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TÜRKMENİSTAN CUMHURBAŞKANI  
HİNDİSTAN’IN AŞKABAT BÜYÜKELÇİSİYLE  

TAPİ PROJESİNİ GÖRÜŞTÜ  

 

10 Eylül Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Hindistan’ın yeni 
atanan ve kendisine güven mektubu sunan Aşkabat Büyükelçisi Vidhu P.Nairile görüştü. 
Görüşmede  Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan gaz boru hattı (TAPİ) projesini 
hayata geçirme temposunu artırma olanakları ve devletlerarası işbirliğini daha da 
geliştirme konuları ele alındı.  
Görüşmede Türkmenistan Devlet Başkanı, TAPİ projesinin bir bakıma eski İpek Yolu’nu 
yeniden canlandırmayı ve  Güneydoğu Asya halklarının refah düzeyini artırmayı 
amaçladığını dile getirdi.  
Hindistan’ın TAPİ gaz boru hattını döşeme çalışmalarını hızlandırmaya çok önem 
vermekte olduğunu ifade eden Büyükelçi ise, söz konusu büyük projenin hem bölgesel, 
hem de uluslararası ekonomik işbirliğinin gelişmesini sağlayacağına inandığını belirtti.    
G.Berdimuhamedov ile Vidhu P.Nair, devletlerarası diyalogun y ıl geçtikçe gelişim 
göstererek devam ettiğini ifade ettiler ve bu konuda Devletlerarası Türkmen-Hint Ticari, 
Ekonomik, İlmi ve Teknolojik İşbirliği Komisyonunun önemini vurguladılar.  
Ayrıca, Türkmenistan’ın uluslararası transit ve ulaşım koridorlarının oluşturulmasına 
yönelik inisiyatiflerini ortaya koyduğu enerji ve ulaştırma alanlarında işbirliği yapmanın 
önemi ve güncelliği ifade edildi.     
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TÜRKİYE VE AZERBAYCAN  
ORTAK MEDYA PLATFORMU OLUŞTURACAK 

 

 
 
 
7 Eylül Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Dairesi Başkanı Hikmet 
Hacıyev arasında bir görüşme gerçekleşti. 
Görüşme sonucunda F.Altun Türkiye ve Azerbaycan’ın ortak medya platformu oluşturması 
konusunda mutabakata varmış olduklarını açıkladı. 
 F.Altun konuya ilişkin: “Bu platform aracılığıyla iki ülke medyasının entegre bir şekilde 
hareket etmesini, halkların bilgilendirilmesi noktasında etkin bir şekilde faaliyet 
gösterilmesini, özellikle  sosyal medya tarafında ortaya çıkan tezviratlar ve dış dünyadan 
gelen kara propagandalar ile mücadele noktasında ortak stratejiler üretilmesini 
değerlendirdik” dedi. 
Bununla birlikte, hem Türkiye, hem de Azerbaycan’ın ulusal güvenliklerine yönelik 
muhtelif tehditlerle karşı karşıya olduklarını da belirtti.  
Türkiye ve Azerbaycan heyetleri İstanbul’da Dolmabahçe Sarayında dar kapsamlı ve geniş 
kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdi.  
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KIRGIZ VE TÜRK TARAFLARI  
EĞİTİM KONULARINI GÖRÜŞTÜ  

 

4 Eylül Kırgız Cumhuriyeti Meclis (Jokorku Keneş) Başkanı Dastabek Cumabekov Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf ve Türkiye’nin Bişkek 
Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat ile görüştü.  
D.Cumabekov, Kırgızistan’ın yeni nesil gençlerinin Türkiye’de kaliteli eğitim almasına 
yardımcı olduklarından dolayı Türk tarafına teşekkür etti. Meclis Başkanı: “İki ülke 
arasındaki dostluk ilişkiler ve verimli işbirliği sayesinde tahsis edilen devlet burslarıyla 
Kırgızistan’dan yaklaşık 2 bin öğrenci Türkiye üniversitelerinde eğitim gördü” dedi.  
Sayit Yusuf: “Bizim başlıca görevlerimizden biri, yabancı öğrencilere kaliteli eğitim 
sunabilmektir. Biz, Kırgız halkı için yarar sağlayacak en iyi öğrencileri seçmeye ve 
eğitmeye özen gösteririz” dedi. 
D.Cumabekov düşük gelirli aile çocukları için ek kota sağlama olanaklarının görüşülmesini 
arz etti. Kota sayısındaki artışın iki kardeş halk arasındaki ilişkilerin daha da gelişimesini 
ve yakınlaşmasını sağlayacağını vurguladı.   
Meclis Başkanı, koronavirüs salgının yaşandığı zor bir dönemde Kırgız halkına yaptığı 
insani yardımlarından dolayı Kırgızistan Meclisi ve kendi adına Türk tarafına teşekkür etti.   
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AZERBAYCAN, TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELERİN 
TURİZM TEŞKİLATININ KURULMASI  

