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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile 
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev 16 Mayıs’ta 
Beyaz Saray’da bir araya geldi. 
ABD Başkanı Trump’ın davetiyle gerçekleşen Mirziyoyev’in 
ziyareti, Özbekistan’ın 2002’den sonra ABD’ye yaptığı ilk 
resmi ziyaret olarak kayıtlara geçti. Görüşmede, 2002 
yılındaki Stratejik Ortaklık Bildirgesini güncellemek için 
ikili ilişkilerin güçlendirilmesi iradesi ortaya konuldu. 
Orta Asya’da güvenliğin durumu, terörle mücadele, ticari 
anlaşmalar ve Özbekistan’da insan hakları konularını ele 
alan liderler, birlikte öğle yemeği yedi. Mirziyoyev, Amerika 
seyahati sırasında Dışişleri ve Savunma Bakanları ile 
Dünya Bankası yetkilileriyle de görüştü.
Görüşme öncesinde ABD’nin beklentisi özellikle Afganistan 
sorunu konusunda Özbekistan ile iş birliği üstüne 
yoğunlaşıyordu. Afganistan’dan birlikleri çekmekte olan 
ABD, bölgede kalıcı bir barış ortamının oluşturulması için 
Taliban ile barış görüşmeleri başlatmak istiyor. 
Özbekistan ve ABD ilişkilerinin geçmişine bakıldığında 
ilişkiler genel olarak, ABD’nin Orta Asya’daki dış politikası, 
Afganistan sorunu, ekonomi ve insan hakları üstünde 
yoğunlaştı.
ABD-Özbekistan arasındaki ilişkiler, 11 Eylül 2001 olayının 
ardından en üst düzeyine ulaştı. Washington’un Afganistan 
operasyonunu başlatmak için Özbekistan’da askeri 
üsse duyduğu ihtiyaç, güvenlik alanında iş birliği fırsatı 
doğurdu. Taşkent, ABD ve NATO güçleri için askeri üs ve 

ABD VE ÖZBEKİSTAN LİDERLERİ BİR ARAYA GELDİ

Afganistan’a transit koridorları sağlayarak, Orta Asya’da 
ABD’nin önemli bir ortağı konumuna geldi. Ancak Mayıs 
2005’te Andican’da yaşanan trajik olayların ardından  iş 
birliği sona erdi. Washington’un Özbekistan Güvenlik 
Hizmetleri’nin Andican’daki protestoculara karşı orantısız 
güç kullandığı yönündeki eleştirileri, Hanabad ABD 
üssünün kapatılmasına neden oldu. ABD’nin insan hakları 
ihlalleri suçlamalarıyla Özbekistan’a yönelttiği eleştiriler 
nedeniyle, ikili iş birliğinin diğer alanları da sekteye uğradı. 
Son yıllarda, eski Cumhurbaşkanı İslam Karimov’un 
döneminde iki ülke arasında yakınlaşma girişimleri 
başlamıştı. En etkili düşünce  kuruluşlarından biri olan 
ABD’deki Carnegie Uluslararası Barış Vakfı ABD’nin 
insan hakları yerine ekonomik konulara yoğunlaşarak 
Özbekistan ile yakınlaşması gerektiğini savunuyordu. 2016 
Eylül’ünde Cumhurbaşkanı Karimov’un ölümünden sonra 
Mirziyoyev’in yeni cumhurbaşkanı olarak göreve gelmesi 
ve bazı gözlemcilerin Özbek Baharı dedikleri reform 
dönemine geçilmesi ikili ilişkilerin resmen başlatılması 
için imkan doğurdu. Özbekistan’da tutuklu yirmiden fazla 
gazetecinin serbest bırakılması, Batıda çok eleştirilen 
çocuk işçilerin tarlada çalıştırılması engellenmesi gibi 
adımlar ABD’nin Özbekistan ile tekrar yakınlık kurmasını 
kolaylaştırdı. Özbekistan reformların ekonomik alanda 
devamı için dış yatırımlara gereksinim duyuyor. Bu nedenle 
ABD’nin etkisinin olduğu IMF ve Dünya Bankası gibi finans 
kuruluşlarının desteğini almak istiyor. 



