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ABD, KAZAKİSTAN’IN MODERNLEŞME 
ÇALIŞMALARINI DESTEKLİYOR 

 

23 Haziran günü Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev’e ABD Başkanı 
Donald Trump’tan tebrik mesajı ulaştı. Amerika Başkanı, Kazak mevkidaşını cumhurbaşkanlığı 
görevinde bulunmasının birinci yıl dönümü dolaysıyla kutlayıp ülkeyi modenleştirme yönünde 
yapılmakta olan çalışmaları takdir etti.  
Cumhurbaşkanı Tokayev’e mevcut şartlarda barış, istikrarlı kalkınma ve güvenliği sağlama çabalarında 
Amerikalılar adına başarılar dileyen Başkan Trump, Kazakistan’ın COVID-19’la kararlı mücadelesinin 
doğru ve zamanlıca olduğunu ve salgın sonrası dönemde ekonomik krizi çabaları birleştirerek 
aşacaklarını belirtti. 
Amerika Başkanı ayrıca, ülkesinin Kazakistan’la stratejik ortaklığını derinleştirmeye hazır olduğunu 
kaydetti.     
Mesajın sonunda Kazak mevkidaşına sağlık, esenlik ve başarı dileklerini iletti.  
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ÖZBEKİSTAN VE TÜRKİYE, KARŞILIKLI İŞ BİRLİĞİNİ 
ARTTIRIYOR 

 

22 Haziran günü Özbekistan Başbakan Yardımcısı Sardor Umurzakov, Türkiye Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek ticaret, ekonomi ve yatırım alanlarında 
ikili işbirliğini geliştirme konularını ele aldı. 
Taraflar, yatırım çekme, dış ticaret hacmini arttırma, ulaştırma, sosyal ve kültürel alanlarda karşılıklı 
güvene dayalı ilişkilerin seyrinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Bu bağlamda Türkiye tarafına 
50 suni solunum cihazı için teşekkür edildi. 
Daha ziyade ulaştırma alanındaki iş birliği konusunun ele alındığı görüşmede ulaşım koridorlarının 
geçiş kapasitesinin arttırılmasının ülkeler arasındaki ekonomik iş birliği ve uluslararası ticaretin 
geliştirilmesinde büyük öneme sahip olduğu vurgulanıp iki ülke arasındaki taşımacılığın 2019 yılına 
göre yüzde 22 artış sergileyerek 1,2 milyon tona ulaştığını, taşımacılığın yüzde 85’inin karayolu ile 
gerçekleştirildiği belirtildi . 
Mart ayından beri Özbekistan’dan “Bakü-Tiflis-Kars” demiryolu ile Türkiye’ye 8 blok-trenin 
gönderilmesinin de olumlu değerlendirildiği görüşmede ayrıca bu güzergahta ortak blok-tren seferleri 
düzenlemek suretiyle karşılıklı yük taşımacılığını arttırma mekanizmaları konuşuldu. 
Görüşme sonucunda ele alınan karşılıklı iş birliği hususları çerçevesinde ortak girişimleri ilerletme 
konusunda mutabık kalındı. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Turkic Weekly #180                                                                                                                            International Turkic Academy 
 

3 
 

TÜRKMENİSTAN, TATARİSTAN’DA TİCARİ 
TEMSİLCİLİK AÇMAYI PLANLIYOR 

 

26 Haziran’da Türkmenistan’ın Kazan Başkonsolosu Atadurdı Bayramov, Tataristan Yatırımsal 
Kalkınma Ajansı Başkanı Taliya Minullina ile gerçekleştirdiği görüşmede Türkmenistan’ın Tataristan 
Cumhuriyeti’nde (RF) bir ticari temsilcilik açabileceğini dile getirdi. 
Başkonsolos Bayramov konuyla ilgili olarak Türkmen-Rus ilişkilerine öncelik verdiklerini, 
Türkmenistan’da artış sergileyen ticaret hacminin  önemli bir kısmının Tataristan’a denk geldiğini ve 
bu doğrultuda Tataristan’da ticari temsilcilik açmaya hazır olduklarını belirtti. 
2019 yılının dokuz aylık verilerine göre Türkmenistan’la Tataristan arasındaki ticaret hacmi 65 milyon 
ABD dolarına ulaşmıştır. 
Türkmenistan ve Tataristan arasında petrol arama ve çıkarma, doğal gaz taşımacılığı, otomobil, uçak 
ve gemi yapımı, enerji, kimyasal ürünlerin temini, ilaç, tıp, inşaat, tarım, enovasyon ve bilişim 
teknolojileri gibi alanlarda iş birliği kurulmuştur. 
Geçen yılın haziran ayında ‘Türkmenhimiya” devlet şirketi ile “KEP-Holding” Şirketi arasında 
Türkmenistan’ın kimya sektörünü geliştirmeye dair bir mutabakat zaptı imzalanmıştı.  
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TÜRKİYE’DE AKKUYU NÜKLEER GÜÇ 
SANTRALİ’NİN İKİNCİ ÜNİTESİNİN TEMELİ ATILDI 

