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TÜRKMENİSTAN’DAKİ KONGREDE
ULUSLARARASI PETROGAZ ŞİRKETLERİ BULUŞTU

Türkmenistan’ın Hazar Denizi kıyısındaki turistik Avaza
şehrindeki Berkarar Oteli’nde 23-24 Mayıs tarihlerinde
Türkmenistan’ın Türkmengaz Kurumu ile Hollanda’nın
KHB Holland Şirketi tarafından IX. Uluslararası Gaz
Kongresi organize edildi. Kongrede enerji kaynakları ile her
zaman dikkat çeken Hazar Havzası’nın önemli doğalgaz
ülkesi Türkmenistan’ın her sene 160-170 milyar metreküp
doğalgaz ihracat potansiyeline sahip olduğu kaydedildi.
Hazar Denizi’nin Türkmenistan kıyısındaki Avaza turizm
bölgesinde gerçekleştirilen uluslararası etkinliğe, başta
Avrupa Birliği, ABD, BAE, Japonya, Çin, Kore, Türkiye,
Hindistan, Pakistan ve Afganistan olmak üzere otuzun
üzerinde ülkeden heyet ve yaklaşık 400 kişi katıldı.
Atavatan Türkmenistan haber sitesinin verdiği bilgiye
göre, Uluslararası Gaz Kongresi, Türkmenistan Devlet
Başkanı’nın mesajının okunmasıyla başladı. Kongrede
daha sonra Türkmenistan’ın enerji sektörü yetkilileri ve
yabancı şirket temsilcilerinin sunumları gerçekleştirildi.
Enerji sektörünün kalbinin attığı Avaza’da 2018-2024
Kalkınma Programı kapsamında Türkmenistan’da petrogaz

sektörüne 159,9 milyar manatlık (45 milyar dolar) yatırım
yapılmasının öngörüldüğü kaydedildi. Bu yatırımlar sadece
petrol ve doğalgazın üretilmesi için değil, aynı zamanda
yeraltı zenginlerini yeniden işleyerek, ihraç kaynaklı üretim
tesislerinin inşasına da aktarılacak.
Forumda yapılan sunumlarda, Türkmenistan’da yeni
doğalgaz yataklarının açılmasına ve 27 trilyon metreküp
rezervi olan Galkınış doğalgaz sahasının sanayiye
kazandırılması için etap çalışmalarına devam edildiği
kaydedildi.
Yapılan
açıklamalarda,
Türkmenistan’ın
çeşitli
bölgelerindeki doğalgaz yataklarının tespit edilen rezervinin
2018 yılında 100-120 milyar metreküp, daha sonraki yıllarda
her sene 160-170 milyar metreküp doğalgaz ihraç etme
potansiyeline sahip olacağını ortaya koyduğu açıklandı.
Türkmenistan, enerji kaynaklarını farklı hatlardan dünya
pazarına ulaştırma stratejisi kapsamında çalışmalarını
sürdürüyor. Bu kapsamda, Türkmenistan-AfganistanPakistan-Hindistan (TAPI) doğalgaz boru hattı projesini
hayata geçirmek için hazırlıklar sürüyor. TAPI projesinde

geçtiğimiz Şubat ayında Afganistan topraklarında
inşaat çalışmalarına başlanırken, Pakistan tarafında da
yakın zamanda hattın ilk borularının birleştirileceği ve
Hindistan’da hazırlık işlemlerinin sürdürüldüğü ifade edildi.
Kongrede, Türkmenistan’da gaz çıkarmak için yatırım
yapılacak projelerin fizibilite çalışmalarının yürütüldüğü
ve bunun önümüzdeki aylarda açıklanacağı kaydedildi.
Bunların arasında bir doğal gaz işleme tesisinin yeniden
yapılandırılması ve Lebap vilayetindeki Bagaja yatağında
sıvılaştırılmış gaz üretimi yer almakta olup, bunun temelinde
80.000 ton bütadien-stiren kauçuk ve 45.000 ton polistiren
kapasitesi olan bir gaz kimyasal kompleksi inşa edilmesi
planlanmaktadır.
Daşoğuz vilayetindeki Yılanlı gaz kompresör istasyonunun
yakınında bulunan Merkez Karakum alanlarında yılda
55.000 ton ürün kapasitesi ile etan işlemine yönelik bir tesis
kurma ve polivinil asetat üretimi olanağı incelenmektedir.
Forumda şirket temsilcileri karşılıklı çıkarlara dayalı iş
birliğini öngören sunumlar gerçekleştirdiler ve görüşmeler

