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10 Ocak Kırgızistan’da Cumhurbaşkanlığı erken seçimleri ve ülkenin yönetim şeklinin 
belirlenmesiyle ilgili referandum sona erdi. 

Oyları otomatiken sayan sistem verilerinin ön sonuçlarına göre Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinde Sadır Caparov önde gidiyor. Ön verilere göre, o, oyların %84,9’unu alacak. 

Cumhurbaşkanı adaylarından biri %50’lik barajı aştığı için ikinci tur olmayacak. 
Bununla birlikte, Kırgızistanlı seçmenlerden büyük çoğunluğunun ülkenin yönetim 

şeklinin başkanlık sistemi olmasını istediği önceden biliniyordu. Zaten referandumda 
seçmenlerin %80’inden fazlası başkanlık sisteminden yana oy kullandılar. Kırgızistan halkı, 
başkanlık sistemiyle ülkede istikrar ve gelişimin sağlanmasını, ülke ekonomisi ve politik 
sisteminin gelişmesini umut ediyor. 

Kırgızistan Cumhuriyeti’nin yeni seçilen Cumhurbaşkanı S.Caparov, şu an diğer ülkelerin 
devlet başkanlarından ve uluslararası teşkilatların yetkililerinden resmi kutlamaları kabul 
etmekte.

Merkez Seçim Komisyonu, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kesin sonuçlarını 24 Ocak 
tarihine kadar değerlendirecek. 

 

KIRGIZİSTAN’DA CUMHURBAŞKANLIĞI 
SEÇİMLERİ YAPILDI
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10 Ocak Kazakistan’da Parlamento’nun alt kanadı olan Meclis ve yerel meclis üyeleri 
seçimleri yapıldı. Parlamento seçimlerinde Nur Otan, Ak Jol (Ak Yol), Kazakistan Halk 
Partisi (eskiden Kazakistan Halk Komünist Partisi), Adal ve Avıl (Köy) olmak üzere beş siyasi 
partiden adaylar yarıştı. 

Meclis’e girmek için partilerin, toplam geçerli oyların en az %7’sini alması gerekir. Bu 
seçimlerde toplam 10.060 oy kullanma yeri açıldı, buna 53 ülkedeki yurtdışı temsilciliklerinde 
açılan 66 oy kullanma yeri de dahildir. 

Nur Sultan’da aynı gün gece yarısından sonra çıkış anketlerinin (exit poll) sonuçları 
açıklandı:

• Nur Otan – yüzde 71,97;
• Ak Jol – yüzde 10,18;
• Kazakistan Halk Partisi – 9,03;
• Avıl – yüzde 5,75;
• Adal – yüzde 3,07.
Kazakistan Mevzuatına göre, yüzde 7’lik barajı aşan partiler Parlamento’ya girecek. 

Dolayısıyla  Nur Otan, Ak Jol ve Kazakistan Halk Partisi Parlamento’ya girmiş oldu. 

KAZAKİSTAN’DA PARLAMENTO 
SEÇİMLERİ YAPILDI
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TÜRKİYE UZAY ALANINDA 
LİDER ÜLKELER ARASINA GİRMEYE HAZIR

8 Ocak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beşinci nesil haberleşme uydusu 
Türksat 5A’nın uzaya gönderilmesi üzerine Türkiye’nin uzay ve uydu teknolojileri alanında 
dünyanın lider ülkelerinden biri olmaya kararlı olduğunu açıkladı. 

R.T.Erdoğan, Türkiye’nin Türksat 5A uydusuyla  doğu yörüngesindeki uzay haklarını 30  
yıl boyunca garanti altına almış olduğunu belirtti.

Konuşmasına: “Amacımız, 2022 yılında ülkemiz tarafından üretilen ilk haberleşme uydusu 
olan Türksat 6A’yı uzaydaki yerine yerleştirmektir. Yine önümüzdeki yıl, kendi tasarımımız 
ve üretimimiz olan İmece isimli yüksek çözünürlüklü gözlem uydumuzu da inşallah uzaya 
yolcu edeceğiz” diye devam etti. 

R.T.Erdoğan bununla birlikte, Türkiye Uzay Ajansı tarafından hazırlanan 2021-2030 Millî 
Uzay Programı’nın da yakın bir tarihte açıklanacağını  belirtti. 

Yeni Ku frekans bandına sahip olan Türksat 5A uydusu 31 derece doğu yörüngesinde hizmet 
verecek. Söz konusu uydunun kapsama alanında Türkiye, Avrupa ülkeleri, Orta Doğu, Kuzey 
Afrika, Merkez ve Batı Afrika, Güney Afrika, Ege ve Karadeniz bulunacak.  

Türkiye, uzayda yörünge hakkı bulunan 30 ülkeden biridir. 
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ŞUŞA, AZERBAYCAN’IN 
KÜLTÜR BAŞKENTİ İLAN EDİLDİ

5 Ocak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kültür Bakanı görevine atadığı Anar 
Kerimov ile yaptığı video konferans görüşmesinde: “Şuşa’yı Azerbaycan’ın kültür başkenti 
ilan ediyorum. Şuşa şehri bunu hak ediyor. Şuşa’nın sadece Azerbaycan’ın değil, bölgenin de 
kültür başkenti sayılabileceğini düşünüyorum” diye bir açıklama yaptı. 

Şuşa’nın restorasyonu ile ilgili çalışmaların başlamış olduğunu belirten Azerbaycan Devlet 
Başkanı: “Konutların ve tarihi eserlerin durum denetimi, hasar tespiti yapılmalı, hesaplanmalı 
ve Şuşa’nın restorasyonuna başlamalıyız. Ancak bu konuda zaman kaybetmeden, aynı zamanda 
acele etmeden, Şuşa’nın orijinal siması, tarihte eskiden olduğu gibi restore edilmeli” dedi. 

