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AZERBAYCAN VE TÜRKİYE DIŞİŞLERİ BAKANLARI 
TELEFONLA GÖRÜŞTÜ 

16 Temmuz günü Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Cavuşoğlu ile Azerbaycan 
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov telefon görüşmesi gerçekleştirdi.  
Bakan Cavuşoğlu, yeni görevi dolaysıyla mevkidaşı Ceyhun Bayramov’u tebrik edip görevinde başarılar 
diledi. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Türk mevkidaşına içten kutlamaları için teşekkür etti.  
Bakan Bayramov ayrıca kardeş Türkiye’nin Azerbaycan’a gösterdiği daimi destekleri takdir ettiklerini 
belirtip Azebaycan-Ermenistan sınrlarında meydana gelen olaylarla ilgili yaptığı adilane açıklama için 
teşekkürlerini iletti. 
İki Türk devletinin dışişleri bakanları, iki kardeş ülke arasındaki stratejik işbirliğini geliştirmek için 
gerekli tüm çabaları göstereceklerinin altını çizdiler. 
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KAZAKİSTAN, OPEC+ ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDEKİ 
TAAHHÜTLERİNE UYACAK 

 

15 Temmuz günü OPEC+ Ortak Bakanlar İzleme Komitesi toplantısı yapıldı. Söz konusu toplantıda 
ülkelerin 2020 yılının Haziran ayı taahhütlerini yerine getirme konusu ele alındı. 
OPEC+ ülkeleri arasında daha önce 2020 yılının Mayıs-Temmuz döneminde 
toplam üretim kısıntısının günde ortalama 9.7 milyon varil olarak uygulanacağı hususunda mutabakata 
varılmıştı. Katılımcılar, anlaşmanın dünya petrol sanayisine olumlu etki yaptığını belirttiler. Farklı 
nedenlerle taahütlerini tam olarak yerine getiremeyen bazı ülkeler ek kısıntılara gitmeye hazır 
olduklarını teyit etti.  
Kazakistan, üzerine aldığı yükümlülüğü yerine getirmeye hazır olduğunu beyan etti. Daha önce resmi 
temsilcilerce OPEC+ sekreteryasına Mayıs ayının ilk 12 gününde sektördeki süredurum nedeniyle 
ülkede petrol üretiminin fazla olduğu belirtilmişti.  
OPEC+ anlaşması hükümlerine göre Ağustos ayında ve yıl sonuna kadar üretim kısıntısını günde 
ortalama 9.7 milyon varilden 7.7 milyon varile indirmek öngörülmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.milliyet.com.tr/haberler/uretim
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ÖZBEKİSTAN VE TÜRKİYE YATIRIM ORTAMINI 
İYİLEŞTİRİYOR 

 

Özbekistan ve Türkiye hükümetleri arasında imzalanan karşılıklı yatırımları teşvik etme ve 
korumaya ilişkin anlaşma 9 Temmuz’da yürürlüğe girdi. 
Özbekistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre anlaşmayla iki ülke 
yatırımcıları tarafından yapılacak yatırımlar için daha iyi koşullar sağlanacaktır. Yatırımcıların 
haklarını korumaya ilişkin hukuki zeminleri öngören anlaşmada sermaye ve teknolojinin serbest 
akışı, havalelerin rahat yapılması gibi hususlar da kaydedilmiştir. 
Söz konusu belge, dönemine göre karşılıklı yatırımları teşvik etme ve koruma konularını düzenleyen 
28 Nisan 1992 tarihli anlaşmanın yerine geçecektir. 
9 Temmuz’da ayrıca 8 Mayıs 1996 tarihli çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına eklemelerle 
düzeltmeler getiren Protokol yürürlüğe girmiştir. 
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AZERBAYCAN VE MACARİSTAN DIŞİŞELRİ 
BAKANLARI GÖRÜŞTÜ 

 