yaptılar. Dünyanın farklı köşelerinden yetmişten fazla
uluslararası şirketin temsilcilerini toplayan bu kongrede
yer alanlar arasında şu firmalar bulunuyordu: Çin devletine
bağlı Çin Ulusal Petrol Kuruluşu (CNPC) ile yine bir Çin
devlet kuruluşu olan ve Fortune 500 2017 listesinde
dünyada en çok gelire sahip üçüncü şirket konumundaki
SINOPEC Engineering (Group) Co. Ltd., Almanya’dan
Edison Technologies GmbH, Londra merkezli GE Oil &
Gas ile uluslararası hukuk firması Allen & Overy LLP,
Danimarka’dan Haldor Topsøe Şirketi, Türkmenistan’dan
Gazyk Petrol ve Gaz Şirketi, ABD merkezli çok uluslu
petrol ve gaz şirketi Honeywell UOP ile Exxon-Mobil, Dubai
merkezli petrol ve gaz şirketi Dragon Oil, Güney Kore’den
LG International ile Hyundai Engineering.
Kongrede Türkmenistan’ın doğalgaz ve petrol sektöründeki
gelişmeler, Türkmen enerji kaynaklarının dünya pazarına
ulaştırılması, petro-kimya sektörünün geliştirilmesi gibi
konular ele alındı.

KIRGIZİSTAN’IN DİJİTAL TRANSFORMASYONUNA
TÜRKİYE’DEN DESTEK

Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat:
“Türk işadamları ve girişimcilerinin Kırgızistan’ın dijital
transformasyonuna katkıda bulunmalarını destekliyoruz”
dedi. Kırgızistan Ekonomi Bakan Yardımcısı Almaz
Sazbakov “Kırgızistan’da dijital ekonomiye geçiş süreci”nin
başladığını açıkladı.
Kırgızistan’ın resmi haber ajansı Kabar’ın verdiği bilgiye
göre, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ),
Manisa Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) ve Balıkesir
Üniversitesi (BAÜN) iş birliğiyle gerçekleştirilen IX.
Uluslararası Girişimcilik Kongresi’nde konuşan Türkiye’nin
Bişkek Büyükelçisi Fırat, Türk işadamları ve girişimcileri
Kırgızistan’a yatırım yapmaya davet etti.

Dijitalleşme ve yeni ekonomik modele geçiş konularının
Kırgızistan’ın gündeminde olduğuna dikkat çeken Fırat,
“Dijital transformasyon ve girişimcilik konusu Kırgızistan’da
çağ atlatacak bir unsurdur. Ülkede ekonominin alt
yapısı kurulmuştur. Ülkede yetişmiş kalifiyeli iş gücünü
bulabilirsiniz. Biz bu bağlamda, Türk girişimcilerin
Kırgızistan’a gelmelerini destekliyoruz.” diye konuştu.
Kırgızistan Ekonomi Bakan Yardımcısı Almaz Sazbakov
da ülkesinde dijital ekonomiye geçiş sürecinin başladığını
vurgulayarak, bu şekilde vatandaşların yaşam seviyesini
yükseltmeyi ve girişimcilik şartlarını kolaylaştırmayı
hedeflediklerini belirtti.
Dijital dönüşüm sürecinde Kırgızistan’da hayata geçirilen
projelere değinen Sazbakov, “Bugüne kadar 19 devlet
hizmetini elektronik ortama taşıdık. 2017 yılında ülkedeki
havalimanı gümrüklerinde ‘e-gates’ geçiş sistemini kurduk.
Elektronik vize uygulamasına geçişi gerçekleştirdik. Ana
okul ve kreşlerde ‘elektronik sıra’ uygulamasını başlattık.
İki hastaneyi elektronik tıbbı kayıt sistemi ile tanıştırdık.
AKINSOFT fabrikasının sahibini Kırgızistan’a konuşmacı
olarak getirdik” dedi.
KTMÜ önderliğinde 2006 yılında başlatılan uluslararası
girişimcilik kongreleri ile Türk cumhuriyetlerinde girişimciliği
teşvik etmek, genç potansiyel girişimci adayları özendirmek
ve problemlere ortak çözümler üretmek hedefleniyor.

