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 AFGANİSTAN 

 01 Haziran 2016 

 Taliban 200 Kişiyi Kaçırdı 

 Afganistan'ın başkenti Kabil'den kuzeydeki Kunduz vilayetine gitmekten olan 4 yolcu 

otobüsü Taliban üyelerince durdurularak 200 kişiyi rehin aldı. Taliban üyelerinin dört otobüsü 

durdurarak kimlik taraması yaptığını kaydeden emniyet yetkilileri, daha sonra 160 kadar 

kişinin serbest bırakıldığını bildirdi. Örgütün 30’dan fazla kişiyi rehin tutmaya devam ettiği 

kaydedilirken, kaçırılan kişilerin polis ya da asker olabileceği belirtiliyor. Kunduz Valiliği 

sözcüsü, altı yolcunun da öldürüldüğünü, öldürülen kişilerden birinin kimliğinin tespit 

edilebildiğini ve bu kişinin yerel bir emniyet görevlisi olduğunu duyurdu. ABD’nin hava 

saldırılarında öldürülen Molla Muhtar’ın yerine, Molla Haybatullah Akundzade örgütün 

başına geçmişti. 

 03 Haziran 2016 

 Afganistan'da Bombalı Saldırı 

 Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Şulgara ilçesinin Emniyet Müdürü 

Bismillah Han, düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybetti. Belh Emniyet Müdürlüğü 

Sözcüsü Şircan Durani, yaptığı açıklamada, emniyet müdürünün aracına yerleştirilen 

bombanın, Şulgara- Mezar-ı Şerif yolunda seyir halindeyken uzaktan kumandayla 

patlatıldığını belirtti. Saldırıda emniyet müdürünün yaşamını yitirdiğini ifade eden Durani, 3 

korumasının da yaralandığını söyledi. Saldırıyı Taliban örgütü üstlendi. 

 04 Haziran 2016 

 Afganistan'da İntihar Saldırısı 

 Afganistan'ın Gazni vilayetinde Taliban militanlarının bir mahkemeye intihar saldırısı 

düzenlemesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi ise yaralandı.  

 Afganistan'ın Gazni vilayetinde 4 Taliban üyesinin bir mahkemeye yerel saatle 10.30 

sıralarında intihar saldırısı düzenlediği bildirildi. İntihar saldırısı sonrası saldırganlarla 

güvenlik görevlileri arasında çıkan çatışmanın ise yaklaşık 10 dakika sürdüğü 

aktarıldı.Gazni Valisi Muhammed Aman Amin yaptığı açıklamada, saldırı sonrası içlerinde 4 

sivilin de bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Saldırıda ayrıca, 4 saldırganın ve 



bir polisin öldüğü vurgulandı. Vali Amin intihar saldırısı ve sonrasında çıkan çatışmada, 

temyiz mahkemesi başkanı da dahil olmak üzere 13 kişinin ise yaralandığını kaydetti. Başkent 

Kabil'in 150 kilometre güneybatısındaki mahkeme binasının saldırıda büyük zarar gördüğü 

açıklandı. Öte yandan Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, saldırıyı üstlendiğini duyurdu. 

 05 Haziran 2016 

 Hindistan Başbakanı Afganistan'da 

 Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Afganistan'a yaptığı ziyareti sırasında 

Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile Hindistan tarafından elektrik üretmek için yaptırılan Salma 

Barajı'nın açılışını gerçekleştirdi. Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde Hindistan 

tarafından elektrik üretmek için yaptırılan barajın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Gani, 

Afganistan ile Hindistan arasındaki dostluk bağının çok eskilere dayandığını belirtti. 

Hindistan'ın Afganistan'ı iyi günde de kötü günde de yalnız bırakmadığını ifade eden Gani, 

her iki ülkenin birçok ortak kültürünün olduğunu söyledi. Hindistan Başbakanı Modi de bu 

barajın açılışıyla binlerce evin aydınlanacağını kaydederek, Afganistan'a olan yardımlarının 

devam edeceğini vurguladı. Salma Barajı'nın Hindistan tarafından dostluk gereği yapıldığını 

dile getiren Modi, ''Bu barajın yapılmasıyla iki ülke arasında yeni bir sayfa açıldı, 

ülkelerimizin arasında mesafeler olsa da kalbimiz çok yakın'' dedi. Konuşmaların ardından 

barajın açılışı gerçekleşti. Yaklaşık 40 sene önce temelleri atılan Salma Barajı ülkenin 

batısında İran sınırındaki Herat vilayetinin Çaşt-i Şerif ilçesinde yer alıyor, iç savaşlar 

nedeniyle uzun süre barajın çalışmalarına ara verilirken 2006 yılında Hindistan'ın yardımıyla 

tekrar çalışmalar sürdürüldü. Yaklaşık 290 milyon dolara mal olan barajda saatte 42 megavat 

elektrik üretilmesi planlanıyor. 

 07 Haziran 2016 

 Taliban İki Gazeteciyi Öldürdü 

 Helmand kentindeki Afgan askeri sözcüsü Şekil Ahmet, ABD'li foto muhabiri David 

Gilkey ve Afgan tercümanı Zabiullah Tamana'nın Leşkergah'tan Marceh'e giden Afgan askeri 

konvoyuna yapılan saldırıda yaşamlarını yitirdiklerini söyledi. 50 yaşındaki Gilkey ve 38 

yaşındaki Tamana'nın içinde bulunduğu zırhlı aracın Taliban tarafından roketle vurulduğunu 

ifade eden Ahmet, saldırıda 2 Afgan askerinin de hayatını kaybettiğini belirtti. Gazeteci 

Gilkey'in görev yaptığı ABD'nin ulusal radyosu NPR’da olayı teyit ederek, haber takibi için 

Helmand'da giden 4 kişilik ekipte bulunan Gilkey ve Tamana'nın yaşamını yitirdiğini ifade 



edildi. Anadolu Ajansı için de haber yapan Afgan tercüman ve gönüllü muhabir Zabiullah 

Tamana, çatışma bölgelerinden birçok sıcak haberin dünya kamuoyuna duyurulmasını 

sağlamıştı. 

 16 Haziran 2016 

 Dışişleri Bakanı Afganistan'da 

 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afganistan'a desteğinin devam 

edeceğini belirterek, "Biz kararlı destek misyonunun 2017 sonrasında da devam etmesinden 

yanayız. Afganistan'da 700'den fazla askerimiz var. Bu sayıyı azaltmayacağız. Eğer ihtiyaç 

olursa önümüzdeki süreçte hatta artırabiliriz." dedi. Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak 

üzere Afganistan'ın başkenti Kabil'e geldi. Bakan Çavuşoğlu, ilk olarak Afganistan Devlet 

Başkanı Eşref Gani tarafından kabul edildi. Devlet Başkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen 

görüşmede Türkiye-Afganistan ikili ilişkilerinin yanı sıra Afganistan'daki gelişmeler 

değerlendirildi. 

 Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Gani, Afganistan ile 

Türkiye arasındaki dostluk bağının uzun zamana dayandığını belirterek, Türkiye'nin 

Afganistan'a özellikle askeri alanda yaptığı yardımlar dolayısıyla teşekkür etti. Bakan 

Çavuşoğlu da Türkiye'nin Afganistan'a yardımlarının ve ülkeye barışın gelmesi konusunda 

desteğinin süreceğini bildirdi. Bakan Çavuşoğlu, resmi temasları kapsamında Afganistan İcra 

Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah ile de bir araya geldi. Görüşmede, Abdullah, Afganistan 

ile Türkiye arasında hem din hem kültür bağının olduğunu vurgulayarak, iki ülke ilişkilerinin 

daha da pekişerek devam etmesi temennisinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 

getiren Çavuşoğlu da Türkiye'nin Afganistan'a her alanda destek verdiğini ve bundan sonra da 

yardımların artarak süreceğini aktardı. 

 "Afganistan'ın kalkınması bizim için önemli" 

 Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında Afgan mevkidaşı Selahaddin Rabbani ile de görüştü. 

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, Türkiye'nin, iki 

ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek istediğini ve Afganistan'da kalkınma 

projelerini desteklemeye devam edeceğini söyledi. Afganistan'da yatırım yapan Türk 

firmaların sayısının arttığını görmekten mutluluk duyduğunu ve bu firmaların Afganistan'ın 

değişik alanlarında yatırım yapmaya teşvik edildiğini belirten Çavuşoğlu, "Afganistan 

ekonomisinin kalkınması bizim için çok önemli.'' diye konuştu. 



 Çavuşoğlu, Afgan güvenlik güçlerinin kapasitelerinin geliştirilmesine örnek olarak, 

Türkiye'nin Antalya'da kadın Afgan askerlere eğitim verdiğini anımsattı. Türkiye'nin, 

Afganistan'da birlik ve beraberliğin sağlanmasına büyük önem verdiğini vurgulayan 

Çavuşoğlu, "Afganistan'da önümüzdeki süreçte gerçekleşecek seçim referandumunu da 

Türkiye olarak destekliyoruz." dedi. 

 Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afganistan'a desteğine ilişkin şunları kaydetti: 

 ''Biz kararlı destek misyonunun 2017 ve sonrasında da devam etmesinden yanayız. 

Afganistan'da 700'den fazla askerimiz var. Bu sayıyı azaltmayacağız. Eğer ihtiyaç olursa 

önümüzdeki süreçte hatta artırabiliriz. Afgan halkının bizim Mehmetçiğimize ilgisinden 

dolayı mutluluk duyuyoruz. Tabi ki bu karşılıklı bir şeydir, bizim askerimiz Afganistan'ın 

huzuru için gelmiştir." Bakan Çavuşoğlu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 

Başkanlığının (TİKA) Afganistan'da kalkınma projelerinde önemli rol oynadığını ifade 

ederek, gelecek günlerde Hz. Mevlana'nın babasının türbesinin restorasyonunun da 

gerçekleştirileceğini söyledi. Rabbani de Afganistan ile Türkiye arasındaki siyasi ilişkilerin 

şimdiye kadar iyi ve doğru bir şekilde sürdürüldüğünü söyledi. Bakan Çavuşoğlu ile yaptığı 

görüşmede terörle mücadele, ekonomi, ticaret, transit konularının ele alındığını dile getiren 

Rabbani, şunları kaydetti: 

 ''Türkiye, 2001 yılından bu yana 277 milyon dolar Afganistan'a yardımda bulundu. 