ABD VE ÖZBEKİSTAN MEDYASI TRUMP-MİRZİYOYEV 
GÖRÜŞMESİNİ DEĞERLENDİRDİ

ABD medyasının önde gelen gazeteleri Trump-
Mirziyoyev görüşmesine geniş yer ayırdı. Yazılarda 
ekonomik alanda Mirziyoyev’in liberal reformları 
desteklediği, döviz bozdurma kısıtlamalarını kaldırdığı; 
siyasi alanda ise hükümeti yeniden düzenleyen 
Mirziyoyev’in insan hakları ihlallerinin baş sorumlusu 
istihbarat örgütünde temizliğe giriştiği ve 2005 
Andican olayı sorumluları dahil pek çok eski yetkiliyi 
görevden aldığı ifade edildi. Böylece gerek siyasi 
gerekse ekonomik reformlarla ülkenin liberalleşme 
yoluna girdiği kamuoyuna duyuruldu.
New York Times Gazetesi 16 Mayıs tarihinde yayımladığı 
“Trump İnsan Haklarından Bahsetmeden Özbekistan 
Başkanı ile Görüşüyor” başlıklı değerlendirmesinde 
Özbekistan’ın içinden geçtiği değişim sürecine 
yer verdi. Habere göre, Trump’ın danışmanları, 
Özbekistan’ın insan haklarını iyileştirmesi için hala 
uzun bir yol kat etmesi gerektiğini kabul etmelerine 
rağmen, Mirziyoyev’in bazı siyasi tutukluları serbest 
bıraktığı, çocuk işçiliği ortadan kaldırdığı ve basın 
üzerindeki baskıyı azalttığı için övgüde bulundular. 
Haberde, Beyaz Saray yetkililerinin toplantıdan 
önce Trump’ın insan haklarını sorununu gündeme 
getirmesini beklemelerine karşın, Trump’ın konuyu 
gündeme getirmediği, ABD’nin önceki Başkanlarından 
farklı olarak ticari ilişkiler ve potansiyel stratejik 
ortaklarla ilişkilere zarar verdiği için Trump döneminde 
ikili görüşmelerde buna nadiren değinildiği belirtildi.
New York Time Gazetesi 1 Nisan 2018 tarihinde de 
“dünya genelinde otoriterlik güçlenirken Özbekistan’ın 

farklı bir yola girmesi”ni öven uzun bir değerlendirme 
yayımlamıştı. Değerlendirmede hapisteki 27 
gazetecinin serbest bırakıldığı, yurtdışı çıkış yasağı 
olan 18 bin kişinin kara listeden çıkarıldığı, yıllık pamuk 
hasatındaki zorunlu çalışmanın düzeltilmeye başladığı, 
adı kötüye çıkmış istihbarat aygıtında örgütün yirmi 
yıllık başkanı ve yardımcısı dahil tasfiyeye girişildiği 
Özbekistan’ın muhaliflerin de “buzların çözüldüğü”nü 
onaylayan ifadeleriyle aktarılıyor.
Washington Post Gazetesi’nde de Trump ile 
Mirziyoyev’in görüşmesinin ayrıntılarını içeren 
değerlendirmelere yer verildi. Gazeteci Reid Standish 
“Trump dünyanın en baskıcı ülkelerinden birini 
açma şansına sahip” başlıklı yazısında Mirziyoyev’in 
ziyaretinin önemli bir dönüm noktası olduğuna değindi. 
Trump, ziyareti “büyük bir onur” olarak nitelendirerek, 
otoriter rejimlerden uzaklaşan bir ülkeyle yeni bir 
ortaklık kurma çalışmalarına başlamak için hazır 
olduğunu belirtti. Karşılıklı yatırımların yapıldığını 
kaydeden Trump, ABD’den ekipman ve askeri teçhizat 
satın alınması gibi konularda askeri iş birliği içinde 
çalışmakta olduklarını vurguladı. Mirziyoyev ise Beyaz 
Saray’a ziyaretini “tarihi” olarak nitelendirip, Trump’ın 
bu ziyaret çağrısının iki ülkeyi daha da yakınlaştırdığını 
ve ilişkilerin yeni bir düzeye yükselmesini sağladığını 
belirtti. Ayrıca, Trump’ın ekonomi alanında, vergiler 
ve istihdam konularında “çok başarılı sonuçlar” elde 
ettiğine değinerek övgüde bulundu.
15 Mayıs’ta, Özbekistan ve ABD şirketleri arasında 4,8 
milyar dolar değerinde 20 anlaşmanın imzalandığına 