YAKLAŞIK 800 BİN KIRGIZİSTANLI YURT DIŞINDA YAŞIYOR

Kırgızistan Göç Hizmetleri Temsilcisi Ulan Şamşiyev
27 Mayısta yaptığı basın toplantısında yaklaşık 800 bin
Kırgızistan vatandaşının yurt dışında yaşadığını bildirdi.
24.kg sitesinin paylaştığı bilgilere göre, Ulan Şamşiyev
yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Rusya’da yaklaşık
640 bin kişi var. En çok vantadaşımızın olduğu ikinci
ülke Kazakistan. Her yıl orada 35 bin vatandaş[ımız
Kazakistan’da] kalıyor. Türkiye’de 30 binden fazla
[Kırgızistan vatandaşı] yaşıyor. Türkiye ile vize serbestisi
olduğundan pek çok kişi göç kayıtlarında yer almıyor.
Aynı durum Rusya ve Kazakistan için de geçerli. Bazı
göçmenler ay içinde misafir ülkede [sınırdan] çıkış-giriş

yapıyor olabilir.”
Ulan Şamşiyev, söz konusu ülkeler dışında Güney Kore ve
Birleşik Arap Emirlikleri’nde de yaklaşık 5 bin Kırgızistan
vatandaşının bulunduğunu, ancak bunların daha çok eğitim
ve iş için oraya gittiklerini bildirdi.
Kesin olmayan rakamlara göre 800 bin ile bir milyon
arasında Kırgızistan vatandaşı yurtdışında çalışıyor.
Bulundukları ülkenin vatandaşlığını almış olanlar, kayıtdışı
olarak çalışanlar ve gidip-gelenlerin sayısı belirsiz
olduğundan sayıyı tam olarak sapmak mümkün değil.
Misafir işçilerin yolladıkları para Kırgızistan ekonomisinin
önemli gelir kaynakları arasında yer alıyor.

YILBAŞINDAN BERİ MİSAFİR İŞÇİLER KIRGIZİSTAN’A 550
MİLYON DOLAR AKTARDI
Merkez Bankası Başkanı Tolkunbek Abdıgulov, Ocak-Nisan 2018 döneminde,
Kırgızistan’a net havale girişinin 550 milyon dolara ulaştığını açıkladı.
Açıklamaya göre, 2017 yılının aynı dönemine kıyasla, gösterge yüzde 11
oranında büyüdü. Para havalelerinin yüzde 90’dan fazlası önceki yıllarda
olduğu gibi Rusya’da çalışan Kırgızistan vatandaşları tarafından gerçekleştirildi.
Sadece bir ay içinde, ülkeye yapılan transferlerin hacmi 54 milyon dolara çıktı.
2017 yılında misafir işçiler Kırgızistan’a 2 milyar 482 milyon dolar para aktardı.
Asya Kalkınma Bankası, 2018 yılı sonuna kadar Kırgızistan’a havale girişlerinin
yüzde 20 oranında artmasını öngörüyor.
Resmi verilere göre 2017 yılında 1 milyar 768 milyon dolar ihracat, 4 milyar
326 milyon dolar ithalat gerçekleştirmiş olan Kırgızistan’ın dış ticaret açığını
kapatmasında misafir işçilerin yolladığı paranın önemli bir yeri var. Buna kayıt
dışı bavul ticareti de eklendiğinde dış ticaret fazlasının oluştuğu tahmin edilebilir.
Ayrıca 2017 yılında 5 milyar 860 milyon dolar doğrudan yabancı yatırımın da
yapıldığını belirtmek gerek. Bunlar Kırgızistan’da ekonomik istikrarlı bir durumun
oluşmasına ve Kırgız somunun değerini korumasına katkıda bulunuyor.

