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ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI 
VE KAZAKİSTAN’IN İLK CUMHURBAŞKANININ 

İŞ GÖRÜŞMESİ

25 Eylül Özbekistan Cumhurbaşkanı Şefket Mirzyoyev ve Kazakistan’ın ilk Cumhurbaşkanı, 
Elbası (Ulusun Önderi) Nursultan Nazarbayev arasında bir iş görüşmesi gerçekleşti. 

Görüşme, Kazakistan tarafının teklifiyle Kazakistan’ın Türkistan Bölgesine bağlı sınır 
şehri olan Sarıağaş’ta gerçekleşti.

İki ülkenin liderleri stratejik ortaklığın mevcut durumunu ve perspektiflerini görüştü, 
güncel bölgesel ve uluslararası hususları müzakere etti. 

Görüşmede koronavirüs salgınının olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması amacıyla 
Hükümetlerarası düzeyde ortaklaşa hareket edilmesine ve sıkı koordinasyonun devam 
edilmesine ayrı bir önem verildi. 

Bununla birlikte, karşılıklı ticaretin artması ve anlaşmalarda mutabakatlaştırılan 
hacimlere ulaşılması için elverişli koşulların oluşturulmasına devam edilmesinin; ortaklaşa 
kabul edilen yol haritası kapsamında  sanayide, enerji sektöründe, tarımcılık ve ulaştırma 
alanında öncelikli kooperatifçilik projelerin gerçekleştirilmesinde işbirliği yapmanın ve 
bölgesel ilişkileri desteklemenin önemi vurgulandı.   

Aynı zamanda, geçen yıl Kasım ayında Taşkent’te gerçekleşen Merkez Asya Devlet 
Başkanlarının 2.  istişare görüşmesinde varılan anlaşmalar kapsamında bölgesel işbirliğini 
geliştirme konularına da değinildi.  



2

Turkic Weekly #193                                                                                                     International Turkic Academy

KIRGIZİSTAN VE TÜRKİYE’NİN DEVLET 
BAŞKANLARI İŞBİRLİĞİ KONULARINI 

GÖRÜŞTÜLER

24 Eylül Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ve Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Görüşme esnasında iki taraflı ve çok taraflı işbirliğinin güncel konuları ve daha önce varılan 
anlaşmaların gidişatı görüşüldü. 

Taraflar, gelecek dönemler için iki ülke arasındaki işbirliğini arttırmaya ilişkin ortak 
planları ele aldılar.

Bunun dışında iki Türk ülkesinin liderleri, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemeye 
yönelik ortak çalışmaların yapılması hususlarını da görüştüler. 
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TC MİLLİ GÜVENLİK KURULU 
DOĞU AKDENİZ KONUSUNU ELE ALDI

24 Eylül Türkiye’nin başkenti Ankara’da TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
başkanlığında Türkiye Milli Güvenlik Kurulunun toplantısı gerçekleşti.

Toplantı bildirisinde Türkiye’nin Doğu Akdeniz bölgesinde ileride de kendi hak ve çıkarlarını 
savunacağı ifade edildi. Bununla birlikte Türkiye, bölgenin doğal kaynaklarının adilane bir 
şekilde paylaşılması konusunda her tür platformda diyaloga hazır olduğunu belirtti. Bildiride 
Ankara’nın  gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması başta olmak üzere uluslararası 
hukuka ve anlaşmalara aykırı hareket eden ülkeleri aklıselime davet ettiği ifade edildi.  

Güvenlik Kurulu toplantısında Suriye ve Libiya’da terörle mücadeleye ve bölgede istikrarın 
sağlanmasına destek veren Ankara’nın söz konusu ülkelerin barışa ve refaha kavuşmasına 
yönelik tutumunu devam ettireceği vurgulandı. 
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TÜRKMENİSTAN’DA PARLAMENTO 
İKİ KANATLI OLACAK

25 Eylül Türkmenistan Cumhurbaşkanı Anayasa’ya ek ve değişikliklerin yapılmasına 
ilişkin Kanunu imzaladı.

Meclisin olağan toplantısının incelemesine sunulan “Türkmenistan Anayasasına ek ve 
değşikliklerin yapılmasına dair” Kanun tasarısı oybirliğiyle onaylanarak kabul edildi. 

