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KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI İLE AVRUPA 
KONSEYİ BAŞKANI ARASINDA TELEFON 

GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİ  

 

2 Nisan günü Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev, Avrupa Konseyi 
Başkanı Charles Michel’le bir telefon görüşmesi yaptı. Taraflar dünyadaki koronavirüs salgınıyla ilgili 
durumu ve önlenmesi için alınacak ortak tedbirleri ele aldılar. 
Charles Michel, Kazakistan Cumhurbaşkanı’nın ülkede Covid-19’un yaygınlaşmasını önlemeye karşı 
aldığı kararlarını ve bu çerçevede yapılan çalışmaları takdir ettiğini belirtti. Kazakistan’ın Avrupa 
Konseyi’nin Orta Asya’daki önemli ortağı olduğunu da dile getiren Başkan Michel, bu bağlamda 
Kazakistan’ın, Covid-19’a karşı mücadelesinin uluslararası ve bölgesel gayretlere dahil olmasının 
büyük önem arz ettiğini ve genel olarak Brüksel tarafından desteklendiğini ifade etti. 
Charles Michel, Kazakistan Cumhurbaşkanı’nın ülkede KOBİ’leri destekleme, istihdam sağlama ve 
vatandaş karşısındaki sosyal sorumluluklarını yerine getirmeyle ilgili tedbirlerini de takdir etti. 
Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev, Birleşmiş Milletler Genel Sekteteri Antonio Guterres’in 
dünyanın düşük gelirli ülkelerine yardım amaçlı 5 trilyon dolarlık ortak bir fonun oluşturulması dahil 
pandemiye karşı mücadele planlarını desteklediğini belirtti.   
Taraflar ayrıca, yeni “Kazakistan Cumhuriyeti – Avrupa Birliği” Geniş Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması 
hükümlerinin yerine getirilmesi dahil ikili ilişkilerin günümüzdeki durumu ve geleceği üzerine fikir 
alışverişinde bulunup diğer bölgesel ve küresel konular üzerinde durdular. Charles Michel, Astana 
süreci çerçevesinde Suriye görüşmelerinin düzenlenme imkanlarına değindi. Kasım-Jomart Tokayev, 
Kazakistan’ın Suriye’de barışı sağlamak amacıyla düzenlenen Cenevre sürecini tamamlayan Astana 
sürecinin sıradaki müzakeresinin gerçekleştirmeye hazır olduğunu teyit etti. 
Telefon görüşmesi Avrupa Konseyi’nin istekleri üzerine gerçekleşmiştir. 
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TÜRKMENİSTAN VE TATARİSTAN 
CUMHURBAŞKANLARI, TELEFONDA GÖRÜŞTÜ 

 

2 Nisan tarihinde Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ile Tataristan (Rusya 
Federasyonu) Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. 
Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov, Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov’la 
görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getirip geçmiş Nevruz Bayramı’nı kutladı ve kardeş 
Tataristan’a refah dileklerini iletti. 
Ülkelerin geniş alandaki mevcut iş birliğini geliştirmeye hazır olduğunu teyit eden taraflar, daha önce 
varılan anlaşmaların uygulanmasına yönelik konuları değerlendirdiler. 
Bu kapsamda Türkmenistan’ın, Tataristan’ın KamAZ, Tatneft gibi büyük otomobil şirketleri, Kazan 
Helikopter Fabrikası ve diğer kurumları ile işbirliği gibi imkanların verimli kullanılabileceği belirtildi. 
Örneğin Tatneft şirketi, yakıt ve enerji sektöründeki tesislerin yenilenmesi, Hazar’ın Türkmen 
kıyısındaki enerji kaynaklarının araştırılması konusunda görüşmeler yapmaktadır.  
Taraflar ayrıca kültürel ve sosyal alanlarda ilişkilerin geliştirimesinin önemini dile getirdiler. Bu 
bağlamda Türkmen Lider, Tataristan’ın yüksek öğretim kurumlarında eğitim gören Türkmen 
öğrencilere gösterilen özen için teşekkür etti. 
Liderler dünya ekonomisini olumsuz yönde etkilemekte olan koronavirüs pandemisiyle ilgili durumu 
ve virüsün yayılmasını önlemek için tıbbi malzemelerin üretimi hususlarını da ele aldılar. 
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SOORONBAY CEENBEKOV, CYRIL MULLER İLE 
GÖRÜŞTÜ 

 

1 Nisan günü Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Dünya 
Bankası'nın Avrupa ve Orta Asya bölgesinden sorumlu Başkan Yardımcısı Cyril Muller ile 
telefonda gündemdeki konuları ele aldı. Görüşmede taraflar ikili işbirliği hususlarına değinip 
Covid-19 salgınıyla mücadelede alınabilecek ortak tedbirleri değerlendirdiler. 
Cumhurbaşkanı Ceenbekov, virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için ülkelerin gayretlerin 
birleştirimesinin önem arz ettiğini belirtti ve Dünya Bankası’na mevcut durumdan dolayı ülke 
ekonomisini desteklemek amacıyla Kırgızistan’a mali destekte bulunma önerisi yaptı. 
Başkan Yardımcısı Muller, Dünya Bankası’nın virüs salgını sonucunda meydana gelen mali ve 
diğer sıkıntıları gidermek için tüm gayretleri sarf edeceğini teyit etti.  
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88 ÜLKE TÜRKİYE’DEN YARDIM TALEBİNDE 
BULUNDU  

 

