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24 Aralık Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev’i telefonda arayarak doğum günü vesilesiyle kutladı. 

Telefon görüşmesinde Kasım Jomart Tokayev, İlham Aliyev’in dost ve kardeş 
Azerbaycan’ın sosyal ve ekonomik gelişmesi, BM Tüzüğü ve BM Güvenlik Konseyi’nin 
kararları gereği, ülkenin toprak bütünlüğünü koruma konusunda verdiği büyük emeklerini 
ayrıca belirtti.  

Devlet Başkanları, iki taraflı işbirliğini daha da geliştirmeye yönelik ortak yükümlülükler, 
bununla birlikte, uluslararası alanda etkileşim konularını görüştü. 

İlham Aliyev, Kazakistan şirketlerini Dağlık Karabağı’ı yeniden inşa ve canlandırma 
çalışmalarına katkıda bulunmaya davet etti. 

KAZAKİSTAN VE AZERBAYCAN  
CUMHURBAŞKANLARI ARASINDA TELEFON 

GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİ 
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25 Aralık Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Türkiye İnovasyon Haftası’nın 
açılışında video konferans yoluyla yaptığı konuşmasında 2020 yılının ikinci çeyreğinde 
koronavirüs salgınının etkisiyle  küçülen Türkiye ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde güçlü 
bir toparlanmayla %6,7 büyüdüğünü ve böylece dünyada en hızlı büyüyen ülkelerin başında 
yer aldığını belirtti.  

R.T.Erdoğan aynı zamanda, Türkiye’nin salgın döneminde böylesine iddialı bir çıkış 
sergilemesinde iktidarda bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi’nin son 18 yılda kazandırdığı 
güçlü bir ekonomik alt yapının çok büyük bir rolü olduğunu ifade etti. 

Türkiye Cumhurbaşkanı konuşmasında: “Ekonomisi sağlam ülkelerin dahi hazırlıksız 
yakalandığı bu salgın özellikle, az gelişmiş ve gelişmekte olan devletlerin yükünü 
ağırlaştırmıştır. Salgınla birlikte korumacılığın yayıldığına, gümrük duvarlarının yeniden 
yükseldiğine, içe kapanma eğilimlerinin güçlendiğine şahit oluyoruz” diye vurguladı. 

R.T.Erdoğan koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle Türkiye halkının karşılaştığı bütün 
zorluk ve sorunlara rağmen, salgının aynı zamanda iş dünyası için yeni fırsatlar yarattığını 
belirtti.

“Firmalarımız, salgın döneminde kaliteli ürünleriyle, rekabetçi fiyatlarıyla, hepsinden 
önemlisi güvenilirlikleriyle öne çıktı” dedi Türk lider. 

R.T.Erdoğan, Türkiye’nin ihracat, turizm, üretim ve savunma sanayi dahil her alanda 
salgın döneminden daha da güçlenerek çıkacağının altını çizdi.  

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI ÜLKENİN 
EKONOMİK BAŞARILARINI BELİRTTİ



3

Turkic Weekly #206                                                                                                     International Turkic Academy

TÜRKMENİSTAN VE ÖZBEKİSTAN 
CUMHURBAŞKANLARI TELEFONDA GÖRÜŞTÜ 

21 Aralık Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov ile Özbekistan 
Cumhurbaşkanı Şevket Mirzyoyev arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. 

Birbirini sıcak selamlayan iki kardeş ülkenin Devlet Başkanları, Türkmen ve Özbek 
halkının çıkarlarına hizmet edecek devletlerarası işbirliğinin mevcut durumu ve perspektifleri 
konusunda fikir alışverişinde bulundu, bununla birlikte uluslararası ve bölgesel politika 
yönlerini müzakere ettiler.

Görüşmede Türkmen lider, Özbek meslektaşını BDT Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi’nin 
başarılı organizasyonundan dolayı kutlayarak Özbekistan’ın 2020’de  Konsey’e başarılı bir 
şekilde Başkanlık ettiğini ayrıca belirtti. 

G.Berdimuhammedov, Türkmenistan’ın kardeş Özbekistan’la iki taraflı ilişkilere çok değer 
verdiğini ve yakın komuşusu ve güvenilir ortağı olarak Özbekistan’la çok yönlü işbirliğinin 
gelişmesine büyük önem verdiğini vurguladı.  

Güzel temennilerinden dolayı Türkmen lidere teşekkür eden Ş.Mirzyoyev, sona ermekte olan 
yılın Türkmenistan’ın daimî tarafsızlığının 25.yıldönümünün kutlandığı bir yıl olduğunu ve 
bu olayın Türkmenistan’ın bağımsızılık temellerini ve dünyanın politik haritasındaki rolünü 
sağlamlaştırdığını belirtti. 