Türkmenistan Devlet Başkanı, Halk Maslahatı ve Meclisi’nin geliştirilmesine ve yasama 
faaliyeti gerçekleştiren organların iki kanatlı olmasına ilişkin “Türkmenistan Anayasasına ek 
ve değişikliklerin yapılmasına dair” Kanunun kabul edilmesi dolayısıyla herkesi kutladı.

“Türkmenistan Anayasasına ek ve değişikliklerin yapılmasına dair”  Kanunu 1 Ocak 2021 
itibarıyla yürürlüğe girecek. Bunun üzerine Türkmenistan Halk Maslatı’nın faaliyeti sona 
erecek.

Kanun gereği, Türkmenistan Milli Konseyi Halk Maslatı’nın ilk seçimleri Türkmenistan 
Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek. 
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KAZAKİSTAN VE AZERBAYCAN 
TIBBİ TURİZMİ GELİŞTİRECEK 

25 Eylül Kazakistan’ın Milli Sağlık Turizmi Birliği, Kazakistan’ın Bakü Büyükelçiliğinin 
destekleriyle Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi A.Karayev Fiziyoloji Enstitüsü ve Nahçıvan 
Özerk Cumhuriyeti Düzdağ Fiziyolojik Merkezi ile sağlık sektöründe karşılıklı ilişkilerin 
geliştirilmesine ilişkin işbirliği memorandumlarını imzaladı.

Memorandumlar, sağlık turizmi ve sanatoryum tedavisi alanında işbirliğini geliştirmeyi, 
yeni tıbbi biyolojik teknolojiler ve tıbbi biyolojik araştırmalar alanlarında deneyim alış 
verişi sağlamayı, sağlık alanında ortak eğitim programları ve projeleri gerçekleştirmeyi 
amaçlamaktadır.  

Bunun yanı sıra, imzalanan belgeler Kazakistan ve Azerbaycan arasında iki ülkenin 
sağlık tesislerine tedavi ve iyileştirici prosedürler için gidecek turist akımının artmasını da 
sağlayacak.  
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KAZAKİSTAN’IN GİRİŞİM SERMAYESİ FONU 
ÖZBEKİSTAN’IN STARTUPLARINI 

DESTEKLEYECEK

25 Eylül Özbekistan’ın Genç Girişimcileri Destekleme Merkezi’nde Kazakistan’ın Qaz 
Tech Ventures Fonu’nun Özbekistan’ın startuplarını desteklemek için 250.000 dolara kadar 
ödenek tahsis edeceği bildirildi. 

Bildiri metninde: “Yosh Tadbirkor Merkezimizin Qaz Tech Ventures’ten Kazakistanlı 
meslektaşlarımızla yaptığımız çevirim içi görüşmede gelecekte Özbekistan’ın startuplarının 
her proje başı 250.000 dolara kadar girişim yatırımı almak için başvuru yapabilecekleri 
konusunda anlaşma sağlamış olduğumuzu büyük bir sevinçle belirtmek isteriz” denilmiştir. 

Başvuru sunma işlemi tamamen ücretsiz olup, sadece Yosh Tadbirkor web-stesinde 
özel formun doldurulması gerekli. Başvuru yapan startup sahiplerinin piyasada faaliyet 
gerçekleştiren kişi olması, faiz, vergi ve amortizasyon masrafları dışında geliri ve karı olması 
gerekir. 

Daha önce Qaz Tech’in girişimcileri destekleme programları sadece Kazakistanlı 
girişimciler için geçerliydi. 

Bu arada Qaz Tech, girişim finansımanı, işletme projeleri ve teknolojik danışma araçlarıyla 
teknoloji alanında girşimciliği geliştirmeyi destekleme amacıyla 2019’da kurulmuştu. Söz 
konusu Fon, Bayterek Milli Yönetim Holdingi bünyesinde yer almakta. 


