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KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI YENİ EKONOMİK 
İSTİKAMETİN STRATEJİSİNİ BELİRLEDİ  

 

1 Eylül Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev KC Parlamentosunun birleştirilmiş 
toplantısında Ulusa Sesleniş konuşmasını yaparak ülkenin sosyal ve ekonomik gelişimine yönelik 
öncelikleri belirtti.  
K.Tokayev, ülkenin gelecekteki gelişim staretjisinin perspektiflerini belirleyerek, safhalara ayırdı. 
Çağdaş dünya koşullarında devletin sosyal ve ekonomik mekanizmalarının yeniden kazandırılmasına 
yönelik öncelikleri sıraladı. K.Tokayev aynı zamanda ekonomi verimliliğinin, sanayi ve tarım 
sektörlerinin üretkenliğinin, ulaştırma ağları ve mali kuruluş alanlarının geliştirilmesi gerektiğini 
belirtti. Cumhurbaşkanı girişimciliğin geliştirilmesi ve vatandaşların sosyal refah düzeyinin 
artırılması için uygun şartların oluşturulması gerektiğini önemle vurguladı.  
Devlet Başkanı, ülkenin yeni ekonomi konseptinin gelir ve yükümlülüklerin adil dağılımı, dürüstçe 
bir rekabet, yeni pazarların oluşturulması, ürün üretimi ve çeşitlerinin artırılması, teknolojik bir 
ekonominin yaratılması ve insan kaynaklarının geliştirilmesi gibi konuları esas alması gerektiğini 
ifade etti.  
KC Cumhurbaşkanı ülkenin eğitim ve sağlık sisteminin geliştirilmesi ve belirlenen amaçlara 
ulaşılması için sağlam bir hukuki bazın oluşurulmasına yönelik hedefler üzerinde ayrıca durdu.   
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ÖZBEKİSTAN VE KIRGIZİSTAN LOJİSTİK  
SEKTÖRÜNDE İŞ ORTAKLIĞINI GÜÇLENDİRECEK 

 

 
 
3 Eylül Özbekistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı S.Umurzakov ve Kırgız Cumhuriyeti 
Başbakan Yardımcısı E.Asrandiyev videokonferans yoluyla görüştüler. 
Görüşmede iki Türk devletinin yatırım, ticaret, ulaştırma ve lojistik sektörlerindeki iş 
ortaklığının perspektiflerini genişletme konuları ele alındı ve karşılıklı verimli işbirliğinin 
kesin hedefleri belirlendi. 
Özellikle taşımacılık sektöründe işbirliği konularına ayrıca önem verildi. Geçen yılın 
sonuçlarına göre iki ülke arasında  demiryolları ile gerçekleşen taşımacılık hacminin 
%10,7’e artarak 1,47 milyon ton ettiği; kara yolları ile yapılan taşımacılık hacminin %38,2’e  
artarak 1,49 milyon ton ettiği belirtildi.  
Gümrük, sıhhiye, taşıt ve sınır kontrolü işlemlerini dijital sisteme geçirme yoluyla sınır 
bölgelerindeki sınır geçiş ve kontrol noktalarının çalışma kapasitesini artırma, yolcu 
taşımacılığı, taşıt araçları ve yükleri taşıma koşullarını iyileştirmeye yönelik ortak 
çalışmalar yapmanın önemi vurgulandı.  
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KIRGIZİSTAN VE TÜRKMENİSTAN’IN  

DIŞ İŞLERİ BAKANLARI İŞBİRLİĞİ PERSPEKTİFLERİNİ 
GÖRÜŞTÜLER 

 

 
 
