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KAZAKİSTAN’IN KURUCU CUMHURBAŞKANI  
80 YAŞINDA 

 

6 Temmuz günü Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı, Elbaşı Nursultan Nazarbayev 80 
yaşını doldurdu. Nursultan Nazarbayev,  1 Aralık 1991 tarihinde yapılan seçimlerde seçilen bağımsız 
Kazakistan’ın Kurucu Cumhurbaşkanıdır.  
N. Nazarbayev’in şahsiyeti ülke hayatında bir devre işaret eder. Uluslararası arenada saygın bir yer edinen 
Kazakistan’ın bağımsız devlet olarak başarılı oluşumu, Nazarbayev’in adıyla ilişkilidir. 
Cumhurbaşkanının adını taşıyan ve daha önce Astana olan Kazakistan’ın yeni başkenti Nur-Sultan, onun 
eseridir. 
N. Nazarbayev haklı olarak “Türk Entegrasyonunun Mimarı” olarak bilinir: Türk Konseyi, 2009 yılında 
Azerbaycan’ın Nahçıvan şehrinde düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirvesi’nde 
bizzat kendilerinin önerileri üzerinde kuruldu. Türk Konseyi’nin ilişkili kurumlarından TÜRKSOY ve 
TürkPA da Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in aktif katılımlarıyla kuruldu. Yine kendilerinin inisiyatifleriyle 
2010 yılında Kazakistan’ın başkentinde Uluslararası Türk Akademisi’nin açıldığını ayrıca belirtmek 
gerekir. Türk Akademisi’nin açılış törenine Türkiye Cumhuriyeti’nin dönem başkanı Abdullah Gül 
iştirak etmiştir. 2019 yılında Bakü’de düzenlenen VII. Türk Konseyi Zirvesi’nde Elbaşı Nazarbayev 
“Türk Konseyi Ömür Boyu Onursal Başkanı” ilan edildi. 
Sayın Nursultan Nazarbayev hâlihazırda Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı, Ulusun 
Lideri, Türk Konseyi Onursal Başkanı, Kazakistan’ın iktidar partisi Nur-Otan Partisi Başkanı, K.C. 
Güvenlik Konseyi Başkanı, K.C. Millî Fon Yönetim Kurulu Başkanı, Kazakistan Halkı Asamblesi 
Başkanı, Dünya Kazakları Derneği Başkanı, K.C. Cumhurbaşkanlığı Yabancı Yatırımcılar Kurulu 
Başkanı, Nazarbayev Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı’dır. 
Türk devletleri başkanları ile dünyanın pek çok devlet başkanları Cumhurbaşkanı Nazarbayev’i doğum 
günü dolaysıyla kutlamıştır. 6 Temmuz günü Kazakistan’da ayrıca Başkent Günü kutlanır.  
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TÜRKMENİSTAN LAPIS LAZULI KORİDORUNU 
AKTİFLEŞTİRMEYİ ÖNERDİ 

 

2 Temmuz günü Türkmenistan, Afganistan ve Azerbaycan cumhurbaşkanları arasında videokonferans 
yöntemiyle bir görüşme gerçekleşti. Görüşme, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani’nin inisiyatifleriyle 
düzenlendi. Katılımcılar ulaşım alanındaki iş birliği başta olmak üzere ekonominin farklı sektörlerindeki 
iş birliği konularını ele aldılar.  
Ulaştırma alanındaki en önemli stratejik projelerden biri Afganistan, Türkmenistan, Azerbaycan, 
Gürcistan ve Türkiye arasındaki Lapis Lazuli (Mavi Taş) ulaştırma ve transit projesidir. 
Türkmenistan Devlet Başkanı Berdımuhamedov, “Bu görüşmeyi iş birliğinin stratejik öneme sahip 
hususlarında fikir alışverişi için iyi bir fırst olarak değerlendiriyoruz. Bu hususların en önemlilerinden 
biri de ulaştırma ve haberleşme alanıdır.” diyerek devletlerin elverişli coğrafi konumunun dört ana yönde 
sabit ulaştırma güzergahlarını oluşturma imkanı sağladığını, Lapis Lazuli ulaştırma ve transit projesinin 
katılımcı ülkelere bölgesel ve kıtasal ticaret piyasalarına çok yönlü çıkış olanağı sunacağını, bu durumun 
ulusal ekonomileri iyileştirmeye, ticari ve ekonomik ilişkileri genişletmeye, Orta ve Güney Asya, Avrupa 
ülkeleri arasındaki ticaret hacmini arttırmaya yardımcı olacağının altını çizdi. 
 
