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KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI 
ÖZBEKİSTAN’I ZİYARET ETTİ

11-12 Mart 2021 tarihlerinde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan 
Cumhurbaşkanı Şevket Mirzyoyev’in davetine icabetle Özbekistan’a resmi ziyaret 
gerçekleştirdi. 

Dostça bir ortamda son derece yapıcı ve verimli geçen görüşmede iki Türk devletinin 
Cumhurbaşkanları siyaset, ticaret, ekonomi, yatırım, ulaştırma, iletişim, kültür ve 
hümaniter alanlarda Kırgızistan ve Özbekistan arasındaki ilişkilerin düzeyini takdir 
ettiklerini dile getirdiler. 

Devlet Başkanları, çok yönlü Kırgız-Özbek işbirliğini daha da geliştirme konuları ve her 
iki tarafı ilgilendiren bölgesel, uluslararası güncel sorunlar üzerinde fikir alışverişinde 
bulundular.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un Özbekistan’a resmi ziyareti kapsamında 
Kırgız-Özbek işbriliğinin geliştirilmesine yönelik bir dizi belge imzalandı. 

Bunun dışında 11 Mart günü Özbekistan ve Kırgızistan’ın ilgili bakanlıklarının 
temsilcilerinin katılımıyla bir iş forumu gerçekleşti. Forumda tarafların toplam sermaye 
tutarı 50 milyon dolar edecek ortak bir yatırım fonunu oluşturmak istediği belirtildi.  
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11 Mart günü Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev Türk Konseyi Genel 
Sekreteri Bagdat Amreyev’i kabul etti.

Görüşmede Kasım Jomart Tokayev’e Konsey faaliyetlerinin başlıca yönleri ve önümüzdeki 
dönemlere ait gelişim perspektifleri konusunda bilgi verildi. 

Bagdat Amreyev, Kazakistan Devlet Başkanı’nı Konsey’in önümüzdeki dönemlerde 
gerçekleştireceği üst düzey etkinliklere hazırlık çalışmalarının gidişatı, Türk Konseyi’nin 
verimli şekilde faaliyet gerçekleştiren uluslararası bir teşkilat olarak rolünün artırılmasına 
yönelik çalışmaları, ekonomi ve yatırım alanlarındaki önemli  faaliyetleri hakkında 
bilgilendirdi. 

Kazakistan Cumhurbaşkanı, Konsey’in Türk Devletleri arasındaki entegrasyonu 
güçlendirme çabalarını takdir ettiğini belirterek Konsey faaliyetlerinin ekonomik boyutunun 
daha da güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Bu konuda Devlet Başkanı, Türk Yatırım 
Fonu’nun kurulmasının önemini vurguladı. Bunun, özellikle Konsey’e üye devletlerin 
küçük ve orta ölçekli işletmeleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlayacağını 
belirtti.

KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI TÜRK 
KONSEYİ GENEL SEKRETERİNİ KABUL ETTİ
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AZERBAYCAN VE MACARİSTAN 
DIŞİŞLERİ BAKANLARI GÖRÜŞTÜ

10 Mart tarihinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Azerbaycan Dışişleri Bakanı 
Ceyhun Bayramov ve Azerbaycan’da resmi ziyarette bulunan Macaristan Dışişleri Bakanı 
Peter Szijjarto arasında bir görüşme gerçekleşti.

C.Bayramov, iki halk arasındaki çok eski tarihi bağlara dayalı iki taraflı dostluk, 
işbirliği ve stratejik ortaklık ilişkilerinin düzeyinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.  

C.Bayramov, Azerbaycan’ın uluslarası hukuk ve adalet mücadelesine, özellikle 44 
günlük Vatan Muharebesi’ne Macaristan’ın verdiği desteği Azerbaycan tarafının çok 
takdir ettiğini vurguladı.

Bakan Peter Szijjarto, iki ülke arasındaki mevcut stratejik ilişkilerin sözde değil, 
gerçek olduğunu belirterek bu işbirliğinin doğurduğu sonuçların önemine vurgu yaptı. 
Bununla birlikte Azerbaycan’ın uluslararası alanda tanınan sınırlarında egemenliği ve 
toprak bütünlüğünü Macaristan’ın hep destekleyeceği bir daha ifade etti.   

