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28 Aralık 2018 tarihinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye Cumhurbaşkanı Süleyman 

Soylu’yu kabul etmiştir. 

İ. Aliyev, S. Soylu ile görüşmesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile yakınlığına 

değinerek Azerbaycan ile Türkiye’nin dost ülkeler olduğunu belirtmiştir. 

Azerbaycan Devlet Başkanı, Türkiye İçişleri Bakanı’na Azerbaycan ve Türkiye’nin birlikte 

gerçekleştirdiği ortak projelerden bahsetmiştir. 

S. Soylu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı’na kendisini kabul ettiği için teşekkür edip Türkiye 

Cumhurbaşkanı’nın selamlarını iletmiştir. 

Türkiye İçişleri Bakanı ayrıca Azerbaycan’ın ulusal lideri Haydar Aliyev’in Türkiye-Azerbaycan 

ilişkileriyle ilgili “Tek millet, iki devlet” dediğini hatırlatarak söz konusu ifadenin günümüzde de geçerli 

olduğunu ifade etmiştir. 

Bakan’a göre Bakü ile Ankara arasındaki dostluk ve iş birliğine dayalı ilişki kendi coğrafyalarına, 

dünyaya ve milletlerine çok büyük katkılar sağlamaktadır. 

Türkiye İçişleri Bakanı Soylu, “Kaderiniz kaderimizdir” demiştir. 

 

 

 

 

 

 



TÜRKMENİSTAN VE ÖZBEKİSTAN, 

İŞBİRLİKLERİNİN ÖNCELİKLERİNİ ELE ALDILAR 
 

 
 

28 Aralık 2018 tarihinde Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulı Berdımuhamedov ile Özbekistan 

Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde ülkeler arasındaki 

ilişkilerin öncelikli alanları konuşulmuştur. 

İki Türk devleti başkanları, yakıt ve enerji, sanayi, ulaştırma ve haberleşme, tarım alan ve sektörlerinde 

iş birliğini arttırmak ve ortak projeler gerçekleştirmek için büyük potansyelin mevcut olduğunu 

vurgulamışlardır. 

Taraflar, karşılıklı ilgi duyulan ve gündemi meşgul eden bazı bölgesel ve küresel sorunlar üzerine de 

fikir alış verişinde bulunmuşlardır. Bu bağlamda iki Orta Asya ülkesinin genel barışı, güvenliği ve 

istikrarı sağlamak adına BM, BDT ve diğer uluslararası kuruluşların anlaşma hükümlerine bağlı 

kalacağının ve o çerçevede etkileşimde bulunacağının altı çizilmiştir. 

İstatistik bilgilere göre Özbekistan’la Türkmenistan arasındaki ticaret hacmi 2017 yılında 177,3 milyon 

doları bulmuştur. 2018 yılının Nisan ayında toplam tutarı 250 milyon doları geçen ortak projelerin 

gerçekleştirilmesini öngören anlaşmalar ile mutabakat zabıtları imzalanmıştır. 

Bol miktarda hidrokarbon kaynaklarına sahip Türkmenistan ve Özbekistan, enerji alanında 

çeşitlendirmeye gitmektedir.  

İnşaatı 2009 yılında başlayan Türkmenistan - Özbekistan – Kazakistan - Çin doğal gaz boru hattı 

projesi bunun en somut örneğidir.  

Resmî Aşhabat, Özbekistan iş çevresini Türkmenistan – Afganistan – Pakistan - Hindistan (TAPİ) 

doğal gaz boru hattı projesine katılmaya davet etmiştir. Türkmenistan parselinin inşaatı 2015 yılının 

Aralık ayında başlamıştır.  

Özbekistan’a ayrıca Türkmenistan’ın Hazar Denizi’ndeki petrol ve gaz yataklarının işletilmesi işine 

başlama teklifi de yapılmıştır.  

