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16–17 Aralık Kazakistan en önemli millî bayramı Bağımsızlık Günü’nü görkemli bir 
şekilde kutladı. 

14 Aralık Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev kutlama konuşması yaparak 
yurttaşlarını kutladı.   

Kazakistan Cumhurbaşkanı, Kazakistan’ın 29 yıl önce kazandığı bağımsızlığı uzun 
dönemler bir çok neslin hayal ettiğini ifade etti. 

K.J.Tokayev, Kazakistan’ın bağımsızlık tarihinin ülkenin Kurucu Cumhurbaşkanı, 
Elbaşı Nursultan Nazarbayev’in ismiyle doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı. Bu arada 
belirtmek gerekir ki, Elbaşı N.Nazarbayev, kendi inisiyatifleriyle kurulan Türk Konseyi’nin 
Onursal Başkanı ve Türk Dünyasının Aksakalıdır. 

Kasım Jomart Tokayev, ülkenin Cumhurbaşkanı olarak onun başlıca görevinin halkın 
refah düzeyinin artmasını sağlamak olduğunu belirtti.

Mesajının sonunda Kazakistan Devlet Başkanı, gelecek yıl ülkede bir dizi reform 
gerçekleştirileceğini ve bunun yeni 2021 yılının başında bildirileceğini ifade etti.

Bağımsızlık Günü nedeniyle Kazakistan Cumhurbaşkanı’na bütün Türk ülkelerinin, 
Rusya, ABD, Çin, AB ve bir çok ülkenin Devlet Başkanlarından kutlama mesajları geldi. 

KAZAKİSTAN BAĞIMSIZLIK GÜNÜNÜ KUTLADI
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19 Aralık Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin egemenlik 
haklarını kullanmaktan asla tereddüt göstermeyecek bir ülke olduğunu kabul ettirmeye 
kararlı olduklarını belirtti. “2023 Cumhur İttifakı’nın yeni bir zafer yılı olacaktır. İnşallah 
milletimize verdiğimiz her sözü tutarak 2023’e alnımızın akıyla ulaşacağız” dedi Türk lider. 

R.T.Erdoğan aynı zamanda ülkenin elde ettiği başarılarını sıralayarak “Türkiye’nin ulaşım 
altyapısını 2023 hedeflerine uygun hale getirdik. Ülkemizi salgın sonrası dönemin üretim ve 
ticaret merkezi haline getirme hedefimizi daha da ileriye taşıyacağız” dedi.

“Bugüne dek 220 milyar dolarlık doğrudan uluslararası yatırım yapılmıştır. Bu ise, yabancı 
yatırımcıların Türkiye’ye güveninin bir ispatıdır. Türkiye yakın gelecekte bu konuda daha 
büyük bir başarı elde edecek. Ülkemizin politik ve ekonomik bağımsızlığını güçlendirdikçe 
bütün engelleri aşmamız daha da kolaylaşacak... Türkiye, günümüzde kıtalararası ticari 
yolların kesiştiği ana kavşaklardan biridir. Bu ise, bütün Türk milletinin yararınadır” şeklinde 
konuştu. 

Türkiye Cumhurbaşkanı, son 18 yılda sadece ulaşım altyapısının gelişimi için 880 milyar 
liranın üzerinde ödenek tahsis edildiğini vurguladı. 

“Demiryollarında ülkemizi hızlı ve yüksek hızlı tren hatlarıyla tanıştırdık. İnşallah 
önümüzdeki yıl Ankara–Sivas hızlı tren hattını da hizmete açıyoruz. Türkiye’nin ulaşım 
altyapısını 2023 hedeflerine uygun hale getirdik” diye konuştu R.T.Erdoğan. 

2023 TÜRKİYE’NİN YENİ ZAFERLER
 YILI OLACAK
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AZERBAYCAN–AB İŞBİRLİĞİ KONSEYİNİN 
17. TOPLANTISI YAPILDI

18 Aralık Brüksel’de Azerbaycan–AB İşbirliği Konseyinin 17.toplantısı yapıldı. Toplantıya 
Azerbaycan heyeti Ceyhun Bayramov’un, AB heyeti ise, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası 
Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in başkanlığında katıldılar. AB heyetinde Komşuluk ve 
Genişlemeden sorumlu komiser Oliver Varhelyi de yer aldı. 

Toplantıda taraflar, Konseyin bir önceki toplantısından beri AB ve Azerbaycan arasındaki 
işbirliği ve bu alanda elde edilen başarılar konusunda fikir alışverişinde bulundular. 

Bu yıl yaşanan salgına rağmen ticari ilişkilerin gelişmekte olduğuna ve Azerbaycan’ın 
başlıca ticari ortağının AB olduğuna vurgu yapıldı. Tarafların enerji alanında stratetjik 
ortaklığı konusu, Güney Gaz Koridoru’nun devreye alınması, ulaşım ve iletişim alanındaki 
projeler, Azerbaycan’ın bu alandaki büyük potansiyeli, yatırım katkısı ve diğer konular 
görüşüldü.

Taraflar, Azerbaycan ve AB arasındaki ilişkilerin hukuki temelini oluşturacak, karşılıklı 
saygı ve eşit ortaklığa dayalı yeni kapsamlı bir Anlaşmanın imzalanmasının önemini belirttiler. 

Toplantıda taraflar, her iki tarafı ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konularda fikir 
alışverişinde bulundular. 
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KAZAKİSTAN VE ÖZBEKİSTAN 
UZAY ALANINDA İŞBİRLİĞİNİ 

GELİŞTİRECEK

15 Aralık Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’na bağlı Uzay Araştırmaları ve 
Teknolojileri Ajansı (Uzbekkosmos) heyeti, Kazakistan Cumhuriyeti’ne yaptığı iş gezisi 
sırasında havacılık ve uzay alanında işbirliği perspektiflerini görüştü.

