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19 Ocak Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirzyoyev’in başkanlığında dini ve manevi 
konularda aydınlatıcı çalışmalar sistemini temelli olarak geliştirme, bu tür faaliyetlerde 
devlet kurumlarıyla toplumsal kuruluşların işbirliğini güçlendirme konularında video 
konferans yoluyla bir toplantı yapıldı.

Dini ve manevi alanın güncel konuları, Ş.Mirzyoyev tarafından Parlamentoya 
Seslenişinde, Özbekistan Gençlerinin I. Forumunda  ve Güvenlik Kurulunun genişletilmiş 
toplantısında belirtilmişti. 

Ş.Mirzyoyev toplantıda yaptığı konuşmasında ülkenin başlıca ideolojisini açıkladı.
“Özbekistan’ın yeni ideolojisi, şefkat, iyilik, insanlık ve hümanizm üzerine kurulacaktır. 

Biz ideolojiden bahsederken her şeyden önce akıl eğitimini, milli değerlerimizin ve tüm 
insanlığa ortak değerlerin eğitimini kastetmekteyiz. Bunların temelinde halkımızın 
binlerce yıllık birikim ve değerleri yatmaktadır” dedi Ş.Mirzyoyev.

Ayrıca küresel süreçlerin insanoğluna büyük olanaklar sunmakla birlikte, beklenmedik 
sorunlar da yarattığını, milli kimlik ve manevi değerleri tehdit eden hususların çoğalmakta 
olduğunu vurguladı.  

Özbekistan Cumhurbaşkanı’nın ifadesine göre en büyük tehdit, umursamazlık ve 
aldırışsızlıktır. Özbekistan Devlet Başkanı, günümüzde yaşanan sosyal sorunları azaltma 
faaliyetlerinde yaşça büyük kuşakların pek yer almadığını, toplumsal kontrolün yetersiz 
olduğunu belirtti.   

ÖZBEKİSTAN’DA İDEOLOJİYLE İLGİLİ 
KARARLAR ALINDI
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21 Ocak Kazakistan Başbakanı Askar Mamin iş gezisi kapsamında Türkistan şehrinde 
altyapı inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. 

Kazakistan Hükümeti Başkanı, Karavan-Saray çok yönlü turizm tesisi, JCI uluslararası 
standartlarına uygun 570 yataklı çok amaçlı hastane (2022’nin yaz mevsiminde hizmete 
açılması planlanmaktadır), Kazak Tiyatrosu, İlmi-Üniversal Bölge Kütüphanesi, Kurucu 
Cumhurbaşkanı Parkı, Ağaç Parkı ve Botanik Bahçe gibi yatırım projelerinin gidişatını 
inceledi. 

A.Mamin bununla birlikte yeni hizmete açılan Hampton Oteli ve Uluslararası Turizm 
Üniversitesini ziyaret etti. Başbakan Bölgenin sosyal ekonomik gelişimi ve bu yıl ilkbaharda 
Türkistan şehrinde yapılması planlanan Türk Konseyi zirvesine hazırlık konularında 
toplantı yaptı. Hükümet Başkanının katılımıyla Türkistan Bölge Valiliği, Özbekistan’ın 
Artel Electronics şirketi ve Orbis Kazakhstan Ltd arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Söz 
konusu anlaşma, bölgede mutfak ocakları ve su ısıtıcı ürünlerin üretimini yapan fabrikanın 
inşası konusunda yapılmıştır. Fabrikanın çalışma kapasitesi,  yılda 1 milyon ürün üretimini 
öngörmektedir. Planlanan yatırım hacmi, 36 milyar tenge. Fabrika, 2100 kişiye istihdam 
sağlayacaktır.   

KAZAKİSTAN VE ÖZBEKİSTAN ŞİRKETLERİ
BİRLİKTE FABRİKA İNŞA EDECEK 
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AZERBAYCAN VE TÜRKMENİSTAN’IN 
DIŞİŞLERİ BAKANLARI GÖRÜŞTÜ

21 Ocak Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkmenistan ziyareti kapsamında 
Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile hem baş başa, hem de heyetiyle birlikte 
genişletilmiş kapsamda görüştü. 

Görüşmede taraflar, politik, ekonomik, enerji, ulaştırma ve lojistik, kültürel ve hümaniter 
ve diğer alanlardaki işbirliği konularında fikir alışverişinde bulundular. 

İki bakan tarafından iki ülkenin Hükümetleri arasında Hazar Denizi’ndeki Dostlug 
sahasında ortak arama ve geliştirme çalışmalarının yapılmasına dair  İyi Niyet Memorandumu 
imzalandı. Bunun dışında tarfalar, üç taraflı işbirliği konusu dahil, bölgesel işbirliği 
konularını da müzakere ettiler. Ayrıca Azerbaycan, Türkmenistan ve Afganistan arasında 
ticaret, yatırım, enerji, ulaştırma ve lojistik, telekomünikasyon ve enformasyon teknolojileri, 
gümrük ve sınır konuları alanında işbirliğinin genişletilmesi ve derinleştirilmesi konusunda 
16 Ocak tarihinde imzalanan yol haritasına atıfta bulunan taraflar, bununla ilgili çalışmaları 
yerine getirme konularını da ele aldılar. 
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KIRGIZİSTAN DIŞİŞLERİ BAKAN VEKİLİ
AB BÜYÜKELÇİSİNİ KABUL ETTİ

22 Ocak Kırgızistan Dışişleri Bakan Vekili Ruslan Kazakbayev, Avrupa Birliği Kırgızistan 
Temsilciliği Başkanı Büyükelçi Edward Auer’i kabul etti. Taraflar, bu yıla ait iş planlarını ve 
işbirliği kapsamında yapılacak etkinlikleri müzakere ettiler.

