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ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI VE 
KAZAKİSTAN’IN KURUCU CUMHURBAŞKANI 

İŞBİRLİĞİNİN GÜNCEL KONULARINI GÖRÜŞTÜ

7 Mayıs tarihinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirzyoyev’in inisiyatifiyle onun 
ve Kazakistan’ın Kurucu Cumhurbaşkanı, Elbaşı Nursultan Nazarbayev arasında telefon 
görüşmesi gerçekleşti.

İki lider, 2. Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’na karşı kazanılan zafer ve yaklaşmakta 
olan Ramazan Bayramı (Ramazan Hayit, Oraza Ayt) dolayısıyla birbirini kutladı. Onlar, 
iki kardeş halka barış, huzur ve gelişim temennilerinde bulundu.   

Görüşmede Özbek-Kazak çok yönlü işbirliğinin güncel konuları müzakere edildi, 
Merkez Asya’daki durum üzerinde fikir alışverişi yapıldı. 

Çeşitli düzeylerde gerçekleşen etkin ve verimli ikili ilişkiler sayesinde sağlanan işbirliği 
dinamiği ayrıca belirtildi. 

Bu yılın başından itibaren ürün ticareti  %28 artış gösterdi. Geçen ay sınır bölgede 
Uluslararası Ticari ve Ekonomik İşbirliği Merkezi’nin inşaat çalışmaları başlatıldı. 

Uçkuduk-Kızılorda demir yolu, Türkistan-Taşkent hızlı tren hattı ve kara yolu inşaatı 
dahil öncelikli yatırım ve altyapı projelerini hazırlama ve hayata geçirme çalışmaları 
ortaklaşa yürütülmektedir. 

Özbekistan Cumhurbaşkanı ve Elbaşı, iki kardeş halk ve devlet arasında çok asırlık 
geçimişe sahip dostluk, iyi komşuluk, güven ve ortaklığa dayalı bağları güçlendirmek 
amacıyla kapsamlı ve verimli işbirliğini daha da artırmanın önemine vurgu yaptılar. 
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5 Mayıs tarihinde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülkenin yeni Anayasası’nı 
ve Kırgız Cumhuriyeti’nin Anayasası’na dair ilgili Kanunu imzaladı. İmza töreni, Ala Arça 
devlet rezidansında gerçekleşti.

Kırgızistan’ın yeni Anayasası’na dair referandum, ülkede 11 Nisan 2021’de yapılmıştı. 
Bunun sonucunda yeni Anayasa için yapılan seçimlerde vatandaşlardan %79’u “evet” oyu 

verdi. 
Yeni Anyasa gereği Kırgızistan’da ülkenin yönetim şekli parlamenter sistemden başkanlık 

sistemine geçilecek.      

KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI ÜLKENİN 
YENİ ANAYASASI’NI  İMZALADI
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TÜRKİYE, KIRGIZİSTAN VE TACİKİSTAN 
ARASINDA ARABULUCU OLMAYA HAZIR

3 Mayıs tarihinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye’nin başkenti Ankara’da 
Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Altınbek 
Mamayusupov ile görüştü. 

Görüşmede M.Şentop, Kırgızistan ve Tacikistan arasında meydana gelen 
anlaşmazlıkların kalıcı çözümü için Türkiye’nin her şeyi yapmaya hazır olduğunu belirtti. 

“Kırgızistan ve Tacikistan, ikisi de dost ve kardeş ülkemiz. Yaşanan sorunların kalıcı 
çözümü için adımlar atılması temennimiz. Türkiye olarak biz bu konuda üzerimize düşen 
her şeyi yamaya hazırız” dedi TBMM Başkanı.

M.Şentop, Ankara’nın iki ülke arasındaki sorunların çözümüne yardımcı olmakla 
birlikte Kırgız-Tacik sınırında yaşanan olaylarda zarar gören vatandaşlara yardım etmeye 
hazır olduğunu ifade etti. 

TBMM Başkanı, Bişkek ve Duşanbe arasında ilan edilen ateşkesin kalıcı olacağına 
inandığını belirtti.   

A.Mamayusupov, Kırgızistan ve Tacikistan arasındaki çatışmanın kısa bir süre 
içinde çözüm bulacağına ve ortaya bir barış süreci sunulacağına inandığını ifade etti. 
A.Mamayusupov: “Bu süreçte TÜRKPA’nın da, Türkiye’nin de katkıda bulunması Kırgız 
halkı için çok önemli. Türkiye’nin desteği her zaman Kırgız halkı tarafından hissedilmiştir. 
Hissedilmeye de devam ediyor. Bundan sonra da devam edeceğine inanıyoruz” dedi.  
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6 Mayıs günü Azerbaycan Enerji Bakanlığı ve Japonya’nın TEPSCO şirketi arasında 
işgalden kurtarılan bölgelerde “yeşil” enerji bölgesinin oluşturulmasına dair anlaşma 
imzalandı. 