 
 
 
 
 



Turkic Weekly #181                                                                                                                            International Turkic Academy 
 

3 
 

TÜRKİYE AZERBAYCAN’A KORONA VİRÜS 
SALGINIYLA MÜCADELE YARDIMI YAPTI 

 

5 Temmuz günü Türkiye, kardeş Azerbaycan’a korona virüs salgını ile mücadeleye destek olmak 
amacıyla tıbbi malzeme yardımı yaptı. Yardım kapsamında Azerbaycan'a  30 solunum cihazı, 55 bin 
tulum, 50 bin N95 maske, 100 bin cerrahi maske, 5 bin gözlük, 200 bin eldiven ve virüsün tedavisinde 
kullanılan toplam 40 bin kutu çeşitli ilaç gönderildi. 
Türkiye Bakü Büyükelçiliği konuyla ilgili olarak, “Türkiye, virüsle mücadelenin ancak bütün ülkelerin 
işbirliği ve dayanışma göstermesi halinde başarıya ulaşacağına inanmakta ve içinden geçtiğimiz bu 
olağanüstü dönemde, pandemi ile küresel mücadeleye katkı yapmak amacıyla azami gayreti 
göstermektedir. 
Bugün yaptığımız bu yardım da kardeş Azerbaycan’ın mücadelesine katkı niteliği taşımaktadır. 
Aramızdaki yakın ilişkilerin tabii bir sonucu olan bu yardım, iki ülke Cumhurbaşkanları Sayın İlham 
Aliyev ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın her vesileyle ortaya koydukları kardeşliğimizin de güçlü bir 
tezahürüdür.  
Yardımın Azerbaycan’ın korona virüsle mücadelesine katkı yapmasını diliyor, bu vesile ile virüs 
yüzünden hayatını kaybeden kardeşlerimize başsağlığı, hastalara acil şifa temenni ediyoruz.” 
açıklamalarını yaptı. 
Türkiye Cumhuriyeti salgınla mücadele amacıyla yüzden fazla ülkeye tıbbi malzeme yardımında 
bulunmuştur. 
 
 
 
 

 

https://www.milliyet.com.tr/corona-virusu-haberleri/
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KIRGIZİSTAN VE TÜRKİYE VATANDAŞLARINA İKİ 
ÜLKEDE SOSYAL GÜVENLİK SİGORTASI 

SAĞLANACAK 

 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2 Temmuz 2020 tarihli Kararı ile 7 Nisan 2020 günü 
Türkiye’nin başkenti Ankara’da imzalanan ve Kırgız Cumhuriyeti’nin 7230 sayılı Kanunu ile onaylanan 
“Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik 
Anlaşması” 4 Temmuz’da yürürlüğe girmiştir. 
Kırgız Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamaya göre söz konusu anlaşmanın 
amacı, iki ülke vatandaşlarına sosyal güvenlik alanında eşit haklar sağlamaktır. Anlaşmaya göre her iki 
ülkenin yasal olarak çalışan ve sosyal sigortalarını ödeyen vatandaşları Kırgızistan ve Türkiye’de emeklilik 
maaşı ve diğer sosyal yardım ödemelerini alabileceklerdir. 
Karar, Türk dünyasının kardeş ülkelerini yakınlaştırarak aralarındaki iş birliğini arttıracaktır. 
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ÖZBEKİSTAN’LA KAZAKİSTAN ARASINDA SU 
KAYNAKLARIYLA İLGİLİ SORUNLAR GÖRÜŞÜLDÜ 

 

Kazakistan’ın Türkistan Eyaleti Valiliği heyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Çevre Bakanı Magzum 
Mirzagaliyev, Özbekistan’ı ziyaret edip su kaynaklarını kullanmaya ilişkin sorunları görüştü. Ziyaret 
çerçevesinde Özbekistan Cumhuriyeti Su İşleri Bakanı Şevket Hamrayev ile iki ülke arasında su işlerinde 
ortaklığı öngören yol haritası imzalandı.  

