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 Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Türkistan Vilayeti’ni 

ziyaret etti. Önce ulusal statü verilen Çimkent şehrinde bulunan Kazakistan Devlet 

Başkanı, ardından Türkistan Vilayeti merkezine gitti. 

 Cumhurbaşkanı, Türkistan şehrinde Hoca Ahmet Yesevi Türbesi’ni ziyaret 

edip bölgenin idari merkezini kalkındırma planını inceledikten sonra Türkistan 

Vilayeti’nin sosyal ve ekonomik bakımdan kalkınması meselesi ele alınan bir 

toplantı düzenlendi. Toplantıda Başbakan Birinci Yardımcısı Askar Mamin ve 

Türkistan Vilayeti Valisi Janseyit Tüymebayev birer rapor sundular.   

 Kazakistan Cumhurbaşkanı, raporları dinledikten sonra onaylanan yol 

haritasının kaliteli ve zamanlıca hayata geçirilmesi, bölge yönetimi birimlerinin 

görevlerini tam yerine getirmeleri gerektiğinin altını çizdi. 

 Nursultan Nazarbayev, bölge yönetiminin göz önünde bulundurması gereken 

bazı konular üzerinde dururken: “Bölgenin mali istikrarı güçlendirilmelidir. 

Çimkent’in vilayetten çıkmasıyla birlikte bölgenin ekonomik durumu gerilemiştir. 

Hali hazırda bölge, bütçe ihtiyacının ancak yüzde 20’sini kendisi 



sağlayabilmektedir. Öncelikle, durumu iyileştirme ve vilayet bütçesinin gelirini 

arttırma kaynakları aranmalıdır” dedi. 

Kazakistan Cumhurbaşkanı, ayrıca halka istihdam sağlamak, girişimciliği, 

tarımcılık ve hayvancılık sektörlerini geliştirmek, ulaştırma ve lojistik hizmetlerinin 

kalitesini arttırmak için gerekli şartların sağlanmasının önemini vurguladı. 

Cumhurbaşkanı konuşmasında: “Orta Asya Uluslararası Ticaret Bölgesi’ni 

kurma konusunu değerlendirmek gerekir. Bu durum, Türkistan Vilayeti’nin yanı sıra 

tüm ülke ekonomisinin büyümesine hız kazandıracaktır. 2020 yılına kadar 

Özbekistan’la aramızdaki mevcut ticaret hacmini 5 milyar ABD dolarına çıkarmak 

için gerekli potansiyele sahibiz. Bununla ilgili olarak Hükümet ile Türkistan Vilayeti 

Valiliği’ne Özbekistan tarafıyla uluslararası ticaret bölgesini ve “Türkistan” sınır 

kapısını açma konularını görüşme görevi veriyorum” dedi Nursultan Nazarbayev.      

Devlet Başkanı, iç turizmi geliştirme ve ilgili alt yapıları hazırlama 

hususlarına da değindi. 

Kazakistan Cumhurbaşkanı, Hükümet ve bölge yönetimine vilayet 

merkezinin kalkınmasını hızlandırma yönünde birtakım talimatlar verdi.    

– Şehir nüfusundaki ve turist sayısındaki artışa bağlı olarak valilik idaresine 

“Samruk-Kazına” Refah Fonu ve Yatırımlar ve Kalkınma Bakanlığıyla birlikte 

Türkistan şehri tren garını rekonstrükte etme, yolcu geçirme kapasitesini arttırma, 

havaalanı inşa etme ve hava ulaşımını sağlama hususlarını ele alma talimatı 

veriyorum” dedi Kazakistan Cumhurbaşkanı. 

Nursultan Nazarbayev, Türkistan’da turizm, inşaat ve sanayi sektörlerini 

geliştirmek için uygun şartlar sağlamak için özel ekonomik bölgenin kurulmasının 

öneminin altını çizdi. 

– Türkistan’ı modern teknolojileri kullanarak kendi kültürümüze uygun olarak 

kalkındırmamız gerekir. Bunu yaparken şehrin eski mimarisini korumak önemlidir. 

Hükümet’e ve vilayet idaresine nüfus artışını hesaba katarak şehrin yerleşim planını 

hazırlama yönünde talimat vermiştim” dedi Devlet Başkanı. 

 Toplantı sonunda Kazakistan Cumhurbaşkanı, Türkistan’ın yerleşim planını 

onaylamaya ve “Türkistan” özel ekonomik bölgesini kurmaya ilişkin kararnameleri 

katılımcılar önünde imzaladı.  

