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22 Ekim Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul’da Türkiye-Azerbaycan 
Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) Başkanı Prof.Dr. Aygün Attar ve Star gazetesi 
köşe yazarı Sevil Nuriyeva’yı kabul etti.

Söz konusu görüşme, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın İstanbul’daki Vahdettin 
Köşkü’nde gerçekleşti. 

Görüşmede R.T.Erdoğan Türkiye ve Türkiye halkının Bakü’yü hep desteklediğini ve 
desteklemeye devam edeceğini vurguladı. Türk lider, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü her 
zaman ve her platformda savunduğunu ifade etti.

Türkiye Devlet Başkanı Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin son yıllarda yeni bir ivme 
kazandığını da belirtti.

TADİV Başkanı, Türkiye Cumhurbaşkanı’nın Azerbaycan’ın haklı mücadelesini 
destekleyen tutumunun bütün Azerbaycan halkında olumlu etki yarattığını dile getirdi. 

Aynı zamanda A.Attar, 1918’de Bakü’yü Bolşevikler ve Daşnaklardan kurtaran Kafkas 
İslam Ordusu askerlerinin kahramanlıklarını,  Osmanlı Devletinin desteklerini Azerbaycan’ın 
asla unutmadığını da belirtti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı 
Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.  

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI AZERBAYCANLI 
AYDINLARI KABUL ETTİ
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22 Ekim Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirzyoyev ihracatçıları desteklemek için 100 
milyon ABD dolarının tahsisine dair kararnameyi imzaladı.

Videokonferans yoluyla gerçekleşen toplantıda Ş.Mirzyoyev: “Bugün ihracatçı şirketleri 
mali açıdan destekleme işlemlerinin genişletilmesine dair kararnameyi imzaladım. Artık 
İhracatı Destekleme Fonu aracılığıyla  böyle şirketler için ek ödenekler tahsis edilecek.  Bu 
amaçlar için söz konusu fona 100 milyon ABD doları tutarında ödenek tahsis edilecek. Bu 
ödenekler, dış pazarlara durmadan ürün tesliminin sağlanması amacıyla şirketlerin işletme 
sermayesinin oluşturulması için harcanacak” dedi. 

Söz konusu toplantıda 2020’nin 9 ayı içinde Özbekistan’ın otoaraç ihracatının 1,5 kat 
arttığı, elektrikli aletler ihracatının – 1,3 kat, tekstil ürünleri ihracatının – yüzde 16, bakır 
teller ihracatının – yüzde 15 arttığı belirtildi. Ekonomide yüksek katma değer sağlayan işleme 
sanayisinin 9 ay içinde ℅3 artış gösterdiği dikkat çekicidir. Elektrikli aletlerin üretimi – ℅25, 
tekstil üretimi – ℅12, metal üretimi – ℅7, inşaat malzemelerinin üretimi ise – ℅6 artmıştır. 

Bunun sonucunda, ℅0,4 oranında gayri safi yurtiçi hasılanın olumlu artış dinamiği 
korunmuş, bütçe geliri ise 1,9 trilyon sum tutarında fazlalıkla (profisit) gerçekleşmiş.      

ÖZBEKİSTAN İHRACATÇILARI DESTEKLEMEK 
İÇİN 100 MİLYON DOLAR TAHSİS ETTİ 
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TÜRKMENİSTAN CUMHURBAŞKANI EKONOMİYİ
TEMELLİ YENİLEME TALİMATI VERDİ

21 Ekim Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov milli ekonominin 
geliştirilmesiyle ilgili bir toplantı yaptı. Söz konusu toplantıda ilgili alanı geliştirmenin 
başlıca hedefleri ele alındı ve bakanların raporları dinlendi. 

G.Berdimuhammedov, mevcut koşullarda mali ve ekonomik alanda temelli yenileme 
tedbirlerinin alınması gerektiğini belirtti. Devlet Başkanının ifadesine göre, ithal ürünlerin 
yerine geçecek yerli ürünlerin üretilmesine, bu yönde özel sektörün rolünün artırılmasına çok 
önem verilmesi gerekir. 

 Türkmenistan Merkez Bankası Başkanı Merdan Annadurdıyev, ülkede yabancı yatırımcılar 
ve kreditörler için teminatlar sağlayan gerekli şartların oluşturulmuş olduğunu belirtti.

Başbakan Yardımcısı Gadırgeldi Muşşikov  ülkede gayri safi yurtiçi hasıla artışının gelecek 
yıl ℅6,2 edeceğini bildirdi. Onun dediğine göre, devlet bütçesinin önemli kısmı, sosyal alanların 
geliştirilmesi için tahsis edilecek. 

Türkmenistan Cumhurbaşkanı toplantı katılımcılarına piyasa müesseselerinde reform 
yapılmasına devam edilmesi, vatandaşlara iş yerlerinin sağlanması, yeni başlayan iş adamlarını 
devlet alımları sistemine çekerek onları destekleme işlemlerinin genişletilmesi konusunda 
talimatlar verdi.
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KAZAKİSTAN VE AB EKONOMİ ALANINDA 
İŞBİRLİĞİ KONUSUNU GÖRÜŞTÜ

23 Ekim Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, yatırım alanında işbirliği konusunda Diyalog 
Platformu kapsamında Avrupa Birliği’ne üye devletlerin diplomatik misyon yetkilileriyle bir 
görüşme gerçekleştirdi.  