Anlaşma, “yeşil” enerji bölgesinin oluşturulmasına ilişkin konsept ve genel ana planın 
hazırlanmasını öngörmektedir. 

Azerbaycan Enerji Bakanlığının açıklamasında: “Azerbaycan’ın işgalden kurtarılan 
bölgelerinde yenilenebilir enerji potansiyelinin (rüzgar, güneş ışığı, hidro ve jeotermal, 
biyoenerjik) verimli kullanımı amacıyla enerji yönetiminde çağdaş yaklaşımlara dayalı 
ve enerji verimliliğini sağlayacak teknolojilerin oluşturulması planlanmaktadır. Bunun 
yanısıra söz konusu proje kapsamında uluslararası deneyimin, bölgenin enerji ihtiyacının 
incelenmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının ortak bir ağa birleştirilmesi planlanmakta” 
denilmiştir. 

TEPSCO şirketi, Azerbaycan’da Kuzey-1 ve Kuzey-2 elektrik santrallerinin inşaat 
projelerini gerçekleştirme çalışmlarına katılmıştı. Bununla birlikte, 90’ı aşkın ülkenin 
projelerinde yer almış ve “yeşil” enerji alanında uluslararası bir deneyime sahiptir. 

3 Mayıs 2021’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan’ın işgalden 
kurtarılan topraklarında “yeşil” enerji bölgesinin oluşturulmasına yönelik tedbirlere dair 
yönergeyi imzalamıştı.  

JAPONYA’NIN ENERJİ ŞİRKETİ, AZERBAYCAN’IN 
İŞGALDEN KURTARILAN BÖLGELERİNE GELECEK



5

Turkic Weekly #225                                                                                                     International Turkic Academy

KAZAKİSTAN ASKERİ İHA ÜRETİMİNE 
BAŞLADI

7 Mayıs tarihinde “Kazakistan Havacılık Endüstrisi” Ltd (KAİ Ltd) bazında SKYALRK-
1LEX askeri insansız hava araçlarının montajını yapacak kuruluşun ve bu araçların servis 
bakımını yapacak merkezin açılış töreni yapıldı. 

Törende sembolik kırmızı kurdeleyi Kazakistan Silahlı Kuvvetlerine bağlı  Kara Kuvvetleri 
Baş Komutanı Yardımcısı tümgeneral Aleksandr Aşirov kesti ve böylece ülkenin silahlı 
kuvvetlerinin savunma gücünü artıracak yeni üretimi başlatmış oldu.

 SKYALRK-1LEX askeri insansız hava aracı, günün herhangi bir saatinde 3 saat içinde 40 
kilometre mesafeden doğrudan kaliteli videoveriler sağlayabilir niteliktedir. Bu tür araçlar, 
verimliliği nedeniyle dünyanın 25 ülkesinde kullanılmakta. Bunun yanısıra İHA’nın uçuş 
saati sayısı 100 binden fazladır. 

 Açılış törenine Endüstri ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı, Kazakhstan Engineering milli 
şirketi ve Milli Savunma Üniversitesinden temsilciler ve asker mensupları katıldı. 
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TÜRKMENİSTAN, AMUDERYA’DA BARAJI 
SAĞLAMLAŞTIRACAK

30 Nisan tarihinde Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov’un 
başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında Lebap vilayetinde Amuderya 
(Ceyhun) nehrinde bulunan Düyeboyun su depolama sistemine bağlı Sultan Sancar barajını 
sağlamlaştırma projesi, Türkmen liderin incelemesine sunuldu. Bu projenin ülkede su 
ihtiyacını karşılama işlemlerini olumlu etkileyeceği vurgulandı. 

Türkmenistan Devlet Başkanı, sunulan bilgileri inceledi ve Bakanlar Kurulu Başkan 
Yardımcısı Esenmırat Orazgeldiyev’in inisiyatiflerini destekleyerek projeyi onayladı. 
Bununla birlikte G.Berdimuhammedov, Özbekistan’la ücretli arazi kullanımına dair ek 
anlaşma yapılması konusunda talimat verdi. 

Baraj ve su depolama sistemlerinin başlıca amacı, Türkmenistan ve Özbekistan’ın bütün 
vilayetlerine sulama ve içme suyunun sağlanmasıdır. Ana barajda toplam 150 MW kapasiteli 
6 hidroelektrik ünitesi kuruldu. 

Daha önce G.Berdimuhammedov, tarım arazileri için su temin sistemlerinin 
modernizasyonu konusunda sorumlu şahıslara talimat vermişti. 
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