da yer verildi. 
Amerikaninsesi.com haber sitesine göre, Mirziyoyev’in 
ziyareti öncesinde düzenlenen bir forum sırasında 
konuşan Özbekistan’ın Washington Büyükelçisi Javlon 
Vahabov, Özbekistan’da insan hakları, yönetim ve 
hukukun üstünlüğü konularında çok önemli reformlar 
yapıldığını kaydetti. Vahabov “Nihai hedefimiz tam 
demokrasi ve güçlü ekonomi. Özbekistan’da değişim 
ruhu her yere yansıyor. Ülke dünyaya açılıyor” diye 
konuştu. 
Uzreport.news internet sitesinde yer alan habere 
göre Mirziyoyev açıklamalarında, atılan adımların 
devamının geleceğini ve Özbekistan halkının 
çıkarlarının her şeyin üstünde olduğunu vurguladı. 
Yapılan reformların kamu yönetimini iyileştirmek, 
hukukun üstünlüğünü sağlamak, yargı sistemini 
reforme etmek ve ekonomiyi liberalleştirmek üstünde 
yoğunlaştığı ve bunda beş yıllık Eylem Stratejisi’nin 
omurga işlevi gördüğü kaydedildi; bunun yapıcı bir dış 
politikayla desteklenmesi gerektiği belirtildi. Trump’ın 
Güney Asya Stratejisine destek verdiğini ifade eden 
Mirziyoyev, Afganistan’da istikrarı sağlamak üzere 
ikili iş birliğini güçlendirmek ve bölgesel güvenlik 
sorunlarını ele almak için girişimlerde bulunulacağını 
ekledi. Mirziyoyev’in ABD’ye resmi ziyareti hakkında 
açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Basın Sekreteri 
Komil Allamjonov, ABD Başkanı Donald Trump’ın 
Mirziyoyev’i kabul etmesiyle yeni bir stratejik ortaklık 
dönemi başladığını ifade etti. Trump’ın, Özbekistan’ın 
bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve egemenliğine 
sarsılmaz desteğini bir kez daha ifade ettiğini ve 
Mirziyoyev liderliğinde önemli siyasi, ekonomik ve 
sosyal reformların uygulandığı Özbekistan’ın gelişimini 
takdir ettiğini kaydetti. Görüşmede Trump, güçlü ve 
bağımsız bir Orta Asya ülkesinin önemine değinerek, 
Mirziyoyev’in diyalog için Orta Asya ülkelerinin 
liderlerini bir araya getirme yönünde gösterdiği çabayı 