 

 

  

 

  



AZERBAYCAN’DA ADEX-2018 ASKERİ FUARI 

DÜZENLENDİ 
 

 
 

 Azerbaycan tarafından düzenlenen ve modern askeri teçhizat ve silahların 

sergilendiği uluslararası ADEX 2018 savunma fuarının üçüncüsü 25 Eylül 2018 

tarihinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki fuar merkezinde başlayıp 27 Eylül 

gününe kadar devam etmiştir. Fuarın düzenlenmesine ön ayak olan ve destekleyen 

Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Sanayi Bakanlığı ile Savunma Bakanlığı’dır. 

Uluslararası etkinliğin organizatörü ise  Caspian Event Organisers şirketidir.  

 Fuarı ziyaret eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bazı standlar ile 

açık sergi alanlarını gezerek modern askeri-teknik tesislerin yöneticileri ile 

görüşmüştür.  

 Bu yıl üçüncüsü düzenlenmekte olan fuara 29 ülkeden 224 şirket,  23 ülkeden 

34  resmî heyet iştirak etmiştir. Fuarda Azerbaycan, Türkiye, Rusya, Çin, İsrail, İran, 

Belarus, Sırbistan, Ukrayna, Pakistan, Fransa ve diğer ülkelerin  ilgili şirketleri kendi 

ürünlerini tanıtmıştır. Azerbaycan tarafından ise Savunma Sanayi Bakanlığı ile 

Bakanlığa bağlı fabrikalarla tesisler aktif olarak katılmıştır. Fuarda hava savunması 

ve roketlere karşı savunma sistemleri, askeri gemi ile silah yapımı ve 

modernleştirilmesi, askeri ve bilimsel araştırmalar, pilotsuz uçak sistemi,  robot 

yapıları, mühimmat, askersizleştirme sistemleri, roket ve topçu silahları, optik ve 

elektronik, lazerli cihazlar, zırhlı taşıtlar, denizaltı gemileri, deniz kuvvetlerinin 

siber günvenliği ve diğer alanlardaki ürünler tanıtılmıştır.  

Fuara askeri havacılık alanının büyük üreticilerinden “MiG”, “TUSAŞ”, 

“Leonardo”, “OAK” “Motor Sich”, “Rossiyskiye Vertolyotıy”, “Aeronautics 

Group” gibi şirketler de katılmıştır.  



  

ÖZBEKİSTAN VE HİNDİSTAN, 3 MİLYAR DOLAR 

TUTARINDA YATIRIM PROJELERİNİ HAYATA 

GEÇİRECEK 

 

 
   

Özbekistan devletinin Yatırımlar Komitesi Basın Hizmeti’nden verilen 

bilgilere göre Özbekistan ile Hindistan, toplam tutarı 3 milyar ABD doları tutarında 

50 yatırım projesini hayata geçirecektir.  

 İlgili karar, 28 Eylül 2018 tarihinde Delhi’de düzenlenen Hint-Özbek İş 

Forumu’nda alınmıştır. Ülkelerin eczacılık ve sağlık, sağlık turizmi dahil turizm, 

haberleşme ve iletişim teknolojisi, tarımcılık ve hayvancılık, uranyum, demir dışı ve 

nadir metaller dahil yer altı kaynakları üretme ve işletme hususlarında işbirliği 

kararları alınmıştır. Taraflar ayrıca sosyal konut inşaatı ve alt yapı üzerinde de 

birlikte çalışacaklardır.  

 İş forumunda ayrıca, Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası ile Hindistan Sanayi 

Konfederasyonu arasında Özbekistan ve Hindistan İş Adamları Kurulu kurmaya 

ilişkin mutabakata varmışlardır.  

 Günümüzde Özbekistan, Hindistan’a metal, gübre, bitki yağları ve  baklagiller 

ihraç ederken  Hindistan,  Özbekistan’a ilaç ürünleri, demir, çeşitli cihazlarla oto 

yedek parçalarını göndermektedir. Bugün Özbekistan’da Hint sermayesinin 

bulunduğu 145 şirket mevcuttur. Söz konusu şirketlerin yüzde 21’i tamamen Hint 

sermayesinden oluşmaktadır. Özbekistan’la Hindistan arasındaki ticaret hacmi 2017 

yılında 323,6 milyon doları bulmuştur. 

