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TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI TÜRKMENİSTAN’I 
ZİYARET ETMEYİ PLANLIYOR

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan’ı ziyaret etmeyi 
planlıyor. Söz konusu ziyaretle ilgili hususlar, R.T.Erdoğan’ın Türkmenistan Dışişleri 
Bakanı Raşid Meredov ile görüşmesinde ele alındı. 

Bilindiği üzere, R.Meredov’un Türkiye ziyareti sırasında Türkmenistan ve Türkiye 
Dışişleri Bakanlıkları arasında 2021-2022 dönemine ait İşbirliği Programı imzalanmıştır.

Söz konusu belge, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ve Türkiye Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından imzalandı. 

Görüşmede taraflar, politik, diplomatik, ticari, ekonomik, kültürel ve hümaniter 
yönlerde işbirliğini ekinleştirme, Türkmenistan ve Türkiye arasında yatırımları 
genişletme konularını müzakere ettiler. 

Bakanlar, bölgesel ve uluslararası strüktürler kapsamında iki ülke ilişkilerinin 
pekişmesinin önemine vurgu yaptılar. 

Bilindiği üzere, 22 Şubat 2021’de Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı, 
Dışişleri Bakanı Raşid Meredov Ankara’ya (Türkiye) iş gezisine gelmişti.

23 Şubat günü R.Meredov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
kabul edilmişti.  
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BM İnsan Hakları Konseyi’nin 22 Şubat günü gerçekleşen olağan 46. toplantısında 
Özbekistan, BM İnsan Hakları Konseyi’ne tam üye olarak kabul edildi. Toplantıda Özbekistan 
Cumhurbaşkanı Şevket Mirzyoyev’in bildirisi dinlendi. Özbekistan Devlet Başkanı, ülkedeki 
müstakbel demokratik oluşumların öncelikli hedeflerini ve Hükümet’in Konsey kapsamında 
gerçekleştireceği faaliyetlerini belirtti.   

Ş.Mirzyoyev, engelli olan şahısların haklarının sağlanmasına yönelik çalışmalar üzerinde 
ayrıca durdu. Özbekistan, engelli insanlar için çeşitli olanakların tanınmasından sorumlu 
Bölgesel Kurulun oluştrurulmasına dair bir inisiyatifte bulundu. Bu konuda en önemli adım, 
engelli şahısların haklarına ilişkin yeni bir yasanın kabul edilmesidir. 

Özbekistan nüfusunun yarısından fazlasını oluşturan gençlerin haklarını savunma 
sorunları üzerinde de duran, Ş.Mirzyoyev, BM himayesinde gençlerin haklarıyla ilgili 
Dünya Konferansının düzenlenmesini ve gençlerin haklarıyla ilgili özel bir müessese kurma 
konusunun incelenmesini teklif etti. 

İnsanları zorunlu çalıştırma ve çocuk çalıştırma sorununun ortadan kaldırılmasına 
yönelik çalışmalara devam edilecek. Çocuk Ombudsmanlığına dair Kanunun hazırlanması ve 
kabulüne yönelik çalışmalar yapılmaktadır.     

Bunun yanı sıra Özbekistan, İşkenceye Karşı Sözleşmenin Seçmeli Protokolünü onaylama 
niyetini de ifade etti. 

Bununla birlikte, devlet dışı ticari olmayan kuruluşlar ve basın yayın araçlarına ilişkin 
kanunların hazırlanmakta olduğu bildirildi. 

ÖZBEKİSTAN, BM İNSAN HAKLARI 
KONSEYİ’NE TAM ÜYELİĞE KABUL EDİLDİ
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KIRGIZİSTAN VE TATARİSTAN 
CUMHURBAŞKANLARI GÖRÜŞTÜ

24 Şubat günü Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tataristan (Rusya 
Federasyonu) Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov ile görüştü.

Taraflar, Kırgız-Tatar ilişkilerinin perspektifleri konusunda fikir alışverişinde 
bulundular. S.Caparov, Kırgızistan ve Tataristan halkını kültür benzerliği, dil yakınlığı, 
ortak din ve ortak geleneklerin birleştirmekte olduğunu ve bunun desteklenmesi 
gerektiğini ayrıca vurguladı. 

S.Caparov, günümüzde Rusya’nın daha gelişmiş bölgelerinden biri olan Tataristan’ın 
başarılarını Kırgızistan halkının büyük bir sevinç ve ilgiyle takip ettiğini belirtti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı, Tataristan Cumhurbaşkanı R.Minnihanov’un Kırgız-
Tatar ilişkilerinin gelişmesini bizzat kendisi takip ettiğinden duyduğu memnuniyetini 
belirterek, ona teşekkür etti. 

S.Caparov: “Biz, yakın işbirliği kurmaktan büyük mutluluk duyar, iki ülke halkının 
çıkarları doğrultusunda ekonomik, ticari ve kültürel ilişkileri hep geliştireceğiz” dedi. 

Tataristan Cumhurbaşkanı, taraflar arasında dostluk ilişkilerin korunmasının önemini 
vurguladı. Bununla birlikte, Kırgızistan ve Tataristan arasında ilişkileri ve ekonomiyi 
geliştirmeye daha çok önem verilmesi gerektiğini ifade etti. 

R.Minnihanov, elektronik yönetim, altyapı projelerini geliştirme ve diğer alanlarda 
deneyim alışverişine hazır olduklarını da belirtti. 