İNİSİYATİFİNİ ORTAYA KOYDU 

 

11 Eylül Azerbaycan Turizm Birliği, söz konusu Birliğin inisiyatifleri ve Türkiye’nin önde 
gelen turizm kuruluşlarının destekleriyle Türk dili konuşan ülkelerin ortak bir turizm 
teşkilatının kurulacağını açıkladı.  
Söz konusu teşkilatın başlıca amacı, Türk Dünyasının turizm potansiyelini ortaklaşa 
geliştirmek olacaktır. 
Şu an, Türk dili konuşan ülkelerin turizm teşkilatının kurulması konusunda Türk dili 
konuşan ülkelerin ilgili kurumlarıyla üst düzey müzakereler yapılmakta.   
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S&P GLOBAL RATINGS, KAZAKİSTAN 
EKONOMİSİNİN HIZLI BİR ŞEKİLDE  

DÜZELECEĞİ TAHMİNİNDE BULUNDU 

 

S&P Global Ratings derecelendirme kuruluşu, Kazakistan’ın kredi notunu BBB- olarak  
teyit etti, görünümünü ise “istikrarlı” olarak değerlendirdi. Söz konusu kuruluşun 
belirttiğine göre, Kazakistan’ın derece notu, başta ulusal fonda biriken kaynaklar, dış 
borcun düşük düzeyi, KC Hükümetinin salgının ekonomiye olumsuz etkilerini azaltmaya 
yönelik aldığı tedbirleri ve devlet kurumlarının istikrarlı düzeyi olmak üzere, ülkenin sabit 
gelir konumu sayesinde sağlanmaktadır.   
S&P Global Ratings, dünyanın önde gelen diğer uluslararası mali kuruluşlarıyla birlikte, 
ülkenin milli ekonomisinin hızlı bir şekilde düzeleceği, kısa bir süre içinde, 2021-2023 
döneminde ortalama büyüme temposunun yaklaşık  %4 olacağı tahminlerinde bulundu.  
Bunun yanı sıra, adı geçen derecelendirme kuruluşu, 2019’da milli ekonominin 
büyümesini başta inşaat, ulaştırma ve işleme sektörleri olmak üzere, petrol dışı sektörün 
sağlamış olduğunu belirtmektedir. 2020-2022 döneminde de petrol dışı sektör milli 
ekonominin düzelme ve büyümesinde önde gelen faktör olmaya devam edecek. 
 S&P Global Ratings bu yılın 9 Mart döneminden beri Avustralya, Brezilya, Çili, Japonya, 
Malezya, Meksika ve Estonya dahil 57 ülkenin kredi notlarını düşürmüş ve görünümlerini 
negatife çevirmişti.  
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ÖZBEKİSTAN NİKE VE ADİDAS SPOR 
AYAKKABILARININ ÜRETİMİNE BAŞLAYACAK 

 

9 Eylül Uzçarmsanoat Derneği Başkanı Fahriddin Boboyev yakın zamanlarda 
Özbekistan’ın Andican bölgesinde Nike ve Adidas spor ayakkabılarının üretimine 
başlayacaklarını belirtti. 
F. Baboyev: “Nike ve Adidas şirketlerinin bizim pazarımıza girişi konusunda bir anlaşma 
var. Spor ayakkabı üretim tesisleri Andican bölgesinde kurulacak. Sinoİnternational 
fabrikasında dış kaynak kullanımı (outsourcing) koşullarında dünyaca ünlü bir marka 
altında 3 milyon çift spor ayakkabının üretilmesi planlanmakta” dedi.   
Ayrıca, gelecek 3-5 yıl içinde başta Avrupa ve Güneydoğu Asya ülkeleri olmak üzere 15 
yeni ihracat pazarı açmayı düşünmekte olduklarını da belirtti.  
Gelecekte ülkeyi Merkez Asya’daki bir üretim merkezine dönüştürme planı öngörülmekte. 
Bu konuda uzman: “... BDT ve AB ülkelerine öncelik vererek, ihracat coğrafyasını 
genişletmek gerekir” dedi.   
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