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Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılmasıyla sonuçlanan  Vatan Muharebesi’nde 
kazanılan zafer dolayısıyla 10 Aralık Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Azadlık Meydanı’nda 
askeri geçit töreni düzenlendi.

Zafer geçidi törenine Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mehriban Aliyeva, 
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan katıldı.

Azerbaycan’ın Vatan Muharebesinde, yani “Demir Yumruk” operasyonunda kazandığı 
büyük zafer dolayısıyla düzenlenen askeri geçit törenini Azerbaycan Savunma Bakan 
Yardımcısı, Zafer Nişanı ile ödüllendirilen korgeneral Kerim Veliyev yönetti.

Zafer geçidi töreninde 3.000’den fazla askeri personel yer aldı, çağdaş askeri teknik 
araçlar, füzeler, askeri toplar, hava savunma sistemleri ve askeri gemiler dahil 150 parça 
askeri ekipman sergilendi. Aynı zamanda savaş sırasında Ermenistan güçlerinden ele 
geçirilen askeri ekipmanlar da gösterildi. 

Törende Azerbaycan ve Türkiye Cumhurbaşkanları resmi konuşma yaptı. Konuşmalarında 
Azerbaycan ve Türkiye’nin dostluk ve kardeşlik bağlarına; Azerbaycan’ın Vatan 
Muharebesi’nde kazandığı zaferin bütün Türk Dünyası için önemine; Ermenistan dahil, 
bölgedeki bütün ülkelerle barış içinde yeni yaşam düzeninin oluşturulması ve işbirliğinin 
sağlanması gerektiğine vurgu yapıldı. İki kardeş ülkenin liderleri Azerbaycan topraklarını 
işgalden kurtarırken vatan uğruna şehit olan kahramanları andılar. 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İ.Aliyev, Azerbaycan halkının Vatan Muharebesi’nin 
ilk gününden, hatta ilk saatlerinden itibaren kardeş Türkiye’nin desteğini hissettiğini 
vurguladı. 

Türkiye Cumhurbaşkanı R.T.Erdoğan ise, Azerbaycan halkı ve ordusunun kazandığı 
zaferde Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Silahlı Kuvvetlerinin Baş Kumandanı İ.Aliyev’in 
şahsi rolüne vurgu yaptı. 

Bu tarihi zafer hiç unutulmayacak. Bu olay, Türk Dünyasının gelişimi için, Güney 
Kafkasya ülkelerinde ve sınır bölgelerde barışın korunması ve gelişimin sağlanması için yeni 
perspektiflere yol açacak. 

BAKÜ’DE ZAFER GEÇİDİ TÖRENİ DÜZENLENDİ 
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11 Aralık Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirzyoyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev ile telefonda görüştü. 

Ş.Mirzyoyev, İ.Aliyev’i Dağlık Karabağ’da askeri operasyonların sona ermesi dolayısıyla 
kutlayarak kardeş ülkenin halkına barış ve gelişim temennilerini iletti. Taraflar, bütün Güney 
Kafkasya bölgesinde güvenlik ve istikrarın sağlanacağına inandıklarını ifade ettiler. 

Görüşme esnasında çok yönlü Özbek-Azerbaycan ilişkilerinin mevcut durumu ve 
perspektifleri ele alındı. 

Taraflar, salgının zor dönemlerinde yapılan karşılıklı yardım ve desteklerden duydukları 
memnuniyeti de dile getirerek bunun iki Türk devletinin yüzyıllara dayanan dostluğunu ve 
stratejik işbirliğini göstermiş olduğunu belirttiler. 

Özbekistan ve Azerbaycan’ın liderleri, karşılıklı ticaret hacminin artmasına, sanayi, 
tarım, enerji, ulaştırma, lojistik, turizm ve diğer sektörlerde önde gelen şirketlerin kooperatif 
işletmelerinin genişletilmesine yönelik ortak program ve projelerin etkinleştirilmesinin 
önemi üzerinde durdu. Bölgelerarası kültürel ve hümaniter alışverişi devam ettirmeye hazır 
olduklarını teyit etti.   

Görüşme sonunda Özbekistan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanları küresel ve bölgesel 
struktürler kapsamında sıkı bir diyalog içinde olma konusunda anlaştı. Bunun yanı sıra ileride 
gerçekleşecek iki taraflı ve çok taraflı üst düzey etkinliklerin programını görüştü.    

ÖZBEKİSTAN VE AZERBAYCAN 
CUMHURBAŞKANLARI TELEFONDA 

GÖRÜŞTÜ
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TÜRKİYE ÖZBEKİSTAN İLE 
İŞBİRLİĞİNİ GENİŞLETECEK

Türkiye Hükümeti 19 Şubat 2020’de Ankara’da imzalanan Türkiye-Özbekistan 
Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu beşinci dönem toplantısının kararını onayladı. 

Türkiye-Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonunun Eylem Planı’na 
ilişkin Mutabakat Zaptı 10 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayınlandı.

Kabul edilen Eylem Planı, iki kardeş ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha 
da derinleştirilmesine yöneliktir. Eylem Planı, ticaret, yatırım, gümrük, bankacılık, 
sanayi, teknoloji, bilim, ulaştırma, enerji, sağlık ve savunma sanayi alanlarında işbirliğinin 
geliştirilmesini öngörmekte.  
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KIRGIZİSTAN VE ÖZBEKİSTAN TİCARİ VE 
EKONOMİK İŞBİRLİĞİ KONULARINI GÖRÜŞTÜ

9 Aralık’ta Özbekistan’ın Fergana şehrinde Kırgız Cumhuriyeti Başbakan Vekili, Başbakan 
Birinci Yardımcısı Artem Novikov, Özbekistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Yatırım ve 
Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov ile görüştü.

