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AZERBAYCAN’DA BAKÜ’NÜN KURTULUŞUNUN  
102. YILDÖNÜMÜ KUTLANDI 

 

15 Eylül Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü’nün kurtuluşunun (15 Eylül 1918) 102. 
yıldönümü dolayısıyla  Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir telefon görüşmesi 
gerçekleştirdi. 
Nuri Paşa önderliğindeki Kafkas İslam Ordusunun Azerbaycan’ın Milli Ordusuyla birlikte Bakü’yü 
düşman işgalinden kurtardığını belirten Azerbaycan Devlet Başkanı, bu şanlı mücadelenin bütün 
şehitlerini rahmet ve hürmetle andığını ifade etti. Bakü Zaferi’nin yıldönümü münasebetiyle Bakü’de 
ve Azerbaycan’ın çeşitli bölgelerinde kutlama etkinlikleri düzenlenmekte.  
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisini aramasından dolayı Azerbaycan Devlet 
Başkanı İlham Aliyev’e teşekkür ederek tebriklerini iletti ve ayrıca bir kutlama mesajı göndermiş 
olduğunu da belirtti.   
İki Türk devletinin Cumhurbaşkanları, iki  kardeş ülkenin bütün konularda bir birine hep arka 
çıkacaklarını vurguladılar.  
Bunun dışında, görüşme esnasında Azerbaycan ve Türkiye arasında çeşitli alanlarda 
işbirliğini geliştirme perspektifleri de ele alındı. 
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KAZAKİSTAN DEVLET BAŞKANI  
BM 75. GENEL KURULUNA KATILACAK  

 

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev BM 75. Genel Kurulu çalışmalarına katılacak. 
Bunu Kazakistan Devlet Başkanının basın sözcüsü facebook hesabı üzerinden duyurdu.  
Birleşmiş Milletler kuruluşunun 75. yıldönümü genel görüşmelerinin ana teması “İstediğimiz 
Gelecek, İhtiyacımız Olan Birleşmiş Milletler: Çoktaraflılığa Toplu Bağlılığımızı Yeniden 
Onaylama”olacak.   
Koronavirüs salgını devam etmekte olduğundan dolayı BM Genel Kurul toplantılarında üye 
ülkelerin devlet başkanlarının video konferans yoluyla konuşma yapması planlanmaktadır.  
Kazakistan Devlet Başkanı, 21 Eylül’de BM’nin 75. yıldönümü münasebetiyle yapılacak Genel Kurul 
üst düzey toplantısına, 23 Eylül’de ise, BM genel görüşmelerine katılacak.  
K.J.Tokayev, video konferans yoluyla, biri BM’nin 75. yıldönümü münasebetiyle ve diğeri ise,  genel 
görüşmelerin gündem konularıyla ilgili olmak üzere iki konuşma yapacak. Kazakistan Devlet 
Başkanının doğrudan İngilizce yapacağı konuşmalarında eleştirilere rağmen BM’nin başka bir 
alternatifi olmayan evrensel bir kuruluş olduğunu vurgulayacağı tahmin edilmekte. Aynı zamanda, 
2030 yılına kadar istikrarlı gelişimi sağlama, koronavirüs salgınıyla mücadele, küresel ekonomik 
gelişmeyi destekleme, teröre karşı mücadele, nükleer silahsızlanma ve nükleer silahların yayılmasını 
önleme, iklim değişikliği gibi küresel güncel sorunların çözümünde uluslararası toplumun birleşerek 
hareket etmesi gerektiğine değinecek. Bunun yanı sıra, K.J.Tokayev’in Merkez Asya’da bölgesel 
kooperasyon konusu üzerinde duracağı ve uluslararası hususlarla ilgili bazı inisiyatiflerini ortaya 
koyacağı düşünülmektedir.  
Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Jomart Tokayev daha önce 2019’da BM 74. Genel Kurulunun 
açılış törenine katılmıştı. 
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HÜKÜMETLERARASI TÜRKMEN-KAZAK 
KOMİSYONU TOPLANDI 

 

17 Eylül Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta Türkmen-Kazak Ekonomik, Bilimsel, Teknik ve 
Kültürel İşbirliği Komisyonunun olağanüstü toplantısı gerçekleşti. Toplantıya Türkmenistan’ın 
bakanları, sektörel daire başkanları ve Aşkabat’a gelen Kazakistan Başbakanı Askar Mamin katıldı.    
Görüşme kapsamında katılımcılar, son yıllarda devletlerarası ilişkilerin bütün alanlarda istikrarlı bir 
şekilde arttığını ve verimli bir şekilde devam edecek potansiyele sahip olduğunu memnuniyetle ifade 
ettiler.   
Özellikle hem Türkmenistan, hem Kazakistan’ın öncelik verdiği petrol ve gaz, ulaştırma ve iletişim 
sektörlerindeki işbirliği perspektiflerine vurgu yapıldı. Bu alanlardaki verimli işbirliğinin canlı bir 
örneği, Kuzey-Güney ulaşım koridorunun “altın” halkası olarak kabul edilen Kazakistan-
Türkmenistan-İran demir yolunun inşasıdır.  
Toplantı katılımcıları, iki ülkenin elverişli coğrafi konumunun önemli ulaşım ve transit koridorlarını 
oluşturmaya yönelik işbirliğini daha da geliştirmeye uygun olduğunu ve bundan yararlanılması 
gerektiğini belirttiler.       
Türkmen-Kazak ilişkilerinin önemli bir kısmını sosyal konular oluşturduğu için, eğitim, bilim, sağlık 
ve kültür alanlarında yapılacak işbirliğinin önemi vurgulandı.  
Katılımcılar, toplantı sonucunda varılan anlaşmaların iki kardeş ülke arasındaki ilişkilere 
yeni bir soluk getirerek hız kazandıracağına inandıklarını ifade ettiler.   
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TBMM BAŞKANI ÖZBEKİSTAN YASAMA MECLİSİ 
BAŞKANINI ANKARA’YA DAVET ETTİ 

