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1 Ocak Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev ve Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan birbirlerinin yeni yılını kutladı. 

Kazakistan Cumhurbaşkanı, koronavirüs salgınına rağmen iki ülke arasındaki işbirliğinin 
başarılı bir  şekilde gelişmekte olduğunu, karşılıklı ticaret hacminin 2,6 milyar dolara 
ulaştığını belirtti. K.J.Tokayev, ticaret ve yatırım işbirliğinin geliştirilmesi için çabaların 
artırılmasını teklif etti. Türkiye Cumhurbaşkanı,  bu teklifi kabul ederek ortak çabalarla 
ticaret hacminin üç katına çıkarılabileceğini belirtti. 

Kazakistan Devlet Başkanı, son yıllarda Türkiye’nin uluslararası alanda etkisinin artmakta 
olduğunu ve  Dağlık Karabağ sorununun çözümünde Türkiye’nin katkısının bunun bir 
kanıtı olduğunu kaydetti. R.T.Erdoğan, uzun bir süre devam eden söz konusu anlaşmazlığın 
çözümünde Türkiye’nin katkısına dair değerlendirmesinden dolayı K.J.Tokayev’e şükran 
duygularını ifade etti. 

Türkiye Cumhurbaşkanı, iki ülkenin koronavirüs salgınına karşı mücadelesini takdir 
ederek Kazakistan yönetiminin kararlı eylemleri sayesinde ülkedeki epidemiyolojik durumun 
kontrol altına alındığına dikkat çekti. 

R.T.Erdoğan, Kazakistan’da 10 Ocakta yapılacak milletvekili seçimlerinde başarılar 
dileyerek seçimlerde Türkiyeli temcilcilerin gözlemci olarak bulunacaklarını belirtti. 

Görüşme sonunda iki ülkenin Devlet Başkanları, Türkiye Cumhurbaşkanı’nın bu yıl 
Kazakistan’a bir ziyaret gerçekleştirme olasılığını değerlendirmeye karar verdiler.   

KAZAKİSTAN VE TÜRKİYE 
CUMHURBAŞKANLARI ARASINDA TELEFON 

GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİ
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31 Aralık Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma 
Bakanı Hulusi Akar başkanlığındaki Türk heyetini kabul etti. 

Cumhurbaşkanı İ.Aliyev: “Hoş geldiniz! Sizi burada görmekten çok mutluyuz! Bu yıl sona 
ermekte ve yıl sonunda Azerbaycan’ı ziyaret etmenizden dolayı çok mutluyuz... Bu durumdan 
istifade ederek kardeş Türkiye Devletine, kardeş Türk halkına, Cumhurbaşkanı Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’a desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz!.. Bütün dünya, Türkiye-
Azerbaycan birlikteliği ve kardeşliğinin sarsılmayacak şekilde ebediyen devam edeceğini 
bir daha görmüş oldu. Biz iyi günde, kötü günde hep birlikteyiz... Biz, şu an Azerbaycan-
Ermenistan-Türkiye koridorunun oluşturulmasına büyük önem vermekteyiz... Yine bir husus, 
Türkiye-Rusya monitoring merkezi... Şimdi Azerbaycan tarafı, Agdam bölgesinde monitoring 
merkezi için bina inşa etmektedir” dedi. 

Türkiye Milli Savunma Bakanı H.Akar: “Sayın Cumhurbaşkanım, zaman ayırarak bizi 
kabul ettiğiniz için kendi adıma ve heyetimiz adına çok teşekkür ederiz!... Sizin de belirttiğiniz 
üzere, Karabağ Zaferi, Kafkasya tarihinde büyük bir öneme sahiptir... Barış ve huzurun 
sağlanmasındaki Azerbaycan ve Türkiye’nin birlikteliği, beraberliği, omuz omuza çalışması 
gerçekten sadece bugün için değil, gelecek için de çok büyük şeyler vadediyor” dedi. 

AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI, 
TÜRKİYE MİLLİ SAVUNMA BAKANINI 

KABUL ETTİ
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TÜRKMENİSTAN, NUR SULTAN’A 
YENİ BÜYÜKELÇİSİNİ ATADI 

1 Ocak Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov, Batır 
Durdımuratoviç Recepov’un Türkmenistan’ın Nur Sultan (Kazakistan) Büyükelçisi olarak 
atandığına dair Kararnameyi imzaladı. 

Batır Durdımuratoviç Recepov, daha önce Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu 
Ülkeleri Daire Başkanı görevindeydi. Türkmenistan Cumhurbaşkanı’nın Kararnamesiyle ona 
Büyükelçi diplomatik rütbesi verildi. 