İ.Aliyev, Şuşa’daki camilerin de onarılması, restore edilmesi ve eski şekillerinin 
kazandırılması gerektiğini ifade etti. 

İşgal döneminde Şuşa’da bir çok eser vandal saldırılara uğramıştır. Artık işgalden kurtulan 
Şuşa’da restorasyon çalışmaları başladı  ve şehir orijinal simasını geri kazanacak.  
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KAZAKİSTAN, ÖZBEKİSTAN VE ABD
YATIRIM “ÜÇLÜSÜ”NÜ OLUŞTURDU

7 Ocak Kazakistan, Özbekistan ve ABD Hükümetleri, Merkez Asya’da üç taraflı yatırım 
ortaklığını (Merkez Asya Yatırım Ortaklığı’nı) kurma kararlarını duyurdular. Bu konuda 
onların ortak açıklaması yayınlandı.

Açıklamada, söz konusu girişim etkinliği kapsamında ABD Uluslararası Kalkınma 
Finansımanı Kurumu (DFC), Kazakistan ve Özbekistan’ın Hükümetleriyle birlikte 5 yıllık 
dönem içinde 1 milyar ABD doları tutarında yatırımın gerçekleşmesi için çalışlacak. Ödenekler, 
devlet dışı sektörün projelerini desteklemek ve geliştirmek için, aynı zamanda Merkez Asya 
bölgesinde karşılıklı verimli ekonomik ilişkilerin hızlandırılması için kullanılacak. 

Bu konuda daha çok, girişimcilerin yenilikçi iş fikirleri tercih edilecek. Yatırım “üçlüsü”nün 
mimarları, Merkez Asya ülkeleri arasında öncelikli alanlarda ticari ilişkilerin artması ve 
dayanışmanın gelişmesi için mümkün olan her tür yöntemden yararlanma amacını gütmekte. 



6

Turkic Weekly #208                                                                                                     International Turkic Academy

TÜRKMEN ÜRÜNLERİNİN PAKİSTAN LİMANLARI 
ÜZERİNDEN TRANSİTİ KONUSU 

MÜZAKERE EDİLDİ 

9 Ocak Pakistan’ın başkenti İslamabad’ta Türkmenistan’ın İslamabad Büyükelçisi Atacan 
Mövlamov ve Pakistan Başbakanı Abdul Razak Davut ticari ilişkileri ve onları geliştirmenin 
başlıca yönlerini  müzakere ettiler.  

Taraflar, söz konusu alandaki devletlerarası işbirliğinin tam olarak yararlanılmayan 
büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirttiler. Dolayısıyla iki ülke arasındaki ticaret 
hacminin artması için gereken adımların atılması gerektiğini ifade ettiler. 

Bununla birlkikte, taraflar, ticaretle ilgili ortak çalışma grubunun yakın bir tarihte 
düzenlenecek 3.toplantısında iki taraflı ticaretle ilgili bir çok konunun ele alınacağını 
bildirdiler. 

Aynı zamanda, ticaretle ilgili ortak çalışma grubunun 3.toplantısının gündem 
maddelerinin hazırlanması için teknik düzeyde istişarede bulunma kararı aldılar.

Görüşmede Türkmenistan-Pakistan Ortak Hükümetlerarası Komisyonu’nun bu yıl 
yapılacak 6.toplantısı ve İyi Niyet Memorandumunun (MoU) imzalanmasıyla ilgili konular 
da müzakere edildi. Daha önce Türkmenistan, Pakistan Hükümeti’ne Gvadr ve Karaçi 
limanlarından demiryolu ve karayolları üzerinden Türkmen ürünlerini taşıma önerisinde 
bulunmuştu. 

Bu amaçlarla Türkmenbaşı ve Gvadr limanları arasında iyi niyet memorandumunun 
imzalanması planlanmakta. 
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2020’DE ÖZBEKİSTAN’I 
1,5 MİLYON TURİST ZİYARET ETTİ

9 Ocak Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Özbekistan Turizm Komitesi Başkanı Aziz 
Abduhakimov, Enformasyon ve Kitle Komünikasyonu Ajansında yaptığı brifing toplantısında 
2020 yılında turizm sektöründe elde edilen sonuçlar ve 2021’e ait hedefler konusunda bilgi 
verdi.

A.Abduhakimov, geçen yıl Özbekistan’ı 1,5 milyon yabancı turistin ziyaret ettiğini ve 261 
milyon ABD doları tutarında hizmet verildiğini belirtti.

İç turizm göstergeleri ise, 1,8 milyon kişi etmiş. Bu yıl 1,7 milyon yabancı turistin gelmesi, 
yerli turist sayısının ise 7,5 milyona çıkması bekleniyor.  

Özbekistan Başbakan Yardımcısı: “Koronavirüs salgını yüzünden yaşanan kürsel kriz 
nedeniyle turizm en çok zarara uğrayan sektörlerden biri oldu. 2020’de ülkeye toplam 1 milyon 
504 bin yabancı turist geldi. 261 milyon dolar tutarında turizm hizmetleri verildi” dedi.

A.Abduhakimov, 2021 yılında yurtdışından 1,7 milyon turistin gelmesi için gerekli 
planların hazırlanmış olduğunu vurgulayarak 370 milyon dolar tutarında turizm hizmetinin 
verilmesi beklendiğini belirtti.  