 

26 Haziran günü Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu 
Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) birinci üniteyi Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunun 100. Yılının 
kutlanacağı 2023'te devreye almayı hedeflediklerini belirtti. Söz konusu açıklama, santrale 
gerçekleştirilen ziyaret sırasında yapıldı. 
Ülkenin güneyinde Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin ikinci ünitesinin de temelinin atıldığını ileten 
Enerji Bakanı Dönmez, “Dört ünitenin de inşaatına başladığımızda burada sahada 15-16 bin civarında 
insanımız çalışacak.” bilgilerini sundu. 
Türkiye ile Rusya hükümetleri arasında Türkiye’nin Mersin İli’nde Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni 
inşa etme ve kullanıma sunmayla ilgili anlaşma 2010 yılında imzalanmıştı.  
Türkiye’nin ilk NGS projesi, toplam 4800 megavatlık VVER-1200 reaktörlü dört güç ünitesinden 
oluşur. NGS’nin inşaatının 2023 yılına kadar tamamlanarak kullanıma sunulması öngörülmektedir. 
İnşaat tutarının 20 milyar dolardan fazla olduğu bilinmektedir. 
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AZERBAYCAN’DA DEVLET SEMBOLLERİ MÜZESİ 
AÇILDI   

 

25 Haziran günü Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Mingeçevir şehrinde açılan 
Devlet Sembolleri Müzesi’nin açılış törenine iştirak etti. Tören sırasında Cumhurbaşkanı’na müzede 
sergilenen eşyalar hakkında bilgiler sunuldu. 
İnşaatı nisan ayında tamamlanan Devlet Sembolleri Müzesiyle ilgili olarak müzede 9 bölümün 
bulunduğu, Azerbaycan Bilimler Akademisi Tarih Müzesi tarafından hazırlanan Azerbaycan 
haritalarının, Orta Çağ savaşçıları figürlerinin, Orta Çağ dönemindeki devlet ve hanlıkların 
bayraklarının, XIX. yüzyıldaki Azerbaycan şehirlerinin armalarının, eski sikkelerle kağıt paraların 
sergilendiği belirtildi. 
Sergilenen eşyalar arasında Azerbaycan SSC’ne ait armalar ve bayraklar, askerlerin tören kıyafetleri, 
silahlı kuvvetlerin sembolleri, Milli Lider Heydar Aliyev’in ve Devlet Başkanı İlham Aliyev’in yemin 
törenlerinde çekilen fotoğraflar, devlet sembolleri ile ilgili söylenenler, posta pulları, çeşitli nişanlar ve 
rozetler bulunmaktadır. 
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BM KIRGIZİSTAN DAİMİ TEMSİLCİSİ TERÖRİZM 
KONUSUNU GÖRÜŞTÜ 

 
 
25 Haziran günü New-York’ta Birleşmiş Milletler Kırgızistan Daimi Temsilcisi Mirgül Moldoisayeva, 
BM Genel Sekreter Yardımıcısı, BM Terörizmle Mücadele Dairesi (UNOCT) Başkanı Vladimir 
Voronkov ile görüştü. 
Videokonferans formatında gerçekleşen görüşmede Kırgızistan’ın UNOCT ile iş birliğinin güncel 
meseleleri üzerine görüş alış verişinde bulunuldu. Tam olarak BM’nin Küresel Kontr-Terörizm 
Stratejisini Orta Asya bölgesinde uygulama, ülkelerin terörizmi önleme ve mücadele çalışmaları, bu 
yönlerde BM’nin rolünü pekiştirme konuları görüşüldü. 
Taraflar ayrıca Kırgızistan ile BM’nin terörizmle mücadele birimleri arasında yapılması öngörülen 
etkinlikler, Kırgızistan’ın 6-10 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenecek sanal BM Kontr-
Terörizm Haftasına katılımı hususlarımı ele aldılar. 
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