NURSULTAN NAZARBAYEV
TÜRKİYE, KAZAKİSTAN’DA
HER ALANDA YOLSUZLUKLA
ZIRHLI ARAÇ ÜRETECEK
MÜCADELEYİ GÜÇLENDİRMEK
İÇİN TALİMAT VERDİ

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev Kamu
Hizmeti İşleri ve Yolsuzlukla Mücadele Kurumu Başkanı
Alik Şpekbayev ile 29 Mayıs’ta bir toplantı düzenledi.
Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi’nin bildirdiğine
göre, toplantıda Devlet Başkanına kamu hizmeti alanında
kurum tarafından yürütülen çalışma ve yolsuzluğa karşı
alınan tedbirler hakkında bir rapor sunuldu.
Ayrıca, Nursultan Nazarbayev kamu hizmetinde puan
sistemine dayalı ödemeye geçilmesine ilişkin pilot projenin
durumu hakkında bilgilendirildi. Kazakistan Cumhurbaşkanı
özellikle yolsuzlukla mücadelenin etkinliğini artırmanın
önemine vurgu yaptı ve uygun önlemlerin alınmasının
gereğine dikkat çekti.
Devlet Başkanının ifadesiyle, “Her alanda yolsuzlukla
mücadele çalışmalarını güçlendirmek gerekmektedir.
İlk sırada uygun bir denetimin sağlanması ve kamu
hizmetlerinin dijital formata aktarılmaya devam ettirilmesi
gereklidir. İkinci sırada, devlet memurlarının maaşları
sorununu çözmek gereklidir. Üçüncü sırada, yönetimin
sorumluluğunu artırmak önemlidir.”
Toplantıda Alik Şpekbayev, yolsuzlukla mücadele
politikasını uygulamak için alınan tedbirler ve uluslararası
uzmanlar topluluğu tarafından yapılan değerlendirmenin
sonuçları hakkında da bilgi verdi. Toplantı sonrasında
Nursultan Nazarbayev bir dizi özel talimat verdi.

Türkiye’den Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi Şirketi
ile Kazakhstan Engineering şirketi arasında Kazakistan’da
zırhlı araç üretimi yapılmasını öngören iş birliği anlaşması
imzalandı.
Kazinform’un haberine göre, 5. Uluslararası Silah Sistemleri
ve Askeri Teçhizat Fuarı KADEX 2018 çerçevesinde
Kazakhstan Engineering şirketi ile Otokar arasında
imzalanan anlaşma, Kazakistan ordusundaki Otokar
araçlarının bakımı, modernizasyonu, araç tedariki ve ortak
şirket aracılığıyla Kazakistan’da zırhlı araç üretiminin
yapılmasını öngörüyor.
Otokar Şirketi Genel Müdürü Serdar Görgüç, imza törenin
ardından yaptığı açıklamada, Kazakhstan Engineering
Şirketi ile iş birliği içinde zırhlı araç üretimiyle ilgili iş planı ve
fizibilite çalışmasının belirlendiği anlaşmanın Kazakistan’da
çalışma niyetlerini gösterdiğini dile getirdi.
Kazakistan ordusunda Otokar araçlarının başarıyla hizmet
verdiğine dikkat çeken Görgüç, “İmzaladığımız belge,
Kazakistan silahlı kuvvetleri için zırhlı araçların sadece
ithalatı değil, ortak üretimi için atılan ilk adım oldu.” dedi.
Türkiye’nin en büyük özel sektör girişimi olan Koç Holding’in
şirketlerinden biri olan Otokar, 1963 yılından beri Türkiye’de
araç üretiyor. Otobüs ve minibüs üretimine yoğunlaşan
Otokar son yıllarda zırhlı araç ve kamyon üretimine de
başladı. Beş kıtaya askeri araçlarını satan firma Türkiye’nin
geliştirdiği Altay tankının da ana yüklenicisi.