Aşhabat ayrıca, Türkmenistan - Özbekistan - Tacikistan - Afganistan - Pakistan güzergâhında Orta 

Asya’dan Güney Asya’ya elektrik enerjisi temini projesi çerçevesinde iş birliğinde bulunmaya isteklidir. 



Bu aşamada Özbekistan – Türkmenistan – İran - Oman ulaştırma güzergâhı oluşturma projesi de ele 

alınmaktadır. Bu, uluslararası yük taşımacılığını arttıracak ve dünya piyasasına çıkışı sağlayacak yeni 

ulaştırma koridorlarını oluşturma imkânı sağlayacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KIRGIZİSTAN’DA TURİST POLİSİNİN TANITIMI 

YAPILDI 

 
 

28 Aralık’ta Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Kırgız Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’nın emri üzerine 

Ağustos 2018 Tarihinde birimleri oluşturulmaya başlayan turist polisinin tanıtımı yapıldı. 

Aralık 2018 Tarihinde İçişleri Bakanı Kaşkar Cunuşaliyev’in “Turist polisi birimlerinin rütbe 

işaretlerinin onaylanması” emri yaynlandı. Bu emre istinaden uniformalar koyu griden lacivert rengine 

değiştirildi.  

Bunların dışında turist polisinin devlet arması resminin bulunduğu armaları, devlet bayrağı işlemeli 

lacivert renkli oval üçgen şeklindeki kol bandlarının eskizleri hazırlanarak onaylandı. 

Yeni polis birimi Kırgızistan topraklarında bulunan turistler ve diğer ülke vatandaşlarının güvenliğini 

sağlayacak ve yabancı turistlere güvenlik ve yerel yasalarla ilgili danışmanlık hizmet verecektir.  

Turist polisinde çalışmak isteyenlerin yabancı dil ve yasalara vakıf olması gerekiyor.  

Kırgızistan misafirleri turist polisine hayatı ve sağlığının korunması dahil olmak üzere farklı konularda 

başvurabilir ve yardım isteyebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AZERBAYCANLI SPORCULAR 2018 YILINDA 750’Yİ 

AŞKIN MADALYA KAZANDI 
 

 
 

2018 yılında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yönetiminde spor alanında büyük başarılar elde 

edildi. 2018 yılının spor sonuçlarıyla ilgili haberi 27 Aralık’ta düzenlenen etkinlikte Azerbaycan Gençlik 

ve Spor Bakanı Azad Rahimov verdi. 

А. Rahimov Azerbaycan Devlet Başkanının spora gösterdiği dikkat ve ilginin uluslararası 

müsabakalarda zafere ulaşmak için itici bir güç olduğunu söyledi. 

Bakan, 2018 yılındaki dünya ve Avrupa şampiyonaları,  Avrupa birincilikleri, Kupa yarışmaları ve 

uluslararası müsabakalarda Azerbaycanlı sporcuların 263 altın, 230 gümüş ve 260 bronz madalya olmak 

üzere toplam 753 madalya kazandıklarını belirtti. 

А. Rahimov Azerbaycanlı sporcuların Buenos Aires’teki III.Yaz Gençlik Olimpiyat oyunlarına 

katılmak için 17 lisans aldıklarını ve oyunlarda üç altın, bir gümüş ve üç bronz madalya kazandıklarını 

dile getirdi. 

Bakan ayrıca Devlet Başkanı İ.Aliyev’in spor alanında yürüttüğü politika sayesinde Azerbaycan’ın 

sporcu bir ülke olarak kabul edildiğini söyledi. A.Rahimov sporun maddi ve teknik altyapısını 

geliştirmede başarılar elde ettiklerini sözlerine ekledi.  

Bakan gelecek yıl Azerbaycanlı sporcuların ciddi sınavdan geçeceğinin altını çizdi: “Onlar  2020 yılında 

Tokyo’da yapılacak Yaz Olimpiyat Oyunlarına ve diğer uluslararası müsabakalara katılacaklardır. 

Vazifelerini layıkıyla yerine getireceklerini umuyorum” dedi. 
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