Taraflar, enerji, tarım, ulaştırma ve hümaniter alanlarda işbirliği perspektifleri 
konusunda fikir alışverişinde bulundu, uluslararası teşkilatlar kapsamında karşılıklı 
dayanışma ve destek konularını görüştüler. 

Görüşme sonrası Azerbaycan’ın ADA Üniversitesi (Azerbaycan Diplomatik Akademisi) 
ve Macaristan’ın Diplomatik Akademisi arasında diplomatik hazırlık, bilgi ve belge 
alışverişi alanlarında işbirliğine dair İyi Niyet Memorandumu imzalandı. 
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11 Mart günü Türkmenistan ve Özbekistan Parlamentolararası Dostluk Grubu’nun 
üyeleri, bir çevrimiçi görüşme gerçekleştirdi. Söz konusu görüşmede iki taraflı ortaklığın 
öncelikli yönleri müzakere edildi. 

Tarafların karşılıklı çıkar sağlayan yönlerde verimli münasebetleri geliştirme gayretleri 
teyit edildi. İki dost ve komşu ülkenin hukuk makamları düzeyinde ilişkilerini geliştirme 
konusunun iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı.   

TÜRKMENİSTAN VE ÖZBEKİSTAN’IN 
PARLAMENTO ÜYELERİ İŞBİRLİĞİ KONULARINI 

MÜZAKERE ETTİ
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TAŞKENT’TE ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ 
MİLLÎ KOORDİNATÖRLER TOPLANTISI 

GERÇEKLEŞTİ

10-13 Mart tarihlerinde Taşkent’te Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Bölgesel Terörle 
Mücadele Kuruluşu’nun İcra Komitesi ofisinde ŞİÖ’ne üye devletlerin Millî Koordinatörler 
Kurulu’nun olağan toplantısı yapıldı. 

Toplantıda Tacikistan’ın dönem başkanlığı kapsamında gerçekleşecek başlıca etkinliklere 
hazırlıkların gidişatı, Eylül 2021’de Duşanbe’de düzenlenecek ŞİÖ Devlet Başkanları 
zirvesinde onaylanmak üzere sunulması planlanan belgelerin taslakları ele alındı. 

Bununla birlikte ŞİÖ’nin 2020 tarihli zirvesinde Özbekistan tarafından belirtilen 
inisyatiflerin gerçekleştirilmesi konusunda ve Örgütün faaliyetleriyle ilgili diğer konularda 
fikir alışverişi yapıldı. 

Bu arada, Türk devletlerinden Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan ŞİÖ’ne üyedir. 
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TÜRK ZIRHLI ARAÇLARI 
ARTIK BİR DÜNYA MARKASI

Son dönemler Türkiye, 4x4 zırhlı araçlarını etkin bir şekilde ihraç etmektedir. Savunma 
sanayi şirketi olan Nurol Makina’nın ürettiği Ejder Yalçın zırhlı araçları başarılı bir şekilde 
ihraç edilen ürünlerden biridir. 

Ejder Yalçın 4x4 zırhlı araçları, yüksek koruma yeteneği, üstün hareket kabiliyeti 
ve faydalı yük taşıma kapasitesiyle gerek Türk Ordusunun, gerek aynı aracı sipariş eden 
ülkelerin ordusunun ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Ejder Yalçın 4x4 zırhlı aracının askeri görevlerde kullanılmak üzere geliştirilmiş 10’dan 
fazla farklı konfigürasyonu bulunmaktadır. Bu zırhlı araçlar, Orta Doğu, Körfez, Asya, 
Afrika ve Avrupa’nın birçok ülkesi tarafından tercih edilmektedir. 

Ejder Yalçın 4x4 zırhlı aracı, 2020’de Avrupa Birliği ve NATO üyesi olan Macaristan’ın 
envanterine girdi. Böylece Ejder Yalçın zırhlı aracı, Türkiye dışında daha bir NATO ülkesi 
tarafından kullanılan ilk zırhlı araç oldu. 

Böylece Ejder Yalçın 4x4 aracı, hem NATO, hem Birleşmiş Milletler görevlerinde 
yararlanılan tek Türk aracı olmayı başardı. Ejder Yalçın 4x4 aracına talep artmakta ve bu 
durum onun güvenli bir araç olduğunu teyit etmektedir. 
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