takdir ettiği ifade edildi. Özbekistan’ın bölgedeki kilit 
rolünden bahseden Trump, ABD’nin bölgesel iş birliği 
ve kalkınma için beş Orta Asya ülkesiyle ABD’yi 
kapsayan “C5+1” formatını desteklediğini açıkladı. 
27 Mart 2018’de Taşkent’te düzenlenen “Güvenlik ve 
Bölgesel İş Birliği Alanında Barış Süreci” konferansı 
sebebiyle Mirziyoyev’i kutlayan Trump, “Konferans, 
uluslararası toplumun Taliban’ın Afgan hükümetiyle 
barış görüşmelerine derhal başlaması çağrısında 
bulunduğunu gösteriyor” diye konuştu. Özbekistan’ın 
bölgesel ekonomik gelişmelerdeki rolünün çok önemli 
olduğunun altını çizen Trump, Afganistan ile ticari ve 
ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi çabalarını da olumlu 
olarak değerlendirerek, Özbekistan’a, Afganistan’daki 
demiryolu ve altyapı projelerinin uygulanmasında 
danışmanlık desteği vermeye hazır olduklarını 
kaydetti. ABD ve Özbekistan’ın Afganistan ile olan 
sınırlarının güvenliğinin sağlanması ve uyuşturucu 
kaçakçılığının engellenmesi konularında yakın iş 
birliği içinde oldukları vurgulandı. İki lider de radikalizm 
ve uluslararası terörü kınayarak, ortak tehditlere karşı 
mücadelede iş birliğini arttırma arzularını dile getirdiler. 
İkili iş birliği ve bölgesel güvenliği güçlendirecek 
anlaşmaların uygulanmasına olan bağlılıklarını 
ifade ederek, ilk Beş Yıllık Askeri İş Birliği Planı’nın 
hayata geçirilmesiyle savunma sektöründeki bağların 
güçlendirilmesinin önemini vurguladılar.
Özbekistan’ın insan hakları alanında kaydettiği 
ilerleme sayesinde güvenlik, ekonomi ve siyasi iş 
birliğinin gelişmesi için uygun koşulların oluştuğunu 
kaydeden Trump, kamu yönetiminin gelişmesi ve 
iç istikrarın sağlanması konularında Mirziyoyev’in 
girişimlerine destek verdiğini söyledi. İki ülkenin eğitim 
alanındaki iş birliğine katkıda bulunması amacıyla, 
ABD’nin Özbekistan’da İngilizce eğitim programları 
uygulanmasında yardımcı olacağı belirtildi. Din 
özgürlüğünün desteklenmesi de dahil olmak üzere 
insan haklarının korunması için yapıcı iş birliğinde 
bulunulması gerektiğini ifade eden Mirziyoyev, din 
özgürlüğünü sağlamak için kapsamlı bir yol haritasının 
izlenmesinde kararlı olduklarını vurguladı. 
Ekonomik iş birliğinin derinleştirilmesi, Özbekistan’da 
iş fırsatları için elverişli koşulların oluşturulması, 
uluslararası şeffaflık ve ABD’li yatırımcılara izin 
verilmesi konularının görüşülmesinin yanında, tarım, 
enerji, kimya, finans, turizm, tekstil, sanayi, sağlık ve 
dijital teknoloji alanlarında yakın iş birliği yapılması 
için ortak irade ortaya konuldu. Özbekistan’ın Dünya 
Ticaret Örgütü (DTÖ) üyeliği konusundaki talebine 
ABD’nin destek olacağı ve DTÖ anlaşmalarına uygun 
olarak ticareti serbestleştirmeye yönelik reformlara 
teknik yardım sağlayacağı açıklandı.



Avrasya Ekonomik Birliği zirvesi 14 Mayıs’ta Rusya’nın 
Soçi şehrinde gerçekleştirildi.
Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve 
Rusya’nın katılımıyla düzenlenen zirvede Rusya 
Federasyonu Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, yaptığı 
açıklamada AEB nezdinde yaşanan son gelişmelere 

AVRASYA EKONOMİK BİRLİĞİ ZİRVESİ SOÇİ’DE YAPILDI
ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Anadolu 
Ajansı’nın aktardığına göre, AEB için önceliğin, 
birlik içerisindeki engellerin kaldırılması ve dijital 
teknolojilerin geliştirilmesi olduğunu vurgulayan Putin, 
“Ulusal düzeydeki ekonomik düzenlemelerimizi daha 
uyumlu hale getirerek birlik içerisindeki pazarımızın 
etkisini arttırmamız gerekiyor. Mal, sermaye ve iş 
gücünün özgürce dolaşımının önünü açmak için 
geriye kalan engellerin kaldırılması önceliğimiz.” 
diye konuştu. Rusya’nın internet ticareti, ürün takibi, 
nakliye koridorlarının oluşturulması ve sanayide iş 
birliğini kapsayan, teknoloji alanında yeni projeler 
hazırladığını anlatan Putin, “AEB nezdinde özellikle 
nükleer enerji, ekoloji, ilaç ve uzay alanlarında iş 
birliğinin geliştirilmesi için önemli bir potansiyel 
bulunuyor. Küresel ekonomiye ve teknolojik 
gelişmelere ayak uydurabilmemiz için yeni projeleri 
birlikte hayata geçirmemiz gerekiyor.” dedi.
Putin, zirve kapsamında Kazakistan Cumhurbaşkanı 
Nursultan Nazarbayev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı 
Sooronbay Ceenbekov ile de ikili görüşmeler yaptı.

