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BULGARİSTAN 
 

 

 

 

SİYASET 

 

 

Bulgaristan ve Makedonya ilişkilerinde yeni adımlar  

Dört Şubat tarihinde Başbakan Zoran Zaev ile birlikte Makedonya’dan Bulgaristan’a gelen bir 

heyet Gotse Delçev’in doğumunun 147. yıldönümünün ortak kutlama törenine katıldılar.  

Pragmatik stillerinden ödün vermeyen Makedonya Başbakanı Zoran Zaev (kendisi siyasete 

atılmadan önce başarılı bir işadamıydı) ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov iki komşu ülke 

arasındaki ticaretin şu anki 605 milyon avrodan 1 milyar avronun üzerine çıkmasını istedi. Bu 

amaçla Bulgaristan, Brüksel’den iki ülke arasındaki ticarete sıfır vergi tarifesi getirilmesini 

isteyecek. İyi Komşuluk ve İşbirliği Antlaşması’nın ardından ikili ticarette yüzde 15 büyüme 

kaydedildi; geçen yılın Ekim ayına kadar ise daha yüzde 10’luk bir artış gösterdi.  

Kaynak: http://bnr.bg/tr/post/101077644 

 

Başbakan Borisov, Suudi Prens Türki Bin Muhammed Bin Fahad  Bin Abdülazis Al-Suud ile bir 

telefon görüşmesi yaptı. 

http://bnr.bg/tr/post/101077644
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Başbakan Boyko Borissov, Suudi Arabistan Kraliyet danışmanı Prens Türki Bin Muhammed Bin 

Fahad Bin Abdülazis Al-Suud ile bir telefon görüşmesi yaptı. 

Suudi Prens'in talebi üzerine yapılan telefon görüşmesi sırasında, enerji, tarım, turizm, 

inovasyon ve teknoloji gibi bir dizi ortak alanda ikili işbirliği kurma olanakları tartışıldı.  

Başbakan Borisov, aralarında Avrupa 'nın doğal gaz dağıtım merkezi olan "Balkan" ın yapımı 

projesi olan Bulgaristan' da yatırım fırsatlarını vurguladı.  

Kaynak: https://news.bg/politics/borisov-poluchi-obazhdane-ot-kralskiya-dvor-na-sauditska-

arabiya-za-satrudnichestvo.html 

EKONOMİ 

 

TürkAkımı’nın Bulgaristan üzerinden geçmesine yeşil ışık  

Bugünlerde düzenlenen üç tur piyasa testinin ardından, Bulgaristan topraklarında yılda 15.8 

milyar metreküp gaz kapasitesine sahip yeni bir doğalgaz boru hattı inşa edilme olasılıkları 

önemli ölçüde iyileşmiş durumda. Uzun zamandır, Bulgaristan’ı Avrupa’da bir gaz dağıtım 

merkezine dönüştürmek konusunda iddialı olan Başbakan Boyko Borisov yeni doğalgaz boru 

hattına “Bulgar akımı” ismini verdi. “Bulgar Akımı” derken, Başbakan Borisov, ülkenin güney 

sınırından batıda Sırbistan’a kadar ulaşan, “TürkAkımı”nın ikinci gaz boru hattı olan Bulgarist an 

topraklarındaki uzantısından bahsediyor. 

Bulgaristan, boru hattıyla ilgili olarak AB ve ABD tarafından yapılması istenen her şeyi yaptığı 

kanaatinde ve Enerji Bakanı Temenujka Petkova’nın da vadettiği gibi projenin 2020 yılının 

başlarında hayata geçirilme şansı var. 

Kaynak: http://bnr.bg/tr/post/101077200  
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Bulgaristan AB fonlarından rekor seviyede finansman alacak . 

Bulgaristan’dan Avrupa Parlamentosu’nda Avrupa Halk Partisi milletvekili olan Andrey 

Novakov’un önerdiği Avrupa fonlarına ilişkin Yönetmelik 460 çoğunluk oyu ile kabul edildi. 

Buna göre 2020-2027 yeni program döneminde Bulgaristan’a bu fonlardan 18 milyar leva 

(yaklaşık 9 milyar euro) tahsis edilecek. Ticaret Bakanlığı blogunda yer alan bilgilere göre, bu 

fon, AB’ye üyelik döneminde bu, Bulgaristan’ın aldığı en büyük finansman olarak öne çıkıyor. 

Cari program döneminde Bulgaristan’a ayrılan fon 14,5 milyar leva tutarındaydı.  

Kaynak:http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/bulgaristan-abden-buyuk-fon-alacak-41131936 

 

Dombrovskis: 2022, Bulgaristan'ın Avro Bölgesi'ne girişinde olası bir yıl  

2022, Bulgaristan'ın Avro bölgesine üyeliği için muhtemel bir yıl. Ülkemize bekleme odasına 

girme kararı - ERM II, 2019 sonundan önce verilecek. 