ÖZBEKİSTAN RUSYA İLE
NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ İNŞA EDECEK

Özbekistan ve Rosatom Şirketi, Özbekistan’da bir nükleer
enerji santrali kurma kararı verdiler. İnşaat için seçilen yer,
Kazakistan sınırındaki Navoi bölgesinde yer almaktadır.
Nuz.uz haber ajansının bildirdiğine göre taraflar
yakın zamanda bu büyük ölçekli projeyi uygulamaya
başlayacaklar.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Rusya
devlet şirketi Rosatom’un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev
ile Taşkent’te bir toplantı yaptı. Toplantıda taraflar, barışçıl
amaçlar için atom enerjisi kullanma alanında ÖzbekistanRusya iş birliğini, özellikle de Nükleer Enerji Santrali inşa
projesinin ayrıntılarını ele aldılar.
Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev Cumhurbaşkanı
Şavkat Mirziyoyev ile görüşmesi sonrasında gerçekleşen
basın toplantısında medya mensuplarına verdiği demeçte
şunları söyledi:
“Bugünkü görüşmemizin merkezinde, Rosatom ile
Özbekistan’ın nükleer enerji santrali inşası için yürütecekleri
ortak proje yer almaktaydı. Ancak Şavkat Miromonoviç ile
yaptığımız görüşmenin çok daha geniş kapsamlı olduğunu
söyleyebilirim. Görüşme sırasında yerelleştirme, nükleer
olmayan teknolojilerin kullanımı ve endüstrinin geliştirilmesi
için personel eğitimi hakkında da konuştuk. Sadece inşaat
on bin kalifiye işçi, istasyonun işletilmesi ise yaklaşık 1.500
kişi gerektirecektir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Rusya’da
uzmanların hazırlanması görevini de üstlendi. Bugün Ulusal
Nükleer Araştırmalar Üniversitesi’nin (MEPhİ) bir şubesinin
Özbekistan’da açılmasını ciddi şekilde ele aldık. Buna

ek olarak, Rosatom Akademisi’nde ve devlet kurumunun
tesislerinde eğitim görme olasılığından bahsettik.”
Rusya tarafı nükleer santrallerin inşasında Özbekistan’ın
stratejik ortağı olarak hareket etmeye hazır olduğunu ve
listelenen tüm noktaların çözümüne yardımcı olacağını bir
kez daha onayladı.
Lihaçev, Özbekistan’da modern bir nükleer altyapı
oluşturulacağını, özellikle Rusya şirketi ile birlikte tüm
çalışmaları pür dikkat takip edeceklerini ve Atomnadzor
denilen bir regülatör çıkarılacağını belitti.
Özbekistan ve Rusya, Aralık 2017’de Rusya Federasyonu
ve Özbekistan Cumhuriyeti devletleri arasında imzalanan
İş birliği Anlaşmasından sonra nükleer enerjiyi barışçıl
amaçlarla kullanma alanında iş birliğine başladı. Şu an
Özbekistan’da bilimsel ve teknolojik gelişme alanında
nükleer enerji santralleri inşa etmek için proje üzerinde
çalışan iki çalışma grubu faaliyet halinde.
Rosatom, Rusya’nın devlet şirketi ve stratejik öneme
sahip nükleer enerji alanında Rusya’da tekel konumunda.
Aynı şirket Türkiye’deki Akkuyu’da Nükleer Santral inşaatı
projesini de yürütüyor.
Nükleer enerji santralleri sayısına göre dünyada ilk sırada
99 santralle ABD yer alıyor. 58 santralle Fransa ikinci, 42
santralle Japonya üçüncü sırada bulunuyor. Onları 38
santralle Çin, 35 santralle Rusya ve 24 santralle Güney
Kore izliyor. Çin’in inşaatı devam eden 18 santralle yakın
bir gelecekte üçüncü sıraya yükselmesi bekleniyor.

KIRGIZİSTAN VE ÖZBEKİSTAN’IN MERKEZ BANKALARI PARA
POLİTİKALARINI GÖRÜŞTÜ
30 Mayıs’ta Özbekistan Cumhuriyeti Merkez Bankası
Başkan Yardımcısı İlhom Norkulov başkanlığındaki heyet
bankacılık hakkındaki deneyimlerini paylaşmak üzere
Kırgızistan’a gitti.
Kırgız Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın bildirdiğine göre,
bu ziyaret Kırgız Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı
Tolkunbek Abdıgulov ile Özbekistan Cumhuriyeti Merkez
Bankası Başkanı Mamarizo Nurmurodov’un 10 Mayıs’taki
ikili ilişkileri görüştükleri toplantı sırasında varılan
anlaşmalar temelinde gerçekleşti.
2 Haziran 2018 tarihine kadar sürecek ziyaret sırasında,
para politikası, mali istatistikler, nakit para sirkülasyonu,
mali hizmet alanların haklarının korunması konuları
görüşülecek. Taraflar, vatandaşların mali okuryazarlığını
arttırma ve kredi bürosunun faaliyetlerini düzenleme
konularında görüş alışverişinde bulunacaklar.
Ekonomideki devlet kontrolünü azaltmaya girişen ve
ülkeye sermaye çekmek için sistemini reforme eden
Özbekistan, henüz bağımsızlığın ilk yıllarında serbest
piyasa ekonomisine geçen Kırgızistan’ın bu konudaki
deneyiminden yararlanmak istiyor.