Görüşmede R.Kazakbayev, E.Auer’e Kırgızistan’ın mevcut iç politik durumu konusunda 
bilgi verdi. Bakan, Kırgızistan’ın demokratik gelişim yolunu, yolsuzlukla mücadeleyi, insan 
hakları ve özgürlüklerini koruma ilkelerini benimseyen bir ülke olarak Avrupa Birliği ile bütün 
alanlarda işbirliğini pekiştirme ve geliştirmeye özen gösterdiğini ifade etti. Bu bağlamda 
Kırgızistan ve AB arasında genişletilmiş ortaklık ve işbirliği anlaşmasının imzalanması ve 
onaylanmasının da büyük rol oynayacağını ayrıca belirtti. R.Kazakbayev, ülkede politik krizin 
önlenmesi için Kırgızistan’ın iki taraflı ve çoktaraflı anlaşmalar kapsamındaki yükümlülükleri 
dahil, demokratik prensiplere uyacağını vurguladı.

Büyükelçi E.Auer, 10 Ocak 2021’de Kırgızistan’da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 
iyi organizasyonundan duyduğu memnuniyetini dile getirdi. O, Avrupa Birliği’nin sosyal 
ekonomik gelişim, kanun üstünlüğü ve yolsuzlukla mücadele konularında  Kırgızistan’ı eskisi 
gibi desteklemeye devam edeceğini belirtti.  

Taraflar, bunun dışında Kırgızistan ve AB arasında iki taraflı işbirliği konularını, ileride 
yapılacak iki taraflı ve çok taraflı etkinlikleri görüştüler.   
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TÜRKİYE’NİN İLK MİLLÎ FIRKATEYNİ 
DENİZE İNDİRİLDİ

Türkiye’de MİLGEM projesi kapsamında üretilen İ sınıfı fırkateynlerin ilki olan İstanbul 
fırkateyni 23 Ocak’ta düzenlenen bir törenle denize indirildi.

Bu proje, TC Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yürütüldü. Ana 
yüklenicisi, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ’dir. 

Daha önce STM, MİLGEM Projesi’nin ilk dört gemisi Ada sınıfı korvetleri Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığına teslim etmişti. İstanbul fırkateyni ise kendi sınıfının ilkidir. Şirket, Türkiye 
Savunma Sanayi Başkanlığı ile 2019’da sözleşme imzalamıştı.

Sözleşme gereği, STM, gemi tasarımı, silah-elektronik sistemleri sorumluluklarını 
üstlenmişti. STM’in proje kapsamındaki ana iş ortakları  yine yerli şirketler ASELSAN ve 
HAVELSAN’dır. 

Projede savaş gemileriyle ilgili 150’den fazla sistem için 80’e yakın alt yüklenici görev 
yapmaktadır. 

İ sınıfı fırkateynler, millî bir elektronik harp sistemine sahiptir. İstanbul fırkateyni 
için sistem tedariki yapan alt yüklenicinin üçte ikisi yerli şirketlerdir. Fırkateynin bütün 
sisteminin dörtte üçü yerli üretimdir. 

Fırkateynin boyu 113 metre ve genişliği 14,4 metre. Türkiye Deniz Kuvvetleri’nin beşinci 
savaş gemisi, yaklaşık 3 bin ton deplasmana sahiptir. 

İstanbul fırkateyni, Ada sınıfı korvetlerden farklı olarak yüzeyden havaya güdümlü mermi 
bulunduracak ve fırlatabilecek.
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TÜRKMENİSTAN, EN UCUZ BENZİNE SAHİP 
İLK ON ÜLKE ARASINDA

Türkmenistan 2020 yılının sonuçlarına göre en ucuz benzine sahip ilk on ülke arasında 
yer aldı. Ülkede A-95 kurşunsuz benzinin litresi 1,5 manattır (0,43$).

GlobalPetrolPrices.com web-sitesinin verilerine göre, Türkmenistan, BDT ülkeleri 
arasında ikinci, dünyada ise onuncu sırada yer alıyor. Dünya genelinde ortalama benzin 
fiyatı litre başı 1,05 dolardır. 

10 Ocak GlobalPetrolPrices.com web-sitesinde yayınlanan reytinge göre  ilk sırada 
Venezuella yer alıyor. Güney Amerika’nın söz konusu ülkesinde benzinin litresi 0,02 ABD 
dolarıdır. 

Benzinin litre fiyatının en pahallı olduğu ülke ise 2,33 dolar ile Hong Kong’tur. 