  



 

ТÜRKMENİSTAN CUMHURBAŞKANI DÜNYA 

KAMUOYUNUNUN DİKKATLERİNİ ARAL GÖLÜ 

SORUNUNA ÇEKTİ 

 

 
 

New-York’te yapılan BM Genel Kurulunun 73. oturumuna katılan 

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, dünya kamuoyunu 

Aral Gölü için hazırlanan özel programı desteklemeye davet etti. Тürkmenistan’ın 

hazırladığı BM Aral Özel Programı Aral Gölü sorunlarını BM faaliyetlerinin bir 

alanı olarak ele alma amacını gütmektedir. Bundan dolayı Türkmenistan 

Cumhurbaşkanı BM’ye üye ülkelerden bu programı desteklemelerini rica etti.  

 Genel Kurul oturumunda konuşma yapan Gurbanguli Berdımuhamedov Aral 

Gölü’nü korumanın sadece bölgesel bir sorun olarak kalmayacağını söyledi. Bundan 

dolayı Aral krizini çözmek için uluslararası desteğin ve BM’nin düzenli olarak 

katılmasının önemli olduğunu belirtti. Тürkmenistan Cumhurbaşkanı suyun 

dünyamızdaki bütün insanlık için ortak olduğunu, bu yüzden temiz içme suyuna eşit 

ve adil olarak erişebilmenin insan haklarından biri olduğunu belirtti. Türkmenistan 

Cumhurbaşkanı bölgedeki su ve enerji konusunu çözmek için üç alanda çalışmaların 

yapılması gerektiğini, öncelikle uluslararası hukuk normları çerçevesinde, daha 

sonra bölge ülkelerinin çıkarlarını gözönünde bulundurarak BM ve diğer uluslararası 

teşkilatların katılımıyla gerçekleştirilmelidir. Aral sorununu çözerken de bu 

prensibin korunması gerektiğini ifade etti.  

  

 



ТÜRKİYE CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP 

ERDOĞAN ALMANYA’YA RESMÎ ZİYARETTE 

BULUNDU 

 

 
  

Тürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhurbaşkanı 

Frank-Walter Steinmeier’in daveti üzerine Almanya’ya devlet ziyaretinde bulundu. 

Türkiye Cumhurbaşkanının Berlin resmî ziyareti Türkiye’deki cumhurbaşkanlığı 

seçiminden sonraki ilk ziyaret oldu.  

 Bellevue Sarayı’nda Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile 

bir araya gelen Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Başbakan Angela Merkel ile 

görüştü. Başbakanla görüşmesi sırasında iki taraflı işbirliği mekanizmalarını tekrar 

yoğunlaştırma konusunda anlaşmaya varıldı.  

  Recep Tayyip Erdoğan resmî görüşmelerden sonra düzenlenen basın 

toplantısında Ekim ayında Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier’in 

başkanlığındaki heyetin Türkiye’ye resmî ziyarette bulunacağını belirtti. Bununla 

birlikte Türkiye Cumhurbaşkanı resmî Ankara’nın kısa süre içinde Avrupa Birliği 

ile vize rejimini liberalleştirme konusunda henüz gerçekleşmemiş olan altı kriterin 

yerine getireleceğini dile getirdi. Türkiye Cumhurbaşkanı “Vize rejimini 

liberalleştirmek, Gümrük Birliğini yenilemek, Türkiye’nin Avrupa’ya entegrasyonu 

ile ilgili görüşmeleri canlandırmak hem Ankara’nın, hem de Brüksel’in gayeleridir” 

dedi. Тürkiye Cumhurbaşkanı resmî Ankara ve Avrupa’nın entegrasyon süreçlerinde 

siyasi engellemelere maruz bırakılmaması gerektiğini ve Almanya’nın bu konuda 

vereceği desteği önemsediklerini belirtti. Angela Merkel ise Suriye konusunda Ekim 

ayında yapılacak dört taraflı zirveye hazırlık yapıldığını, zirveye Almanya 

Başbakanı, Türkiye, Rusya ve Fransa Cumhurbaşkanlarının katılacaklarını belirtti.  



 Меrkel, Türkiye Cumhurbaşkanıyla Ankara ve Berlin arasında çözüm 

bekleyen konularla birlikte iki ülkenin çıkarlarına uygun düşen meseleleri de ele 

aldıklarını belirtti. Almanya Başbakanı Ankara’nın mülteciler hususundaki 

adımlarını değerlendirerek Türkiye’nin üç milyonu aşkın mülteciyi kabul ettiğini 

ifade etti. 

  

 
 

  



 