ÖZBEKİSTAN ŞEHİRLERİN MODERNİZASYONU İÇİN
1,6 MİLYAR DOLAR AYIRDI
Özbekistan Ekonomi Bakanı Botir Hodjaev
tarafından
Taşkent’teki
uluslararası
konferansta, beş yıl içinde şehirlerin
modernizasyonu ve yenilenmesi için yaklaşık
1,6 milyar dolar harcanacağı açıklandı.
Bakan, bu önlemlerin önümüzdeki beş yılda
mahallelerin imarı için tasarlanan yeni bir
program kapsamında gerçekleştirileceğini
kaydetti. Bu, özellikle sanayi üretiminin
yüzde 54’ünü gerçekleştiren 30 büyük
şehrin dış görünüşünü yenilemeyi ve
modernize etmeyi içeriyor. Hodjaev, ilk
hesaplamalara göre, bu proje kapsamında
beş yıl boyunca yaklaşık 12-13 trilyon sum
(yaklaşık 1,6 milyar dolar) ödeneceğini
belirtti. Bu çerçevede yapılacaklarla şehir
nüfusunun yaşam standardının keskin bir
şekilde yükselmesi bekleniyor. Hodjaev,
başkent Taşkent’in 11 ilçesinde de benzer
çalışmalar yapılacağını söyledi.

NANJİNG’DE AVRASYA GRUBU TOPLANTISI YAPILDI

Avrasya Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanıyla
Mücadele Grubu’nun (EAG, The Eurasian Group on
Combating Money Laundering and Financing of Terrorism)
28. Genel Oturumu ve çalışma grupları toplantıları 2226 Mayıs tarihleri arasında Çin’in Nanjing şehrinde
gerçekleştirildi.
Tacikistan Cumhuriyeti Merkez Bankası Basın Servisi’nin
bildirdiğine göre, Tacikistan heyeti Hukuk İşleri Başkan
Yardımcısı Mahmadali Vatanzoda, Birinci Genel Savcı
Yardımcısı H. Nazarzoda, Tacikistan Cumhuriyeti Merkez
Bankası Başkan Yardımcısı S. İkromi, Devlet Mali Teftiş ve
Yolsuzlukla Mücadele Ajansı Müdür Yardımcısı İ. İdriszoda
ve Tacikistan Merkez Bankası Mali Takip Dairesi Başkanı F.
Faizullozoda’dan oluştu.
BM Güvenlik Konseyi’ne gözlemci statüsünün verildiği
Avrasya Grubu oturumda, terörizm ve terörizmin finansmanı
ile mücadele konusuna ağırlık verildi. Teröristlere bilet satın
alarak terör örgütlerine yardım eden kişilerin saptanması
kararlaştırıldı.
Genel Kurul’daki karşılıklı değerlendirmelerin ardından
ikinci turda Kırgız Cumhuriyeti’nin “Karşılıklı Değerlendirilme
Raporu” onaylandı. Kırgız Cumhuriyeti, güncellenmiş “Kara

Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma
Grubu Tavsiyeleri” doğrultusunda değerlendirmeyi geçen
Avrasya Grubu’nun ilk üye devleti oldu.
Avrasya Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanıyla
Mücadele Grubu 2004 yılında Moskova’da kurulan
bir bölgesel organizasyon. Belarus, Çin, Hindistan,
Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Rusya, Tacikistan ve
Türkmenistan’ın üye olduğu bu organizasyonda 15 devlet
ve 18 uluslararası organizasyon gözlemci statüsüne sahip.
Avrasya Grubu, OECD bünyesinde G-7 ülkeleri tarafından
1989’da kurulan ve bugün 37 üyeye sahip olan “Kara
Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma
Grubu”nun (FATF, Financial Action Task Force on Money
Laundering) çalışma tarzını örnek alıyor. Bu gruba bugün
37 ülke üye ve bu üyeler arasında aynı zamanda bölgesel
Avrasya Grubu üyesi olan Çin, Hindistan, Rusya ve Türkiye
de yer alıyor. FTSF tarzı (FTSF-style) olarak adlandırılan,
üyelerin birbirlerini karşılıklı denetlemeleri üstüne kurulu
bu sistemi uygulayan “Asya-Pasifik Kara Para Aklama
Grubu”, “Karayipler Mali Çalışma Grubu”, “Doğu ve Güney
Afrika Kara Para Aklama Karşıtı Grup” gibi başka bölgesel
gruplar da var.

TACİKİSTAN VE KAZAKİSTAN TİCARET HACMİNİ
2 MİLYAR DOLARA ÇIKARACAK

Kazakistan Başbakan Yardımcısı Askar Mamin,
Duşanbe’ye yaptığı çalışma gezisinde Tacikistan ile ortak
ticaret hacmini 2 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini
belirtti. Duşanbe’ye yaptığı çalışma gezisinin bir parçası
olarak Askar Mamin, Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali
Rahmon ile 26 Mayıs’ta bir araya geldi.
Kazakhstan Today haber sitesinden alınan bilgiye göre,
toplantıda ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesi görüşüldü.
Başbakan Yardımcısı Mamin, Emomali Rahmon’un 2018
Mart ayında Astana’ya yaptığı resmi ziyaret sırasında
Nursultan Nazarbayev ile görüşmesinde iki devlet
başkanının onayladıkları anlaşmaların ikili ilişkileri yeni
bir aşamaya taşıdığını hatırlattı. Mamin, “Kazakistan ve
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Tacikistan devlet başkanları öncelikle ticaret hacmini 2
milyar dolara çıkarma görevini üstlendiler.” dedi ve Kazak
tarafının bu hedefe erişmek için gerekli tedbirleri almaya
hazır olduğunu kaydetti.
Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon, 15 Mart’ta
Astana’da düzenlenen Orta Asya Devlet Başkanları
Danışma (Çalışma) Toplantısı’nın sonuçlarını çok
takdirle karşıladığını ve bu toplantının bölgesel iş
birliğinin geliştirilmesindeki önemini vurguladı. Tacikistan,
Kazakistan’ın Orta Asya bölgesindeki toplam ticaretinin
yüzde 20’sinden fazlasını gerçekleştirdiği, Orta Asya
bölgesindeki ikinci büyük ticaret ortağı.
Çalışma gezisi kapsamında Başbakan Yardımcısı Mamin,
Tacikistan Cumhuriyeti Başbakanı Kohir Rasulzoda ve
Tacikistan Başbakan Yardımcısı Davlatalı Said ile de
görüşmelerde bulundu. Görüşmeler sırasında, Orta Asya
Devlet Başkanları Danışma Toplantısı’nda imzalanan
anlaşmaların uygulanması ile ilgili konular ve ikili iş birliği
konuları konuşuldu.
Ekonominin çeşitli sektörlerinde iki ülke arasındaki iş
birliğinin geliştirilmesinin önemine dikkat çeken Mamin
mühendislik, metalurji, demiryolu, gıda, inşaat ve eczacılık
alanlarında 57 üründe Tacikistan’a ticareti arttırmak
istediklerini ekledi. Mamin, çalışma grubunun ticaret hacmini
arttırmak için faaliyetlerini yoğunlaştırmasını önerdi ve bu
amaçla oluşturulan yol haritası hükümetlerarası komisyon
toplantısında onayladı.
Kazakistan Başbakan Yardımcısı Asar Mamin’in
Tacikistan’a çalışma ziyareti kapsamında 300 adet Hyundai
County marka otobüs, 500 kamyon, 4 vagon ve 5200 ton
rayın teslimatı için de belgeler imzalandı.
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