14 Mayıs’ta gerçekleşen AEB zirvesi kapsamında 
Nazarbayev ve Putin bir araya geldi. 
Nazarbayev ile gerçekleştirdiği görüşmede, Rusya ile 
Kazakistan arasında güçlenen iş birliğine işaret eden 
Rus lider, “Geçen yıla kıyasla ikili ticaretimiz yüzde 
30,5 artmış durumda. Rusya, Kazakistan’ın lider ticaret 
ortağı olmaya devam ediyor” değerlendirmesini yaptı. 
Görüşmelere dair açıklamalarda bulunan Nazarbayev 
ise, Rusya ile mevcut siyasi durumu “normal” olarak 
değerlendirdi. Dunyabulteni.net sitesinde yer alan 
habere göre Nazarbayev, Avrasya Ekonomik İş Birliği 
ülkelerine Karadeniz ve Hazar Denizi arasında bir 

NAZARBAYEV-PUTİN GÖRÜŞMESİ 
nakliye kanalı daha inşa edilmesi teklifinde bulundu. 
Ayrıca Nazarbayev, Rusya ve Kazakistan üzerinden 
Avrupa’yı Asya’ya bağlayacak yüksek hızlı otoyolun 
yapılabilmesi için incelemeler yapılmasını önerdi. 
Kazakistan ve Rusya arasındaki toplantıya dair 
açıklama yapan Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Yuri Uşakov, uluslararası arenada iş 
birliğine önem verilmesi ve Avrasya Ekonomik Birliği 
içindeki entegrasyonun sağlanması için ikili iş birliğinin 
güçlendirilmesi konularının görüşüldüğünü belirtti. 
Kazakistan’ın Rusya için önemli bir ortak olduğunu 
ifade eden Uşakov, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 
17,2 milyar dolara ulaştığını kaydetti. 
Nazarbayev’in önerdiği “Avrasya Kanalı” ilk kez 1932 
yılında gündeme geldi. Ancak 700 kilometre uzunluğa 
sahip olacak bu kanal yerine 1952’de 101 kilometrelik 
Volga-Don Kanalı açıldı. Hazar Denizindeki limanlar 
halen Volga-Don Kanalı aracılığıyla Karadeniz’e 
bağlanıyorlar. Nazarbayev, 2007 yılında da daha 
geniş kapasitede ve daha çok sayıda geminin geçişini 
sağlayacak Avrasya Kanalı’nın açılmasını önermişti. 
Nazarbayev böylelikle Kazakistan’ı bir deniz gücü 
yapmayı hedefliyor.



Soçi’de 14 Mayıs’ta düzenlenen AEB zirvesi 
kapsamında Ceenbekov ve Putin bir araya geldiler. 
Kırgızistan ve Rusya liderlerinin, AEB çerçevesinde 
iş birliği de dahil olmak üzere sosyo-ekonomik ve 
kültürel iş birliği konularında görüş alışverişinde 
bulundukları açıklandı. Sputnik.kg haber sitesine göre, 
Ceenbekov’un cumhurbaşkanlığını tebrik eden Putin, 
çıkarlarının karşılıklı olduğunu vurgulayarak bugüne 
kadar Kırgızistan ve Rusya’nın ortak hareket ettiğini 

CEENBEKOV-PUTİN GÖRÜŞMESİ
belirtti. Ceenbekov ise, AEB üye ülkeleri arasında 
güncel konuların görüşülmesi ve tartışılmasından 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek yeniden Rusya 
Federasyonu Cumhurbaşkanı seçilen Putin’i tebrik 
etti. Rusya’nın Putin liderliğinde daha da gelişeceğine 
olan inancını belirten Ceenbekov, Rusya’nın en büyük 
müttefikleri olduğunu vurguladı. Stratejik ortaklıklarını 
daha da güçlendirmek ve iki ülke arasındaki iş birliğini 
geliştirmek için çalışacağını ifade eden Ceenbekov, 
sıcak karşılamadan dolayı Rusya’ya teşekkür etti. 
Ca-news haber sitesine göre, zirveye dair 
açıklamalarda bulunan Rusya Federasyonu 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, AEB üyesi 
ülkeler arasındaki insani yardımları genişletmekte, 
eğitim alanındaki bağları pekiştirmekte olduklarını 
ifade etti. Rusya’nın ayrıca Kırgızistan ekonomisinin 
AEB koşullarına uyum sağlama sürecine katkıda 
bulunduğunu belirten Uşakov, Kırgızistan bütçesinin 
istikrara kavuşması amacıyla 2012 yılından bu yana 
281 milyon dolar tahsis edildiğini kaydetti. 2017 
yılında 1 milyon tondan fazla petrol ürünü tedarik 
edildiğini ekleyen Uşakov, bu rakamın 1.3 milyon tona 
ulaşmasını beklediklerini açıkladı.

