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KAZAKİSTAN, KIRGIZİSTAN VE TACİKİSTAN İSLAM ZİRVESİ
KONFERANSI OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISINA KATILDI

İslam İş Birliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi Konferansı
Olağanüstü Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın ev sahipliğinde 56 ülkenin katılımıyla 18
Mayıs’ta İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.
İstanbul’daki
olağanüstü
toplantıya
Kırgızistan
Başbakanı Muhammedkalıy Abulgaziyev, Kazakistan
Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov ve Tacikistan Dış
İşleri Bakanı Sirociddin Aslov da katıldı.
Paruskg.info sitesinin verdiği bilgiye göre Kırgızistan
Başbakanı Muhammedkalıy Abulgaziyev, zirvede
yaptığı konuşmada, Gazze Şeridi’ndeki protestolar
neticesinde durumun kötüleşmesi, çok sayıda sivilin
ölmesi ve yaralanmasından dolayı Kırgızistan’ın derin
kaygı duyduğunu ifade etti. Başbakan, 14 Mayıs 2018
tarihinde meydana gelen çatışmalarda çok sayıda
kişinin hayatını kaybetmesi sebebiyle Filistin halkına

başsağlığı diledi. Abulgaziyev, “Bugünkü toplantımız,
İslam alemi dahil tüm uluslararası toplum için zor bir
zamanda gerçekleşiyor. Bu şartlarda, teşkilatımızın
acil bir toplantı yapmasının zamanlaması doğru ve
mantıklı olmuştur.” ifadelerini kullandı. Başbakan’ın
belirttiğine göre, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve
BM üyesi ülkelerin çoğu tarafından kabul edilen 21
Aralık 2017 tarihli karara rağmen, ABD Büyükelçiliğinin
Kudüs şehrine taşınması, durumu daha da kötüleştirdi
ve uluslararası toplumun Filistin-İsrail çatışmasının
barışçıl yolla çözümüne yönelik çabaları hiçbir sonuç
vermedi. Buna ilişkin olarak Başbakan, “Sivillerin,
özellikle de çocukların güvenliğini sağlamak ve insani
kayıplardan kaçınmak için en üst düzeyde tedbir
alınması hususunda tüm tarafları sorumlu davranmaya
çağırıyoruz.”
dedi.
Abulgaziyev,
Filistin-İsrail

RUSYA FEDERASYONU
BAŞKANI PUTİN
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ZİYARETTE BULUNACAK

çatışmasının çözümünün BM aracılığıyla, uluslararası
hukuk çerçevesinde gerçekleşebileceği kanaatinde
olduğunu ifade etti ve Kırgızistan’ın İİT üyesi ülke
liderlerinin barış ve uluslararası güvenliği güçlendirmek
için gösterdiği çabaları desteklediğini belirtti.
Kazakistan Dış işleri Bakanlığı yaptığı açıklamada,
Filistin’de meydana gelen durumdan dolayı Kazakistan
tarafının endişeleri dile getirilerek, sivillere karşı silah
kullanımı ve gittikçe tırmanan gerilimin önüne geçmek
için tedbirler alınması yönünde uluslararası topluma
çağrıda bulunuldu. Ca-news haber sitesinin verdiği
bilgiye göre toplantıda, Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyi ve Genel Kurulu’nun kararlarına bağlılığını
bildiren Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, yapıcı
bir siyasi diyalog çerçevesinde Ortadoğu’daki durumun
erken, tam ve kapsamlı bir çözümünden yana
olduğunu, İsrail, Filistin ve ilgili tüm tarafları iki devletin
barış içinde bir arada yaşamasını mümkün kılacak bir
siyasi çözümün sağlanması için adım atmaya çağırdı.
Tacikistan Dış İşleri Bakanı Sirociddin Aslov da
Kudüs’ün statüsünün korunması gerektiğini belirterek,
uluslararası toplumun dayanışması ile bu problemin
adil ve kapsamlı bir şekilde çözülmesinin zorunlu
olduğunu vurguladı. Tacikistan Dış İşleri Bakanlığı
yaptığı açıklamada, ABD’nin Büyükelçiliğini Kudüs’e
taşıma kararının Ortadoğu ve çevre ülkelerdeki siyasi
durumun kötüleşmesine neden olduğu ve bu adımın
dünya toplumunun Filistin ile İsrail arasında barışın
tesis edilmesi yönünde uzun yıllardır gösterilen
çabalara ciddi bir darbe vurduğu bildirildi. Açıklamada
ayrıca BM Genel Kurulu kararlarına göre Kudüs’ün üç
dine ait bir şehir olduğunu hatırlatılarak, söz konusu
tutumun uluslararası yasalara aykırı olduğunun altını
çizildi.