Ayrıca iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2012 yılında yaklaşık 3 yüz milyon dolara ulaşmıştı, 

bunu daha da artıracağız. Türkiye diğer taraftan eğitim konusunda da bize yardımcı oluyor, 

gerek askeri gerek sivil alanlarda olsun şu an Türkiye'de binlerce gencimiz eğitiliyor.'' 

 18 Haziran 2016 

 Rusya'dan Afganistan'a Askeri Destek 

 Afganistan Afgan Ulusal Savunma ve Güvenlik Kuvvetleri yeteneklerini artırmak 

amacıyla helikopterler de dahil olmak üzere Rusya'dan askeri teçhizat istedi. Afganistan'ın 

isteği Dışişleri Bakan Yardımcısı Hikmet Halil Karzai'nin bu haftaki Rusya ziyareti sırasında 

Rus yetkililere bildirildi. Khaama press'in Sputnik News e dayandırdığı haberde Karzai'nin, 

"Biz Kabil'e helikopterler teslimlerinin haricinde, askeri alanda işbirliğinin genişletilmesi için 

Rus Güvenlik Konseyine bir istek gönderdik" sözlerine yer verildi. Kabil'de Milli Savunma 

Bakanlığı yetkilileri, Kabil ve Moskova arasındaki askeri işbirliğini görüşmek üzere Afgan ve 

Rus yetkililerin arasında bir toplantı düzenlendiğini doğruladı. Toplantının Nisan ayı 



sonlarında dünyadan 500'den fazla siyasetçi ve ordu komutanlarının da katıldığı 

Moskova'daki 5. Uluslararası Güvenlik Konferansına paralel olarak gerçekleştirildiği 

bildirildi. Bu arada, Rus helikopterlerin şirket yetkilileri Afgan Hava Kuvvetlerine onarım ve 

diğer teknik hizmetleri sağlamak için Afganistan'da bir servis merkezi kurmaya hazır 

olduklarını söyledi. Rus helikopter şirketinin CEO'su Alexander Mikheev, Afgan Hava 

Kuvvetleri yardımcı olmak için Afgan askerine teknik personel ve mühendis eğitimi için hazır 

olduğunu geçen ay açıklamıştı. 

 25 Haziran 2016 

 43  IŞİD Militanı Öldürüldü 

 Afganistan'ın Nangarhar, Paktika ve Gazne vilayetlerinde IŞİD'e yönelik operasyonda 

43 örgüt üyesi öldürüldü. Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin 

doğusundaki Nangarhar'ın Kot ilçesinde IŞİD'e karşı operasyonların yoğun şekilde sürdüğü, 

havadan ve karadan düzenlenen operasyonda 40 teröristin öldürüldüğü ifade edildi. Ayrıca 

ülkenin Gazne ve Paktika vilayetlerinde gerçekleştirilen operasyonda 3 IŞİD üyesinin 

öldürüldüğü kaydedildi. Öte yandan ülkenin farklı vilayetlerinde son 24 saatte Taliban'a 

yönelik operasyonlarda da 12 Taliban militanının öldürüldüğü bildirilen açıklamada, 22 

IŞİD üyesiyle 20 militanın yaralandığı, çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği 

kaydedildi. Açıklamada, söz konusu operasyonlarda 5 güvenlik görevlisinin de hayatını 

kaybettiği ifade edildi. Nangarhar'ın Açin, Khogyani ve Lal Pur ilçelerinde IŞİD'e karşı 

düzenlenen operasyonda bir gün önce de 11 örgüt üyesi öldürülmüştü. 

 30 Haziran 2016 

 Taliban'a Operasyon 

 Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde Taliban'a yönelik düzenlenen 

operasyonda militanlardan 15'i öldürüldü, 17'si ise yaralandı.  Kunduz polisinden yapılan 

açıklamada, "Afgan Özel Kuvvetleri tarafından Hazret-i Sultan bölgesinde Salı gecesi 

düzenlenen operasyondaki bir baskında 8 militan yaralandı." ifadesi kullanıldı. Taliban'ın 

yerel komutanı Molla Nasim'in de etkisiz hale getirildiğine dikkat çekilen operasyonda, 

toplam 15 militanın öldürüldüğü, 17 militanın ise yaralandığı aktarıldı. Operasyonda ayrıca, 

birçok silah ve mühimmatın da ele geçirildiği bildirildi. Taliban'dan şimdiye kadar 

operasyonla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Taliban'ın bahar ayında saldırılarını 



artırması sonrası güvenlik güçleri, Nisan ayının başlamasıyla militanlara yönelik geniş çaplı 

operasyonlar düzenliyor. 



 KAZAKİSTAN 

 02 Haziran 2016 

 AEB Toplantısı Kazakistan'da Yapıldı 

 Avrasya Ekonomik Birliği Yüksek Konseyi Olağan Toplantısı Kazakistan’ın başkenti 

Astana’da yapıldı. Toplantıya katılan liderler, örgüt çerçevesinde iç ve dış politika konusunda 

koordinasyonu güçlendireceklerini açıkladı. 

 Diğer adı Avrasya Ekonomik Birliği Devlet Başkanları Toplantısı olan Avrasya 

Ekonomik Birliği Yüksek Konseyi Olağan Toplantısı’na Kazakistan Cumhurbaşkanı 

Nursultan Nazarbayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Beyaz Rusya Devlet Başkanı 

Aleksander Lukaşenko, Kırgızistan Devlet Başkanı Almazbek Atambayev ve Ermenistan 

Devlet Başkanı Serj Sarkisyan katıldı. Liderler, örgüt çerçevesinde bütünleşme sürecinin 

hızlandırılması, örgütün diğer ilgili örgütlerle bağlantısının güçlendirilmesi konularında görüş 

alışverişinde bulundu. 

 Liderler, Avrasya Ekonomik Birliği’nin kuruluşundan bu yana geçen süre içinde 

kaydedilen başarıları takdirle değerlendirdi. Örgütün dönem başkanlığını yürüten Kazakistan 

Cumhurbaşkanı Nazarbayev toplantıda yaptığı konuşmada, birliğin bütünleşme seviyesinin 

son derece yüksek olduğuna işaret etti. Nazarbayev bu konuda şunları kaydetti: 

 “Büyük özgüvenle söyleyebiliriz ki, Avrasya Ekonomik Birliği’nin üye ülkeleri, her 

bakımdan entegrasyon içinde bir yapı oluşturdu. Üye ülkelerin ekonomik bütünleşme süreci, 

öngörülen plan gereğince yürütülüyor. Hükümetlerimiz ve şirketlerimiz bu konuda işbirliği 

deneyimini sürekli biriktiriyor. Bu süreç, üye ülkelerin kalkınmasına büyük itici güç 

katacaktır.” 

 Avrasya Ekonomik Birliği’nde olumlu eğilim yaşanırken, mal, hizmet, sermaye ve 

emek gücünün serbestçe dolaşımı konusunda bazı sorunlar yaşanıyor. Beyaz Rusya Devlet 

Başkanı Aleksander Lukaşenko yaptığı konuşmada, üye ülkeler arasındaki ticari 

korumacılığın gerçek anlamda ortadan kaldırılmadığına işaret ederek, tüm üye ülkelerinin 

ticaret konusunda birbirlerine daha büyük kolaylık sağlamaları gerektiğini vurguladı. 

 Yaşanan sorunların Avrasya Ekonomik Birliği çerçevesinde etkin şekilde çözülmekte 

olduğuna dikkat çeken Rusya Devlet Başkanı Putin, bütünleşme sürecinin üye ülkelere büyük 

yarar getireceğini belirtti. Putin bu konuda şunları kaydetti: 



 “Mevcut sorunları yalanlamak istemiyorum. Ancak üye ülkeler arasındaki ticari 

kısıtlama yönetmeliği sayısı 422’den 342’e indirildi. 30 kısıtlama yönetmeliğiyse ortadan 

kaldırılmakta. Bunlardan 16’sının iptal edilmesi, yılsonuna kadar tamamlanacak. Öte yandan, 

örgüt içinde 2019 yılına kadar ortak elektrik pazarı kurulacak. Bu pazarın üye ülkelere 

getirecek toplam gelir, 7 milyar ABD Doları’nı aşacak.” 

 Putin: “Bir Kuşak-Bir Yol ile kaynaşmayı güçlendireceğiz” 

 Son toplantıda örgüt dışındaki ülkelerle işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş 

alışverişinde bulunuldu. Nazarbayev, Avrasya Ekonomik Birliği’nin Avrupa ve Asya 

arasındaki temasın köprüsü olması gerektiğini söyledi. Nazarbayev’in tutumuna Putin’den 

destek geldi. Putin, örgütün Çin ve Vietnam arasındaki ticari işbirliği yapmayı planladığını 

dile getirdi. Putin bu konuda şunları kaydetti: 

 “Sayın Nazarbayev’in tutumunu destekliyorum. Avrasya Ekonomik Birliği, Shanghai 

İşbirliği Örgütü ve ASEAN gibi örgütlerle işbirliği güçlendirmeli. Gerçi biz de bu konuda 

birçok çaba harcadık. Örneğin, Vietnam ile serbest ticaret bölgesi anlaşmasına vardık. Ayrıca, 

Çin’in Bir Kuşak-Bir Yol girişimiyle kaynaşmayı güçlendireceğiz. Bu konuda işbirliği proje 

listesi kesinleştirilecek. “ 

 Edinilen bilgilere göre, son toplantıda 2016-2017 döneminde Avrasya Ekonomik 

Birliği’ne üye ülkelerin makro ekonomi politikasının gidişatı ele alındı. 2025 yılına kadar 

ortak petrol, doğal gaz pazarının kurulması, Sırbistan ile serbest ticaret bölgesi anlaşmasının 

imzalanması konularında görüş birliğine varıldı. Bir sonraki Avrasya Ekonomik Birliği 

toplantı, Aralık’ta Moskova’da yapılacak. 