17 Temmuz tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycan’ı 
ziyarette bulunan Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü. 
Taraflar iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin düzeyinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. 
Bakan Bayramov, Macar mevkidaşını Azerbaycan-Ermenistan sınırlarındaki gerginlik başta olmak 
üzere bölgedeki durum hakkında bilgilendirdi.  
Bölgedeki gerginliğin kendilerini endişelendirdiğini ifade eden Bakan Szijjarto, Macaristan’ın Dağlı 
Karabağ’la ilgili tutumunun değişmediğini, sorunların katiyen Azerbaycan'ın uluslararası düzeyde kabul 
edilen devlet sınırları ve toprak bütünlüğü çerçevesinde çözülmesini desteklediklerini belirtti. 
Bakanlar ayrıca, mevcut küresel virus salgını şartlarında uluslararası işbirliği ve dayanışmanın önemini 
vurguladılar. Bakan Szijjarto bu bağlamda Macaristan’ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından 
yapılan COVİD-19’la mücadele konulu BM özel oturumunu düzenleme önerisini desteklediğini 
belirtti. 
Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin hukuki zeminini sağlamlaştırma konusuna da değinildi. 
Akraba iki ülkenin dışişleri bakanları, Türk Konseyi başta olmak üzere uluslararası teşkilatlar 
çerçevesindeki işbirliği üzerine görüş alışverişinde bulundular. Görüşme sonucuna göre birtakım 
belgelere imza atıldı. 
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TÜRKMENİSTAN’DA DSÖ AVRUPA BÖLGESİ OFİSİ 
HEYETİ ZİYARETİ HAKKINDA BRİFİNG 

DÜZENLENDİ 

 

15 Temmuz günü Türkmenistan’ın Sanayi ve Ticaret Odasında Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi 
Ofisi heyetinin Türkmenistan ziyareti sonuçlarıyla ilgili bir brifing düzenlendi.   
Brifinge Türkmenistan’ın dışişleri, sağlık, tıp sanayisi, tarım ve çevre bakanları ile yetkilileri, 
Türkmenistan’a akredite dış misyon şefleri ile uluslararası kuruluş başkanları, yerel ve yabancı basın 
mensupları katıldı. 
Toplantıda bir konuşma yapan Sağlık Bakanı Nurmuhammet Amannepesov,  DSÖ Avrupa Bölgesi 
Ofisi heyetinin çalışmalarını olumlu olarak değerlendirdi ve Hükümetin Bulaşıcı Hastalıklarla 
Mücadele Komisyonunun 12 Haziran’da düzenlenen son toplantısının sonuçları hakkında bilgi sundu.  
Heyet başkanı Catherine Smallwood, Türkmenistan’da 10 günlük görev süreci boyunca çeşitli tıbbi 
kurumları, giriş noktalarını, laboratuvarları ziyaret ederek yaptıkları çalışmanın sonuçlarını anlattı.   
BM Türkmenistan Daimi Temsilcisi Elena Panova, yaptığı konuşmada Türkmenistan’ın BM yapılarıyla 
işbirliğini takdir etti.  
Brifing sonucunda taraflar tüm insanlık için karşılıklı destek ve etkileşim içinde çalışmalara devam 
edeceklerini dile getirdiler.   
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MACARİSTAN, KIRGIZİSTAN’A YARDIMDA 
BULUNDU 

 

15 Temmuz günü Macaristan’ın COVID-19’la mücadele çerçevesinde Kırgızistan’a insani yardım 
yapmak amacıyla Kırgız Cumhuriyeti’ne çalışma ziyareti gerçekleştiren Macaristan Dışişleri Bakanı 
Peter Szijjarto ile Kırgızistan Dışişleri Bakanı Cengiz Aydarbekov bir araya geldi.  
Daha önce varılan anlaşmaların uygulanması, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sooronbay 
Ceenbekov’un 2020'de Macaristan'a yapması öngörülen ziyaret, Kırgız-Macar işbirliğinin daha da 
genişletilmesi ve derinleştirilmesi konuları ele alınan toplantıda Kırgız tarafı insani yardım için 
Macaristan Hükümetine teşekkür etti.  
Taraflar, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) işbirliği çerçevesinde özellikle, 
Macaristan’ın 2018'de Türk Konseyi’nin gözlemci statüsünü alması ve 2019'da Budapeşte'de Türk 
Konseyi'nin temsilciliğinin açılması ile birlikte hız kazanan ilişkilerin olumlu gelişmesinden duydukları 
memnuniyeti dile getirdiler. Ayrıca Macar tarafının Türk Konseyi ofisinin faaliyetini sürdürmesi için 
mali destek sağlamaya hazır olduğu belirtildi. 
Macaristan Dışişleri Bakanı, Macar tarafının yakın zamanda Kırgızistan’a Büyükelçi atamayı 
planladıklarını iletti. 
Macaristan tarafı Avusturya’da yaşayan Kırgız vatandaşların gönderdikleri yardımı da teslim etti. 
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