Özbekistan ve Rusya devlet başkanları arasında
21 Mayıs’ta yapılan telefon görüşmesinin ardından
Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin’in,
Özbekistan’ı ziyaret edeceği açıklandı. Özbekistan
Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi tarafından yapılan
açıklamada, Putin’in ziyareti için hazırlık bağlamında
gündeme gelen konuların telefon görüşmesinde ele
alındığı belirtildi. Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın
Servisi tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmede
Ekonomik İş Birliği Hükümetler arası Ortak Komisyonu
kapsamındaki anlaşmalar da dahil olmak üzere, ticaret,
ekonomi ve yatırım alanlarında daha önce imzalanan
anlaşmaların hayata geçirilmesinin önemi ve turizm
alanında iş birliğinin daha da geliştirilmesinin gerekliliği
vurgulandı. Enerji, metalürji, makine mühendisliği,
elektrik mühendisliği ve diğer yüksek teknoloji
sektörlerinde Rus şirketleri ve bankalarının katılımıyla
yeni projelerin hazırlanmasının gereğine dikkat çekildi.
Bunun yanında, bölgesel düzeyde iki ülke arasındaki
diyaloğun devam ettirilmesi, bölgesel güvenlik ve
istikrarın korunması konuları görüşüldü. Ayrıca 2018 yılı
sonbaharında Taşkent’te ilk Uluslararası ÖzbekistanRusya Forumu’nun düzenlenmesi için anlaşmaya
varıldı.
Kremlin
tarafından
yapılan
açıklamada
ise,
Özbekistan’ın
talebiyle
gerçekleşen
telefon
görüşmesinde 2017 yılında Mirziyoyev’in Rusya ziyareti
sırasında imzalanan anlaşmaların ve Mirziyoyev’in 1517 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirdiği ABD ziyaretinin
görüşüldüğü kaydedildi.

DÜNYA BANKASI ÖZBEKİSTAN’A
940 MİLYON DOLAR KREDİ VERECEK

Dünya Bankası, Özbekistan’a 940 milyon dolarlık kredi
verilmesine ilişkin anlaşma imzaladı.
Dünya Bankası Özbekistan Temsilciliği’nden yapılan
yazılı açıklamaya göre, Özbekistan Cumhurbaşkanı
Şavkat Mirziyoyev’in 15-17 Mayıs 2018 tarihinde ABD’ye

gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Dünya
Bankası Başkanı Jim Yong Kim ile yaptığı görüşmenin
ardından Özbekistan’a 940 milyon dolar kredi ayrılmasına
ilişkin anlaşmanın imzalandığı belirtildi. Dunyabulteni.
net internet sitesinin verdiği bildiye göre, söz konusu
kredi, ülkedeki sanayi işletmelerinde enerji verimliliğinin
arttırılması, meyve ve sebze üretiminin geliştirilmesi, acil
sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve mali danışmanlık
alanlarındaki 4 yeni projenin finansması için kullanılacak.
Bunun yanında, Dünya Bankası ve Özbekistan arasında
iş birliğinin öncelikli alanlarını belirleyen bir anlaşma ve
Dünya Bankası bünyesindeki Uluslararası Finans Kurumu
(IFC) ile Özbekistan arasında Danışmanlık Hizmetleri
anlaşması imzalandı.
Bu kredinin ardından Dünya Bankası’nın Özbekistan’daki
projelere sağladığı toplam kredi hacmi 2,8 milyar dolara
ulaştı.

