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ANKARA’DA TÜRK DÜNYASININ 
METEOROLOJİ FORUMU GERÇEKLEŞTİ

19 Şubat’ta Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin koordinasyonuyla 
Türkiye Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen  Türk Dünyası 
Meteoroloji Forumu çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Foruma Türkiye Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov, Türkiye Kültür ve Turizm 
Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve bütün Türk Cumhuriyetleri ile Tacikistan’dan temsilciler 
katıldılar.  

Forum katılımcılarına özel mesajıyla hitap eden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan: “Son dönemler yaşananlar, aynı dili konuşan, aynı dine inanan, tarihi 
ve kültürü bir 300 milyonluk çok büyük bir aile olduğumuzu gösterdi. Bu ailenin fertleri 
olarak önümüzdeki dönemde asıl sorumluluğumuz, bu bağları güçlendirmek, aramızdaki 
işbirliğini daha da ilerletmek olmalıdır. Türk Dünyası Meteoroloji Birliği’nin kurulması 
düşüncesinin bu yönde atılmış önemli bir adım olduğunu düşünüyorum” dedi.

Türk lider forum çalışmalarına başarılar diledi. 
Forumda bakan B.Pakdemirli küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi sorunlarla 

mücadele olanaklarının artırılması, bölgelerin istikrarlı kalkınmasına katkı sağlanması, 
imkan ve deneyimlerin paylaşılması amacıyla Türk Dünyası Meteoroloji Birliği’nin 
kurulması konusunda bir çağrıda bulundu. 

Bununla birlikte, bakan B.Pakdemirli, 8 ülkenin meteorolojiden sorumlu 
bakanlıklarının acil durum yönetiminden ulaştırmaya, doğal kaynaklardan tarıma kadar 
oldukça geniş bir yelpazeyi temsil ettiğini söyledi. 
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Kazakistan Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu bölgeleri arasında ticarî ve ekonomik 
ilişkilerin genişletilmesi amacıyla Kazakistan’ın Rusya Federasyonu Ticari Temsilciliği, 
Başkurdistan Hükümeti’nin destekleriyle Kazakistan’ın ihracatçı şirketleri için 2021 yılının 
ilk çevrim içi iş toplantısını organize etti. 

Etkinliğe Kazakistan Cumhuriyeti (“KC”) Ticaret ve Entergrasyon Bakanlığı, Kazakistan’ın 
Kazan Başkonsolosluğu, QazTrade Ticaret Politikasını Geliştirme Merkezi A.Ş., Samruk-
Kazına A.Ş., KazakhExport A.Ş., Kazakistan’ın Magnum, Yujnıy ve Korzinka büyük alışveriş 
merkezleri zincirlerinden temsilciler katıldı. Başkurdistan Cumhuriyeti Hükümeti tarafından 
Başkurdistan Ticaret ve Servis Bakan Yardımcısı, Başkurdistan Dış Ekonomik İlişkiler ve 
Kongre Faaliyetlerinden sorumlu Devlet Komitesi Başkanı, Başkurdistan Ticaret ve Sanayi 
Odası, Sosyal Yemek Hizmetleri Birliği ve bölgesel alışveriş merkezi zincirlerinden temsilciler 
katıldı. 

Çevrim içi iş toplantısında Kazakistan’ın hammadde dışı alanlarında faaliyet gösteren 24 
şirketinin tanıtımı yapıldı. Bununla birlikte iş toplantısı programına dış ticaret sözleşmeleri ve 
anlaşmalarının yapılması amacıyla söz konusu şirketlerin Başkurdistan’daki olası potansiyel 
iş ortaklarıyla müzakereler konusu da dahil edilmişti.  

Kazakistan şirketlerinin tanıtımı sırasında Başkurdistanlı temsilciler gıda ürünlerinin 
karşılıklı temini ve teslimi konusuna yoğun ilgi gösterdi ve özellikle “Halal” (Helal) sertifikalı 
ürünler başta olmak üzere Kazakistan ürünlerine karşı talebin artmakta olduğunu ifade 
ettiler. 

KAZAKİSTANLI İHRACATÇILAR
BAŞKURDİSTAN’A AÇILACAK
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AZERBAYCAN VE TÜRKİYE 
KOBİ’LERİ GELİŞTİRME KONULARINI GÖRÜŞTÜ

19 Şubat günü Türkiye’nin başkenti Ankara’da Türkiye-Azerbaycan iş forumu 
gerçekleşti. Forumda iki Türk ülkesi arasında küçük ve orta büyüklükteki işletmeler 
(KOBİ) alanındaki işbirliği konularına ayrıca önem verildi. 

