
2020/195



1

Turkic Weekly #195                                                                                                     International Turkic Academy

9-10 Eylül tarihlerinde Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan’ın Dışişleri Bakanları 
Moskova’da bir araya geldi ve yapılan görüşme sonucunda ortak bir bildirge kabul ettiler.

Bildirgede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in çağrısına karşılık olarak ve Rusya 
Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Ermenistan 
Başbakanı Nikolay Paşinyan’ın arasında sağlanan anlaşma gereği taraflar aşağıdaki 
konularda anlaştılar denilmiştir:

1. Uluslararası Kızılhaç Komitesinin aracılığıyla ve onun kriterlerine uygun olarak 
esirlerin ve cenazelerin değişimi için insani amaçlarla 10 Ekim 2020’de saat 12.00 itibarıyla 
ateşkes ilan edilecek.

2. Ateşkes rejiminin kesin parametreleri ek olarak onaylanacak.
3. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti AGİT Minsk Grubu’nun 

eşbaşkanlarının aracılığıyla çözümün temel ilkeleri gereği barışın mümkün mertebe en kısa 
sürede sağlanması amacıyla esaslı müzakerelere başlayacak.

4.  Taraflar müzakere formatının değişmezliğini teyit ederler.
Bu arada, Dağlık Karabağ bölgesinde daha önce geçerli olan durumun değişmesi, 

Azerbaycan’ın en önemli başarısı olarak nitelendirilebilir.    
Şimdi ise, Azerbaycan’ın elde ettiği askeri başarısını diplomatik yollarla temelli olarak 

sağlamlaştırması gerekir. 

DAĞLIK KARABAĞ’DA ATEŞKES:
AZERBAYCAN’IN BAŞARISI 
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9 Eylül’de Kazakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan Devlet Başkanlarının 
Kırgız Cumhuriyeti’ndeki olaylarla ilgili ortak açıklaması kabul edildi. Açıklama metninde:

“Kardeş Kırgızistan’da yaşanmakta olan olaylar bizi ciddi bir şekilde endilşelendirmekte. 
Biz, geçmişi yüzyıllara dayanan dostluk, iyi komşuluk, ortak kültürel ve manevi değerlerle 

birbirlerine bağlanmış yakın komşular olarak bu zor günlerde ülkede barışın, huzurun 
korunması ve istikrarın sağlanması için Kırgızistan halkını sağduyulu davranmaya davet 
ederiz. 

Kırgızistan’da ülkenin Anayasa’sı ve milli mevzuatları kapsamında barış ve huzurun 
sağlanması, ortaya çıkan sorunların çözümü için bütün siyasi partiler ve toplumsal grupların 
gereken gayreti göstereceğine inanmaktayız.   

Kırgızistan’ın istikrarı, bütün Merkez Asya genelinde bölgesel güvenlik ve istikrarlı 
gelişimin önemli faktörlerinden biridir. 

Ülkelerimiz, ortak bir geçmişe sahip ve birlikte ortak bir geleceği inşa etmekte. Merkez 
Asya halklarını gelecek nesiller için barış, huzur ve gelişimi sağlama isteği birleştirmekte.

Ortak amaçları paylaşan ülkelerimiz, ticari ve ekonomik, yatırım, ulaştırma ve iletişim, 
kültürel ve hümaniter ilişkiler, sınır bölgeler ve bölgelerarası yardımlaşma açısından bölgesel 
işbirliğini etkin bir şekilde pekiştirmekte.

Biz, Merkez Asya ülkeleri arasındaki işbirliğini güçlendirme yolunda ilerlerken Kırgızistan 
halkının birlik ve beraberliğe, huzurlu ve bağımsız gelişime doğru attığı adımlarında hep 
destekleyeceğiz” denilmiştir.   

MERKEZ ASYA DEVLET BAŞKANLARININ
KIRGIZİSTAN’LA İLGİLİ ORTAK AÇIKLAMASI
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KAZAKİSTAN VE ÖZBEKİSTAN DEVLET 
BAŞKANLARI TELEFONDA GÖRÜŞTÜLER

7 Eylül Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı 
Şevket Mirzyoyev arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. İki Türk devletinin Başkanları, 
geçmişi  yüzyıllara dayanan sağlam dostluk ve komşuluk bağlarını, güven ve stratejik ortaklık 
ilkelerini esas alan  iki taraflı ilişkilerin mevcut durumunu ve onu geliştirme perspektiflerini 
görüştüler.  

K.Tokayev ve Ş.Mirzyoyev, koronavirüs salgınını önleme ve olumsuz etkilerini giderme 
amacıyla  iki ülke hükümetleri düzeyinde sağlanan işbirliğinden, etkin bilgi ve deneyim alış 
verişinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. 

Görüşme esnasında iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasına, girişimcilik ve 
ülkeler düzeyinde kooperatiflerin genişletilmesine, kültürel ve insani ilişkilerin pekişmesine 
yönelik ortak projelerin yürütülmesine ayrı önem verildi. 

Özbekistan ve Kazakistan Devlet Başkanları, bölgede meydana gelen gelişmeler konusunda 
fikir alış verişinde bulundular. Devlet Başkanları, Kırgızistan’daki durumun söz konusu 
ülkenin Anyasası ve mevzuatı çerçevesinde en kısa sürede istikrarına kavuşacağına 
inandıklarını belirttiler. 