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredow, İran 
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yi ziyaret etti.
Ca-news internet sitesinde yer alan 14 Mayıs 
tarihli habere göre ziyaret kapsamında, iki ülke 
arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi görüşüldü. Basına 
açıklamalarda bulunan Ruhani, Türkmenistan’a teknik 
ve mühendislik hizmetleri vermeye hazır olduklarını 

TÜRKMENİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI 
İRAN CUMHURBAŞKANI’NI ZİYARET ETTİ

söyledi. İran’ın yol inşaatı sözleşmelerini yerine 
getirmeye hazır olduğunu belirten Ruhani, taşımacılık 
ve ticaret alanları yanında, doğal gaz anlaşmaları ve 
elektrik transfer hatları ile ilgili anlaşmalar imzalamak 
istediklerini ifade etti. İran Dışişleri Bakanı Muhammed 
Cevad Zarif, toplantıda İran-Türkmen ilişkilerinin 
daha da gelişmesi önünde engel bulunmadığını 
kaydetti. Türkmenistan Dışişleri Bakanı  Meredow 
da, İran ile uzun vadeli çeşitli konularda anlaşmaya 
hazır olduklarını kaydetti ve “İki ülkenin enerji dahil 
her alanda iş birliği yapması için yeterli fırsatları” 
olduğunu ekledi. 
İran ve Türkmenistan 1.000 kilometre uzunluğunda 
ortak sınıra sahip ve Türkmenistan’ın bağımsızlığından 
beri iki ülke yakın ilişki içinde. Türkmenistan, uzun 
yıllardır İran’ın Rusya’dan sonra en önemli ticaret 
ortağı ve İran Türkmenistan’daki pek çok altyapı, 
ulaştırma ve enerji yatırımına destek veriyor.



11. Astana Ekonomi Forumu’nda Asya Kalkınma 
Bankası’nın Kazakistan’a 3 milyar dolar yatırım 
yapmayı planladığı açıklandı. 
Ekonomi Forumu çerçevesinde Kazakistan Başbakanı 
Bakıtjan Sagintayev, Asya Kalkınma Bankası 
Başkan Yardımcısı Venchai Zhang ile görüştü. 
Görüşmede, AKB’nin Ülke Ortaklığı Stratejisi’ne 
göre 2017-2021 yılları arasında hızlandırılmış 
teknolojik modernizasyonun beş ana alanında, iş 
ortamının iyileştirilmesi, özel sektörün gelişmesi, 
makroekonomik istikrarın sağlanması ve beşeri 
sermaye kalitesinin iyileştirilmesi konularında iş birliği 
konuları ele alındı. Kapital.kz internet sitesinin verdiği 
bilgiye göre, AKB’nin 2018-2020 stratejik planında, 
kentsel altyapı modernizasyonu, sürdürülebilir yol 

ASYA KALKINMA BANKASI’NDAN KAZAKİSTAN’A 3 MİLYAR 
DOLARLIK YATIRIM 

bakımı, sulama sektörünün restorasyonu, kamu 
borcunun iyileştirilmesi, mali yönetim programı, konut 
finansmanı gibi projeler bulunuyor. Bu kapsamda AKB, 
2021 yılına kadar, tarım, su temini, enerji, kırsal ve 
kentsel gelişim, ulaşım, sağlık, eğitim ve küçük çaplı 
işletmelerin finansmanı alanlarına yaklaşık 1 trilyon 
tenge (3 milyar dolar) yatırım yapmayı düşünüyor. 
Uluslararası bir finans kuruluşu olan Asya Kalkınma 
Bankası 1966 yılında kuruldu ve bugün 48’i Asya-
Pasifik Bölgesi’nde olmak üzere toplam 67 üyesi 
bulunmaktadır. Kazakistan’da daimi temsilciliği 
bulunan AKB ile Kazakistan’ın iş birliği, 2017-2021 
Ülke Ortaklığı Stratejisi ve Bilgi Paylaşım Programı 
çerçevesinde yürütülmektedir.