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, BNT’ye verdiği demeçte Bulgaristan’ın 

Avro Bölgesi’nin bekleme salonuna kabul edilmesinin aylar meselesi olduğunu belirtti. Buna 

ilişkin karar, Avrupa Merkez Bankası ve Avro Bölgesinin bekleme salonu olarak bilinen Döviz 

Kuru Mekanizmasının kısmı olan devletler tarafından verilecek.  AB Komisyonunda avro ve 

sosyal diyalogtan sorumlu olan Dombrovskis, “Bulgaristan Avrupa Bölgesi’nde. Efsanelere karşı 

ekonomkik mantık” konulu tartışma toplantısına katılmak üzere Sofya’da bulunuyor.  

Kaynak: https://nova.bg/news/view/2019/02/02/239471/ 

https://www.bghaber.org/bghaber/bulgaristan-avro-bolgesinin-bekleme-salonuna-yakinda-

girecek/ 

https://www.bghaber.org/bghaber/bulgaristan-avro-bolgesinin-bekleme-salonuna-yakinda-girecek/
https://www.bghaber.org/bghaber/bulgaristan-avro-bolgesinin-bekleme-salonuna-yakinda-girecek/
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Hindistan’ın 15 şehrinde Bulgar vizeleri verilecek  

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva Sofya’da Hindistan Dışişleri Bakanı 

Sushma Swaraj ile görüştü. Son 20 yıllık dönemde ilk defa Hindistan dışişleri bakanı ülkemizi 

ziyaret ediyor. Zaharieva ve Swaraj, bu yıl diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 20. yılını kutlayan 

iki ülke arasında geleneksel dostluğun ve verimli işbirliğinin olduğunu öne sürdü.  

Büyük gelişme potansiyelinin bulunduğu alanlar olarak yüksek teknolojiler, eczacılık, tarım , 

gıda sanayii ve turizme işaret edildi. Bakan Zaharieva, bir Bulgar şirketinin “Hindistan’da yap!” 

programı kapsamında başarı ile iş yürüttüğünü, diğer bir şirketin ise Delhi’de 200 binden çok 

tüketiciye İnternet hizmeti sunduğunu, bir Bulgar fabrikasının  ise Hindistan’da ilaç ürettiğini 

belirtti. 2018 yılında ülkemizi 14.500 Hindistan vatandaşı ziyaret etmiştir. Mart ayından itibaren 

Hindistan’ın 15 şehrinde Bulgar vizeleri verilecek. 

Kaynak: http://bnr.bg/tr/post/101082947/hindistanin-15-sehrinde-bulgar-vizeleri-verilecek 
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GÜVENLİK 

 

Bulgar Ordusunun gönüllü rezervi 

Kara Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri'nin görev yapacağı boş pozisyonlar. Bulgaristan 

vatandaşlarının gönüllü rezervinin rekabet etmeden askerlikten muaf tutulduğu açıklandı. 

Savunma Bakanının emriyle Savunma Bakanlığı basın merkezinden ilan edildi  

1. Adayların Gönüllü Rezervindeki hizmet pozisyonları için gereken nitelikler  

2. Bulgaristandan vatandaşlığından başka vatandaşlığa sahip olmamaları  

3. Gönüllü olarak hizmete uygun ve psikolojik olarak uygun olmak  

4. Görev yerinin gereklerine uygun bir eğitim almak;  

5. Onlara karşı, kasten hiçbir cezai işlem başlatılmamış olması  

6. Gönüllü rezervinde hizmet vermek için gerekli yaşı aşmamış olmaları  

Kaynak:http://www.focus-news.net/news/2019/02/28/2629084/obyaveni-sa-vakantni-dlazhnosti-

za-sluzhba-v-dobrovolniya-rezerv-na-balgarskata-armiya.html 

 

ABD'den Bulgaristan'da tatbikat 

Bulgaristan'da ABD'li askerlerin katılımıyla 8 ay süreli eğitim ve tatbikat düzenleneceği bildirildi. 

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneydoğusundaki Novo Selo 

Amerikan-Bulgar Kara Kuvvetleri poligonunda tatbikat gerçekleştirilecek.  

ABD Silahlı Kuvvetleri, Avrupa güçlerinden 400 personelin yanı sıra tam teşekküllü M2A3 Bradley, 

UH-60 Blackhawk ve HH-60 Pave Hawk helikopterleri, M1064 mayın atar zırhlı araçları ve diğer 
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silahları kademeli olarak Novo Selo'da konuşlandıracak. Bulgar Kara Kuvvetleri personelinin 

katılımının da öngörüldüğü tatbikat kapsamında atış ve uçuşlar gerçekleştirilecek. 