 04 Haziran 2016 

 Rusya'dan Kazakistan'a Helikopter 

 Kazakistan Mi-35M Rus saldırı helikopterlerini satın alacak. 2016 yılı sonunda 

Rusya’nın Kazakistan’a Mi-35M tipi saldırı helikopterlerinin ilk teslimatını başlayacağı 

bildirildi. Konu ile ilgili açıklamayı Rusya Helikopteri şirketi başkan yardımcısı Alexander 

Shcherbinin yaptı. Rus yetkilerinin Kazak askeri yetkililere yaptığı Mi-28NE ve Mi-35M 

askeri helikopterlerinin tanıtımının ardından Astana hükümeti Mi-35M tipi helikopterler için 

özel sipariş vermişti. Moskova Helikopter Fabrikasında tasarlanan ve Rostvertol şirketinde 

üretilen Mi-35M Azerbaycan, Brezilya, Venezuela ve Irak gibi devletlere satılıyor. Daha önce 



Kazakistan lideri Nursultan Nazarbaev Kazak ordusunun askeri teknik yönden tümüyle 

yenileceğini söylemişti. 

 06 Haziran 2016 

 Kazakistan'da Silahlı Saldırı 

 Kazakistan’ın Aktöbe şehrinde bir askeri birim ile silah dükkânına yapılan saldırı 

sonucu 2’si asker 4'ü saldırgan 6 kişi öldü, 9'u asker 10 kişi de yaralandı. Kazakistan İçişleri 

Bakanlığı Dil ve Enformasyon Departmanı Müdürü Almas Saudabayev Anadolu Ajansı'na 

yaptığı açıklamada, yerel saatle 14.45’te kimliği belirsiz kişilerin bir silah dükkânına, bir saat 

sonra da bir askeri birime saldırı düzenlediği bilgisini verdi. Dükkâna yapılan saldırıda 

satıcının hayatını kaybettiğini, bir kişinin de yaralandığını belirten Saudabayev, askeri 

birimdeki saldırıda ise bir subay ve bir askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saudabayev, 

olayda 9 askerin de yaralandığını kaydetti. İçişleri Bakanlığı, beş saldırganın öldürüldüğünü 

açıkladı. Saldırıyla ilgili 7 kişi de gözaltına alındı. İki kişi ise tutuklandı. Rusya sınırına 100 

kilometre uzaklıktaki Aktöbe'de 2011 yılında intihar saldırıs düzenlenmişti. Saldırıda 

güvenlik güçlerine ait bir bina hedef alınmıştı.  

 08 Haziran 2016 

 Kazakistan'da Darbe Suçlaması 

 Kazakistan istihbaratı, işadamı Tokhtar Tuleshov'u darbe girişiminde bulunmakla 

suçladı. Geçtiğimiz ocak ayında tutuklanan işadamı Tokhtar Tuleshov'un ülkede istikrarsızlık 

yaratmak için kitlesel kalkışmalar organize ettiği ileri sürüldü.  Kazakistan Ulusal Güvenlik 

Komitesi sözcüsü Ruslan Karasev, "İşadamı Tuleshov'un planı ülkede istikrarsızlık yaratmak 

için güvenlik noktalarına saldırı, kitlesel kalkışma ve protesto eylemleri organize etmekti" 

denildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen işadamı Tokhtar 

Tuleshov geçtiğimiz ocak ayında tutuklanmıştı. Tuleshov ülkedeki en büyük bira 

şirketlerinden birinin sahibi. 

  

 

 

 



 09 Haziran 2016 

 Fransa'dan Kazakistan'a Suçlama 

 Fransa savcılığı Kazakistan Başbakanının Airbus firmasından 12 milyon avro rüşvet 

aldığından şüpheleniyor. Fransa savcılığı Airbus Şirketinin, Kazakistan Başbakanı Kerim 

Mesimov hesabına 12 milyon avro transfer edildiğinden şüphelendiğini bildirdi. Fransız 

savcılığı Fransız-Alman havacılık ve savunma sanayi ortak şirketi olan Airbus Group’a ait 

yabancı kamu görevlilerine rüşvet verme ve verileri gizlemek konulu davasını araştırıyor. 

Fransız Mediapart internet gazetesi, Fransa Finansal Savcılığı Airbus şirketinin Kazakistan'da 

yaptığı yolsuzlukları 2013 yılında soruşturmaya başladığını öne sürdü. 2016 yılı Şubat ayında 

Airbus üst düzey bazı yöneticilerinin evlerinde aramalar yapılmasının ardından soruşturma 

genişletildi. Evi aranan şirket yetkililerinin isimleri soruşturmaya zarar vermemek için 

açıklanmadı. Fransız finans savcıları 2010 yılında Airbus şirketi üst düzey yetkililerinin 

toplam maliyeti 2 milyar avro olan 45 Fransız helikopterlerinin alımının sağlanması için 

Başbakan Kerim Mesimov hesabına 12 milyon avro aktarıldığından şüphe ediyor. Devlet 

Başkanı Nursultan Nazarbayev 2014 yılında Astana'da görüştüğü Nicolas Sarkozy'nin ziyareti 

sonrası düzenlediği basın toplantısında bu şüpheleri yalanlamıştı. 

 10 Haziran 2016 

 Kazakistan'da Tutuklama 

 Kazakistan'da 'protestolar' siyasi suçlar arasında bulunurken, birçok işadamı ve eski 

bürokrat 20 Mayıs'ta gerçekleşen 'tarım reform yasası protestoları' gerekçe gösterilerek 

tutuklandı. Kazakistanlı kaynakların haberine göre, tutuklanan kişiler arasında ülkenin en 

zengin iş adamlarından Tohtar Tuleshov, isimleri açıklanmayan eski Başsavcı yardımcısı ve 

eski Anayasa Konseyi üyesi de bulunuyor. Kazakistan resmi kaynakları da Astana, Almatı ve 

Çimkent şehirlerinde tutuklananlar arasında iş adamı Tohtar Tuleşov olduğunu doğruladı. 

Kazakistan Başsavcılığı da şu anda ülkenin diğer bölgelerinde protesto gösterilerini finanse 

edilmesi konusunda soruşturmaların sürdüğünü açıkladı. 

  

 

 



 12 Haziran 2016 

 Kazakistan'da Güvenlik Önlemi 

 Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 5 Haziran'da Aktöbe kentinde 

yaşanan terör saldırılarını anlamsız ve acımasız olarak nitelendirerek, bu saldırıların 

geleneksel olmayan Selefi dini hareketi takipçileri tarafından yapıldığını söyledi. 

 Cumhurbaşkanlığı Akorda Sarayı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 

Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in Güvenlik Konseyi toplantısına katıldığı belirtildi. 

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, toplantıda yaptığı konuşmada, Aktöbe'deki olayları anlamsız ve 

acımasız olarak nitelendirerek, "Bu saldırıları geleneksel olmayan Selefi dini mezhebi 

takipçilerinin yaptığını biliyoruz." ifadesini kullandı. Ülkede din özgürlüğünü sağlamakla 

dinin arkasına saklanarak, ülkenin istikrarını sarsmak isteyenlere karşılık verilmesi gerektiğini 

belirten Nazarbayev, Aktöbe'deki saldırılarda teröristlerin planına rağmen, siviller arasında 

büyük kayıpların önüne geçildiğini vurguladı. 

 Cumhurbaşkanı Nazarbayev, ulusal güvenliğin sağlanmasına yönelik terör, aşırılık, 

silah satışına karşı mücadelenin yanı sıra göç ve dini derneklerin kontrol altına alınmasına 

yönelik yasa tasarısını oluşturma talimatı verdi. Uluslararası terör örgütlerine katılan 

Kazakistan vatandaşlarına karşı ceza önlemlerinin güçlendirilmesi gerektiğine işaret eden 

Nazarbayev, terör tehdidi sinyalleri üzerine özel operasyonları yürütme olasılığını 

basitleştirmek gerektiğini kaydetti. 

 Cumhurbaşkanı Nazarbayev, ABD, İsrail ve Almanya'da yabancı kaynağın şeffaf 

kullanımı ile ilgili çeşitli mekanizmaların kullanıldığını vurgulayarak, "Hükümet, 

Kazakistan'daki yabancıların finansman sağladığı vatandaşlarımızın ve örgütlerin denetim 

altına alınması ile ilgili teklif hazırlamalı." ifadesine yer verdi.  

 Aktöbe kentinde 5 Haziran'da bir askeri birim ile iki dükkana düzenlenen saldırılarda 

aralarında askerlerin de bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 37 kişi yaralanmıştı.  

Saldırıyla ilgili düzenlenen operasyonlarda 17 teröristin öldürüldüğü, ikisinin yakalandığı 

bildirilmişti. 

 

 



 15 Haziran 2016 

 İsrail'den Kazakistan'a Yatırım 

 Kazakistan'ın Tel Aviv Büyükelçisi Dulat Kuanışev, İsrailli bazı şirketlerin 

Kazakistan’ın madencilik ve enerji sektörüne 5 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını 

söyledi. Kuanışev, Kazakistan Dışişleri Bakanlığının toplantı salonunda verdiği brifingteki 

konuşmasında, İsrailli bazı şirketlerin Kazakistan’da elektrik santrali inşaatı, metal üretim ve 

işletmeciliği tesisi için 5 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını açıkladı. Söz konusu 

projelere Kazakistan’daki bir kömür madeni şirketi ile İsrail devlet elektrik şirketinin destek 

sağlamaya hazır olduğunu dile getiren Kuanışev, “Akmola ve Karaganda Valilikleri bu proje 

üzerinde görüşmeler yapıyor. Biz de bu tarz projeleri desteklemeye hazırız.” İfadesini 

kullandı. Kuanışev, İsrail’in Kazakistan ile "vizesiz rejim anlaşması" imzalamaya da yakın 

durduğunu hatırlattı. 

 Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise İsrail’de doğalgaz 

üretiminin başlamasıyla Kazakistan’ın İsrail’e petrol ihracatında düşüş yaşandığı kaydedildi.  

2014'te Kazakistan’ın İsrail’e ihracatının 1 milyar 479 milyon dolar olduğunun belirtildiği 

açıklamada, 2015’te bu miktarın 219 milyon 73 bin dolar, ithalatın ise  92 milyon 34 bin 

dolara düştüğünün altı çizildi.  

 Açıklamada ayrıca 2016 yılının ilk çeyreğinde Kazakistan’ın İsrail’e 50 milyon 600 

bin dolar değerinde 186 bin ton petrol ihraç ettiği, bu rakamın geçen yılın aynı dönemine göre 

8 kat fazla olduğu bilgisine yer verildi. Kazakistan’da İsrail sermayeli 270’ten fazla şirket 

madencilik, petrol, inşaat ve eczacılık alanlarında faaliyet gösteriyor. 

 18 Haziran 2016 

 Nazarbayev Rusya'da 

 20. Uluslararası Ekonomi Forumu'na katılmak üzere St. Petersburg kentine giden 

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Rusya'nın önde gelen petrol, kimya, demir 

yolu ve otomobil şirketlerinin yöneticileri ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Nazarbayev, 

görüşmede yaptığı konuşmada, Kazakistan'da yaklaşık 6 bin Rus sermayeli şirketin faaliyet 

gösterdiğini hatırlatarak, “Son 10 yıl içindeki Avrasya Ekonomi Birliğinin (AEB) 

oluşturulması önemli başarımızdır. Mal, hizmet, sermaye, iş gücünün serbest dönüşümü 

sağlandı.” dedi. AEB bölgelerinde serbest rekabetin de sağlandığına dikkati çeken 



Nazarbayev, bir sonraki aşamanın ortak petrol, doğal gaz, elektrik, hizmet ve ilaç piyasasının 

oluşturulması olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Nazarbayev, ülkenin metalürji, petrol, 

makina üretimi, inşaat ve gıda malzemeleri üretimi gibi sanayileşmede öncüllük eden 

alanlarda iş yapan yatırımcılar için gelir, arazi ve emlak vergileri muafiyetinin sağlandığını 

aktardı. Kazakistan'da yatırımcıların işletmelerini devreye aldıktan sonra yapılan 

masraflarının yüzde 30'nun devlet tarafından karşılandığını dile getiren Nazarbayev, herhangi 

bir izin ve kota olmaksızın yabancı iş gücünü kullanabilme imkanının da sağlandığını 

kaydetti. “2015 yılında 32 ülkeden yatırımcılar için vize rejimi kalktı. 2017 yılından itibaren 

bu sayı 54'e çıkacak.” diyen Nazarbayev, günümüzde Kazakistan'da 10 özel ekonomi 

bölgesinin çalıştığını ve burada arazi, emlak, KDV gibi vergilerin kaldırılması gibi 

kolaylıkların uygulandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Nazarbayev, devletin ekonomideki 

payının düşürülmesine yönelik özelleştirme kampanyalarını başlattığını vurgulayarak, “Bu 

alanda petrol işletmeciliği, enerji ve altyapı tesislerinin yanı sıra yaklaşık 800 şirket satılacak. 

Doğrudan yatırımın yanı sıra özel şirket ortaklığı prensibi üzerine işbirliği yapmaya hazırız.” 

şeklinde konuştu. Kısa bir sürede 2 bin kilometreden fazla demir yolu inşaatını ve 4 bin 

kilometre de karayolu inşaatını gerçekleştirdiklerine işaret eden Nazarbayev, şöyle konuştu:  

“Horgoz Çin sınırında yer alan Horgos limanını Hazar Denizi'ndeki Aktau limana bağladık. 

Oradan Türkmenistan ve İran aracılığıyla Basra Körfezi'ne kadar. Uzunluğu 2 bin 800 

kilometre olan Batı Avrupa- Batı Çin karayolu inşaatını tamamlıyoruz. 2019 yılına kadar 

uzunluğu 8 bin kilometre olan 17 karayolu faaliyete geçecek. Sonuçta Asya ile Avrupa'yı, 

kuzey ile güneyi bağlayan tam stratejik ulaşım koridoru elde edeceğiz.” Cumhurbaşkanı 

Nazarbayev'in Rusya ziyareti kapsamında 20. Uluslararası Ekonomi Forumu'na katılacağı ve 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği bildirdi. 

 19 Haziran 2016 

 Kazaklar Rusya'ya Gidiyor 

 Bu yılın ilk dört aylık döneminde Kazakistan'dan yurtdışına göç edenlerin sayısının 

yüzde 16 arttığı bildirildi. Kazakistan İstatistik Komitesine (KİK) göre yılın başından bu yana 

diğer ülkelerde daimi ikamet için ayrılan vatandaşların sayısında yaklaşık yüzde 17 artış 

gözlendi. Ülkeye daimi ikamet için gelenlerin sayısında da yaklaşık yüzde 24 azalma yaşandı. 

Rapora göre, göç değişimi genellikle Kazakistan ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) 

ülkeleri arasında yaşanıyor. KİK verilerine göre, ülkeye gelen göçmenlerin yüzde 

73.5'i BDT'den geldi ve ülkeden giden göçmenlerin yüzde 88.1'i yine BDT'ye gitti. 



Kazakistan’da Strateji isimli Kamu Fonunun 'Sosyal ve Siyasal Araştırmalar Merkezi' 

tarafından 2015 yılında yapılan bir araştırmada çıkan sonuçlar Rusya'yı en dost ülke olarak 

belirlemişti. 2012 yılından bu yana Kazakistan vatandaşlarının Rusya'ya sempati oranı yüzde 

80'nin altına düşmedi. İkinci sırayı yüzde 46 ile Belarus alırken, üçüncü sırada ise yüzde 33 

ile Kırgızistan yer alıyor. Raporda Kazakistan'dan göç edenlerin sayısının artış, ülkedeki 

olumsuz sosyo-ekonomik şartlara bağlandı. Kazakistan’da son bir yılda nüfusun gerçek 

gelirlerinin yüzde 6 oranında azaldığı belirtildi. 

 23 Haziran 2016 

 Kazakistan'ın Dış Borcu Açıklandı 

 Kazakistan Ulusal Bankası Başkanı Daniyar Akişev, ülkenin dış borcunun 2015 sonu 

itibarıyla 12 milyar 800 milyon dolar olduğunu bildirdi. Kazinform haber ajansında yer alan 

habere göre, Akişev, Almatı'da düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada, son zamanlarda 

Kazakistan’ın dış borcu ile ilgili yerel basında yer alan verilerin yanlış karşılaştırıldığını 

belirterek, “Ülkenin dış borcu 12 milyar 800 milyon dolar seviyesinde olmakla birlikte gayri 

safı milli hasılasının yüzde 7’sini oluşturmaktadır.” dedi. Akişev, dış borcun önemli 

bölümünün hükümetin ve Ulusal Banka'nın borcundan oluştuğunu da söyledi. 

 25 Haziran 2016 

 Rusya, Kazakistan'da Füze Denedi 

 Rusya Savunma Bakanlığı, Kazakistan'daki Sarı Şagan poligonunda kısa menzilli 

roketi başarıyla tecrübe ettiklerini duyurdu .Söz konusu roketin hava defansı için tasarlandığı 

kaydedildi. Roketin ismi ve nitelikleri açıklanmazken, yalnızca kısa menzilli ve savunma 

amaçlı roket türü olduğu anlam edildi . Moskova, NATO'nun Doğu Avrupa'da başlattığı 

askeri tatbikata sert tepki veriyor. Rusya tatbikatın kendilerine karşı olduğunu iddia etmekte . 

NATO'nun tatbikatından sonra Rusya Savunma Bakanlığı da Devlet Başkanı Vladimir 

Putin'in direktifi üzerine tatbikatlara başlamıştı. St. Petersburg Uluslararası Uygun Fiyat 

Forumu'nda konuşan Putin, Avrupa'daki füze kalkanı sisteminin Rusya'ya karşı bir tehdit 

olduğunu ileri sürmüş , ülkesinin bunun için yanıt vermemesinin olası olmadığını söylemişti. 

 

 



 

 30 Haziran 2016 

 Kazakistan BMGK'da 

 

 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) 2017-2018 yıllarında görev 

yapacak beş geçici üye için BM Genel Kurulu'nda seçim yapıldı. 

