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28 Eylül’de Kazakistan Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı, Elbaşı Nursultan 
Nazarbayev Türkistan şehrindeki yeni tesisleri yerinde inceledi. Elbaşı’na Kervansaray 
binasının tanıtımı yapıldı ve Hazret Sultan müzesi etrafında yapılan arkeolojik araştırma 
çalışmalarının sonuçlarına dair bilgiler sunuldu. 

Bununla birlikte Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev’in bu yılın Ağustos 
ayında vermiş olduğu talimatları gereği gerçekleştirilmekte olan projeler konusunda da 
bilgiler verildi. 

N.Nazarbayev turizm ve şehir altyapısıyla ilgili inşaat çalışmalarının yüksek tempoda 
devam ettiğini ifade ederek 2018’de Türkistan’ın yeniden gelişimi ve canlanmasına dair almış 
olduğu kararının Kazakistan halkı tarafından desteklenmiş olduğunu vurguladı.    

Kazakistan’ın Kurucu Cumhurbaşkanı: “Bugün biz Türkistan’ın yeni tesislerini yerinde 
inceledik. Bunlar, şehir halkı tarafından, Kazakistan’ın diğer bölgeleri ve dünyanın çeşitli 
ülkelerinden gelecek turistler tarafından ilgi görecek, gezilecek güzel yerilerden biri olacak.  
Türkistan’daki kapsamlı inşaat çalışmaları, bütün bölgenin ekonomik gelişimi için yeni bir 
soluk getirecek” dedi.   

N.Nazarbayev, şehrin bulunduğu konumu ve Türk Dünyasının önemli bir manevi merkezi 
olarak sahip olduğu statüsü dolayısıyla gelecekte Merkez Asya entegrasyonu için bir platform 
görevini üstleneceğini vurguladı. 

ELBAŞI N.NAZARBAYEV TÜRKİSTAN’I 
GELİŞTİRME PLANINI YERİNDE İNCELEDİ
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3 Ekim, bütün Türk Dünyasında Türk Dili Konuşan Ülkelerin İşbirliği Günü olarak 
kutlanır. Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev bu gün vesilesiyle aşağıdaki şekilde 
resmi bir konuşma yaptı:

“Türk Dünyası bugün tek bir çatı altında bir araya gelerek daha güçlü ve mütearife bağlar 
kurmanın ve geleceği birlikte inşa etmek üzere oluşan siyasi iradenin kurumsallaşmasının 
sembolü olan Nahçıvan Anlaşmasının 11. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşıyor. 

Türk Dünyasında asırlık tarihi bağlardan kaynaklanan yapıcı işbirliği ve ilişkilerin, 
siyasetten, ekonomiye, ulaştırmadan, gençlik ve spora, eğitimden turizme kadar farklı pekçok 
alanda yapılan çalışmalar, geliştirilen somut projelerle meyvesini vermekte olduğu Türk 
Konseyi’nin kuruluş yıldönümü olan 3 Ekim, her yıl aynı zamanda Türk Dili Konuşan Ülkeler 
İşbirliği Günü olarak kutlanmaktadır. 

Bu tarihi gün dünyanın dört bir yanındaki tüm Türk halklarına kutlu olsun!
Türk Devletleri arasında kurulan otuz yıllık ortaklık, daha kurumsal unsurlarla sürekli 

olarak gelişmekte ve dünyanın dört bir yanındaki Türk halkları, ortak tarih, kültür ve dil ile 
birlikte karşılıklı çıkarlar temelinde ortak bir geleceğe doğru yol almaktadır. 

3 EKIM, TÜRK DILI KONUŞAN ÜLKELERİN 
İŞBIRLIĞI GÜNÜ
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Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Bakü’de düzenlenen Türk Konseyi 7. Zirvesini takiben Konsey, 
kuruluşundan bu yana ilk kez Özbekistan ve Macaristan’ın katılımıyla genişleyerek, Budapeşte 
Temsilcilik Ofisinin açılmasıyla çeşitli işbirliği alanlarında faaliyetler yoğunlaşmış, Türk 
Dünyasının entegrasyonu güçlenmiş ve üye ülkeler arasındaki çok taraflı ilişkiler niteliksel 
olarak yeni bir düzeye ulaşmıştır. 

Teşkilat, küresel pandeminin patlak vermesinin ardından tüm gündemini bu krizin 
olumsuz etkilerine karşı tedbirler almak üzere geliştirmiş ve bu konuda hızlı hareket etmeyi 
başarmıştır.