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/amerika/2019/02/24/abdden-bulgaristanda-tatbikat 

SOSYAL HAYAT 

 

Sabahattin Ali doğduğu yer Bulgaristan’da anıldı 

 Bulgaristan’da Kırcaali iline bağlı Eğridere Kasabasında düzenlenen anma töreni, 2007 yılında 

doğumunun 100. yılında kasabanın merkezine dikilen Sabahattin Ali’nin heykelinin yanında 

gerçekleştirildi. 

İlk hikâye ve şiir denemelerine Balıkesir'de başladıktan sonra İstanbul'daki edebiyat öğretmeni Ali 

Canip Yöntem'in desteğiyle ilk kez Akbaba ve Çağlayan dergilerinde şiirlerini yayımlattı.  

Hayatının son yıllarında Türk milliyetçileriyle yaşadığı tartışmalarla da öne çıktı, Bu dönemde Aziz 

Nesin'le beraber çıkardığı Markopaşa dergisinde siyasileri eleştirmesi yüzünden çeşitli davalarla 

uğraşmak zorunda kaldı. Hakkındaki davaların aleyhinde seyrettiği bir dönemde Türkiye'den 

ayrılmak istedi ve Bulgaristan sınırını geçmek isterken kendisine kaçma girişiminde rehberlik eden 

Ali Ertekin tarafından milliyetçi gerekçelerle öldürüldü. 

Kaynak: http://www.hurriyet.com.tr/dunya/sabahattin-ali-dogdugu-yer-bulgaristanda-anildi-

41129529 
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CEZAYİR 

 

 

SİYASET 

Cezayir, Fransa'dan çöldeki 'nükleer atıklarını' toplamasını istedi 

Cezayir'de, Fransa'dan, ülkenin güneyindeki çölde 1960 yılında gerçekleştirdiği nükleer denemeler 

sonucu oluşan atıkları toplaması istendi.  

Cezayir resmi haber ajansı APS'nin haberine göre, devlete ait "Mücahid Gazetesi Forumu, Meşal 

eş-Şehid Derneği iş birliğiyle, Fransa'nın, ülkenin güneyindeki çölde düzenlediği nükleer 

denemelerin 59. yıl dönümü dolayısıyla sempozyum düzenledi.  

13 Şubat 1960 Derneği Başkanı el-Hamil Buneame, sempozyumda yaptığı konuşmada, Fransa'nın 

bu nükleer patlamalardan kalan atıkları toplamak için derhal ve ciddi bir şekilde çalışmaya 

başlaması gerektiğini söyledi.  

Buneame, nükleer atıkları toplama sorumluluğunun, denemelerle ilgili haritaları halen muhafaza 

eden Fransa'nın üzerinde olduğunu ifade etti.  

Patlamalar sebebiyle insanlarda birden fazla kanser vakasına rastlandığına işaret eden Buneame, 

doktorların uygun tedavileri geliştirebilmesi için söz konusu patlamaların oluşturduğu hastalıkların 

listesinin oluşturulması gerektiğine değindi.  

Avukat Fatıma ez-Zehra bin Berahim ise bu nükleer denemelerin zaman aşımına uğraması mümkün 

olmayan tam bir insanlık suçu olduğunu kaydetti.  

Fransa'nın uluslararası normlar ve hukuki çerçevede hesap vermesini isteyen Bin Berahim, çevre 

kirliliğine sebep olan ve canlılara zarar veren söz konusu denemelerin yapıldığı yerlerin 

temizlenmesi gerektiğini vurguladı.  

Tarihçi Muhammed Lahsen Zeğidi de Fransa'nın Cezayir'deki nükleer denemelerinin dünyada 

yaşanan en güçlü patlamalara sebep olduğunu kaydetti.  

Uzmanlar, Cezayir'in güneybatısındaki Edrar vilayetine bağlı  

Reggan bölgesinde meydana gelen nükleer patlamanın 1945'te Hiroşima'ya atılan atom 

bombasının oluşturduğu patlamadan 5 kat daha büyük olduğunu belirtiyor.  

Fransa, Cezayir'in güneyindeki çölde ilk nükleer denemesini 13 Şubat 1960'ta yaptı. 