K. Tokayev, Kazakistan’ın kardeş Kırgızistan’la dostluk ilişkilerinin ve stratejik ortaklığın 
pekişmesinin önemini dikkate alarak hareket edeceğini vurguladı.  
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TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI KATAR’I 
ZİYARET ETTİ

7 Ekim Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar’ın başkenti Doha’ya 
resmi ziyaret gerçekleştirdi. Türkiye Cumhurbaşkanını Katar Savunma Bakanı Halid bin 
Muhammed el-Atiyye, Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve diğer 
yetkililer karşıladılar. 

Türkiye Cumhurbaşkanına bu ziyaretinde TC Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı 
Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı 
Sözcüsü İbrahim Kalın  eşlik etti.

R.T.Erdoğan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.
Görüşmede iki lider, iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirme yollarını ele aldı, aynı 

zamanda bölgesel ve uluslararası gündemdeki güncel sorunlar konusunda fikir alış verişinde 
bulundular.     
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ÖZBEKİSTAN VE TÜRKMENİSTAN 
CUMHURBAŞKANLARI BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ 

KONULARINI GÖRÜŞTÜ 

8 Ekim’de Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirzyoyev ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı 
Gurbanguli Berdimuhammedov arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. 

Görüşmede iki kardeş ülke liderleri, gündemin gücel konularını ele aldılar, bununla birlikte 
uluslararası siyaset ve bölgesel işbirliği konularında fikir alış verişinde bulundular. 

Geniş bir alana yayılan kürsel koronavirüs salgınının olumsuz etkilerine karşı mücadele 
etmek amacıyla, her şeyden önce ticaret, sanayi kooperatif, enerji, tranzit, tarım ve diğer kilit 
sektörlerde işbirliği projelerini geliştirme konusuna ayrı önem verildi.

Bu bağlamda iki ülkenin Dışişleri Bakanlarının geçen ay gerçekleştirdikleri siyasi istişare 
görüşmelerinin verimli sonuçları olumlu değerlendirildi. 

Görüşme esnasında Özbekistan ve Türkmenistan Cumhurbaşkanları, geçen yıl Kasım 
ayında Taşkent’te gerçekleşen Merkez Asya Devlet Başkanlarının olağan istişare görüşmesi 
sonucunda alınan karar ve varılan anlaşmaların gereğini yerine getirme gidişatını müzakere 
ettiler. Söz konusu önemli görüşme formatı kapsamında gerçekleşen verimli diyalogun 
önemine vurgu yapıldı. 

Güvenlik, ekonomi, yenilikçilik, ulaştırma, turizm, bilim, eğitim ve kültür, bölgedeki 
ülkeler arasındaki çok yönlü işbirliğinin önemli konuları olarak belirtildi. 

İki Türk devletinin liderleri Kırgızistan’daki gelişmeler üzerinde ayrıca durdular. 
Kırgızistan Anayasası çerçevesinde ülkede mümkün olduğunca kısa süre içinde istikrarın 
sağlanması gerektiği vurgulandı. 

Aynı zamanda ileride gerçekleşecek üst düzey etkinliklerin grafiği de görüşüldü. Söz 
konusu görüşme sıcak ve samimi ortamda gerçekleşti.   
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TÜRKMENİSTAN, AFGANİSTAN VE ABD ARASINDA 
ULUSLARARASI POLİTİKA KONULARINDA 

GÖRÜŞME YAPILDI

8 Ekim’de Türkmenistan-Afganmistan-ABD formatında ilk toplantı gerçekleşti. 
Toplantıda Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, ABD Dışişleri Bakanının siyasi 
konulardan sorumlu yardımcısı David Hale ve Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Mohammed 
Hanif Atmar video konferans yoluyla görüştüler. 

Görüşmede taraflar, siyasi, ticari, ekonomik ve insani açıdan önemli konuları müzakere 
ettiler. 

Taraflar, Türkmenistan’ın inisiyatifiyle üç taraflı diyalog kapsamında gerçekleşen söz 
konusu görüşmenin başta Afganistan’a yardım yapılması olmak üzere, bölge gündemindeki 
konuların görüşülmesi ve çözümü için yeni bir soluk getireceğini ifade ettiler. 

Görüşmenin başlıca konularından biri, çok yıllık silahlı çatışmaların durdurlmasını 
ve bölgede barışın sağlanmasını amaçlayan Afganlar arası müzakerelerin yürütülmesi 
hususuydu. Bu konuda Türkmenistan’ın komşu ülkede barış ve istikrarın sağlanmasında 
sadece politik ve diplomatik mekanizmaların uygulanmasını savunan kesin tutumuna vurgu 
yapıldı. 

Görüşmede taraflar, ulaştırma ve tranzit, yakıt ve enerji koridorlarını geliştirme 
konularını da ele aldılar. Aynı zamanda Lapis-Lazuli koridorunun verimli kullanılmasına 
yönelik işbirliği konusu da görüşüldü. Taraflar, başta TAPİ ve TAP olmak üzere, altyapı 
projelerini ortaklaşa gerçekleştirme olanaklarını da görüştüler. 

Görüşme sonucunda taraflar, ortak bir bildirge kabul ettiler. 


