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10 Kasım 2020’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Ermenistan Başbakanı ve Rusya Devlet 
Başkanı tarafından imzalanan üç taraflı Anlaşma gereği Ağdam bölgesine giren Azerbaycan 
ordu birlikleri bölgede bir dizi çalışmalar gerçekleştirdi. Azerbaycan ordusunun bu 
istikamette hareket güvenliğini sağlamak amacıyla gece vakti bölgede mayın temizleme 
çalışmaları yapıldı, istihkâm çalışmaları tamamlandı ve yollar kullanılır hale getirildi. Şu 
an bölgedeki Azerbaycan ordu birlikleri mensuplarını ve zırhlı araçları yerleştirmeyle ilgili 
gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 

İşgalden kurtarılan Ağdam bölgesi tamamen Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçti. 
Ağdam şehir merkezine Azerbaycan bayrağı dikildi, milli marşı çalındı ve Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı, Silahlı Kuvvetlerin Ali Baş Kumandanı İlham Aliyev’e bölgenin işgalden 
kurtarıldığı rapor edildi.  

Azerbaycan askerleri tarafından Cuma camisi ve etrafı temizlendi, camide ezan okundu ve 
Cuma namazı kılındı. 

AĞDAM’A AZERBAYCAN BAYRAĞI DİKİLDİ 
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18 Kasım Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev Kazakistan Cumhurbaşkan
lığına bağlı Yabancı Yatırımcılar Konseyi’nin çevrimiçi iş forumu katılımcılarına hitap etti. 

K.J.Tokayev’in konuşmasının başlıca konusu, Kazakistan pazarlarının ekonomik etkinliğini 
ve cazibesini artırmaya yönelik devlet tarafından uygulanacak yöntem ve yaklaşımlar idi. 

Kazakistan Cumhurbaşkanı, devletin bu amaçlarla sağlam tedbirler alacağını ayrıca belirtti. 
Kazakistan Hükümeti’nin yeni geliştirilmiş düzenleyici sistem hazırlayacağını kaydetti. 
Devletin bütün kontrol, tetkik, ruhsat vermeye yetkili ve diğer makamlarının kapsamlı teftişe 
tabi tutulacağını bildirdi. 

K.J.Tokayev konuşmasında salgın sonrası dönemde dijital ekonominin hızlı gelişimini 
sağlayan bilgi işlem teknolojileri sektörü üzerinde de ayrıca durdu. Kazakistan Devlet Başkanı, 
söz konusu sektörün gelişimi için Kazakistan’ın 5 yıl içinde 500 milyar tenge tutarında yatırım 
çekmeyi düşündüğünü, bunun çözümü için dünyanın önde gelen teknolojik şirketlerinin ciddi 
desteğine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Konuşmasını tamamlarken, K.J.Tokayev, başta Nur Sultan, Almatı, Çimkent ve Atırav 
olmak üzere ülke genelinde veri analizi yapan dört büyük veri merkezi inşa etmek için 
hazırlıklar yapıldığını dile getirdi. Söz konusu merkezler, kapsamlı bir dijital potansiyele 
sahip olacak ve uluslararası dev enformasyon hattının bir kısmını oluşturacak.     

KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI ÜLKEDE 
İŞLETMEYE CANLILIK KAZANDIRACAK 

YAKLAŞIMLARI BELİRTTİ
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T.C. CUMHURBAŞKANI TÜRKİYE 
İHRACATÇILAR MECLİSİ (TİM) 

ÜYELERİNE HİTAP ETTİ  

19 Kasım Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul’da Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) üyeleriyle yaptığı görüşmesinde Türkiye’nin yeni küresel, siyasi ve ekonomik 
düzende gücünü ve etki alanını genişletmek için her türlü fırsata, imkana ve altyapıya sahip 
olduğunu açıkladı. 

R.T.Erdoğan, Türkiye’nin gelişimi ve ekonomisinin güçlenmesi için ülkenin bütün 
kaynaklarından yararlanılacağını belirtti. Cumhurbaşkanı, üretim hacminin artırılmasına 
ayrı bir vurgu yaparak, bunun istihdam ve ihracatın artmasını sağlayacağını ifade etti. 

Konuşmasında Türk lider, Türkiye’nin yerli ve yabancı yatırımcıların önlerindeki engelleri 
kaldırdıklarını dile getirerek: “Demokrasimizi, hak ve özgürlükleri, hukuku güçlendirerek 
yatırımları canlandıracak, ekonomimizi büyütecek, istihdamı artıracağız” ifadelerini kullandı. 

T.C. Hükümeti’nin COVID19 salgınıyla mücadele konusunda aldığı tedbirlere değinen 
R.T.Erdoğan, Türkiye’nin bu konuda bir çok gelişmiş ülkeye nazaran daha başarılı olduğunu 
belirtti. 
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KIRGIZİSTAN VE ÖZBEKİSTAN İKİ TARAFLI 
İŞBİRLİĞİ KONULARINI

 GÖRÜŞTÜ

20 Kasım Kırgız Cumhuriyeti Başbakan Vekili Artem Novikov ile Özbekistan Cumhuriyeti 
Başbakan Yardımcısı Sardor Umurzakov arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. 

A.Novikov, Özbekistan Hükümeti’nin koronavirüs salgınının yaygınlaşmasını önleme 
çalışmaları kapsamında yaptığı insani yardımlarından dolayı teşekkür etti.