Tarihinin son derece önemli bu döneminde, kardeş Azerbaycan’ın ve halkının yanında 
olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor, Ermenistan-Azerbaycan Yukarı Karabağ sorununun, 
Azerbaycan Cumhuriyetinin egemenliği, toprak bütünlüğü ve uluslararası kabul görmüş 
sınırlarının dokunulmazlığı temelinde, ivedilikle çözümünün önemini yineliyoruz.

Bu önemli gün vesilesiyle, Üye Devletlerimizle birlikte, tüm Türk dili konuşan milletleri 
ve toplulukları en içten dileklerimizle kutlar, Türk dünyasının işbirliğinin ilelebet sürmesini 
temenni ederiz”.
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CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV AZERBAYCAN 
TOPRAKLARINDAN BİR KISMININ İŞGALDEN 

KURTULDUĞUNU DUYURDU

4 Eylül’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Cebrail bölgesinde işgalden kurtarılan 
yerleşim birimlerinin listesini açıkladı.

Azerbaycan Devlet Başkanı, halka seslenişinde Azerbaycan ordusunun Cebrail kenti ve 
ona bağlı Karhulu, Şükürbeyli, Yukarı Maralyan, Çereken, Daşkesen, Horovlu, Mahmutlu, 
Caferabat ve Decal köylerini işgalden kurtardığını bildirdi.

Ermeni silahlı kuvvetlerinin bir kaç yönde sivil yerleşim birimlerini hedef alarak vuran 
mevzileri Azerbaycan askeri birlikleri tarafından imha edildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın basın sözcüsü, Azerbaycan askerlerinin şiddetli 
çatışmalar sonucunda gün içinde Terter ilinin Sugovuşan ve Talış köylerini, Fuzuli ilinin 
Aşağı Abdurrahmanlı köyünü, Cebrail ilinin Mehdili, Çakırlı, Aşağı Maralyan, Şeybey ve 
Kuycak köylerini işgalden kurtardığını bildirdi.
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KIRGIZİSTAN’DA PARLAMENTO SEÇİMLERİ
 SONA ERDİ

4 Eylül’de Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu (MSK), MSK web-sitesinde yayınlanan 
parlamento seçimlerinin ilk sonuçlarını açıkladı. Kırgızistan’da Parlamento seçimlerinde beş 
siyasi parti ℅7’lik barajı aşarak meclise girme şansını elde etti. Ön verilere göre, söz konusu 
partiler: Birimdik, Mekenim Kırgızistan, Bütün Kırgızistan ve Respublika (Cumhuriyet).

Kırgızistan’da oy verme merkezleri yerel saatle 20.00’de kapandı. MSK’nin verilerine 
göre saat 18.00 durumu itibarıyla seçimlere katılım oranı ℅45,26 seviyesindeydi. Oylama 
yerleri kapandıktan sonra seçim merkezlerinin başkanları, sandıklardan toplanan oylara göre 
sonuç tutanaklarını MSK’ye gönderir. Bundan sonra orada ilk verileri açıklarlar.

Kırgızistan’da Parlamento seçimleri, sadece siyasi parti listelerine göre yapıldı. Yeni 
dönem yasama organında yer alacak 120 koltuk için 16 siyasi parti yarıştı. Kırgızistan’ın 
mevcut Parlamentosunda altı siyasi parti yer almakta.

Seçimlerin yapıldığı gün 45’i ülke dışında olmak üzere, toplam 2475 seçim merkezi çalıştı. 
Bunlardan bir kısmı, başka ülkelerdeki saat farkından dolayı çalışmalarına halen devam 
etmekte. Seçimlerde 43 ülke ve 33 uluslarası kurumlardan 270’i aşkın gözlemci katıldı.
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ÖZBEKİSTAN VE TACİKİSTAN
 TİCARET ANLAŞMALARINI İMZALADI

Özbekistan Cumhuriyeti Hükümet heyetinin Tacikistan’a resmi ziyareti kapsamında 
29 Eylül 2020’de Duşanbe’de Özbekistan Başbakanı A.Aripov ve Tacikistan Başbakanı 
K.Rasulzoda’nın başkanlığında Özbekistan-Tacikistan Hükümetlerarası Ticaret ve Ekonomik 
İşbirliği Komisyonu’nun 7. toplantısı gerçekleşti. 

Toplantıda taraflar, yatırım, ticaret, maliye ve bankacılık, bilim ve eğitim, turizm ve 
kültür alanlarındaki iki taraflı işbirliğinin mevcut durumuna ve daha da genişletilmesine 
ilişkin konuları ele aldı. 

Hükümet başkanları düzeyinde gerçekleşen açık diyalog, işbirliğinin devamı için karşılıklı 
menfaat alanlarının kesinleştirilmesini, ortak projelerin hız kazanması için atılması gereken 
adımların belirlenmesini ve hükümetlerarası işbirliğinin yeni formatlarının onaylanmasını 
sağladı. 