 Gizli oyla gerçekleştirilen seçimin ilk iki turu sonunda Afrika grubundan Etiyopya, 

Latin Amerika ve Karayipler grubundan Bolivya, Asya-Pasifik grubundan Kazakistan, Batı 

Avrupa ve diğerleri grubu için ayrılan iki koltuktan birisi için İsveç geçerli oyların üçte ikisini 

alarak Konsey'e seçildi. Bu gruba ayrılan ikinci koltuk için ise Hollanda ve İtalya yarıştı. İlk 

tur oylamada 125 ülkenin desteğini alan Hollanda ile 113 ülkenin desteğini alan İtalya geçerli 

oyların üçte ikisi olan 128'e ulaşamadıkları için seçim tekrarlandı. 5. tur oylamada iki ülke de 

95'er oy alınca seçim kilitlendi. Verilen arada iki ülke dışişleri bakanları üyeliği birer yıl 

süreyle paylaşma konusunda anlaştı. Buna göre 2017 yılında İtalya, 2018 yılında ise 

Hollanda, BMGK'da Batı Avrupa ve diğerleri için ayrılan üyeliği üstlenecek. Bu planın 



hayata geçmesi için önce Batı Avrupa ve diğerleri grubunun anlaşmayı onaylaması daha sonra 

da bunun BM Genel Kurulu'nda oylanması gerekiyor. Prosedürlerin tamamlanması için Batı 

Avrupa ve diğerleri grubunun bugün toplanarak öneriyi görüşmesi bekleniyor. Her yıl 5'i 

yenilenen geçici koltuklara seçilen üyeler 1 Ocak'ta göreve başlayıp ikinci yılın 31 Aralık 

tarihinde üyelikten ayrılıyor. Halen Konsey'de görev yapan geçici üyelerden Venezuela, 

Malezya, Yeni Zelanda, İspanya ve Angola 31 Aralık'ta Konsey'den ayrılacak. Bu yıl başında 

göreve başlayan geçici üyeler Japonya, Ukrayna, Uruguay, Mısır ve Senegal'in görev süreleri 

ise 31 Aralık 2017'de sona erecek. BM'nin temel karar alma organı olan 15 üyeli Güvenlik 

Konseyi'nin 10 geçici üyesinden beşi her yıl yenileniyor. Seçilen yeni üyeler 1 Ocak 2017'de 

Konsey'e katılacak ve 31 Aralık 2018'e kadar görevde kalacaklar. BMGK'da ABD, Rusya, 

Çin, İngiltere ve Fransa daimi üyeler olarak yer alıyor ve bu üyelerin karar tasarılarını veto 

yetkisi bulunuyor. Geçici üyelere ise veto yetkisi tanınmıyor. Türkiye en son 2009-2010 

yıllarında Batı Avrupa ve diğerleri grubundan seçilerek Konsey'de görev yapmıştı. 2015-2016 

yılları için de aday olan Türkiye, İspanya ve Yeni Zelanda'yı geçememişti. 



 KIRGIZİSTAN 

 01 Haziran 2016 

 Kırgızistan'dan Türkiye'ye Çağrı 

 Kırgızistan Meclis Başkanı Çınıbay Tursunbekov, ülkede yapılacak hidro elektrik 

santraller için Türkiye'den yatırım çekmek istediklerini bildirdi. Kırgızistan Meclisi Basın 

Merkezinden yapılan açıklamada, Tursunbekov'un, Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Metin 

Kılıç'ı makamında kabul ettiği belirtildi. Açıklamaya göre Tursunbekov görüşmede, 

Türkiye’nin enerji ve hidroelektirk santralleri yapımı konusunda büyük tecrübeye sahip 

olduğunu vurgulayarak, "Kırgızistan olarak, ülkede küçük ve orta ölçekli hidroelektrik 

santrallerinin inşaatı konusunda özellikle Türkiye’den yatırım çekmek istiyoruz." ifadesini 

kullandı. İki ülke arasındaki siyasi diyaloğu takdirle karşıladığını belirten Tursunbekov, bu yıl 

Kırgız-Türk ilişkilerinin ivme kazanacağından emin olduğunu kaydetti. Türkiye'nin ticari 

alanda Kırgızistan’ın önemli ortaklarından biri olduğunu ifade eden Tursunbekov, "Kırgız-

Türk ilişkilerinde öncelikli konu ekonomik iş birliğidir. İki ülke arasındaki ticaret ciromuzda, 

Kırgızistan’ın Avrasya Ekonomik Birliği’ne üye olması sebebiyle düşüş yaşandı, buna 

rağmen Türkiye 2015 yılında 105 milyon dolarlık doğrudan yatırım yaptı." bilgisini verdi. 

 04 Haziran 2016 

 Kırgızistan Su Kaynaklarına Yöneldi 

 Kırgızistan Orta Asya'daki nehirler için ayrı ayrı komisyon oluşturulmasını istedi. 

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Dinara Kemelova Bişkek'te, Orta Asya Bölgesel Çevre 

Merkezi'nin (OABÇM) direktörü Iskandar Abdullaev ile görüştü. Görüşmede OABÇM 

himayesinde planlanan iki yeni bölgesel projenin yanı sıra bölgedeki su yönetimi ve çevre 

koruma alanında mevcut durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. D.Kemelova, 

OABÇM projelerinin Orta Asya devletlerinin tümünün çıkarlarının gözönünde 

bulundurulmasının önemine dikkat çekti. 90'ların başında oluşturulan Aral gölünü kurtarma 

fonu ve bu fona kurumların yeniden reform edilmesinin, bölgede su teminatının adil olarak 

yapılması için gerekli olduğunu söyledi. Bu bağlamda Kırgız yetkililer, Orta Asya'da bulunan 

nehirler konusunda komisyon oluşturulmasını teklif etti. Görüşmede İskender Abdullayev, 

yönettiği kurumun Orta Asya’nın 5 ülkesi tarafından kurulduğunu ve onun amacının bütün 

devletlerin çıkarlarını hesaba katarak projeler üretmek ve hayata geçirmek olduğunu hatırlattı. 



Abdullayev, Kırgızistan Cumhuriyeti temsilcilerini Almatı şehrinde 20-21 Haziranda 

yapılacak OABÇM kuruluşunun 15. yıldönümü kutlamalarına katılmaya davet etti. 

 06 Haziran 2016 

 Medvedev Kırgızistan'da 

 Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev Bağımsız Devletler Topluluğu zirvesine katılmak 

üzere Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’e geldi. Kırgızistan Başbakanı Sooronbay Ceenbekov, 

Rus mevkidaşını Uluslararası Manas Havalimanında karşıladı. Bağımsız Devletler Topluluğu 

(BDT) Hükümet Başkanları zirvesine katılacak olan Medvedev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı 

Almazbek Atambayev ile de görüşme yapacak. Zirvede 20 konunun ele alınması ve 7 

belgenin imzalanması bekleniyor. Bu anlaşmalardan üçü bilgi paylaşımı, elektrik enerjisi 

tesislerindeki kazalar, elektrik enerjisi alanında mesleki eğitim işbirliği, radyoaktif kaynakları 

transfer etme konusunda bilgi değişimi ile ilgili. 6-7 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan 

zirveye Kırgızistan, Kazakistan, Beyaz Rusya, Tacikistan ve Moldova’nın başbakanları 

katılacak. Azerbaycan, Ermenistan, Özbekistan ve Türkmenistan’ı ise başbakan yardımcıları 

temsil edecek. Zirveye Ukrayna’nın Bişkek büyükelçisi de çağrıldı. 

 09 Haziran 2016 

 Türk Konseyi Kırgızistan'da Toplandı 

 Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi) Üçüncü Turizm Bakanları 

Toplantısı, Kırgızistan'ın Çolpon Ata kentinde düzenlendi. Kırgızistan Kültür, Enformasyon 

ve Turizm Bakanı Altynbek Maksutov'un ev sahipliğinde Ruh Ordo Kültür Merkezi Cengiz 

Aytmatov Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantı, Türk Keneşi Genel Sekreteri Büyükelçi 

Ramil Hasanov'un moderatörlüğünde yapıldı.  

 Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Taleb Rifai'nin özel konuk olarak katıldığı 

toplantıya Kırgızistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkiye'den yetkililer, Uluslararası Türk 

Akademisi Başkanı Darkhan Kıdırali ve TÜRKSOY'un Kırgızistan Temsilcisi Khozhogeldi 

Kuluyev iştirak etti. Turizm alanında Türk Keneşi bünyesinde atılan adımların ele alındığı 

toplantıda, Türk Keneşi Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi projesinin hayata geçirilmesine 

ilişkin kararlar alındı. Toplantıda ayrıca Kırgızistan'da bu yıl Eylül ayında yapılacak 2. Dünya 

Göçebe Oyunları'na Türk Keneşi üyesi ülkelerin katılımı görüşüldü. 

 



 15 Haziran 2016 

 Rusya'dan Para Transferi Azaldı 

 Rusya’dan eski Sovyetler Birliği cumhuriyetlerine gönderilen para miktarında 

Özbekistan’ın halen liderliği koruduğu, ancak gönderilen para miktarında ciddi azalma 

yaşandığı bildirildi. Azadlık radyosunun haberinde, 2016 yılının ilk çeyreğinde Rusya’dan 

Özbekistan’a 256 milyon dolar para gönderildiği bildirildi. 2014 yılında 910 milyon dolar 

olan transfer miktarının yılın ilk çeyreğine kıyasla 3,5 kat azaldığı belirtildi. Aynı dönemde 

Rusya'dan Tacikistan’a olan para transferlerinde de keskin bir düşüş yaşandı. 2014 yılı ile 

kıyaslandığında transfer rakamı 6,3 kat azaldı. 2016 yılının ilk çeyreğinde Rusya’dan 

Tacikistan’a 644 milyon dolar gönderilirken 2016 yılında bu rakam sadece 103 milyon dolar 

oldu. Rusya’dan para transferinde Özbekistan birinci, Ukrayna üçüncü ve Tacikistan 

dördüncü sırada yerleşti. Kırgızistan ise daha önce 4 sırada iken, şimdi ikinci sırada yerleşti. 

Rus Kommersant gazetesi bu durumu Kırgızistan’ın Avrasya Ekonomik Birliğine üye olması 

ve Kırgız göçmen işçilere Rusya'da iş bulma konusunda bazı kolaylıklar verilmesi ile 

yorumladı. Rus gazetenin iddiasına rağmen Kırgızistan’a da para transferi son 2 yılda 2,6 kat 

azaldı. 2014 yılının ilk çeyreğinde Rusya'dan bu ülkeye 386 milyon dolar gönderilmişti. Bu 

rakam 2016 yıl aynı döneminde 150 milyon dolara düştü. 