Görüşmede, üretim kooperatiflerinin kurulması, ticari ve lojistik merkezlerin inşası, iki 
ülkenin sınır bölgelerinde serbest ekonomik (sanayi) bölge oluşturulmasına yönelik ortak 
projeler yoluyla ticari ve ekonomik işbirliğini etkinleştirme, karşılıklı ticaret hacmini ve 
çeşidini artırma hususları ele alındı.   

Taraflar, Aralık 2020’de iki ülkenin sınır bölgeleri başkanları Kurulu’nun 3. toplantısını 
düzenleme konusunda anlaştılar.  Kurul toplantısı kapsamında Kırgız Cumhuriyeti ve 
Özbekistan Cumhuriyeti arasında ticaret hacminin artırılması amacıyla ticari ve ekonomik 
alanda işbirliğinin genişletilmesi ve derinleştirilmesine yönelik Uygulamalı Tedbirler 
Planı’nın (Yol haritası) imzalanması planlanmaktadır. 

Görüşme sonunda taraflar, iki taraflı işbirliğinin güncel sorunlarının çözümü için diyaloga 
devam etmeye hazır olduklarını ifade ettiler. 
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ABD VE ÖZBEKİSTAN STRATEJİK ORTAKLIĞA 
DEVAM ETME NİYETİNDE

20 Kasım 2020’de ABD başkenti Washington’da Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz 
Kamilov başkanlığındaki heyet, Özbekistan ve ABD arasındaki 8. Siyasi istişare toplantısına 
katıldı. ABD heyetine ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı Güney ve Orta Asya İlişkileri Bürosu 
Genel Sekreter Birinci Yardımcısı  Dean Thompson başkanlık etti. 

Taraflar, iki taraflı ilişkilerin mevcut durumu ve gelişim perspektiflerini, bununla birlikte, 
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirzyoyev’in Mayıs 2018’de ABD’ye yaptığı resmi ziyareti 
esnasında varılan anlaşmaları gerçekleştirme işlerinin gidişatını ele aldı. Özbekistan ve ABD 
arasındaki çok yönlü işbirliğinin daha da derinleşitirlmesi üzere öncelikli yönleri belirlendi.  

Her iki tarafın da aradaki dayanışmanın mevcut durumunun korunmasına, ortak gündem 
maddeleriyle ilgili bütün konularda sıkı ve düzenli diyalogun desteklenmesine önem verdiği 
ifade edildi. 

ABD tarafı, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirzyoyev’in yönetiminde ülke genelinde 
bütün alanlarda yapılan kapsamlı reformların sonuçlarını takdir ettiğini dile getirdi. ABD, 
insan haklarının korunması ve inanç özgürlüklerinin genişletilmesine yönelik reformların 
yapılması bakımından  Özbekistan’da dikkate değer bir ilerleme olduğunu belirtti ve 
Özbekistan’ın 20212023 dönemi için BM İnsan Hakları Konseyi’ne seçilmesi dolayısıyla 
kutladı. 

ÖzbekistanABD işbirliğinin politik alanda düzenli ve artış gösteren nitelikte olduğu 
kaydedildi. Uluslararası teşkilatlar ve çokyönlü kuruluşlar kapsamında işbirliğinin güncel 
konularına ilişkin fikir alışverişi yapıldı. 

Müzakereler sonucunda stratejik ortaklık Diyalogu olarak her yıl iki taraflı istişare toplantı 
formatının oluşturulmasına dair karar alındı. Taraflar, 2021’de Taşkent’te Diyalog’un 
faaliyete başlama toplantısını yapma konusunda anlaştılar.     



6

Turkic Weekly #201                                                                                                    International Turkic Academy

TÜRKMENİSTAN’DA KAZAKİSTAN TV
 KANALLARI YAYIN YAPACAK

Kazakistan’ın “Habar 24” ve “Kazakh TV” televizyon kanalları Türkmenistan’da yayın 
yapacak. “Habar 24” TV kanalının yayınladığı haberlere göre, Kazak tarafı bu konuda resmi 
teyit almış durumda. 

Kazakistan Enformasyon ve Toplumsal Gelişim Bakanı Aida Balayeva söz konusu olayın 
yurtdışında yaşayan Kazakların kültürel ve toplumsal bağlarını korumaya yardımcı olacağını 
ifade etti.

Adı geçen Kazakistan TV kanalları Türkmenistan’da bir kaç yıldır  IPTV aracılığıyla 
yayınlanmakta. Türkmenistan’da IPTV abonelerinin yayın listesinde 100’den fazla TV 
kanalı yer almaktadır. Bunlardan büyük çoğunluğu haber, spor, bilimsel ve eğitici, çocuk 
kanalı, film, müzik vs. olmak üzere tematik kanllardır. 

Bu arada belirtmek gerekir ki, Türkmenistan’da yayın yapan kanallar arasında Rusya, 
Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Ukrayna, Beyaz Rusya, İran kanlları yer almakta. 
Türkmenistan’da yaşayan ilgili etnik grupların temsilcileri bütün gün ana dillerinde TV 
programlarını izleyebilir.

Bunun yanı sıra, Türkmenistan’da Türkiye, Avrupa Birliği, ABD ve diğer ülkelerin TV 
kanlları da yayın yapmakta.    