Bu atama, Orta Asya’daki iki kardeş ülke arasındaki ilişki ve işbirliğinin daha da 
güçlenmesini sağlayacak.  
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KIRGIZİSTAN’IN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ, 
TİKA BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

28 Aralık Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Omuraliyev, TİKA Başkanı 
Serkan Kayalar ile görüştü. 

Görüşmede taraflar, TİKA’nın sağlık, turizm, kültür ve diğer alanlarda Kırgızistan’da 
yürütmekte ve planlamakta olduğu projelerine ilişkin konuları müzakere etti. 

Koronavirüs salgınıyla ilgili durumu göz önünde bulunduran K.Omuraliyev, TİKA’nın 
bir projesi olarak Bişkekte inşa edilmekte olan Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi’nin çok yakın 
zamanda hizmete açılmasını umut ettiğini belirtti.  
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TÜRKİYE VE BEYAZ RUSYA 
SERBEST TİCARET ANLAŞMASINI GÖRÜŞMEKTE 

28 Aralık Türkiye ve Beyaz Rusya arasında Serbest Ticaret Anlaşması ile ilgili müzakerelerin 
ilk turu gerçekleşti. Çevrimiçi olarak gerçekleşen müzakerelerde Türkiye ve Beyaz Rusya’dan 
50’yi aşkın temsilci katıldı. İki ülke arasında başta e-ticaret, taşımacılık, mali hizmetler, 
telekomünikasyon, posta ve kurye hizmetleri olmak üzere 11 farklı alanda serbest ticaret 
koşulları görüşüldü. 

Müzakerelerin ilk turunda iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1,5 milyar dolara 
ulaşılmasına yönelik konular görüşüldü. Müzakerelerin hukuki temelini 10 Haziran 2020’de 
Minsk’te Türkiye ve Beyaz Rusya arasında imzalanan anlaşma oluşturdu. 

Anlaşmanın imzalanması, Türkiye’nin Rusya başta olmak üzere Avrasya Ekonomik Birliği 
pazarına erişimi bakımından da önemlidir. 

Geçen yıl Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Beyaz Rusya Cumhurbaşkanı 
Aleksandr Lukaşenko, Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ikili ve geniş kapsamlı 
görüşmeler gerçekleştirmişti. İki ülke liderleri, ticaret hacmini 1,5 milyar dolara çıkarmaya 
hazır olduklarını açıklamıştı. 

Her iki ülke bunu hedeflemektedir.    
Taraflar, Ticaret Analşaması’nın iki taraflı ekonomik ilişkileri olumlu etkileyeceği 

konusunda hemfikir. 
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, 2019’un sonunda Türkiye’nin 

Beyaz Rusya’ya ihracat hacmi 543,111 milyon dolar, Ocak-Ekim 2020 döneminde ise 467,381 
milyon dolar etmiştir. 

Bununla birlikte 2019’un sonuçlarına göre Beyaz Rusya’dan Türkiye’ye ithalat hacmi 
127,606 milyon dolar, 2020’nin ilk 10 ayında ise, 165,074 milyon dolar etmiştir. Türkiye 
Ticaret Bakanlığı, 2021 yılında da söz konusu Anlaşma ile ilgili çalışmalara devam edecek. 
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2021’DE ÖZBEKİSTAN’DA 32 DEVLET ŞİRKETİ 
DÖNÜŞÜME UĞRAYACAK

25 Aralık Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirzyoyev Parlamento’ya Seslenişinde yeni 
2021 yılında  Özbekistan’da 32 devlet şirketinin dönüşüm geçireceğini belirtti.

“Şu an devlete bağlı şirketlerden büyük bir kısmı mali istikrarsızlık nedeniyle devlete 
yük olmakta. Dolayısıyla bu yıl itibarıyla bütün devlet şirketlerinde dönüşüm programlarını 
gerçekleştirme işlemleri başlatılmıştır. Ayrıca belirtmek gerekirse, 2021’de Navoi Metalurji 
Tesisi, Uzbekneftegaz, Uzbekgidroenergo, Uzavtosanoat şirketleri, uluslararası mali pazara 
çıkma ve devlet garantisi olmadan yatırım çekme olanaklarına sahip olacak. 

Bu arada belirtmek gerekir ki, böyle bir dönüşümü gerçekleştirmek için devlet şirketlerinin 
teknik olanakları, uzmanlarının ise, bilgi ve deneyimleri yeterli değildir. Dolayısıyla 
devletin büyük enerji, petrol-gaz, kimya sanayi, makine üretimi şirketleri ve bankalarında 
dönüşümleri gerçekleştirmek üzere Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 