AVRUPA BİRLİĞİ-ÖZBEKİSTAN İLİŞKİLERİNDE YENİ AŞAMA

Avrupa Birliği Konseyi’nden bir heyet 21 Mayıs’ta
Özbekistan’ı ziyaret etti.
Avrupa Birliği Konseyi bünyesindeki Doğu Avrupa
ve Orta Asya Çalışma Grubu Başkanı Jutta Edthofer
başkanlığında Özbekistan’a giden heyet Özbekistan
Oliy Meclisi’nin alt kanadı Yasama Meclisi’nin Başkanı
ile bir araya geldi. Özbekistan’ın Uza.uz sitesinin verdiği
bilgiye göre toplantıda, devlet ile vatandaş arasındaki
ilişkilerin güçlendirilmesi dahil Özbekistan’ın belirlediği beş
öncelikli alanı geliştirmek için hazırlanan Eylem Stratejisi
çerçevesinde yürütülen geniş çaplı reformlar görüşüldü.
Palamentolar arası ilişkileri güçlendirmek ve ikili iş birliğinin
geliştirilmesi için güvenilir bir temel oluşturmak amacıyla
görüş alışverişinde bulunuldu. Özbekistan ve AB arasındaki
ortaklık ve iş birliği anlaşması kapsamında, dar kapsamlı
komisyonları da içeren bir parlamento iş birliği komitesi
ve altı ortak komisyon oluşturuldu. Yapıcı bir toplantının

ardından heyet üyelerine Yasama Meclisi’nin faaliyetleri
hakkında bilgi verildi.
Heyet
üyeleri,
Kalkınma
Stratejisi
Merkezi’nde
Özbekistan Oliy Meclisi Ombudsmanı ile de bir görüşme
gerçekleştirdiler. Görüşmede, Cumhurbaşkanı tarafından
yürütülen reformların temeli, insan hakları ve halkın
refahı için gerekli koşulların sağlanmasının gerekliliği
vurgulandı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nın İnsan
Hakları Evrensel Beyannamesi’ni kabulünün 70. yıldönümü
şerefine hazırlanan faaliyet programı, Ombudsmanlık
kurumuna bağlı ulusal bir mekanizmanın kuruluş süreci,
kamu denetiminin oluşturulma süreci, Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı, İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
Ofisi, AGİT ve diğer uluslararası kurumlar ile iş birlikleri
hakkında heyet üyelerine bilgi verildi. Taraflar, karşılıklı iş
birliğinin güçlendirilmesi, insan hakları ve özgürlüklerinin
korumasına yönelik görüş alışverişinde bulundular.
Avrupa Birliği’nin 28 üye ülkesinin temsilcisinden oluşan
Çalışma Grubu AB’nin Doğu Avrupa ve Orta Asya
ülkeleriyle ikili ve bölgeler arası ilişkilerini inceliyor.
Özbekistan’da, AB üye ülkelerinden yapılan yatırımlar ile
faaliyet gösteren binden fazla girişim bulunuyor. Avrupa
Birliği Komisyonu’nun teknik desteği ile turizm, ulaştırma
altyapısının geliştirilmesi, sınır güvenliği, uyuşturucu
kaçakçılığı, güvenlik ve diğer alanlarda şu an 35 proje
yürütülüyor.

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ ÖZBEKİSTAN’I ZİYARET ETTİ

Uluslararası Af Örgütü’nün (Amnesty International)
2004 yılından beri ilk defa Özbekistan’ı ziyaret etti.
Uluslararası Af Örgütü’nün basın bülteninde
belirtildiğine göre, 22-25 Mayıs tarihlerinde Özbekistan
ziyaret edildi. Doğu Avrupa ve Orta Asya Uluslararası

Af Örgütü Direktörü ve Direktör Yardımcısı’nın da dahil
olduğu heyetin ziyareti Özbekistan Dışişleri Bakanlığı
ve Adalet Bakanlığı tarafından doğrulandı. Kabar.
kg internet sitesinin verdiği bilgiye göre, Direktör
Marie Strasers, Özbekistan makamlarının geçtiğimiz
bir buçuk yıl boyunca, özellikle işkencenin kayıtsızşartsız yasaklanması yönündeki olumlu adımlarının
büyük bir ilerleme olarak değerlendirildiğini kaydetti.
Uluslararası Af Örgütü, öncelikle ceza davalarının
sona ermesi ve siyasi nedenlerle zulüm görenlerin
rehabilitasyonunun yanı sıra geçmişte işlenen insan
haklarına karşı suçların tarafsız ve etkin bir şekilde
soruşturulması için de bir öneri listesi sundu.
İnsan hakları üzerine çalışmalar yürüten Af Örgütü
uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur. Af Örgütü
yetkilileri, en son 2004 yılında Taşkent’te “Anneler
Ölüm Cezasına Karşı’’ adlı konferans düzenlediği
zaman Özbekistan’ı ziyaret etmişlerdi.