2 Eylül Kırgızistan’ın Dış İşleri Bakanı Cengiz Aydarbekov ve Türkmenistan’ın Başbakan 
Yardımcısı, Dış İşleri Bakanı Raşid Meredov videokonferans yoluyla görüştüler.  
Görüşmede taraflar iki ülke arasındaki işbirliğinin mevcut durumu ve perspektiflerini ele  
aldılar. İki Türk ülkesinin Dış İşleri Bakanları stratejik ortaklığı güçlendirmenin, Kırgızistan 
ve Türkmenistan arasında politik, diplomatik, ticari, ekonomik, kültürel ve sosyal 
alanlardaki işbirliğinin yeni yönlerini belirlediler.    
Görüşmede bölgesel işbirliği konularına ayrı önem verildi.  
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TÜRKİYE TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELERE İHRACAT 
HACMİNİ ARTIRDI 

 

 
 
4 Eylül Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Ocak-Temmuz 2020 döneminde Türkiye’nin 
Türk dili konuşan ülkelere ihracat hacminin 2019’un aynı dönemine göre %4,5  artış 
göstererek 2,849 milyar doları aştığını açıkladı.  
Bununla birlikte, Ocak-Temmuz döneminde Türk dili konuşan ülkelere yapılan ihracatın 
Türkiye’nin 2020’deki toplam ihracat hacminin %3,2’ini oluşturduğu belirtildi. 
Bu arada, 2019’da Türkiye’nin dış ticaret hacmi  374,236 milyar dolar etmişti.   
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TÜRKMENİSTAN VE JAPONYA’NIN  
TİCARET VE SANAYİ ODALARI  

İŞBİRLİĞİ PERSPEKTİFLERİNİ GÖRÜŞTÜLER  
 

 
 
2 Eylül Türkmenistan ve Japonya’nın Ticaret ve Sanayi Odalarının temsilcileri 
videokonferans yoluyla görüştüler. Görüşmeye Türkmenistan Sanayici ve Girişimciler 
Birliğinden de temsilciler katıldılar.  
Görüşmede verimli proje ve planlar müzakere edildi. Taraflar, bir sonraki görüşmeler 
konusunda anlaştılar.  
Bu arada, Doğan Güneşin Ülkesi olarak da bilinen Japonya’nın dış siyasetinde Merkez 
Asya ülkeleriyle işbirliği konusu önemli bir yer tutar. Bu, aynı zamanda Türk halkları ile 
Japonların tarihi akrabalık ilişkileriyle de bağlantıldıır.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Turkic Weekly #190                                                                                                                              International Turkic Academy 
 

6 
 

AZERBAYCAN VE ÖZBEKİSTAN BİRLİKTE GENERAL 
MOTORS OTOARAÇLARININ MONTAJINI YAPACAK   

 

 
 
3 Eylül Özbekistan Cumhuriyetinin Bakü Büyükelçisi Bahrom Aşrafhanov Azerbaycan 
Girişimciler Konfederasyonu Başkanı Mammad Musayev ile görüşmesinde Azerbaycan’ın 
Hacıkabul kentinde  General Motors şirketiyle birlikte otoaraç üretiminin yapılacağı bir 
fabrikanın Özbek şirketinin iş ortaklığı ile inşa edileceğini belirtti.   
B.Aşrafhanov aynı zamanda, Alyat Serbest Ekonomik Bölgesinde Özbek ve Azerbaycanlı 
girişimcilerin tekstil ürünleri, gıda ve ilaç üretimi alanında ortak kuruluşlar açabileceğini 
ifade etti. Bununla birlikte, söz konusu planlarla ilgili olarak Azerbaycan’ın bölgelerini 
ziyaret etmiş olduğunu da bildirdi. 
Girişimciler Konfederasyonu Başkanı M.Musayev Azerbaycanlı iş adamlarının 
Özbekistan’a karşı yoğun ilgisine dikkat çekerek, Konfederasyonun iki ülke arasındaki 
ekonomik işbirliğinin artırılması için büyük gayret göstereceğini vurguladı. 
Görüşme sonucunda, iki ülke arasında ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin 
genişletilmesi amacıyla Azerbaycan Girişimciler Konfederasyonu ve Özbekistan’ın Bakü 
Büyükelçiliği arasında işbirliğine devam edilmesi kararlaştırıldı.  
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