KC Hükümet Başkanı, küresel ekonomik kriz ve salgın koşullarında ekonomiyi geliştirmeye 
yönelik Kazakistan tarafından alınmakta olan tedbirleri anlattı. 

A.Mamin: “Kazakistan’ın 2025’e kadar Stratejik Gelişim Planı hazırlandı. Bu plan, 
tarımcılık ve işleme sanayide yüksek katma değerli ihracat ürünleri üreten işletmeleri artırma, 
dijital sisteme hızlı geçişi sağlama, sağlık sektörünü güçlendirme, altyapıyı geliştirme 
tedbirlerini ve diğer tedbirleri öngörmektedir” dedi. 

Toplantıda konuşan AB’nin Büyükelçisi Sven-Olov Carlsson, Almanya’nın Nur Sultan 
Büyükelçisi Tilo Johannes Klinner ve Hollanda’nın Nur Sultan Büyükelçisi Andre Carstens 
Kazakistan ekonomisinin istikrarlı olduğuna, KC Hükümeti tarafından alınan krizle mücadele 
tedbirlerinin olumlu sonuçlarına vurgu yaptılar.

Taraflar, salgının olumsuz etkilerini giderme ve ekonomiyi düzeltme konusunda 
Kazakistan’ın Avrupa Birliği ile işbirliği perspektiflerini görüştüler. Sağlık, yeşil ekonominin 
geliştirlmesi ve iklim değişikliğiyle mücadele, tarım, işleme sanayi, taşımacılık, enerji, altyapı 
inşası alanlarında ortak yatırım projelerini gerçekleştirme konuları ele alındı. 

AB, Kazakistan’ın kilit yatırımcılarından ve büyük ticaret ortaklarından biridir. Bu yılın 
sekiz ayında ticaret hacmi 15,5 milyar ABD doları etmiştir.   
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AZERBAYCAN DIŞİŞLERİ BAKANI 
ABD DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

23 Ekim Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov iş gezisi kapsamında ABD Dışişleri 
Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.

Görüşmede taraflar, Dağlık Karabağ ihtilafındaki son durumu görüştüler. Azerbaycan 
Dışişleri Bakanı ABD’li meslektaşına kendi ülkesinin tutumu, Azerbaycanlı sivillerin kasıtlı 
olarak hedef alınması hususunda ve diğer konularda bilgi verdi. 

Ceyhun Bayramov, Azerbaycan’ın haklı tutumunda BM Güvenlik Konseyi’nin dört kararını 
ve diğer uluslararası teşkilatların ilgili belgelerini esas aldığını vurguladı. 

Görüşmede Azerbaycan-ABD ikili ilişkileri de ele alındı. 
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KIRGIZİSTAN PARLAMENTO BAŞKANI
TÜRK KONSEYİ GENEL SEKRETERİNİ KABUL ETTİ

23 Ekim’de Kırgızistan Parlamentosu (Jogorku Keneş) Başkanı Kanabek İsayev Türk 
Konseyi Genel Sekreteri Bagdat Amreyev’i kabul etti.

Görüşmede taraflar, Türk dili konuşan ülkeler arasında dayanışmayı güçlendirme, siyasi, 
ekonomik, kültürel ve insani işbirliğini genişletme konularını ele aldılar.

K.İsayev, Kırgızistan’ın imzaladığı iki taraflı anlaşma ve sözleşmeler kapsamında kabul 
etmiş olduğu uluslararası yükümlülüklerini yerine getireceğini vurgulayarak: “Biz, iş 
ortaklarımızla dostluk ilişkileri devam ettirme ve geliştirmeye, aynı zamanda yatırımcıların 
ve yabancı uyruklu kişilerin güvenliğini ve haklarının korunmasını garanti etmeye niyetliyiz” 
diye bir açıklama yaptı. 

Parlamento Başkanı, Türk Konseyi’nin faaliyetlerini takdir ettiğini ifade ederek: 
“Konsey’in kurulması, Türk halkları arasında kardeşlik ilişkilerin güçlenmesini sağladı. 
Biz, ileride de ortak tarihî geçmişi paylaşan devletlerin siyasi, ekonomik, kültürel ve insani 
alanlarda işbirliğini geliştirmek istiyoruz” dedi.

B.Amreyev, Parlamento Başkanının samimi ev sahipliği için teşekkür ederek: “Kardeş 
Kırgız  halkının huzur ve istikrar içinde yaşaması bütün Türk devletleri için önemli. 
Konseyimize üye ülkeler arasında kurulan ilişkilerin çok yönlü gelişmesini hep destekleyeceğiz. 
Bunun için ekonomik işbirliğini güçlendirmek gerekir” dedi.   