ŞAVKAT MİRZİYOYEV GM ÖZBEKİSTAN OTOMOTİV
FABRİKASININ FAYDASININ OLMADIĞINI AÇIKLADI
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev,
Andican ili Asaka ilçesindeki otomotiv fabrikasının
faydasının olmadığını açıkladı.
19 Mayıs’ta Mirziyoyev, Özbekistan’ın bölge
milletvekilleri ve yerel yöneticileri ile Andican’da bir
araya geldi. Ca-News haber sitesinin verdiği bilgiye
göre, Andican Bölgesi’nde girişimciliğin geliştirilmesi
için tahsis edilen kredi kaynakları hakkında konuşan
Mirziyoyev, Andican’ın Fergana gibi büyük petrol
rafinerisi veya kimya tesisleri olmadığını belirterek,
Andican’da bulunan otomotiv fabrikasının 27 yıldır
vergiden muaf olduğu halde kâr edemediğini açıkladı.
Rekabet koşullarının oluşturulması ve Andican’da
yaşam
koşullarının
iyileştirilmesi
gerektiğine
vurgu yapan Mirziyoyev, Namangan’daki projeleri
örnek göstererek balıkçılık ve kümes hayvancılığı
alanlarında çalışmalar yapılması gerektiğinin altını
çizdi.
Şavkat Mirziyoyev ayrıca Andican’ı da ziyaret etti
ve tekstil, ipekböcekçiliği, ilaç, tarım ve sanayi
işletmelerinde incelemelerde bulundu.

KAZAKİSTAN 2025 YILINA KADAR PETROL ÜRETİMİNİ
ARTTIRMAYI PLANLIYOR

Kazakistan 2025 yılına kadar yılda 104 milyon tondan fazla
petrol üretmeyi planladığını açıkladı.
Kazakistan Enerji Bakanı Kanat Bozumbayev Kazakistan’da
petrol ve gaz sektörünün geliştirilmesi üstüne Meclis’te bir
konuşma yaptı. Kant.kg haber sitesinin verdiği bilgiye göre,
orta vadede ülkenin ekonomik büyümesine önemli katkıda

bulunacak büyük projelere yapılan yatırımların hacmi
1,5 milyar dolara ulaştı. Buna paralel olarak sektörün
ihtiyacı olan petrol üretiminin yıllık olarak arttırılması
ve 2025 yılına kadar üretimin 104 milyon tonu aşması
hedefleniyor. Bozumbayev; Tengiz, Karaçaganak ve
Kaşagan sahalarındaki petrol ve gaz projelerinin petrol
üretim sektöründeki büyümeye katkı sağladığını belirtti.
2017 yılında Kaşagan’daki artışla birlikte, Kazakistan’daki
yıllık petrol üretim hacmi 78 milyon tondan 86.2 milyon tona
yükseldi. Bozumbayev, 2018 yılının ilk 4 ayındaki petrol
üretiminin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artış
göstererek 30 milyon tona ulaştığını da sözlerine ekledi.
Petrol üretiminin bu yıl 87 milyon tona ulaşması bekleniyor.
Kazakistan, 2016 sonu verilerine göre dünya petrol
üretiminde yılda 68.905.045 tonla (günde 1.595.199
varil) 16. sırada yer alıyor. Dünya üretiminde ilk üç sırayı
yılda 455.774.722 tonla Rusya, 451.853.153 tonla Suudi
Arabistan ve 383.393.278 tonla ABD paylaşıyorlar.
Kazakistan’ın üstünde yılda 71.184.718 tonla 15. sırada
Norveç, yılda 76.438.991 tonla 14. sırada Angola, yılda
86.385.565 tonla 13. sırada Nijerya yer alıyor. Kazakistan’ın
özellikle Hazar Denizi’ndeki petrol üretiminde görülen
artışla listede daha üst sıralara yükselmesi mümkün.