4

Turkic Weekly #215                                                                                                     International Turkic Academy

23 Şubat günü Ankara’da Azerbaycan, Türkiye ve Türkmenistan Dışişleri Bakanlarının 
üçlü toplantısı gerçekleşti.

Toplantı sonrası, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı, Dışişleri 
Bakanı Raşid Meredov’un katılımıyla basın toplantısı düzenlendi. 

Bakanlar, üçlü toplantı sonrası ortak bildiri imzaladı, sonra toplantı sonuçlarına dair 
fikir alışverişinde bulundular. 

Taraflar, 26 Mayıs 2014’te Bakü’de, 29 Ocak 2015’te Aşkabat’ta, 28 Ağustos 2015 
Antalya’da ve 19 Temmuz 2017’de Bakü’de gerçekleşen üçlü toplantılarda kabul edilen 
bildirilere bağlılıklarını belirttiler. Üye devletlerin bağımsızlıklarına saygı duyacaklarını 
ve uluslararası düzeyde kabul edilen sınırları kapsamında toprak bütünlüklerini kayıtsız 
şartsız destekleyeceklerini teyit ettiler.  

Onlar, kapsayıcı bir barış, istikrar ve ortak refah alanı yaratma vizyonunun altını çizerek 
çok taraflı işbirliği olanaklarını geliştirmek için Türkmenistan-Türkiye-Azerbaycan üçlü 
mekanizmasından yararlanmanın önemini vurguladı.   

AZERBAYCAN, TÜRKİYE VE TÜRKMENİSTAN 
DIŞİŞLERİ BAKANLARININ ÜÇLÜ TOPLANTISI 

GERÇEKLEŞTİ
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SOYKIRIM ANISINA İTHAF EDİLEN WWW.
KHOJALYTODAY.COM WEB-SİTESİNİN TANITIMI 

YAPILDI

26 Şubat günü Uluslararası Hocalı İçin Adalet Kampanyası kapsamında Haydar Aliyev 
Fonu’nun destekleriyle hazırlanan www.khojalytoday.com akademik kaynak sitesinin tanıtımı 
yapıldı. 

1992’de 25 Şubat’ı 26 Şubat’a bağlayan gece, Sovyet Ordusu’nun Hankendi’deki 366. 
Motorlu alayının destekleriyle Ermeni silahlı kuvvetleri tarafından gerçekleştirlen Hocalı 
soykırımına ilişkin gerçeklerin tüm dünyaya duyurulması için oluşturulan söz konusu veri 
tabanında Hocalı faciasına ilişkin resmi belgeler, yabancı ve yerli araştırmacıların akademik 
çalışmaları, uluslararası basında yer alan bilgiler, olay tanıklarının ifadeleri yer almaktadır. 

Bu arada belirtmek gerekir ki, günümüzde birçok ülke Hocalı’da yaşananları soykırım 
olarak tanıyan kararları kabul etmiş durumda. Bir kısım ülkede Hocalı soykırımı kurbanlarının 
anısına anıtlar dikilmiştir. Bunun için www.khojalytoday.com web-sitesinin “Uluslararası 
Destek” bölümünde ayrı bir yer ayrılmıştır.    
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TÜRKİSTAN, DÜNYA MİRASI ŞEHİRLER 
ÖRGÜTÜ’NE ÜYE OLDU

Kazakistan’ın güneyinde bulunan Türkistan şehri, Dünya Mirası Şehirler Örgütü’ne 
(OWHC) resmen üye oldu.  2 Nisan günü Türkistan, Uluslararası X. Avrasya Dünya Mirası 
Şehirleri Konferansı’na ev sahipliği yapacak. OWHC’e üye olmasıyla Türkistan’ın statüsü 
yükselecek. 

Bu konuda şehir valiliği mensupları tarafından: “Türkistan’da bulunan ve gök mavisi 
kubbesiyle dünyanın gönlünü fetheden Hoca Ahmet Yesevi türbesi, artık çok sayıda turistin 
ilgi odağı haline gelecek” denildi. 

Dünya Mirası Şehirler Örgütü, UNESCO tarafından korunan mirasların yönetimine 
ilişkin yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanmasına destek olunması amacıyla 1993’te Fas’ta 
(Marokko) kurulmuştur.  

Kazakistan yönetiminin, Sırderya nehri yakınlarında bulunan şehrin idari merkez olarak 
yeniden yapılanmasına dair 2018 tarihli kararı, Türkistan’ın gelişimini olumlu yönde 
etkilemiştir. 

Söz konusu eski şehirde Hoca Ahmet Yesevi türbesi başta olmak üzere bir çok dinî ve 
tarihî eser bulunmakta ve bu durum Türkistan’a dünyanın her tarafından turist gelmesini 
sağlamaktadır. Türkistan’ı yılda ortalama bir milyona yakın turist ziyaret etmekte. 2025’te 
bu rakamın beş milyona çıkması beklenmektedir. 

Şehirde uluslararası hava alanı, Türk Halkları Müzesi, Kazak Hanları ve Kahramanları 
Merkezi, Gençler Sarayı, Hoca Ahmet Yesevi Müzesi gibi birçok sosyal ve kültürel yerlerin 
inşaat çalışmaları devam etmektedir. 

2019-2020 döneminde şehrin altyapısının geliştirilmesi için 1,4 milyar dolar tutarında 
ödenek tahsis edilmiştir.   
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