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü 
Dr. Hans Kluge ile video konferans yöntemi ile yaptığı görüşmede yeni tip koronavirüs (Covid-19) 
ile mücadele sürecinde toplam 88 ülkenin Türkiye’den ekipman hususunda yardım talebinde 
bulunduğunu belirtti. 
Taraflar dünyada Covid-19 sonucunda oluşan durumu değerlendirip Türkiye ile Dünya Sağlık 
Örgütü Avrupa Bölgesi arasında 2020 ve 2021 yıllarını kapsayacak iki yıllık iş birliği anlaşmasını 
imzaladı. 
Hans Kluge, İtalya ve İspanya dahil olmak üzere birçok ülkeye Covid-19 salgınıyla mücadelede 
yardım eden Türkiye'ye teşekkür etti ve salgını yenmek için toplumun fiziksel teması azaltacak şekilde 
mobilize edilmesi gerektiğini belirtti.  
Türkiye Sağlık Bakanı, Türkiye’nin yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranının yüzde 62 olduğunu, 
koruyucu ekipman anlamında ise Türkiye'nin kendine yeterli ve Avrupa bölgesine göre oldukça iyi 
durumda bulunduğunu vurguladı. Çok sayıda ülkeden malzeme teminine ilişkin yardım talebi 
gelmekte olduğunu dile getiren Bakan Koca, “30'a yakın ülkenin ihtiyaçlarını gidermek üzere bir çaba 
içinde olduk. En son Almanya'nın da 2 milyon maske talebi olmuştu. Onu da önümüzdeki birkaç 
gün içinde temin ediyor olacağız. İngiltere'nin de yeni bir talebi oldu. İngiltere'ye de benzer şekilde 
imkanlarımız ölçüsünde bu desteği sağlamış olacağız. Bu süreçte bizden ekipman talebinde bulunan 
toplam 88 ülke olduğunu söylemek istiyorum.” dedi. 
Sağlık Bakanı Koca, Covid-19’un çözümünün bilimden geçtiğinin, bilimin ihtiyacının ise kanıt, veri 
ve iş birliği olduğunun altını çizdi. 
Konferans sonunda işbirliği anlaşması imzalandı. 
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MACARİSTAN DIŞİŞLERİ VE DIŞ TİCARET 
BAKANI’NDAN TÜRKİYE VE ÖZBEKİSTAN’A 

TEŞEKKÜR 

 

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile 
mücadele sürecinde ülkesine yardım eden Türkiye ve Özbekistan’a teşekkür etti. 
Bakan Szijjarto’nun Facebook hesabında yaptığı açıklamaya göre Macaristan, koronavirüs ile 
mücadele kapsamında Türk Konseyi’nden yardım istemiş, bunun üzerine Türkiye maske yapımında 
kullanılacak 8 ton tekstilin Macaristan'a ihracatına izin vermiş, Özbekistan ise 150 bin maske 
göndermiştir. 
Bakan Szijjarto, “Türk ve Özbek hükümetlerinin yardımı çok önemli ve müteşekkiriz. Gerçek dost 
kötü zamanda belli oluyor.” cümlelerini yazdı. 
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ÖZBEKİSTAN’DAN KIRGIZİSTAN’A İNSANİ YARDIM  

 

2 Nisan günü Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in girişimleri ile demiryollarıyla  
Kırgızistan’ın Oş şehrine insani yardım gönderildi. 
Kırgız tarafına 17 vagonda toplam bin ton un, yedi bin koruyucu tulum, 7 bin solunum maskesi, 20 
bin eldiven, 500 gözlük ve 200 pirometre iletildi. 
Kırgız tarafından Kırgız Hükümeti Oş Vilayeti Temsilcisi Uzarbek Cılkıbayev, Olağanüstü Durumlar 
Bakan Yardımcısı Ravşan Rısbayev ve diğer devlet temsilcileri ile basın mensuplarının iştirak ettikleri 
insani yardımı teslim etme töreni Oş Tren İstasyonu’nda gerçekleşti. 
Törende bir konuşma yapan Cılkıbayev, Kırgız tarafının Özbekistan yönetiminin desteklerini takdir 
ettiğini belirtip devlet başkanlarının güvene dayalı ilişkileri ile karşılıklı çıkara dayalı ve gelişme 
gösteren Kırgız-Özbek ilişkilerine yakışır biçimdeki yardımlarından dolayı Özbekistan halkına 
teşekkür etti. 
Kırgız Cumhuriyeti Olağanüstü Durumlar Bakanı tarafından imzalanan belge uyarınca insani yardımı 
teslim almak ve ülke çapında dağıtmak için gerekli teknik ve diğer çalışmalar yapılmıştır. 
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AZERBAYCAN’IN PETROL ÜRETİMİNİ AZALTMA 
YÜKÜMLÜLÜĞÜ KALKTI 

 

1 Nisan tarihinde Azerbaycan’ın OPEC+ ülkelerinde günlük petrol üretiminin 1,7 milyon barel 
azaltılmasına ilişkin 6 Aralık 2019 tarihinde imzaladığı “İşbirliği Bildirgesi”nin geçerlilik süreci sona 
ermiştir.  
Geçen zaman zarfında Azerbaycan, “İşbirliği Bildirgesi”nden doğan 27 bin barel hacmindeki 
yükümlülüğünün tamamını yerine getirmiştir. Ocak-Mart aylarında ülkenin günlük petrol üretimi 
yaklaşık 754 bin bareli oluşturmuştur. Azerbaycan bundan sonraki petrol üretimini 2020 yılının 
planlarına ve mevcut duruma uygun olarak yapacaktır. 
Dünya petrol piyasasının istikrarından yana olan Azerbaycan, bu amaçla OPEC+ ülkeleri arasında 
uzlaşma sağlamak için Mart ayında yapılan istişare sürecine katılmış olup bundan sonra da OPEC+ 
çerçevesinde petrol üretici ülkelerle yakın işbirliğine devam edecektir. 
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