KAZAKİSTAN’IN GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİNE
FİNANSAL DESTEK

Kazakistan’da inşa edilecek güneş enejisi santralinin
Temiz Teknoloji Fonu, Avrupa İmar ve Kalkınma
Bankası ve Asya Kalkınma Bankası tarafından
finanse edileceği açıklandı.
Temiz Teknoloji Fonu, Avrupa İmar ve Kalkınma
Bankası (AİKB) ve Asya Kalkınma Bankası (AKB)
iş birliği ile Kazakistan’da 50 megavat kapasiteli
“Baykonur Solar” güneş enerjisi santrali inşa edilecek.
Kazakistan Cumhuriyeti Enerji Bakanı Kanat
Bozumbayev ve AİKB Birinci Başkan Yardımcısı

Jürgen Rigterink tarafından Astana’da iş birliği ve
proje desteği konusunda bir anlaşma imzalandı.
Anlaşmada santralin inşası ve Kızılorda Eyaleti’nde
bir istasyon kurulması karara bağlandı.
Kabar.kg internet sitesinin verdiği bilgiye göre, projeye
AİKB 30 milyon dolar, AKB 11,5 milyon dolar ve Temiz
Teknoloji Fonu 10,4 milyon dolar kredi sağlayacak.
Santralin Kazakistan’ın Kızılorda Bölgesi’nde
Eyaleti’nde Çimkent-Kızılorda karayolundan 1,8 km
uzaklıktaki Sulutobe ve Berkazan köyleri arasında
inşa edileceği ifade edildi. Kazakistan’ın yenilenebilir
enerji kaynağını oluşturan ilk ortak projenin, yıllık
karbondioksit emisyonlarını 75 bin ton azaltması
bekleniyor. Santralin Kızılorda dahil olmak üzere
komşu eyaletlere hizmet vermesi, bölgede ek
iş fırsatları oluşturması ve dış yatırım çekmesi
bekleniyor.
AİKB bugüne kadar Kazakistan’a 8,7 milyar dolardan

KAZAKİSTAN’IN İHRACATI ARTIYOR

2022 yılına kadar ihracat miktarını 1,5 kat arttırmak için
geçen yıl Ulusal İhracat Stratejisi’nin onaylandığını ve
İhracat Politikası Kurulu oluşturulduğunu ifade eden
Kazakistan Cumhuriyeti Yatırım ve Kalkınma Bakanı
Jenis Kasımbek, Kazakistan’ın 123 ülkeye ihracat
yaptığını belirtti. Inform.kz internet sitesinin verdiği
bilgiye göre, en fazla süt ürünleri ihracatı yapıldığı
belirtildi. En büyük ticaret ortaklarının Çin, Orta Asya,
Avrasya Gümrük Birliği ülkeleri, Rusya ve Avrupa
Birliği ülkeleri olduğunu ekleyen Kasımbek’e göre,
imalat sanayi ihracatının toplam ihracat içindeki payı
yüzde 27,8’den yüzde 32,1’e, yani 12 milyar dolardan
15,6 milyar dolara yükseldi. Kazakistan ürünlerinin

Orta Asya ülkelerine ihracatında da yüzde 30’luk bir
artış kaydedildiği vurgulandı. Geçen yıl 8 yeni ürünün
ilk defa Çin, Tacikistan, Ukrayna, Belarus, Rusya,
Özbekistan ve diğer ülkelere ihraç edildiğini açıklayan
Kasımbek, 2010’dan 2017’ye kadar işlenmiş ürünlerin
ihracatını teşvik etmek için ihracatçılara 112 milyar
tenge (339.558.576 ABD doları) değerinde mali
sigorta desteği, 14,7 milyar tenge (44.567.063 ABD
doları) ihracat finansmanı, 5 milyar tenge (15.158.865
ABD doları) ihracat öncesi finansman sağlandığını
ve her yıl 300’den fazla ihracatçıya finans ve hizmet
desteği verildiğini ifade etti.