Her iki ülkeden resmi şahıslar ve iş adamlarının katıldığı forumda Azerbaycan 
Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı (KOBİA) takdim edildi. 

Söz konusu Ajans Başkanı Orhan Mammadov, etkinlikte yaptığı konuşmasında KOBİ 
alanında işbirliğinin Azerbaycan-Türkiye ekonomik ilişkilerinin önemli yönlerinden biri 
olduğunu, Ajans’ın KOBİ’leri destekleme ve yeni teşvik mekanizmalarını oluşturma 
konusunda kardeş Türkiye’nin bu alandaki tecrübesinden yararlandığını belirtti.

Ortak işbirliği kapsamında yapılmakta olan çalışmalar konusunda bilgi veren 
O.Mammadov, iki ülkenin KOBİ’leri arasında işbirliği ve ilişkileri geliştirme 
perspektiflerine değindi, aynı zamanda iki ülkenin KOBİ’leri arasındaki ilişkileri 
geliştirme alanında ortaklık kuran kuruluşların ortak çabalarının pekiştirilmesinin ve 
her iki ülkenin pazarı için ürün ve hizmet sunacak ortak şirketler kurulmasının önemine 
vurgu yaptı. 

İş forumu kapsamında Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı 
(KOBİA) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK), Türkiye İş Adamları 
Konfederasyonu arasında Mutabakat Zaptları imzalandı. 
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15 Şubat’ta Özbekistan’ın Seul Büyükelçiliği mensupları, uzayın araştırılması ve 
barışçıl amaçlarla kullanılması alanında işbirliğini etkinleştirme konularını müzakere 
etmek üzere  Güney Kore Havacılık ve Uzay Araştırmaları Enstitüsü (KARI) ve SI İmaging 
Services Şirketinin temsilcileriyle görüştüler. 

Görüşmede taraflar, koronavirüs salgınının devam etmesine rağmen söz konusu alanda 
işbirliğini geliştirme dinamiğinin olumlu yönde seyrettiğini belirttiler. Güney Kore 
Bilim ve Enformasyon-İletişim Teknolojileri Bakanlığı, Güney Kore Havacılık ve Uzay 
Araştırmaları Enstitüsü (KARI) ve Özbekistan İletişim ve Enformasyon Teknolojilerini 
Geliştirme Bakanlığı, Uzbekkosmos Uzay Araştırmaları ve Teknolojileri Ajansı uzmanları 
arasında bir kaç müzakere toplantısı yapıldı. Söz konusu alanda ortak projelerin 
gerçekleştirilmesi için Özbek–Güney Kore Ortak Çalışma Grubu kuruldu. 

Güney Kore tarafı, işbirliği ve deneyim alışverişinin daha da geliştirilmesi konusunda 
istekli olduklarını ifade ettiler. 

Taraflar, mevcut işbirliği konularının kesinleştirilmesi ve işbirliğini geliştirme 
perspektiflerinin belirlenmesi amacıyla uzay araştırma alanında işbirliğinden sorumlu 
çalışma grubunun ilgili uzmanları arasında yakın dönemde video konferans görüşmesini 
gerçekleştirme konusunda anlaştılar.       

ÖZBEKİSTAN VE GÜNEY KORE UZAYI BİRLİKTE 
ARAŞTIRACAK
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KIRGIZİSTAN VE TÜRKMENİSTAN 
İŞBİRLİĞİ PERSPEKTİFLERİNİ GÖRÜŞTÜ 

11 Şubat günü Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Birinci Yardımcısı Nuran Niyazaliyev, 
Türkmenistan’ın Bişkek Büyükelçisi Şadurdu Meredov’u kabul etti. 

Görüşme esnasında taraflar, Kırgız-Türkmen iki taraflı işbirliğinin mevcut durumu ve 
perspektifleri konusunda fikir alışverişinde bulundular. Politik, diplomatik, kültürel ve 
hümaniter alanlarda Kırgızistan ve Türkmenistan arasında stratejik ortaklık ve işbirliğini 
daha da pekiştirmenin önemine vurgu yapıldı.  Ticaret, yatırım ve enerji kaynaklarının 
temini dahil altyapı projelerini gerçekleştirme, taşımacılık ve ulaştırma alanlarında ticari ve 
ekonomik işbirliğini derinleştirme konuları görüşüldü.