Bakan Mirzagaliyev’in verdiği bilgilere göre imzalanan belge, su işleriyle ilgili birtakım sorunlara çözüm 
sunması bakımdan Kazakistan için önemli bir belgedir. Bu bağlamda 1991 yılından itibaren inşa ve 
rekonstrükte edilen su kaynakları yapılarına ortak teknik araştırma yapmak mümkün olacaktır. 
Görüşmelerde Özbekistan’ın Sirderya Eyaleti’nden Dostluk Kanalı ile Kazakistan’ın Türkistan 
Eyaleti’ne ekim için kesintisiz su sağlama hususunda anlaşmaya varıldı. 
Türkistan Eyaleti Valisi Ömirzak Şukeyev, Kazakistan ve Özbekistan’ın imzalanan belge dışında Kentav 
ve Türkistan şehirlerinde tekstil fabrikaları inşa etme ve Türkistan çevresindeki kumlu ve tuzlu 
topraklara elverişli ağaçlar yetiştirme olmak üzere iki yönde daha iş birliğine başlandığını duyurdu.  
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AZERBAYCAN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNDE 
YENİLENEBİLİR ENERJİ ORANINI ARTTIRACAK  

 

5 Temmuz günü Azerbaycan Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı Enerji ve Çevre Departmanı Müdürü 
Alesker Hasanov, Azerbaycan’ın elektrik enerjisi üretimi alanında güneş ve rüzgar enerjisini arttırma 
planlarını anlattı. 
“Öncelikle yasayla ilgili altyapılar üzerinde çalışmalar yürütüyoruz. Kanunun kabul edilmesi durumunda 
yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmada yeni sonuçlara ulaşmayı hedefleyen birkaç mekanizma 
sunulacaktır. Azerbaycan elektrik enerjisi üretimi alanında 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji 
kaynaklarının oranını yüzde 17’den yüzde 30’a çıkarmayı planlamakta. Üretilen elektriğin önemli bir 
kısmı büyük hidroelektrik istasyonları tarafından üretilmektedir.” dedi A. Hasanov. Hasanov’un verdiği 
bilgilere göre yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi büyük ve küçük projelerle yürütülecektir. 
Büyük projelerle ilgili çalışmalar başlatılmış durumdadır. 
Azerbaycan’da yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusu Devlet Başkanı İlham Aliyev 
tarafından enerji alanını geliştirmenin öncelikli yönlerinden biri olarak belirlenmiştir.  
Günümüzde Azerbaycan’da alternatif enerji üretimi üzerine önemli adımlar atılmakta; Çin, Birleşik Arap 
Emirlikleri, ABD ve AB ülkeleri başta olmak üzere yabancı şirketler ve yatırımcılarla görüşmeler 
yapılmaktadır. 
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BAŞKURDİSTAN TÜRK GİRİŞİMCİLER İÇİN 
ELVERİŞLİ KOŞULLAR SAĞLAYACAK  

 

Rusya Federasyonu’na bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Radiy Habirov, Anadolu Haber 
Ajansı ve TRT kanalına verdiği mülakatta Türk girişimciler için elverişli koşullar sağlamaya hazır 
olduklarını söyledi. 
Pek çok Türk şirketinin Başkurdistan’da temsil edildiğini belirten Habirov, büyük firmalarla önemli 
müzakereler gerçekleştirdiklerini söyledi. 
Yeni tip koronavirüs salgınına kadar Türk iş çevresi ve Türk yetkililer ile sık sık görüştüklerini vurgulayan 
Habirov, Türkiye ile ticari ilişkilerin artması için çalışmalar yaptıklarını ifade etti. 
“Başkurdistan’da Türk girişimciler için elverişli koşullar sağlamaya hazırız. Öncelik yatırım projelerine 
verilecek. Vergide ve diğer konularda kolaylıklar sağlanacak. Bunlar genel daha rahat iş yapmaya yardımcı 
olacak. Türk iş çevresinin Başkurdistan’a gelmesinden büyük memnuniyet duyarız.” dedi ve 
“Halklarımızın birliği ve dil engelinin olmaması işimizi kolaylaştırıyor. Bu, bizim için ilave bir avantajdır.” 
sözlerini ekledi Habirov.  
Habirov, 2,5 yıl Türkiye’de yüksek lisans yaptığına da değinerek bulunduğu dönemle ilgili sadece olumlu 
anılar taşıdığını belirtti. 
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