Özbekistan Uzay Araştırmaları ve Teknolojileri Ajansı’nın Genel Müdür Vekili Şuhrat 
Kadirov’un başkanlığındaki Özbek heyeti, Kazakistan’ın uzay altyapı tesislerini ziyaret etti, 
Kazakistan Dijital Gelişim, İnovasyon, Uzay ve Havacılık Sanayi Bakanlığına bağlı Uzay ve 
Havacılık Komitesi kurumlarından uzman ve yetkililerle görüştü. 

Ziyaret sonuçları Kazakistan Dijital Gelişim, İnovasyon, Uzay ve Havacılık Sanayi Bakanı 
Bagdat Musin ile yapılan görüşmede ele alındı. 

Uzay alanında işbirliğini geliştirme konuları, özellikle, Kazakistan’ın uzaktan algılama 
sistemlerinden ve uzay iletişim sistemlerinden yararlanma olanakları müzakere edildi.  

Konuklara tarım arazileri ve şehir inşaatı monitoringiyle ilgili olarak hazırlanan jeoportal 
projelerinin tanıtımı yapıldı. Uydu iletişim sistemi hizmetlerini sunacak ortak şirketin 
kurulması ve Özbekistan sınırlarında Kazsat’ın yayın yapması konularına ilişkin teklif 
bildirildi. 

Uzbekkosmos heyeti, Kazakistan’la uzay alanında işbirliğinin ve iki ülke arasında 
deneyim alışverişinin devam edeceğine inandıklarını ifade etti. Kazak tarafı, Özbekistan’la 
iş ortaklığının büyük umutlar vadettiğini ve komşu ülkeye uzay alanının gelişimi için gerekli 
yardıma hazır olduklarını belirtti. 

Kazkosmos kuruluşları, yakın zamanlarda ortak projeler kapsamında uzmanlık düzeyini 
artırmak ve staj yapmak üzere Özbek uzmanları kabul edebilecek. 
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BİŞKEK’TE KIRGIZ–ÖZBEK SINIRLARININ 
BELİRLENMESİNE İLİŞKİN GÖRÜŞME YAPILDI

15 Aralık Kırgız Cumhuriyeti Millî Güvenlik Komitesi (MİT) Başkanı Kamçıbek Taşiyev 
Özbekistan Başbakan Danışmanı Mehriddin Hayriddinov ile birlikte toplantıya katıldı. 
Toplantıda Kırgız–Özbek devlet sınırlarının belirlenmesi ve işaretlerle belirtilmesi konuları 
ele alındı. Aynı zamanda Topografi Gruplarının yapacağı çalışmalar, sınır bölgelerde yaşayan 
vatandaşların güvenliğinin sağlanması gibi konular da görüşüldü. 

Taşiyev, Kırgızistan’ın Özbekistan ile devlet sınırını belirleme işlemlerinin hukuki açıdan 
bir an önce tamamlanmasına büyük önem verdiğinin altını çizdi. 

Yetkili şahıslar, Hükümet heyetlerinin dünyayı etkisi altına alan bulaşıcı salgın yüzünden 
yavaşlayan çalışmalarının etkin hale getirilmesi konusunda hemfikir olduklarını ifade ettiler. 

Toplantı sonununda ilgili protokol imzalandı ve bir sonraki toplantının Özbekistan’da 
yapılması kararlaştırıldı.  
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TÜRKMENİSTAN VE ABD ARASINDA SİYASİ 
İSTİŞARELER TAMAMLANDI

16-18 Aralık tarihlerinde Türkmenistan ve ABD arasında video konferans yoluyla siyasî 
istişareler gerçekleşti. İki ülke heyetleri, ticari ve ekonomik işbirliğinin mevcut düzeyini ele 
aldı ve karşılıklı önem arz eden yönlerde ortaklığı genişletme konusunda fikir alışverişinde 
bulundu. 

Toplantıya Türkmenistan tarafından Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı, Maliye ve 
Ekonomi Bakanlığı, Tarım ve Çevre Bakanlığı ve Sanayici ve Girişimciler Birliği’nden 
yetkililer ve temsilciler katıldı. ABD heyetine Dışişleri Bakanlığı’nın üst düzey bir yetkilisi 
olan Den Nigria başkanlık etti.

Toplantıda konuşma yapan Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, yatırım 
ve inovasyon, üretim modernizasyonu ve karşılıklı ticaret alanlarında ortaklığın daha da 
geliştirileceğini ifade etti.

Toplantı katılımcıları, etkileşimin ana yönleriyle ilgili sunumlar dinledi. Türkmenistan, 
yatırım alanını, ülkenin iş ortamını ve hukuki temellerini iyileşitirmeye yönelik pratik 
adımlar atmış durumda ve bu durum IMF, EBRD ve Dünya Bankası gibi uluslararası saygın 
finans kurumlarının raporlarıyla tasdik edilmiştir.  

Taraflar, ABD’nin Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın (USAID) millî düzeyde ve 
C5+1 formatında ABD ve Merkez Asya ülkeleriyle işbirliği kapsamında ortak projelerin 
gerçekleştirilmesindeki rolü üzerinde durarak onun önemine değindiler. Bununla birlikte, 
Yatırım ve Ticaret Anlaşmasının (TIFA) önemi belirtildi. 

Aynı zamanda, külütrel mirasın korunmasıyla ilgili ortak projelerin gerçekleştirilmesi 
dahil, eğitim ve kültür alanında işbirliğini genişletme olanakları görüşüldü.    