19 Mayıs’ta Fransa’da gerçekleştirilen ve en 
prestijli film festivallerinden biri sayılan Cannes Film 
Festivali’nde Kazakistan’tan Samal Eslyamova, 
Rusya’da çalışan genç bir Kırgız kadını canlandırdığı 
rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı. 
Çimkent Kazakistan doğumlu Rus yönetmen Sergey 
Dvortsevoy tarafından çekilen “Ayka” filminde illegal 
olarak Moskova’da çalışan bir Kırgız kadının dramı 
anlatılıyor. Filmde kadının doğumdan sonra çocuğunu 
bırakmak zorunda kalması ve bunun ardından 
yaşadığı dram, içinde bulunduğu zor hayat ve çalışma 
koşullarıyla birlikte sunuluyor. Toplumsal drama 
türündeki film Rusya’daki misafir işçilerin durumunu 
yansıtmayı amaçlıyor. Fransız Le Point dergisinde 
“Cannes: Samal Eslyamova, Kazakistan’dan 
sürpriz” başlığıyla yayımlanan, oyuncunun “sarsıcı 
performansı”nın övüldüğü film hakkındaki bir haberde 

CANNES’DA EN İYİ KADIN OYUNCU ÖDÜLÜNÜ 
KAZAK OYUNCU ALDI

yönetmen Dvortsevoy’in filmi çekmesine 2010 yılında 
karşılaştığı, zor koşullar altında çocuklarını bırakmak 
zorunda kalan Kırgız kadınlarla ilgili istatistik verilerin 
neden olduğu belirtiliyor. Rus Meduza internet sitesi 
“Samal Eslyamova görülmemiş bir iş çıkarıyor... 
bu derece bir gerçeklik duygusu, acı ve enerji 
Rusya sinemasında uzun zamandır, belki de hiç 
görülmemişti” sözleriyle filmi alkışlıyor. 
Samal Eslyamova, 2011 yılında Moskova’daki ünlü 
oyunculuk okulu GITIS’ten mezun oldu. Henüz 
öğrenciyken yönetmen Dvortsevoy’un bir önceki 
filmi olan Tulpan’da (2008) profesyonel sinema 
oyunculuğuna adım attı. Tulpan filmi yönetmene, üçü 
yine Cannes film Festivali’nde olmak üzere, çeşitli 
festivallerde 18 ödül kazandırdı. Son altı yıldır ikili, 
Cannes Film Festivali’nde ödül alan “Ayka” adlı filmi 
çekiyordu.
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Kazakistan Merkez Bankası’nın altın ve döviz 
rezervleri yükselen petrol fiyatları nedeniyle arttı.
Petrolün varil başına fiyatının 70 dolar seviyesini 
aşmasına bağlı olarak Kazakistan’ın uluslararası 
rezervleri arttı. Kazakistan’da yayımlanan 
Komsomolskaya Pravda Gazetesi’nin 13 Mayıs tarihli 
haberine göre, Nisan ayında Kazakistan’ın altın ve 
döviz rezervleri iki aylık bir düşüşe rağmen yüzde 

PETROL FİYATLARINDAKİ YÜKSELME KAZAKİSTAN’IN ALTIN 
VE DÖVİZ REZERVLERİ ARTTIRDI

0,8 (743 milyon dolar) artarak yaklaşık 90,7 milyar 
dolara ulaştı. Haberde, son dört yıldaki para akışının 
artmasının altın ve döviz rezervlerine olumlu olarak 
yansıdığı belirtildi. 
Bir yıl önce 2017 Mayıs ayı başlarında varil başına 
petrol fiyatı 48-54 dolar iken rezervler 58,9 milyar 
dolara kadar düşmüştü.