 23 Haziran 2016 

 Yabancı TV Kanallarına Yasak 

 Teklifi meclise sunan Kırgızistan Sosyal Demokrat Partisi (KSDP) milletvekili 

Kojobek Rıspayev, Basın Kanunu'na değişiklik yapılmasını öngören tasarının ülkenin 

enformasyon güvenliğini sağlamak için hazırladığını belirtti. Rıspayev, Basın Kanunu’nda 

öngörülen değişikliklerinin yazılı, işitsel ve internet medyasını kapsamadığını sadece görsel 

medya sektörünü ilgilendirdiğini ifade etti. Basın kuruluşları ve özellikle ülkede faaliyet 

gösteren dış kaynaklı internet medya temsilcileri, tasarıyı meclis binası önünde protesto etti. 

Tasarının mecliste kabul edilmesine sosyal medyadan sert tepki gösteren medya uzmanları da 

yasanın ileride görsel medya dışındaki medyayı da kapsayabileceği konusundaki endişelerini 

dile getirdi. 

 

 



 28 Haziran 2016 

 Kırgızistan ve Özbekistan Arasında Yumuşama 

 Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyesi ülkelerin Devlet Başkanları Zirvesi'nin yapıldığı 

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Özbek ve Kırgız liderler uzun aradan sonra ilk kez biraraya 

geldi. Mart ayında iki ülke arasındaki sınırda yaşanan sorunlardan sonra İslam Kerimov ve 

Almazbek Atambayev arasında gerginlik yaşanmıştı. Kırgızistan Cumhurbaşkanının Taşkent 

zirvesine katılmaktan vazgeçebileceği bile açıklanmıştı. Kırgızistan ve Özbekistan arasında 

demografik, ekonomik, su ve enerji ve askeri konularda derin anlaşmazlıkların olduğu 

biliniyor. İki komşu ülke arasındaki sınırlar uluslararası düzeyde belirlenmemiş durumda. 

Sınır bölgelerinin her iki tarafında yaklaşık 800 bin etnik Özbek yaşıyor. Buna iki 

cumhurbaşkanı arasındaki kişisel sorunlar da eklendiğinde iki ülke ilişkileri sık sık geriliyor. 

Geçen yıl Moskova'daki 9 Mayıs kutlamalarında Kerimov açık bir dille Atambayev’i 

eleştirmişti. 

 Özbek ve Kırgız liderlerin Taşkent’teki görüşmesi Bişkek’in kendi çıkarlarını 

korumaya hazır olduğunu gösterdi. Öte yandan Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov, 

Kırgızistan’ın Taşkent ile ilişkilerinde Moskova’nın baskı olduğunun farkında. İki lider 

arasındaki toplantıyı değerlendiren Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Dış ilişkiler birimi başkanı 

Sapar İsakov, görüşmeyle ilgili oldukça iyimser olduğunu belirtti. İsakov, iki ülke arasındaki 

ilişkilerin ekonomi ile başlayarak yoğunlaşacağını bildirdi. 



 ÖZBEKİSTAN 

 02 Haziran 2016 

 Özbekistan Kölelik Endeksi'nde İlk 5'te 

 Avustralya merkezli Walk Free Foundation kuruluşunun Küresel Kölelik Endeksi 

(Global Slavery Index) raporunda dünyanın 167 ülke arasında Özbekistan ilk beş devlet 

arasına girdi. Rapora göre, günümüzde Özbekistan nüfusunun yüzde 4'ü kölelik koşullarında 

yaşıyor. 31 Mayıs tarihinde yayınlanan raporda Özbekistan hükümetinin pamuk tarlalarında 

kendi vatandaşlarını zorla çalıştırma devam ettiği kaydedildi. Bunun yanında kişi başına 

paylaşıldığında Özbekistan kölelik oranında Kuzey Kore'den sonra ikinci sırada yer alıyor. 

Walk Free Foundation kuruluşun raporuna göre, şu anda Özbekistan’da 1 milyon 230 bin 

modern köle var. Uluslararası örgüt bugün dünyada 45 milyon kişinin kölelik koşullarında 

yaşamakta olduğunu açıkladı. Raporda Hindistan, Çin, Pakistan ve Bangladeş Özbekistan’dan 

önceki sırada yer aldılar. 

 08 Haziran 2016 

 Özbek Ekonomisi Büyüyecek 

 Dünya Bankası raporuna göre, Özbekistan ekonomisinin 2016 yılında yüzde 7,3 

büyümesi bekleniyor. Dünya Bankası tarafından yayımlanan Global Economic Prospects 

raporunda, Özbekistan ekonomisinin bu yıl yüzde 7,3 büyüyeceği öngörüldü. Söz konusu 

rakam, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri arasındaki en yüksek ekonomik büyüme 

oranı olacak. Raporda, bu yıl bölgenin diğer ülkelerinden olan Türkmenistan'da yüzde 5, 

Tacikistan'da yüzde 4, Kırgızistan'da yüzde 3,4, Ukrayna'da yüzde 1 ve Kazakistan'da yüzde 

0,1 büyüme göstereceği tahmin edildi. Bu dönemde Rusya ekonomisinin yüzde 1,2, Belarus 

ekonomisinin ise yüzde 3 küçüleceği tahmin edildi. Geçen yıl yüzde 8 ekonomik büyüme 

gösteren Özbekistan bu sene yüzde 7,8 ekonomik büyüme hedefliyor. Ocak ayında Dünya 

Bankası, Özbekistan ekonomisinin bu yıl yüzde 7,5 oranında büyüyeceği öngörüsünde 

bulunmuştu. 

 

 

 



 15 Haziran 2016 

 ABD'li Komutan Özbekistan'da 

 ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel, Orta Asya 

ülkeleri turu çerçevesinde Özbekistan'da temaslarda bulundu. Özbekistan Dışişleri 

Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Joseph 

Votel'in Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile bir araya geldiği bildirildi. Bakanlık 

açıklamasına göre, görüşme sırasında Özbekistan ile ABD arasındaki işbirliği ve tarafları 

ilgilendiren uluslararası ve bölgesel konular ele alındı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı 

General Votel'in bölge ülkeleri ziyareti kapsamında Tacikistan'a gitmesi bekleniyor. 

 17 Haziran 206 

 ŞİÖ Zirvesi'nde Özbekistan İçin Önemler 

 Özbekistan, 23-24 Haziran'da yapılacak Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üye ülkeleri 

devlet başkanları zirve toplantısı öncesinde başkent Taşkent'te güvenlik önlemlerini arttırdı. 

Özbekistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ŞİÖ zirvesi kapsamında Taşkent'te 

güvenlik önlemlerinin artırıldığı kentin girişlerindeki kontrol noktalarında denetlemeler 

yapılacağı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, ŞİÖ zirvesinin yapılacağı tarihlerde başkent 

Taşkent'teki bazı caddelerin geçici olarak trafiğe kapatılacağı bildirildi. 

 Zirveye ilişkin güvenlik önlemleri kapsamında Taşkent'e girişlerin geçici olarak 

durdurulacağına ilişkin bazı basın organlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı 

belirtilen açıklamada, zirve öncesinde ve zirve boyunca kente giriş ve çıkışlarda herhangi bir 

kısıtlamanın olmayacağı vurgulandı. Öte yandan, Tacikistan Sınır Koruma Komitesi'nden 

yapılan açıklamada Özbekistan tarafının 25 Haziran'a kadar sınır kapıları üzerinden ülkeye 

girişlere bazı kısıtlamalar getirdirdiği bildirildi. 

 Özbekistan'dan Tacikistan Sınır Koruma Komitesi'ne ulaştırılan bildiriye göre, ŞİÖ 

zirvesi kapsamında alınacak güvenlik tedbirleri kapsamında 25 Haziran'a kadar sınır kapıları 

üzerinden ülkeye girişlere bazı kısıtlamalar getirilecek. Söz konusu kısıtlama, ülkeye giriş 

yapmak isteyen yük kamyonları ve diğer araçları kapsayacak. Özbekistan Sınır Koruma 

Komitesi ise konuyu ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapmadı. Rusya, Çin, Kazakistan, 

Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan'ın üyesi olduğu Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye 

ülkelerin devlet başkanları zirvesi 23-24 Haziran tarihlerinde Taşkent'te gerçekleştirilecek. 



 19 Haziran 2016 

 Özbekistan İslam Hareketi İkiye Bölündü 

 Özbekistan'da faaliyet gösteren Özbekistan İslami Hareketinden bir grup, IŞİD’e karşı 

kendi hareketlerini oluşturma kararı aldı. Sosyal medya hesabından 10 Haziran günü açıklama 

yapan Özbekistan İslami Hareketinden (ÖİH) ayrılan bir grup, Taliban ve El-Kaide’yi 

destekleyeceklerini açıkladı. The Long War Journal’da yayınlanan haberde bu grubun sayıca 

az olmasına rağmen onların Afgan Taliban hareketi ile birlikte savaşmaya devam ettiği 

açıklandı. Ancak ÖİH ayrılan bu grubun eylem yeri ve sayısı hakkında bilgi verilmedi. 

