pek çok öneri ve girişimlerin göz önüne 
alındığını belirtti. Devlet Başkanı’nın belirttiği gibi Konsey’in öncelikli görevi, güncel ekonomik 
ve siyasi sorunlara ilişkin düzenli, uzun süreli ve etkili önlemler hazırlamaktır. 
“Bu çalışma, demokrasiyi pekiştirmeye ve toplumun iktidara olan güvenini arttırmaya ivme 
kazandıracaktır. Tecrübemiz, uluslararası kuruluşlar tarafından takdir edilmekte, genel olarak 
sorumlu ve yapıcı diyalog örneği kabul edilmektedir. En önemlisi de millî konseyin toplumun 
güvenine sahip olmasıdır” demiştir Cumhurbaşkanı konuşmasında. 
Kazakistan Devlet Başkanı, Millî Toplumsal Güven Konseyi faaliyetlerinde Cumhurbaşkanı’nın 
“Farklı görüşler, tek millet” formülünün gerçeğe dönüştüğünü belirtti. 
Millî Toplumsal Güven Konseyi toplantısı sonucunda Cumhurbaşkanı Tokayev, K.C. Tarım 
Bakanlığı’na, K.C. Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Uzay Sanayisi Bakanlığı’na, Sayıştay’a bazı 
önemli talimatlar verdi ve sosyal ve siyasal alanlarında yeni yasal önlemlerin alınması gerektiğini 
dile getirdi. 
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KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI, BASIN 
TOPLANTISINDA 2019 YILINI DEĞERLENDİRDİ 

 
 

 
25 Aralık 2019 tarihinde Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Ala-Arça 
Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda 2019 yılının özetle değerlendirilmesinin yapıldığı basın toplantısı 
düzenledi. Toplantının devamında Cumhurbaşkanı, basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.  
Bu bağlamda basın mensuplarını en çok ilgilendiren konular, rüşvetle mücadele, adli reform, 
konuşma özgürlüğü ve dijitalleşme konuları olmuştur.  
Bu yıl Cumhurbaşkanı Ceenbekov’un basın toplantısına yabancı basın dahil 188 basın mensubu 
katıldı. 
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TÜRKMENİSTAN CUMHURBAŞKANI, 
“HALDOR TOPSOE” BAŞKANINI KABUL ETTİ 

 

 
 
Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulı Berdımuhamedov, meşhur Danimarka şirketi “Haldor 
Topsoe” Başkanı Bjerne Stephan Clausen’i kabul etti. 
Görüşmede Haldor Topsoe Başkanı, Türkmenistan Devlet Başkanı’na zaman ayırdığı için 
teşekkür edip bizzat kendisinin ve şahsında tüm Türkmenistan halkının 2020 yılını kutladı. B. S. 
Clausen ayrıca, Cumhurbaşkanı Berdımuhamedov’a desteklerinden ve büyük yatırım projelerine 
katılma olanağı sağlamasından dolayı şükranlarını iletti. 
Şirket başkanı, görüşmede Devlet Başkanı’na doğal gazdan büyük miktarda çevre dostu sentetik 
yakıt üreten ve dünyada bir ilk olan Ahal Vilayeti üretim tesisi ürünlerinin enovasyonel 
özelliklerini tasdik eden uluslararası sertifikaları iletip projenin Türkmenistan’ın petrol ve doğal 
gaz sahasını geliştirmek adına yapılan cesaretli bir karar olduğunun altını çizdi. 
Ayrıca Balkan Vilayeti’nin Kiyanlı Kazası’ndaki gaz ve kimya tesisinin çalışmaları ile Ahal 
Vilayeti’ndeki doğal gazdan benzin üreten işletmenin çalışmaları çok takdir edildi. 
Türkmenistan’la iş birliği potansiyelinin mevcut olduğunu vurgulayan Haldor Topsoe Başkanı, 
başkanlık ettiği şirketin iş birliğinin devamına ilgi duyduğunu dile getirdi.  

 

http://www.turkmenistan.gov.tm/photo/anons/1577129223.jpg
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CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV, 
DÜNYA AZERBAYCANLILARINI KUTLADI 

 

 
 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 25 Aralık 2019 tarihinde 31 Aralık Dünya 
Azerbaycanlılarının Hemreylik (Dayanışma) Günü dolaysıyla tüm dünyadaki Azerbaycanlıları 
kutladı. 
“31 Aralık, Azerbaycan milletinin millî ve manevi bütünlüğünü temsil eden Dünya 
Azerbaycanlılarının Dayanışma Günü vesilesiyle en içten dileklerimle kutluyorum. 
“İlk defa Ulu Önder Haydar Aliyev’in teşebbüsü ile kaydolunan bu tarihî gün, halkımız tarafından 
dış ülkelerde yaşayan milyonlarca soydaşlarımızın Azerbaycan ülküsü çerçevesindeki sarsılmaz 
birliği ve onların vatana olan sadakatının sembolü olarak büyük bir coşku ile her yıl 
kutlanmaktadır. 
…Azerbaycan, istikrarın, etnik ve dinler arası hoşgörünün, çoklu kültür geleneğinin korunduğu 
eşsiz bir coğrafyadır.  
…Azerbaycan Cumhuriyeti bugün parlak ve sürekli kalkınma devrini yaşamaktadır. Dünyanın 
çeşitli köşelerinde yaşayan ve kalbi daima Azerbaycan aşkıyla atan soydaşlarımız da bu tarihî 
sürecin dışında kalmamakta. Onların halkımızın gelişmesine, Azerbaycan gerçeklerinin dünya 
topluluğuna iletilmesine sağladığı katkılar takdire şayandır. 
…Hepinize bu yolda başarılar; ailenize sağlık, mutluluk ve refah dilerim. Bayramınız kutlu olsun!” 
denmektedir Azerbaycan Devlet Başkanı’nın kutlama mesajında.  
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TÜRKİYE’DE MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ’NİN 
HAYATINI ANLATAN ÇİZGİ FİLM HAZIRLANDI 

 
 

 
 
Konya’da devrinde Selçuklu Devleti’nin başkenti olan Konya’da türbesi bulunan büyük İslam 
düşünürü, şair Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin hayatını anlatan “Mihrimah Karatay” adlı çizgi 
film hazırlandı. 
Büyük düşünürün ahirete irtihalinin 146. yılı münasebetiyle oluşturulan çizgi filme büyük ilgi 
duyuldu. Çizgi film, Konya İli Karatay Belediyesi tarafından hazırlandı. 
Celaleddin-i Rumi’nin eserleri yüzyıllardır okuyucularına ilham ve öğüt vermektedir. Çizgi filmin 
konusunu usta şairin hayatı oluşturmuştur. Filmde küçük Celaleddin’in ailesiyle Konya’ya gelişi 
ve şairin gönül dünyasının kılavuzuna dönüşen Şemsi Tebrizi ile karşılaşması anlatılmakta, 
eserlerinden alıntılara yer verilmektedir.  
Yapıtı hazırlayanların verdikleri bilgilere göre çizgi filme seyirciler tarafından yoğun ilgi 
gösterilmiş, sosyal medyada 5 milyon erişime ulaşmıştır. 
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