KAZAKİSTAN ASELSAN’INDAN 5 YIL İÇİNDE
100 MİLYON DOLARLIK SATIŞ HEDEFİ

Kazakhstan Aselsan Engineering (KAE) Genel
Müdürü Tarık Ziya Kaboğlu, KAE’nin 5 yıl içinde yılda
100 milyon dolarlık satış yapan bir şirket seviyesine
ulaşacağını söyledi.
Kaboğlu, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı
açıklamada, 23 Mayıs’ta Kazakistan’ın başkenti
Astana’da düzenlenen 5. Uluslararası Silah
Sistemleri ve Askeri Teçhizat Fuarı KADEX 2018’de
atış platformu, gözetleme cihazları, çeşitli stabilize
silah sistemleri ve diğer askeri malzemeleri
sergilediklerini belirtti. Kazakistan’ın prestijli fuarı
KADEX’in, gelişmekte olan ülkelerin yetenek ve
potansiyellerini gösterme imkanı sunduğuna işaret
eden Kaboğlu, bu yıl beşincisi düzenlenen fuarın
ülkeye yabancı sermayenin gelmesini sağladığını
kaydetti. Kaboğlu, fuar çerçevesinde Belarus
firmalarıyla iş birliği anlaşmaları yapacaklarını dile
getirerek, Kazakistan’ın ihtiyaç duyduğu ancak
Türkiye’de bulunmayan teknolojilere sahip ülkelerle iş
birliğine açık olduklarını, bu yüzden Belarus ve Rus
firmalarıyla gündüz ve gece periskopları konusunda
iş birliği yapacaklarını aktardı. Özbekistan’a geçen
yıl ilk ihracatı yaptıklarını ifade eden Kaboğlu, “Bu yıl

gece görüş optik sistemleriyle ilgili 10 milyon dolarlık
teklif verdik. İnşallah o projeyi alırsak ciddi bir ihracat
atılımı da yapmış olacağız.” dedi. Kaboğlu, Türkiye’ye
de teklif verdiklerini dile getirerek, “Türkiye’ye yılda 10
milyon dolar, Kazakistan pazarı için yılda ortalama 40
milyon dolar satış hedefliyoruz. Rusya, Özbekistan
ve Türkmenistan’a 5 yıl içinde 50 milyon dolar satış
öngörüyoruz. Yani KAE 5 yıl içinde yılda 100 milyon
dolarlık satış yapan bir şirket seviyesine ulaşacak.”
diye konuştu.
Kaboğlu ayrıca, Kazakistan’daki helikopter bakım
onarım fabrikasıyla birlikte jandarma helikopter bakımı
için verdikleri teklife ilişkin, “Türkiye’de helikopter
bakımıyla ilgili ihale sonuçlanmadı. Orada Ukrayna ve
Rus firmalarıyla rekabet ediyoruz.” ifadesini kullandı.
KAE, Türkiye’de Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlerndirme
Vakfı’na ait bir kuruluş olarak faaliyet gösteren
ASELSAN’ın (Askeri Elektronik Sanayi) bir girişimi
olarak 2011yılında Kazakistan’da kuruldu. KAE’nin
hisselerinin yüzde 50’si Kazakhstan Engineering
Şirketi’ne, yüzde 49’u ASELSAN’a, yüzde 1’i Türkiye
Savunma Sanayii Müsteşarlığı’na ait.

TÜRKİYE KIRGIZİSTAN TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE
DESTEK OLACAK

Kırgızistan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Basın Servisi
tarafından yapılan açıklamada, Kırgızistan Kültür,
Enformasyon ve Turizm Bakanı Sultan Cumagulov’un,
Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş
ile Ankara’da bir araya geldiği belirtildi. 24.kg haber
sitesinin verdiği bilgiye göre bakanlar, iki taraflı kültürel

ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi ile turizmde
tecrübe paylaşımı, kitle iletişim araçları ve basın
alanında iş birliği konularında görüş alışverişinde
bulundular. Görüşme sonunda, turizm alanında iş birliği
için bir eylem planı hazırlanması konusunda anlaşmaya
varıldı. Anlaşma kapsamında, Türkiye’de Kırgızistan’dan
turizm çalışanları ve stajyer öğrencilerin yetiştirilmesi
ile Türkiye’den uzmanların belirli tesislerde uygulamalı
eğitim vermeleri için Kırgızistan’a gelmeleri yer aldı.
Ayrıca, kültürel işbirliği çerçevesinde Türkiye’nin
Kırgızistan Milli Kütüphanesi’ndeki Aytmatov Dostluk
Salonu’nun süslemelerini yapacağı açıklandı.
Kırgızistan, turizmin geliştirilmesine çok önem veriyor.
Isık Göl ve son yıllarda gittikçe popülerleşen yaylalarıyla
Kırgızistan turizm potansiyeline sahip bir ülke. Türkiye ise
2017’de kırk milyona ulaşan ziyaretçi sayısıyla turizmde
dünyada altıncı sırada yer alıyor. Türkiye, yıllardır
bacasız sanayi olarak değerlendirilen ve desteklenen
turizmin alt yapısına yapılan yatırımlar, hizmet kalitesi
ve ürün çeşitliliğiyle dünyada zirveye oynayan bir ülke
konumuna gelecek bilgi ve deneyim kazandı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLERDEN ORTA ASYA VE TÜRKİYE’YE FON DESTEĞİ