Görüşmede taraflar, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin bütün yönlerini ele 
aldılar. 

Bu yılın 25 Aralık tarihine kadar ortak yatırım projeleri ve sanayi kooperatif projelerinin 
gerçekleştirilmesiyle ilgili bütün hususların görüşülmesine ve ortak işbirliğinin yönleri ve 
koşullarının kesin olarak belirlenmesine ilişkin karar alındı.  

İki ülkenin ihracat coğrafyasının genişletilmesi ve yeni pazarlara çıkışı dahil, ulaştırma 
sektörünün geliştirilmesine  dair konular müzakere edildi. 

Bununla birlikte, daha önce imzalanan Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında tüzük 
sermayesi 50 milyon ABD doları edecek Kırgız-Özbek Yatırım Fonu’nun oluşturulmasına ve 
gümrük alanında işbirliğinden sorumlu Çalışma Grubunun kurulmasına dair karar alındı. 

Görüşme sonucunda iki taraflı işbirliğinin genişletilmesi ve derinleştiirlmesine ilişkin Yol 
Haritası’nın imzalanması konusunda anlaşma sağlandı.  
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KAZAKİSTAN’DA ÜLKENİN İLK PETROKİMYA 
TESİSİ DEVREYE ALINACAK

Kazİnform Uluslararası Haber Ajansı, Türkistan valiliği basın sözcüsünün açıklamasına 
atıfta bulunarak “Girişimciliği Destekleme Haritası” programı kapsamında Türkistan iline 
bağlı Ordabası ilçesinde Kazakistan’da daha önce benzeri olmayan 2 petrol rafinerisi projesinin 
gerçekleştirileceğini bildirdi. 

Bunlardan biri, yatırım bedeli 95 milyar tenge eden Standart Petroleum & Co Ltd şirketi.  
Söz konusu şirketin faaliyete başlamasıyla 800 kişiye istihdam sağlanacak. Şirket yöneticileri, 
92 oktan benzin, 95 oktan benzinle birlikte kompleks rafinasyon yoluyla benzol, toluen, asit, 
düşük basınçlı polietilen ve naftalin gibi ürünleri de üretmeyi planlamakta. Bunun yanı sıra 
rafineride saat başı 35 MWt elektrik enerjisi üretilecek.

Diğer şirket, Standart Resurs Ltd ise, fenol, naftalin, antrasen yağı ve mazot üretimi 
yapacak. Rafineri, yılda 30 bin ton kömür işleyebilecek kapasitede. Bu şirkette daimi olarak 
60 kişi istihdam edilecek. Projenin gerçekleştirilmesi için 1,5 milyar tenge tutarında yatırım 
yapılmıştır. Bu arada, söz konusu projelerin ana müteahhidi ETN Tsiklon şirketi.    
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TÜRKMENİSTAN VE UNDP ARASINDA 
İŞBİRLİĞİ PROGRAMININ YENİ SAFHASI 

BAŞLAYACAK

11 Aralık Türkmenistan’ın Daimî Tarafsızlığının 25.yıldönümü münasebetiyle 
düzenlenen uluslararası fuarda BM Kalkınma Programı (UNDP) daimî temsilci vekili 
Natia Natsvlishvili ve Türkmenistan Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Raşid Meredov 
BM Kalkınma Programı ve Türkmenistan Hükümeti arasında 2021-2025 dönemi için 
yeni programı gerçekleştirme ve finansımanını ortaklaşa sağlama konusunda İşbirliği 
Anlaşmasını imzaladı.

İşbirliğinin yeni safhasını başlatacak olan 2021-2025 dönemine ait yeni program, BM 
Kalkınma Programı İcra Kurulu tarafından 3 Eylül 2020’de onaylanmıştı.  İşbirliğine dair 
yeni anlaşma aşağıdaki öncelikleri kapsamakta:

• Uluslararası standartlar ve Türkmenistan’ın yasa, insan hakları ve erkek-kadın 
eşitliği ilkelerine uyması esasında daha etkin ve şeffaf bir devlet yönetimiyle ilgili reformların 
gerçekleştirilmesi;

• Ekonomik gelişim ve halkın gelir düzeyinin artmasını sağlamak, özel sektör, ticaret, 
banka operasyonları alanlarında rekabet gücünü artırmak ve sosyal hizmetler dahil yeni iş 
yerlerini sağlmak için  siyasi ve standart refomrların hazırlanması ve gerçekleştirilmesi;

• İklim değişikliğine adapte olunmasına ve olumsuz sonuçlarının azaltılmasına, doğal 
kaynakların doğru yönetimine ve doğal afet risklerinin azaltılmasına yönelik faaliyetlerde 
Hükümet ve diğer ortaklarına yardım ve destek sağlanması;

• Verem ve diğer bulaşıcı hastalıklarla mücadeleye, salgın durumunda iyileştirme ve 
tedbir alma potansiyelinin artırılmasına, bulaşıcı olmayan hastalıkların tedavi yöntemlerinin 
geliştirilmesine ve savunmasız, zayıf gruplar için sosyal güvenlik sağlanmasına öncelik 
verilerek sağlık ve sosyal güvenlik sisteminin verimliliğinin artırılması. 