Ticari, ekonomik, hümaniter ve kültür alanlarında Türkmen-Özbek ilişkilerinin daha da 
güçlenmesi konusunda istekli olduklarını teyit eden taraflar, kökleri yüzyıllara dayanan 
dostluk ve komşuluk ilişkiler temelinde kurulan işbirliğinin iki kardeş Türk halkının çıkarına 
hizmet ederek başarılı bir şekilde gelişip, güçleneceğine inandıklarını ifade ettiler. 
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AZERBAYCAN İŞGALDEN KURTARILAN 
BÖLGELERDE YOL İNŞA EDİYOR

25 Aralık Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Karayolları Kurumu’nun basın sözcüsü Anar 
Necefli Azerbaycan’ın işgalden kurtarılan bölgelerinde şu an iki karayolu inşaat çalışmalarının 
birinci aşamasının tamamlanmakta olduğunu duyurdu. 

Bunların Terter-Sugovuşan ve Sugovuşan-Talış karayolları olduğunu belirten Anar Necefli: 
“Terter-Sugovuşan karayolunun uzunluğu  21 km, Sugovuşan-Talış karayolunun ise, 8 km. Her 
iki karayolunda inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam etmekte. Yakın günlerde çalışmaların 
birinci aşaması tamamlanacak. Şu an beton kaplama çalışmaları tamamlanmakta” dedi.     

A.Necefli: “Eğer hava şartları izin verirse, gelecek yılın başında yol inşaat çalışmalarının 
ikinci aşaması başlayacak ve her iki karayolu en kısa zamanda inşa edilecek” diye ekledi.  
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TİKA KIRGIZİSTAN’DA POLİKLİNİKLER 
İNŞA EDECEK VE ONARACAK

21 Aralık Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev, Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi 
Cengiz Fırat’ı kabul etti.

Görüşmede taraflar, Bakan R.Kazakbayev’in 9-11 Kasım 2020 tarihlerinde Türkiye’yi 
ziyaretinin sonuçlarını ele aldılar. Bakan, söz konusu ziyaretin Kırgız-Türk stratejik 
işbirliğiyle ilgili bir çok konunun yeniden görüşülmesini, kısa, orta ve uzun vadeli verimli 
işbirliğinin öncelikli yönlerinin tespitini sağladığını belirtti.

Büyükelçi, Türk tarafının siyasi, ticari, ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda işbirliğini 
daha da geliştirmeye niyetli olduğunu teyit etti. Aynı zamanda, Kırgızistan’ın sosyal ve 
ekonomik gelişimi için Türkiye’nin ileride de her tür yardıma hazır olduğunu ifade etti. 

Taraflar arasında COVID-19 salgınıyla ortak mücadele konusunda da fikir alışverişi yapıldı. 
Bu bağlamda Kırgız tarafı, salgınla mücadele döneminde yaptığı yardımlarından dolayı Türk 
tarafına teşekkür etti. Türk tarafı, sağlık alanında Kırgızistan’la işbirliğine devam edeceğini 
ve kardeş Kırgız halkına COVID-19 salgınıyla mücadelede gereken yardımı yapacağını teyit 
etti. 

C.Fırat, TİKA’nın Kırgızistan’ın bölgelerinde poliklik inşası, onarımı ve teknik donanımı 
ile ilgili proje gerçekleştirmeye hazır olduğunu belirtti. 

Bunun dışında C.Fırat, Türkiye Sağlık Bakanı’nın koronavirüs salgını sona erince Kırgız-
Türk Dostluğu Bişkek Devlet Hastanesi’nin resmi açılış töreni için Kırgızistan’ı ziyaret 
edeceğini bildirdi.     
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GÜNEY KORE ÖZBEKİSTAN’IN ARAL BÖLGESİ İÇİN 
1 MİLYON DOLAR TAHSİS EDECEK

Güney Kore, Özbekistan’ın Aral Bölgesi için BM’nin insan güvenliğiye ilgili Çok Ortaklı 
Güven Fonu’na 1 milyon ABD doları tutarında ödenek tahsis edecek. Şu an ilgili anlaşma 
imzalanmış durumda. 

Söz konusu ödenek, Aral Bölgesi halkının sosyal ve ekonomik koşullarının ve sağlıklarının 
iyileştirilmesine yönelik yardımlar için kullanılacak. 

Güney Kore Hükümeti bunun yanı sıra, Güney Kore Uluslararası İşbirliği Ajansı’nın 
(KOICA) çok yönlü Kalkınma Projesi kapsamında Özbekistan’ın Aral Bölgesi için 5,56 
milyon dolar tutarında yardım yapmayı planlamakta. 

Güven Fonu, BM himayesinde 2018 yılının sonunda kurulmuştu. Fon, Aral Bölgesi 
halkının ekolojik, sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümü için kurulan ulusal ve uluslararası 
düzeyde bir işbirliği platformudur. 


