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27 Kasım TBMM’de Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye’de 
gerçekleştirilmekte olan millî savunma projesi sayısının 700’ü aşmış olduğunu açıkladı. 

F.Oktay, 2019 yılının sonuçlarına göre Türkiye’de savunma sanayii sektör cirosunun 
yaklaşık 11 milyar dolar ettiğini, savunma ürünleri ihracat tutarının ise 3 milyar dolara 
ulaşmış olduğunu belirtti. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: “Atak helikopterimiz, Bayraktar TB2 ve Anka İHA’larımızın 
seri üretim ve teslimatları devam ederken, Gökbey helikopterimiz ve Akıncı İHA’nın seri 
üretimine yönelik test faaliyetlerinde son aşamaya gelinmiştir” diye açıkladı.

Fuat Oktay, 2021 itibarıyla Akıncı, Akya, Karaok ve Atmaca savunma projelerinde 
teslimat faaliyetlerine başlayacaklarını, çok amaçlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu’yu 
envantere almayı planlamakta olduklarını belirtti. 

Bununla birlikte, Türkiye’nin ilk millî hava-hava füzesi Göktuğ’da testlerin devam 
edildiği, deniz füzesi Atmaca’da seri üretim sürecine başlandığı bildirildi. 

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı: “Aynı zamanda mini akıllı mühimmatlarımız ile 
güdüm kitlerimizin üretim, teslimat ve ihracatları sürmektedir” diye ekledi.  

TÜRKİYE’DE 700’Ü AŞKIN 
SAVUNMA PROJESİ GERÇEKLEŞTİRİLMEKTE
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24 Kasım Kazakistan Başbakanı Askar Mamin ve Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov 
Kazakistan’ın güneyindeki tarihi şehir Türkistan’da yeni tekstil fabrikasının açılış törenine 
katıldılar.

Türkistan’ın sanayi bölgesinde iki hektarlık alanda bulunan yeni Kazak-Özbek ortak 
fabrikası, 1000’den fazla kişiye istihdam sağlayacak, yatırım tutarı ise, 700 milyon tenge (1,6 
miliyon ABD doları) edecek. 

Fabrika ayda 13.000 tekstil ürünü üretecek kapasitede olacak.  
Görüşme esnasında A.Mamin ve A.Arifov, iki Türk devleti arasında ticaret, ekonomi, 

yatırım, tarım, su, enerji, taşımacılık, lojistik ve gümrük alanlarında işbirliği konularını da 
görüştüler. 

2019’da iki ülke arasındaki ticaret cirosu % 21,2 artarak 4,5 milyar dolara ulaştı. Taraflar 
bu rakamı 10 milyar dolara yükseltmeyi planlamakta.  

ÖZBEKİSTAN VE KAZAKİSTAN 
ORTAK FABRİKA AÇTI
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ÖZBEKİSTAN VE GÜNEY KORE 
DIŞİŞLERİ BAKANLARI GÖRÜŞTÜ

25 Kasım 2020’de Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov “Kore Cumhuriyeti – 
Merkez Asya” İşbirliği Forumu kapsamında Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha ile 
görüştü. 

İki ülkenin Dışişleri Bakanları gündemin güncel konularını müzakere etti, ileride değişik 
düzeylerde gerçekleşecek ortak etkinliklerin takvimini ve organizasyon hususlarını incelediler. 

Güney Kore tarafı, iki devlet arasındaki siyaset, ticaret, yatırım, maliye, iletişim 
teknolojileri, bilim ve teknoloji alanındaki işbirliği düzeyinden duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi.

2019’da iki taraflı ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine yükselmesi, Özbek-Güney Kore 
ilişkilerinin sağlam ve uzun vadeli olduğunu gösterdiğine vurgu yapıldı. 

Taraflar, korona virüs salgınına karşı mücadelede işbirliğinin olumlu deneyiminden 
duydukları memnuniyeti dile getirdiler, aynı zamanda, salgının yol açtığı sosyal ve ekonomik 
sorunların çözümü açısından işbirliğinin öncelikli yönlerini belirlediler. 

Görüşmede ticaret, ekonomi ve yatırım alanındaki ilişkilere  öncelik verilmesi gerektiği 
vurgulandı. İki ülke arasındaki ticaret hacminin artması için kesin tedbirler alınması 
konusunda tarafların hemfikir olduğu ifade edildi. 

Sağlık alanındaki işbirliği konularına ayrıca önem verildi. Özbekistan’da yeni sağlık 
tesislerinin inşasına dair ortak projelerin gidişatı incelendi. 

Bakanlar, bununla birlikte, her iki tarafı ilgilendiren uluslararası ve bölgesel konularda da 
fikir alışverişinde bulundular.  
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AZERBAYCAN VE ÖZBEKİSTAN İŞGALDEN 
KURTARILAN BÖLGELERİ GELİŞTİRME 

KONUSUNU GÖRÜŞTÜ

27 Kasım Azerbaycan Milli Girişimciler Konfederasyonu Başkanı Mamed Musayev, 
Konfederasyon tarafından düzenlenen Azerbaycan-Özbek İş Heyeti’nin ilk toplantısında 
konuşma yaptı. 