Özbekistan İslami Hareketinin son lideri Osman Gazi, 2015 yılının Haziran ayında eski 

Taliban lideri Molla Ömer’in yerine atanan Emir Ahtar Mansur’a itaat etmeyeceklerini ve 

IŞİD’e katılacaklarını ilan etmişti. Özbekistan İslami Hareketinin IŞİD’e katılmayan önemli 

bir kısmının Faryab ilinde gizlendiği öne sürülmüştü. ÖİH'ne karşı 20 yıldan fazla savaşan 

Afganistanlı Özbek komutan Rahmet Reis’e göre sayısı 50-60 kişi olan ÖİH'den IŞİD'e 

katılmayanların, Faryab'ın Almor, Davlatobod ve Kaysor ilçelerinde gizleniyor. Faryab ili 

hükümet güçleri ile Taliban arasında üç gün önce yaşanan çatışmalarda, ÖİH’nin 

komutanlarından Pehlivan Tahir'in de öldürüldüğünü açıkladı. ABD, Avrupa ülkeleri, Rusya 

ve hükümet 'terör örgütü' olarak ilan edilen Özbekistan İslami Hareketi 1996 yılında 

kurulmuştu. Afganistan'da ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonun kurulduğu 2001 

yılında,  Taliban hareketi de Afganistan İslam Emirliği'ni ilan etmişti ve Özbekistan İslami 

Hareketi'nin Taliban saflarında mücadeleye katıldığını açıklamıştı. ÖİH ilk lideri Tahir 

Yuldashev, 27 Ağustos 2009 tarihinde ABD insansız uçağı hava saldırısında öldürülmüştü. 

 22 Haziran 2016 

 Çin Lideri Özbekistan'da 

 Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov bir 

araya gelerek iki ülke arasında işbirliğinin artırılmasını hedefleyen Kapsamlı Stratejik 

Ortaklık Ortak Bildirisi'ni imzaladı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Kerimov'un daveti üzerine 

ülkeye gelen Çin Devlet Başkanı Şi, ziyaretinin ikinci gününde mevkidaşıyla ikili ve heyetler 

arası toplantılar gerçekleştirdi. Basına kapalı yapılan görüşmelerde, iki liderin ülkeleri 

arasındaki ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini, güncel ve bölgesel konuları ve 

Afganistan'daki son durumu ele aldıkları öğrenildi. Görüşmelerin ardından gerçekleşen 

törende, iki ülkenin dışişleri bakanlıkları arasındaki işbirliği programı, teknik-ekonomik, 



yatırım ve ticaret alanlarındaki işbirliği anlaşmaları ile petrol-gaz ve ulaşım alanlarındaki 

işbirliğini öngören kredi anlaşmaları imzalandı. Şi ve Kerimov, Özbekistan ile Çin arasındaki 

işbirliğinin artırılmasını hedefleyen Kapsamlı Stratejik Ortaklık Ortak Bildirisi'ne imza attı. 

İmza töreninin ardından konuşan Kerimov, Şi'nin ziyaretini ikili ilişkiler açısından çok önemli 

bulduklarını ve bu ziyaretin ülkeleri arasında giderek artan dostluğun bir göstergesi olduğunu 

söyledi. Şi ise iki ülkenin hedefinde karşılıklı işbirliğinin geliştirmesi olduğunu ve imzalanan 

ortak bildiriyle ilişkilerin kapsamlı stratejik ortaklık düzeyine çıkarıldığını belirtti. Şi, bunun 

temelinde Özbekistan ile Çin arasındaki karşılıklı siyasi güvenin olduğunu vurguladı. Şi, 

mevkidaşıyla yaptıkları görüşmelerde, Özbekistan'ın enerji sektörüne ve sanayi bölgelerine 

Çin'den yüksek teknoloji temin edilerek yeni yatırım projelerinin hayata geçirilmesini tüm 

yönleriyle ele aldıklarını kaydetti. 

 Özbekistan'ın bağımsızlığını elde etmesinden bu yana geçen 25 yıl boyunca elde ettiği 

büyük başarıları takdirle karşıladıklarını belirten Şi, ülkenin kalkınma stratejilerini 

desteklediklerini vurguladı. Resmi ziyareti kapsamında Özbekistan Parlamentosu'nda Özbek 

milletvekillerine hitap eden Şi, 23 Haziran'da ise Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları 

Konseyi toplantısına katılacak. 

 27 Haziran 2016 

 Özbekistan'da Uyuşturucu İmhası 

 Özbekistan'da düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen yaklaşık 1,5 ton uyuşturucu 

imha edildi. Milli İstihbarat Teşkilatından yapılan açıklamada, 1 ton 438 kilogram uyuşturucu 

maddenin, başkent Taşkent yakınındaki bir metal fabrikasının fırınında yakılarak imha 

edildiği belirtildi. Açıklamada, imha işleminin, yerli ve yabancı basın mensuplarının yanı sıra 

yabancı misyon şefleri ve BM yetkilileri tarafından izlendiği ifade edildi. Dünyanın 

uyuşturucu üretim merkezlerinden Afganistan ile ortak sınırlarını bulunan Özbekistan'ın bu 

durumdan olumsuz etkilediği vurgulanan açıklamada, ülkede ilk kez 1994 yılında 14 ton 

uyuşturucunun yakıldığı, bugüne kadar imha edilen uyuşturucu miktarının 55,4 tonu bulduğu 

ifade edildi. 

 Açıklamada ayrıca geçen yıl Özbekistan'da 6 bin 548 uyuşturucu kaçakçılığı vakasının 

tespit edildiği, uyuşturucu kaçakçılığı suçundan tutuklananlardan 138'inin yabancı uyruklu 

olduğu ve ülkede kayıtlı uyuşturucu bağımlılarının sayısının 13 bin 218 olduğu ifade edildi. 

Afganistan'da üretilen uyuşturucunun önemli bir kısmı "kuzey güzergah" olarak bilinen ve bu 



ülkeyle ortak sınırları bulunan Tacikistan ile Özbekistan üzerinden Rusya ve Avrupa 

ülkelerine ulaştırılıyor. 



 TACİKİSTAN 

 03 Haziran 2016 

 Tacikistan Sınırına Asker Yığınağı 

 Tacikistan Afganistan sınırındaki asker sayısını arttırdı. Afganistan sınırına asker 

yığan Tacik yetkililer artırılan asker sayısı için, silah ve insan kaçakçılarına karşı sınır koruma 

hizmetini gerekçe gösterdi. Tacik-Afgan sınırı Afganistan'dan uyuşturucu ticaretinin yapıldığı 

önemli bir yol olarak biliniyor. Afganistan Rusya'dan sonra uyuşturucunun en büyük üreticisi. 

Sınır Koruma Birimi sözcüsü Muhammed Ulugkhodzhayev, var olan tehdidi azaltmak için 

Tacikistan sınırındaki asker sayısına takviye yapıldığını ve onlarca yeni karakollar açıldığını 

söyledi. Sınır Koruma Komutanı Rajabali Rakhmonali, Tacikistan'da Afgan mücadelesinin 

yayılma potansiyelin artma endişesi taşıdıklarını söyledi. 

 05 Haziran 2016 

 KGAÖ'den Tacikistan'a Destek 

 Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkeleri, sel, heyelan ve diğer doğal 

afetlerde zarar gören Tacikistan'a, son bir yılda 10 milyon dolarlık insani yardım gönderdi. 

KGAÖ Sekretaryasından yapılan açıklamada, örgüte üye Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve 

Belarus'un, örgütün diğer üyesi Tacikistan'da sel, heyelan ve diğer doğal afetlerde zarar 

görenlere son bir yılda 10 milyon dolarlık insani yardım gönderdiği bildirildi. Açıklamada, 

üye ülkelerin gönderdiği insani yardımların ülkenin dağlık bölgelerinde yaşayan afetzede 

vatandaşlara ulaştırıldığı kaydedildi. Tacikistan'a geçen yıl mayıs ayından bu yana ulaştırılan 

yardımlar arasında 3 bin 355 ton gıda, bin 190 ton inşaat malzemesi, yakıt ve diğer insani 

yardımların bulunduğu ifade edilen açıklamada, yardımlar çerçevesinde ayrıca Tacikistan'a 6 

yük kamyonunun teslim edildiği dile getirildi. Geçen ay ülkenin dağlık bölgelerinde şiddetli 

yağışların sonucunda meydana gelen selde, 2 kişi hayatını kaybederken, onlarca ev yıkılmış, 

çok sayıda bina hasar görmüştü. Tacikistan hükümeti, kış ve ilkbahar aylarında meydana 

gelen sel ve toprak kaymalarının yol açtığı zararın karşılanması için uluslararası topluma 

yardım çağrısında bulunmuştu. 

 

 



 09 Haziran 2016 

 İlk Tacik Cumhurbaşkanı Vefat Etti 

 Tacikistan'ın bağımsızlığını ilan etmesinden hemen önce 14 Temmuz 1990'da 

cumhurbaşkanlığı makamına gelen Kahhar Mahkamov, başkent Duşanbe'de yapılan 

protestoların ardından 31 Ağustos 1991'de görevinden istifa etti. Cumhurbaşkanlığından 

istifasının ardından politikadan uzak duran Mahkamov, 1999'da, yasa gereği 

eski cumhurbaşkanı sıfatıyla ömür boyu Tacikistan Parlamentosunun üst kurulu olan senato 

üyesi seçilerek görev yaptı. Rusya'daki St.Petersburg Madencilik Enstitüsü'nden mezun olan 

ve kömür ocaklarında çalışma hayatına başlayan Mahkamov, 1982-1985 arasında Tacikistan 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Başkanlığı, 1985-1991 arasında da Tacikistan 

Komünist Partisi liderliği ve 1990'da ise Tacikistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Yüksek 

Konseyi Başkanı olarak görev yaptı. Kahhar Mahkamov, yarın başkent Duşanbe'de 

"Sarı Asya" mezarlığında düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. Öte yandan 

Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Kahhar Mahkamov'un ölümü dolayısıyla taziye mesajı 

göndererek, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi. 

 11 Haziran 2016 

 Çinli İşçi Sayısı Arttı 

 Tacikistan Çalışma Bakanlığı Göç Servisi ülkeye Çin'den gelen göçmen işçilerin 

sayısının 6 bin kişiyi aştığını bildirdi. Resmi raporlara göre, son bir yıl içinde, Çin'den gelen 

göçmen işçi sayısı yüzde 30 oranında artarak 6 bin 500 kişi oldu. Geçen yıl ülkedeki Çinli işçi 

sayısı ise 5 bin civarında idi. Tacikistan’da yaşayan Çinli işçiler genellikle yol inşaatında, 

çimento fabrikalarında, petrol ve tarım alanlarında çalışıyor. Tacik hükümetinin göçmen 

işçiler için ayırdığı 8 bin kişilik kontenjanın 4 bin 460'ı Çin'den gelen işçilerden oluştu. 