 

16 Eylül TBMM Başkanı Mustafa Şentop Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı Nuriddinjon İsmailov 
ile telefon telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve görüşme sırasında Özbek meslektaşını Tükiye’ye 
davet etti. 
N.İsmailov, Özbekistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin pekişmesi için gösterdiği üstün gayretten 
dolayı  TBMM Başkanına teşekkür etti. Ayrıca yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede 
Türkiye’nin yaptığı tıbbi yardımlarından dolayı duyduğu memnuniyetini belirterek, TBMM 
Başkanını Özbekistan’a davet etti.  
Mustafa Şentop, kardeş ülkenin üst düzey yetkilileri ile özel görüşmenin önemini ifade ederek, 
N.İsmailov’u Türkiye’de ağırlamaktan onur duyacağını belirtti.  
Bununla birlikte TBMM Başkanı, uluslararası platformlarda Özbekistan ile işbirliğini 
önemsediklerini vurguladı. 
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KIRGIZİSTAN VE MACARİSTAN DIŞİŞLERİ 
BAKANLARI İŞBİRLİĞİNİ ETKİNLEŞTİRME 

KONUSUNDA ANLAŞTILAR 

 

Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cengiz Aydarbekov Macaristan’a yaptığı iş gezisi sırasında 17 
Eylül’de Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü.  
Görüşmede Kırgız tarafı, insani yardımlarından dolayı Macaristan Hükümeti’ne teşekkür etti. Aynı 
zamanda, daha önce varılan anlaşmaları hayata geçirme konularını,  Kırgızistan Cumhurbaşkanı 
Sooronbay Ceenbekov’un 2020’de Macaristan’ı ziyaretini organize etme yoluyla Kırgız-Macar 
işbirliğini daha da genişletme ve derinleştirme konularını müzakere ettiler.  
Taraflar, Kırgızistan Devlet Başkanının ziyareti sırasında ele alınmak üzere şu an hazırlanmakta olan  
anlaşmaların ve diğer belgelerin taslaklarını detaylı olarak incelediler.  
C.Aydarbekov, Kırgızistan Devlet Başkanının Macaristan’ı ziyareti, iki ülke ve iki halk arasındaki 
verimli işbirliğinin devam etmesi için sağlam bir temel oluşturacağını belirtti.  
C.Ayadarbekov: “Kırgızistan, uluslararası arenada Macaristan’ı önemli ve güvenilir bir ortak olarak 
görmekte. Kırgızistan’da Macaristan’ın diplomatik temsilciliğinin açılması ve koronavirüs salgınıyla 
mücadelede Kırgızistan’a insani yardım kapsamında Sizin Bişkek’e gerçekleştirdiğiniz iş geziniz, iki 
taraflı ilişkilerin gelişmesine tarafların çok önem verdiğini ve konuya içtenlikle yaklaştığını 
göstermektedir” diye vurguladı.  
İki ülke bakanları, ticaret, ekonomi ve yatırım alanlarındaki işbirliğini etkinleştirme konusunda 
anlaştılar.  
İki taraflı görüşmeler sonucunda Kırgızistan ve Macaristan Dışişleri Bakanları basın yayın 
mensupları için ortak basın toplantısı düzenlediler. 
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ÖZBEKİSTAN ALTIN İHRACATINDA  
DÜNYA LİDERİ OLDU 

 

Bir çok ülke, devlet düzeni ve ekonomisine istikrarlı bir gelecek sağlamak için mümkün olduğu kadar 
bol miktarda altın üretmeye ve biriktirmeye çalışır. Dünya Altın Konseyinin (WGC) verilerine göre,  
Özbekistan 2020’nin Temmuz ayında 11,6 ton değerli metal satarak dünyanın en büyük altın satıcısı 
konumuna geldi.  
Altın satışında  6,1 ton ihracat endeksi ile Moğolistan ikinci sırada yer aldı. Kıyaslamak için 
belirtelim ki, Rusya ve Almanya söz konusu dönemde 500’er kg altın satmıştır.  
Altın alımında ise, 19,4 ton ile Türkiye ilk sırada yer aldı. Katar – 3,1 ton, Hindistan – 2,8 ton, 
Kazakistan – 1,9 ton ve Ukrayna – 300 kg altın ile Türkiye’yi takip etmekte.  
Temmuz ayında dünya piyasasında  altının gramı ortalama 58 dolar üzerinden satılmıştı. Şimdi ise,  
62 dolara kadar yükselmiş durumda.  
2020’nin birinci yarısında Özbekistan’ın altın-döviz rezervleri neredeyse %11 artış göstermiştir.         
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