Heyet toplantısının açılış konuşmasını yapan M.Musayev, iki ülke arasındaki mevcut 
politik istikrarın ekonominin gelişimi için elverişli koşullar sağladığını belirtti. O, geçmişte 
Azerbaycan topraklarının işgal edilmesinin bölge için uzun bir süre tehlike oluşturduğunu 
dile getirdi. 

M.Musayev, 2019’da iki Türk ülkesi arasındaki ticaret cirosunun 82 milyon dolar ettiğini, 
Azerbaycan ve Özbekistan arasında ekonomik ilişkiler alanının genişlediğini ifade etti.

M.Musayev, Türkiye’den Nahçıvan’a karadan ulaşım koridorunun açılmasıyla Güney 
Kafkasya ile  Türkiye’yi Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetleriyle bağlayacak uygun transit 
bağların sağlanacağını vurguladı. 

Azerbaycanlı girişimcilerin işgalden kurtarılan bölgelerin sosyal ve ekonomik gelişimi 
hususunda büyük sorumluluk taşıdıklarını ifade eden M.Musayev, Özbek yatırımcılara 
Karabağ’da yatırım yapması konusunda çağrıda bulundu. 

Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adham İkramov, Özbekistan’ın Azerbaycanlı 
girişimcileri büyük bir memnuniyetle kabul edeceğini ifade etti. 

A.İkramov, Özbekistan’da salgına rağmen son 8-9 ay içinde Azerbaycan sermayeli 65 
şirketin faaliyete başladığını belirtti.

Aynı zamanda, Özbekistan’ın Azerbaycan üzerinden Avrupa’ya ulaşım sağlayabileceğini 
ve bu yol üzerindeki Azerbaycan’ın önemli bir jeopolitik konumda bulunduğuna vurgu yaptı. 
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AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKMENİSTAN’DA TARIM 
SEKTÖRÜNÜN GELİŞMESİNE YARDIMCI OLACAK 

26 Kasım Türkmenistan’da ülkenin sebze yetiştirici mühendislerini, seracılarını ve yabancı 
eksperleri bir araya getiren “Seralarda Sebze Yetiştiriciliği ve Sera İşleri Yönetiminin Kilit 
Noktaları” konulu çevrimiçi bir seminer düzenlendi. Söz konusu semineri, Avrupa Birliği’nin 
“Türkmenistan’da Tarım Sektörü ve Köylerin İstikrarlı Gelişimine Yardım” Projesi (SARD 
III) kapsamında Türkmenistan Tarım ve Çevre Bakanlığı ile Türkmenistan Sanayici ve 
Girişimciler Birliği ortaklaşa düzenlediler. 

Seminerde dünya genelinde ve Türkmenistan’da seracılık deneyimi, onun gelişim 
perspektifleri, verimli işbirliğini genişletme olanakları konusunda fikir alışverişi yapıldı. 

Bu bağlamda yabancı uzmanlar, seracılık yönetimi alanındaki çağdaş ve yeni yöntemler, 
tohum seleksiyonu, fidan yetiştirme, gübre kullanımı programını hazırlama, sulandırma, 
hastalık ve zararlı böceklerden koruma, seracılık yönetiminin kilit noktaları konusundaki 
bilgi ve deneyimlerini  seminer katılımcılarıyla paylaştılar. 

Sebze ve çiçek yetiştiriciliğiyle birlikte, serada turunçgilleri yetiştirme olanakları da ele 
alındı. Özellikle AB ülkelerine ihraç edilecek meyve ve sebzelerden istenecek bitki sağlığı 
talepleri konusuna ayrı önem verildi. 

Türkmenistan’da gıda bolluğunu sağlama amacıyla sera ürünlerinin üretimi etkin bir 
şekilde gelişmekte.
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KIRGIZİSTAN FİLMLERİ TÜRKİYE’DEKİ 
FİLM YARIŞMASINDA GÖNÜLLERİ FETHETTİ  

23 Kasım İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Geleceğin İletişimcileri Yarışmasında 
belgesel film kategorisinde Kırgızistan’dan üç film ödüle layık görüldü.   

Amanat Rahmanova’nın “Emanet Yurt”, Gülnara Aytmamatova’nın “Kayak Yol” ve 
Lunara Ceenbekova’nın “Dokuzdan Sonra İkiz” belgeselleri Türkiye’de düzenlenen söz 
konusu uluslararası film yarışmasında ödül kazandı. 

Yarışmada “Kayak Yol” filmi birincilik kazandı. Ödül kazanan üç flimin de rejisörleri 
Kırgızistan–Türkiye Manas Üniversitesi mezunları.

Bu yıl salgın nedeniyle film yarışması çevrim içi olarak gerçekleşti. Geleceğin İletişimcileri 
Yarışmasına çok sayıda film başvuru yaptı. Ama yarışmanın belgesel kategorisinde 
Kırgızistan’dan üç film bütün ödülleri topladı.  