İki taraflı ve çok taraflı üst düzey etkinliklere hazırlık ve onları düzenleme konularına 
ayrıca önem verildi.  
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TÜRKMENİSTAN VE KAZAKİSTAN DIŞİŞLERİ 
BAKANLIKLARI İŞBİRLİĞİ PROGRAMINI 

İMZALADI

19 Şubat günü Türkmenistan ve Kazakistan Dışişleri Bakanlıkları arasında 2021-2023 
dönemine ait İşbirliği Programı imzalandı.

Söz konusu belge, Türkmenistan-Kazakistan Dışişleri Bakanlıkları siyasi istişare 
toplantısı kapsamında gerçekleşen video konferans görüşmesinde imzalandı. 

Tarafların yakıt, enerji, ulaştırma, lojistik ve sanayi alanlarında işbirliğini derinleştirme 
konularını görüştüğü; ayrıca bilim, eğitim, sağlık ve ilaç üretimi alanlarında ilişkilerin 
geliştirilmesi ve Merkez Asya ile komşu bölgelerin potansiyelinden yararlanılması için ortak 
girişimlerin gerçekleştirilmesi konularına önem verildiği belirtildi. 

Hazar Denizi konusu ayrı ele alındı. Özellikle liman altyapılarıyla birlikte taşımacılık ve 
transit alanlar başta olmak üzere işbirliğinin genişletilmesine yönelik fikir alışverişi yapıldı.

Bu yıl Türkmenistan, Hazar Ülkeleri Devlet Başkanlarının VI. Zirvesini düzenlemeye 
hazırlık yapmaktadır. Dolayısıyla zirvenin gündem maddeleriyle ilgili öneriler de dile 
getirildi. 

Her iki taraf da, iki taraflı düzeyde olduğu kadar, çok taraflı düzeyde de ortak çalışmalara 
devam etmeye hazır olduklarını bildirdiler. 

Bu arada Türkmenistan ve Kazakistan’ın stratejik ortaklar olduğunu belirtmek gerekir. 
Aşkabat ve Nur Sultan gaz sektöründe ve sınır bölgelerinde maden sahalarının geliştirilmesi 
alanında ortaklık konularını düzenli olarak müzakere ederler.  

Kazakistan ve Türkmenistan arasında taşımacılık ve lojistik işbirliği alanındaki yeni 
bir proje, Türkmenistan tarafından Kazakistan sınırına kadar otoyol ve Garaboğazgöl 
körfezi üzerinden köprü inşa etme projesidir. Bu proje, ürün ticareti, yük ve yolcu taşıma 
hacimlerinin artmasını sağlayacaktır.  
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MACARİSTAN, ÖZBEKİSTAN’DA 
12 YATIRIM PROJESİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK

18 Şubat’ta Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Özbekistan ve Macaristan’ın iş dünyası 
temsilcilerini bir araya getiren Özbek-Macar iş forumu gerçekleşti.

Forumun açılış törenine Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı 
Sardor Umurzakov ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Peter Szijjarto 
katıldı. 

İş forumu kapsamında Özbekistan ve Macaristan’ın ilgili bakanlık, resmi  kurum ve önde 
gelen şirketlerinin yetkilileri arasında G2B ve B2B düzeylerinde iş görüşmeleri organize 
edildi. Bu görüşmelerde taraflar, ortak kuruluşlar kurma ve ticari anlaşmalar yapma 
konularını müzakere ettiler. 

Etkinlik sonuçlarına göre, kümes hayvancılığı, balık yetiştiriciliği, hayvancılık ve gıda 
sanayi alanlarında Özbekistan bölgelerinde 12 yatırım projesinin gerçekleştirilmesine 
dair iki taraflı anlaşmalar imzalandı. Bununla birlikte yeni 76 yatırım projesini ortaklaşa 
hazırlama konusu onaylandı. Bunlardan 26 proje için Özbekistan ve Macaristan tarafından 
iş ortakları belirlenmiş durumda ve müzakereler yapılmaktadır. 

Özbekistan Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığına bağlı İhracatı Geliştirme Ajansı ve 
Macaristan Ticaret Geliştirme Ajansı arasında İşbirliği Anlaşması; Özbekistan Özel Turizm 
Şirketleri Birliği ve Macaristan Turizm Acenteleri ve turizm operatörleri arasında karşılıklı 
turizm hacminin artırılmasına dair anlaşma; Özbekistan Eczacılık Ajansı ve Macaristan 
Farmokoloji Kurumu arasında eczacılık alanında eğitimin geliştirilmesine dair anlaşma 
imzalanmıştır. 