Tacikistan Bilimler Akademisi çalışanı ve Göç Servisinin eski başkanı Enver Boboev, 8 

Haziran'da Radyo Azadi'ye verdiği demeçte yüksek dereceli uzmanlar ve işçilerin bu kotaya 

dahil olmadığını belirtti. Ancak gayri resmi kaynaklara göre, yaklaşık 100 bin Çin vatandaşı 

şu anda Tacikistan’da kaçak işçi olarak çalışıyor. Kaynaklar genellikle Çin vatandaşlarının iş 

amaçlı bu ülkeye giriş yaptığını ve Tacik yetkililere rüşvet vererek, bu vizelerini belirsiz 

sürelerle uzattığını bildiriyor. Çinli işçilerin çoğu Çin ile vizesiz rejime sahip olan Kırgızistan 

üzerinden Tacikistan'a geliyor ve ülkede evlilikler yoluyla ülkede yerleşim hakkı alıyor. 

 



 17 Haziran 2016 

 İşçilerin Gönderdiği Para Azaldı 

 Rusya Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, 2016 yılının ilk çeyreğinde 

Rusya’dan Tacikistan’a yapılan para transferleri 2015 yılının aynı dönemine göre %72 

oranında düşerek 103 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. Rusya’da işçi olarak çalışan Tacik 

vatandaşlarının sayısının, Rusya’nın Göç Kanunundaki değişikliklerin ardından düşüş 

gösterdiği ve 500,000-1,000,000 arası Tacik vatandaşın Rusya’da işçi olarak çalıştığı tahmin 

edilmektedir. 

 22 Haziran 2016 

 Tacikistan'ın 2030 Hedefi 

 Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, 2030 yılına kadar ülkedeki aşırı 

yoksulluğu ortadan kaldırmayı, yoksulluk oranını ise iki kat azaltmayı amaçladıklarını belirtti. 

Tacikistan Ulusal Kalkınma Konseyi toplantısına katılan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, 

toplantıda yaptığı konuşmasında, ülkesinde son yıllarda gerçekleştirilen yenilenme ve 

modernizasyon çalışmaları ve Tacikistan'ın 2030 yılına yönelik Ulusal Kalkınma Stratejisi 

hedefleri hakkında bilgi verdi. Rahman, gerçekleştirdikleri kapsamlı çalışmalar sonucunda 

2007 yılında ülkede yüzde 53 olan yoksulluk oranının 2015 yılına gelindiğinde yüzde 31'e 

indirildiğini, insanların ortalama ömrünün ise 73,5 yıla ulaştığını belirterek, 2030 yılına kadar 

ülkedeki aşırı yoksulluğu tamamen ortadan kaldırmayı, yoksulluk oranını ise iki kat azaltmayı 

ve orta sınıfın toplumdaki oranını yüzde 22'den yüzde 50'ye çıkarmayı amaçladıklarını 

kaydetti. Ülkesinin ulusal kalkınma stratejisi hedeflerini hayata geçirerek, 2030 yılına kadar 

orta gelirli ülkeler sıralamasına girme gibi hedeflerinin bulunduğunu dile getiren Rahman, 

"Önümüzdeki 15 yıl içinde halka iyi bir yaşam sunmak en yüksek stratejik hedefimiz 

olacaktır." ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Rahman, 2007-2015 yıllarında ülkede makro 

ekonomik istikrarın temin edildiğini, önemli ekonomik ve sosyal başarılara imza atıldığını 

kaydederek bu dönemde yıllık ekonomik büyüme oranının ortalama yüzde 7 olarak 

gerçekleştiğini, yıllık enflasyon oranının ise yüzde 10'u aşmadığını vurguladı. Bu dönemde, 

devlet bütçesinin yaklaşık 9 kat büyüdüğünü, bütçe açığının da milli gelirin yüzde 0,5'i 

oranında gerçekleştiğini ifade eden Rahman, 2030 yılına kadar ülke ekonomisinde sanayinin 

payını artırma yoluyla tarım ülkesi olan Tacikistan'ı sanayi ülkesine dönüştürmeyi 

hedeflediklerini dile getirdi. 2007-2015 yıllarında, stratejik hedeflere ulaşılması amacıyla 



hayata geçirilen yatırım projeleri kapsamında ülke ekonomisinin öncelikli sektörlerine 2,6 

milyar dolarlık yatırım yapıldığının altını çizen Rahman, bu kapsamda bin 600'den fazla yeni 

işletmenin faaliyete açıldığını ve bir milyondan fazla insana istihdam sağlandığını ifade etti. 

Rahman, ayrıca 2030 yılına kadar ülkenin elektrik enerjisi üretimi potansiyelinin üç kat 

artırılması yoluyla 17 milyar kilovat saatten 45 milyar kilovat saate çıkarılmasının 

planlandığını belirterek, bu çerçevede yurt dışına ihraç edilen yıllık elektrik enerjisi hacmini 

ise 10 milyar kilovat saate çıkarılmasının hedeflendiğini kaydetti. 



 TÜRKMENİSTAN 

 01 Haziran 2016 

 Türkmen Bakan Filistin'i ve İsrail'i Ziyaret Etti 

 Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Filistin ve İsrail'i ziyaret ederek 

görüşmelerde bulundu. Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile Ramallah'taki Dışişleri 

Bakanlığında bir araya gelen Meredov, iki ülke arasında işbirliği anlaşmasına imza attıktan 

sonra Filistinli bakanla birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. Meredow, Filistinli mevkidaşı 

ile eğitim, spor, gençlik ve kültür alanlarında işbirliğini arttırma kararı aldıklarını belirtti. 

Filistin Dışişleri Bakanı el-Maliki de, görüşmede ticari ve diplomatik ilişkileri arttırma ve 

Türkmenistan'da Filistin büyükelçiliği açma gibi konuları ele aldıklarını ifade etti. Türkmen 

bakan Meredov, Kudüs'te de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. İsrail 

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Meredov ve Netanyahu'nun iki ülke 

arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konusunda anlaşmaya vardığı 

kaydedildi. Açıklamada ayrıca, İsrail ile 1993 yılında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinden 

buyana ilk kez bir Türkmenistan dışişleri bakanının ülkeyi ziyaret ettiği belirtildi. 

 03 Haziran 2016 

 Türkmenistan Petrol Şirketi Kuruyor 

 Türkmenistan’ın Türkmenbaşı Petrol Rafinerileri Kompleksi’nin (TCOR), Dubai 

merkezli olarak yeni kurulan Türkmen Petrol Ticareti Şirketi’nin hissedarlarından birisi 

olduğu açıklandı. Buna ilaveten, şirketin Aşkabat, Frankfurt ve Talinn’de de ofislerinin 

açılmış olduğu bildirildi. Yapılan açıklamada, TCOR’nin uluslararası pazarlardaki varlığının 

artırılmasının ve TCOR’nin ürünlerini Türkmen Petrol şirketi üzerinden dünya pazarlarına 

ulaştırmasının hedeflediği belirtilmiştir. TCOR, Türkmenistan’ın Türkmenbaşı ve Seydi 

şehirlerinde faaliyet göstermektedir. Şirketin ürünleri Afganistan, Tacikistan, Türkiye, 

Gürcistan, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsviçre’ye ihraç edilmektedir. Türkmenistan 

petrol üretimini 2020’ye kadar 20 milyon tona, 2025’e kadar 22 milyon tona, 2030’a kadar da 

30 milyon tona çıkarmayı hedeflemekte olup, halihazırda yıllık üretimi 10 milyon ton 

düzeyindedir. 

 

 



 08 Haziran 2016 

 Türkmenistan'da Yeni Dönem 

 Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov halka verilen sosyal 

yardımların kademeli olarak iptal edeceğini açıkladı. Beş Yıllık Kalkınma Planı toplantısında 

konuşan Gurbanguli Berdimuhamedov, piyasa ekonomisine geçiş sürecinde devlet 

hizmetlerinin fazla olmasından kaynaklanan sıkıntılar olduğuna dikkat çekerek "Bugün 

insanlarımızın yaşama standardları çok yüksek, ancak bu ücretsiz hizmetler ülkemizin piyasa 

ekonomisine geçiş sürecinde sıkıntılara neden oluyor" diye konuştu. Türkmenistan'da faturalı 

kullanıma ne zaman geçileceği ise henüz belirsizliğini taşıyor. 

 27 Haziran 2016 

 Meredov Afganistan'da 

 Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredov, resmi temaslarda bulunmak üzere 

Afganistan'a geldi. Meredov, ülkenin kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde Belh Valisi Ata 

Muhammad Nur ile görüştü. Bakan Meredov, daha sonra yaptığı açıklamada, ülkesinin 

Afganistan'ın güvenliği konusunda her türlü yardımda bulunacağının altını çizerek, 

Afganistan ile ticari ilişkileri geliştirmek istediklerini, bu konuda gereken çalışmaları 

yapacaklarını kaydetti. Görüşmede, Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan (TAPI) 

Doğal Gaz Boru Hattı, Afganistan'ı Avrupa'ya bağlayacak demir yolu projesi, 

Türkmenistan'dan Afganistan'a gönderilen elektrik, ticari ilişkiler ve terörle ortak mücadele 

konularının ele alındığı belirtildi. Belh Valisi Ata Muhammad Nur da Türkmenistan ile 

Afganistan arasındaki dostluk bağının çok eskilere dayandığını, bu bağın daha da 

pekiştirileceğini söyledi. Meredov, Afganistan'da Cevizcan Valisi Mevlevi Lütfüllah Azizi ve 

Faryab Valisi Said Enver Sadat ile de görüşmeler yaptı. 