Toplantı kapsamında eğitim, bilim, sağlık, turizm, kültür alış verişi, spor, göç ve istihdam 
alanlarında düzenli bir işbirliğinin oluşturulmasına ilişkin bir çok konu görüşüldü.    

Hükmetlerarası Komisyon toplantısından sonra Özbek-Tacik iş forumu gerçekleşti. İş 
forumu sonucunda toplam bedeli 724 milyon dolar tutarında 308 yatırım ve ticaret anlaşması 
imzalandı. 
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BM, TÜRKİYE VE LİBYA ARASINDAKİ 
DENİZ SINIRI ANLAŞMASINI TESCİL ETTİ

2 Eylül’de Birleşmiş Milletler, Türkiye ve Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasını 
tescil etti. Tescil belgesine göre, söz konusu uluslararası anlaşma BM Genel Sekreteri 
tarafından Birleşmiş Milletler Şartı’nın 102. maddesi gereği onaylandı.

Anlaşma, Doğu Akdeniz bölgesinde uzun vadeli istikrarın sağlanmasını olumlu yönde 
etkileyecek. 

Libya ve Türkiye Hükümetleri 27 Kasım 2019’da biri güvenlik ve askeri işbirliğine 
ilişkin, diğeri ise, deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin iki mutabakat muhtırası 
imzalamıştı.   
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TÜRKMENİSTAN İLE UNESCO İŞBİRLİĞİNİN 
YENİ EVRELERİ GÖRÜŞÜLDÜ

30 Eylül’de Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, UNESCO Genel Müdürü Audrey 
Azoulay ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. 

Görüşmede taraflar, Türkmenistan ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü 
(UNESCO) arasındaki yüksek düzeyde işbirliğine dikkat çektiler. Bu açıdan Türkmenistan’ın 
milli ve küresel değerlerin korunmasına, ülkeler ve halklar arasında kültürel ve insani ilişkilere 
dayalı diyalogun geliştirilmesine olan bağlılığı vurgulandı. Bilindiği üzere, son dönemler 
UNESCO Türkmenistan Milli Komisyonu’nun faaliyetleri etkinleşmişti. 

A.Azoulay, Türkmenistan ve UNESCO arasındaki işbirliğinin gelişmesine, devletler ve 
halklar arasındaki dostluk ilişkilerin pekişmesine önemli katkılarından dolayı Türkmenistan 
Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov’a teşekkür etti. İşbirliğinin öncelikli alanları 
olarak, eğitim, bilim, bilgi ve haberleşme süreçleri, su kaynaklarının yönetim özellikleri 
belirtildi. A.Azoulay, bu konuda eksperlerin görüşme toplantılarını düzenlemenin ve tarafların 
uzaktan eğitim projelerine katılmasının önemini vurguladı.

Türkmenistan’ın UNESCO ile önemli işbirliği alanlarından biri, Türkmen halkının somut 
olmayan kültürel ve tarihi mirasının korunması. UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel 
Miras Listesi’ne Türkmenistan’ın önemli kültürel alanları dahil edilmiştir.    

Taraflar, Türkmenistan ve UNESCO arasında karşılıklı çıkar sağlayan işbirliğinin bütün 
alanlarda daha da güçleneceğini umut ettiklerini ifade ettiler. 
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KIRGIZİSTAN VE MACARİSTAN’IN 
LİDERLERİ GÖRÜŞTÜ

29 Eylül Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Karmelita Sarayı’nda Kırgızistan 
Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban arasındaki 
resmi görüşme için bir karşılama töreni düzenlendi. 

Karşılama töreninde askeri tören birliği bulundu, Kırgızistan ve Macaristan’ın milli 
marşları çalındı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı S.Ceenbekov ve Macaristan Başbakanı V.Orban 
Muhafız Alayı tören kıtasını ve Milli Atlı Birliğe bağlı süvarileri selamladıktan sonra resmi 
heyetlerini birbirine takdim ettiler. 

Askeri orkestranın çaldığı asker marşıyla askeri tören kısmı sona erdi ve Karmelita 
Sarayı’nın giriş salonunda heyetler el sıkıştı, hatıra fotografı çektirdi. 

Bundan sonra heyetler, iki taraflı işbirliğinin güncel konularını dar katılımlı ortamda 
görüşmek üzere müzakere salonuna geçtiler.  

Bu arada S.Ceenbekov, V.Orban’ın daveti üzerine iadeiziyaret için Macaristan’a 28 
Eylül’de gelmişti.  