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile
Küresel Çevre Fonu (GEF) Orta Asya ve Türkiye’de
doğal kaynaklarının yönetimi konusunda 76 milyon
dolarlık proje başlatacaklarını açıkladı.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile
Küresel Çevre Fonu (GEF) hazırladıkları projenin
uluslararası tanıtımı amacıyla 28 ve 29 Mayıs’ta

Almatı’da seminer düzenleyeceklerini belirtti. Seminer
çerçevesinde “Orta Asya ve Türkiye’de kuraklığa
meyilli ve tuzlu tarımsal üretim alanlarında doğal
kaynakların entegrasyonu” başlıklı projeyi yürütecek
uluslararası proje ofisinin resmi açılışının yapılacağı
ve basın toplantısı düzenleneceği duyuruldu. Ca-news
internet sitesinin verdiği bilgiye göre, projenin 2021
sonuna kadar Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan,
Tacikistan, Türkiye ve Türkmenistan’da yürütüleceği
ve toplam maliyetinin 76 milyon dolar olacağı ifade
edildi. Almatı’daki seminerin programında, FAO/GEF
projesinin tüm katılımcı ülkelerde nasıl uygulamaya
konulacağı hakkında bir sunum yapılmasının
yer aldığı belirtildi. Etkinlikte altı katılımcı ülkenin
temsilcilerinin, kamusal sektörlerden paydaşların,
ulusal ve uluslararası uzmanların yer alacağı
açıklandı. Kazakistan Cumhuriyeti Tarım Bakan
Yardımcısı, FAO Orta Bölge Ofisi (Ankara, Türkiye)
ve Kazakistan’daki FAO ofislerinin başkanlarının da
toplantıya katılması bekleniyor.

TACİKİSTAN’IN DIŞ BORCU 3 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI

2018 yılı Nisan ayı sonu itibariyle Tacikistan’ın dış
borcu 2 milyar 859,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Avesta internet sitesinin verdiği bilgiye göre,
Tacikistan’ın dış borcunun en büyük bölümünü 2,7
milyar dolarlık devlet kredisi oluşturuyor. Kamu
hizmetlerinin yürütülmesi için alınan kredinin
yanında, devlet garantili borçlar 32 milyon dolar ve
devlet teşebbüslerinin borçları ise 32 milyon dolar
oldu. Ayrıca, dış borcun 100 milyon dolarlık kısmının
Ulusal Tacikistan Bankası’nın borcu olduğu belirtildi.
Tacikistan Maliye Bakanlığı’nın yayımladığı bilgiye

KTMÜ Adına Sahipleri:
Rektör Prof. Dr. Sebahattin Balcı,
Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev
ORASAM Adına Genel Yayın Yönetmeni:
Doç. Dr. Yunus Emre Gürbüz
Yayın Koordinatörü: Dr. Bülent Namal
Sorumlu Müdür: Elfesiya Sencer
Yayın Danışmanları: Prof. Dr. Anvarbek MOKEEV
Doç. Dr. Yunus Emre Gürbüz,
Yrd. Doç. Dr. Gökçe Yoğurtçu, Dr. Bülent Namal

göre Tacikistan’ın dış borcunun 1,2 milyar dolarlık
kısmı Çin’in Eximbank’ından alındı. Uluslararası
piyasalarda devlet tahvillerinin satışıyla oluşan borç
ise 500 milyon dolar olarak geçekleşti. Tacikistan’ın
dış borcunun olduğu diğer kurumların Dünya Bankası
(318 milyon dolar), Asya Kalkınma Bankası (278
milyon dolar) ve İslam Kalkınma Bankası (112 milyon
dolar) olduğu açıklandı. Tacikistan Cumhurbaşkanlığı
İstatistik Kurumu’nun yayımladığı açıklamaya göre,
dış borç Nisan ayında 20 milyon dolar azaldı.
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