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AZERBAYCAN’IN ÖNERİLERİ ÜZERİNE BM ÖZEL 
OTURUMU YAPILDI  

 

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in önerileri üzerine 10 Temmuz günü 
Birleşmiş Milletler Teşkilatının özel oturumu çalışmaya başladı. Toplam 30 özel oturum yapan BM,  
31. Özel oturumu Azerbaycan’ın teşebbüsleri üzerine düzenledi. Azerbaycan’ın COVID-19’la 
mücadele önlemleri yabancı meslektaşlar tarafından genel olarak takdir edilmektedir. 
8 Temmuz günü Devlet Başkanı Sayın İlham Aliyev ile BM Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres 
arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşmiş, BM Genel Sekreteri Azerbaycan’ın yeni tip koronavirüsle 
(Covid-19) küresel mücadelenin konuşulacağı özel bir oturum düzenleme önerisini desteklediklerini, 
teknik ve lojistik konuları çözmede teşkilatın iş birliğine hazır olduğunu dile getirmişti. Genel Sekreter 
ayrıca Azerbaycan’nın BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini gerçekleştirme çerçevesinde aktif bir 
şekilde çalıştığını vurgulamıştı. 
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ÖZBEKİSTAN VE ABD HÜKÜMETLERİ ORTAK 
BİLDİRİ KABUL ETTİ 

 

8 Temmuz günü Özbekistan Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri hükümetleri tarafından 
yatırım ve alt yapıyı geliştirme alanında iş birliğini arttırmaya ilişkin ortak bildiri kabul edildi. 
Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev’in 2018 yılının Mayıs ayında 
ABD’ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında iki ülke devlet başkanlarınca kabul edilen Ortak Bildiriyi 
temele alarak “Stratejik ortaklığın yeni çağını” derinleştirme çabalarını teyit eden taraflar, yeni istihdam 
sağlayacak özel girişimcilik projelerini gerçekleştirme, halka alt yapı, eğitim ve sağlık hizmetleri sunma, 
alternatif enerji çalışmalarında iş birliği hususunda ilgili ve istekli olduklarını belirtti. 
Taraflar ayrıca, Orta Asya’da uzun süreli ekonomik istikrar, gıda ve çevre güvenliği sağlayan önemli alt 
yapı projelerini hayata geçirme ve Orta Asya ülkeleri ile Afganistan, Pakistan, Hindistan ülkeleri 
arasında bölgesel fon oluşturma konularında çabaları birleştirmenin önemini vurguladı.  
Ortak bildiride bunların dışında ikili iş birliğine ilişkin bazı güncel sorunlar kaydedildi. 
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TÜRKİYE VE KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANLARI 
SALGINLA MÜCADELE KONUSUNU GÖRÜŞTÜ 

 

6 Temmuz günü Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kırgız 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Sooronbay Ceenbekov ile telefonla görüştü. 
Verimli geçen telefon görüşmesi sırasında cumhurbaşkanları koronavirüsle mücadelede iş birliği 
konusunu ele aldılar. İki kardeş Türk devletinin başkanları ayrıca ikili ilişkileri geliştirme hususlarında 
da görüş alışverişinde bulunup Türk Dünyasındaki iş birliğini arttırmada önem arz eden bazı bölgesel 
konulara değindiler. 
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KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI ASTANA FİNANS 
MERKEZİ MAHKEME BAŞKANININ YEMİN 

TÖRENİNE KATILDI 

 

8 Temmuz günü Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Kassym-Jomart Tokayev, Astana 
Uluslararası Finans Merkezi (AUFM) Mahkemesi Başkanı tayin edilen Lord Mans’ın resmi yemin 
törenine katıldı. Tören, çevrim içi formatta düzenlendi. 
Törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Tokayev, Kazakistan’ın her zaman uluslararası 
standartlara uygun çağdaş, profesyonel ve bağımsız adli sistem oluşturmaya çok önem verdiğini, bu 
bağlamda 2018 yılında Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı, Elbaşı Nursultan 
Nazarbayev’in teşebbüsleriyle kurulan AUFM’nin ülkenin adli sistemde yapısal reformlardan yana 
olduğunu ispat ettiğini belirtti. 
Devlet Başkanı Tokayev’e göre koronavirüs salgını ile petrol fiyatlarındaki düşüşün neden olduğu 
küresel kriz şartlarında Merkezin ülke ekonomisini iyileştirme ve yatırım çekmede önemi ile rolü ortaya 
çıkmıştır. 
Kazakistan Cumhurbaşkanı, “AUFM, güvenilir mali platform niteliği taşımalı ve yabancı yatırımcılarda 
Kazakistan’a karşı güveni arttırmalı. Merkezin kilit yapılarından olan ve genel hukukun bağımsız adli 
sistemini temsil eden mahkemenin AUFM’nin işleyişi ile bu anlamda Kazak yatırım programının etkili 
bir biçimde hayata geçirilmesinde büyük rol üsteleneceği muhakkaktır.” sözlerini söyledi. 
Cumhurbaşkanı Tokayev, toplantının sonunda Lord Woolf’a Merkezin adli sistemini oluşturma 
sürecine sağladığı katkılar için teşekkür edip Lord Mans’a AUFM Mahkeme Başkanlığı görevinde 
başarılar diledi.  
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TÜRKMENİSTAN VE KAZAKİSTAN DIŞİŞLERİ 
BAKANLARI, İŞ BİRLİĞİNİN ÖNCELİKLERİNİ 

GÖRÜŞTÜ  

 

8 Temmuz günü Türkmenistan Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Kazakistan 
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 
İki Türk devletinin dışişleri bakanları, görüşmede bazı bölgesel ve uluslararası konuları; siyasi ve 
diplomatik, ticari ve ekonomik, ulaştırma, kültürel ve sosyal alanlardaki ikili ilişkileri arttırma 
hususlarını ele aldı. 
Taraflar, Türkmenistan ile Kazakistan’ın dünya gündemindeki güncel sorunlarda sergiledikleri yakın 
tutumlardan duydukları memnuniyeti dile getirip uluslararası kuruluşlar nezdinde etkileşimi arttırma, 
siyasi girişimlerin karşılıklı desteklenmesi konularına değindi. 
Telefon görüşmesinde ayrıca COVID-19 salgınıyla mücadelede iş birliğinin önemi vurgulandı.  
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BİŞKEKTE ÇOK AMAÇLI MODERN HASTANE İNŞA 
EDİLECEK 

 

8 Temmuz günü Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Sooronbay Ceenbekov, Kırgızistan’ın 
başkenti Bişkek’te çok amaçlı modern bir hastane inşa edileceğini duyurdu. Söz konusu bilgi, 
Cumhurbaşkanı Ceenbekov’un vatandaşlara gündüzleri ilk yardım hizmeti sunmak üzere açılan 
hastaneyi ziyareti sırasında yapıldı. 
Bişkek belediyesinin modern hastanenin inşaatı için arsa baktığını belirten Devlet Başkanı, “Genel ve 
çağdaş hastanenin olmayışı özellikle içinde bulunduğumuz sıkıntılı dönem için zor bir durumdur. 
Bişkek’te tüm sağlık hizmetlerinin sunulacağı çok amaçlı bir hastane inşa edeceğiz. Devlet ve özel 
sektörün katılımıyla inşa edilmesi planlanan çağdaş hastaneye yatırım yapmak isteyen yatırımcılar 
mevcuttur. Bu türden modern hastaneler tüm vilayet merkezlerinde inşa edilecek.” — bilgilerini verdi. 
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