Kaynak: http://www.hurriyet.com.tr/gundem  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hurriyet.com.tr/haberleri/cezayir
http://www.hurriyet.com.tr/haberleri/cezayir
http://www.hurriyet.com.tr/
http://www.hurriyet.com.tr/
http://www.hurriyet.com.tr/
http://www.hurriyet.com.tr/haberleri/fransa
http://www.hurriyet.com.tr/haberleri/fransa
http://www.hurriyet.com.tr/haberleri/fransa
http://www.hurriyet.com.tr/gundem
http://www.hurriyet.com.tr/gundem
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GÜVENLİK 

Cezayir’de güvenlik operasyonu 

Cezayir Savunma Bakanlığı, ordu tarafından Ocak ayında düzenlenen güvenlik operasyonlarında, 

büyük miktarda mühimmatın ele geçirilmesinin yanı sıra terörist unsurlardan 12’sinin güvenlik 

güçlerine teslim olduğunu, 13’ünün yakalandığını, 2’sinin ise öldürüldüğünü açıkladı.  

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde yer alan Tamanrasset şehrindeki 12 

teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu, teröre destek ağlarında faaliyet gösteren 13 teröristin 

yakalandığı ve ülkenin batısındaki Sidi Belabbas’da faaliyet gösteren 2 teröristin ise öldürüldüğü 

bilgisi verildi.  

Açıklamada, terör unsurlarına ait, roketatarlar, anti-tank silahlar, 8 Grad füze, 20 Kalaşnikof tüfek, 4 

SKS otomatik tüfek, 94 top mermisi, 21 bin mermi ve 31 el bombasının ele geçirdiği kaydedildi.  

Cezayir Silahlı Kuvvetleri ise gerçekleştirilen güvenlik operasyonunda, teröristlerin sığınaklarının imha 

edildiğini duyururken, kaçakçılık ve organize suça karşı mücadele kapsamında, bir uyuşturucu 

satıcısının gözaltına alındığı ve 5.5 kilo uyuşturucuya el konulduğunu bildirdi.  

Öte yandan Jandarma güçleri, yasadışı göçle mücadelenin bir parçası olarak, farklı milletlerden 

yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan 24 göçmeni gözaltına aldı.  

Kaynak: https://aawsat.com, Pazartesi, 4 Şubat, 2019 - 08:15 

 

EKONOMİ 

 

Cezayir'in en büyük limanında işçiler greve gitti. 

Cezayir'in en büyük limanında ücret artışı talep eden işçiler greve çıktı. Grev nedeniyle 13 gemi 

yük boşaltmayı bekliyor. 

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait Dubai Ports World (DPW) şirketinin işlettiği Cezayir'in en büyük 

limanında maaşlarının artırılmasını isteyen işçiler greve gitti.  

Limandaki sendika kaynaklarından alınan bilgiye göre, DPW şirketinin işlettiği ülkenin en büyük 

limanı Cezayir limanında işçilerin maaşlarının artırılması talebiyle dün akşamdan itibaren greve 

gitmesi nakliyenin ve gemilerin boşaltılmasının durmasına neden oldu.  
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Liman yönetimi ile işçiler arasında bir yıldan daha uzun süre önce sözleşme yapıldığı ancak 

sözleşmenin askıya alınarak, uygulanmadığı belirtildi. Cezayir liman yönetiminin, işçilere, sebep 

göstermeksizin, sözleşmenin uygulanmasının süresiz ertelendiğini bildirdiği kaydedildi.  

Kaynak: https://www.evrensel.net, 13 Şubat 2019 19:48 

Cezayir limanının internet sitesinden yapılan açıklamada limana yanaşan 13 geminin yükünü 

boşaltmayı, 7 geminin ise limana girmeyi beklediği aktarıldı.  

Yılda 1,5 milyon konteynerden fazla kapasitesi olan Cezayir limanı ülkenin en büyük konteyner 

limanı.  

Dubai Ports World (DPW), Cezayir hükümetiyle yaptığı 30 yıllık anlaşma gereğince 2009'da 

Cezayir limanının ve Cicel kentindeki ikinci liman olan Cen Cen'in de işletmesini almıştı. 

(Cezayir/AA)  

  

https://www.evrensel.net/
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KIRGIZİSTAN 

 

EKONOMİ 

Kırgızistan ekonomisi 2018'de yüzde 3,5 büyüdü 

 
 

Kırgızistan ekonomisi, 2018 yılında yüzde 3,5'lik büyüme kaydetti. 

KIRGIZİSTAN ekonomisi, 2018 yılında yüzde 3,5'lik büyüme kaydetti. Kırgızistan Milli İstatistik Komitesi 

Başkanı Akılbek Sultanov, düzenlediği basın toplantısında, GSMH'nin geçen yılın ocak-kasım 

döneminde 557 milyar Kırgız somu (8 milyar 72 milyon 463 bin 768 ABD doları) tutarında 

gerçekleştiğini belirtti. Sultanov, sanayide 5,4, ham petrol ve doğal gaz üretimde yüzde 7,8, 

tarımda yüzde 2,7, inşaatta 7,8 ve toptan ve perakende sektörlerinde yüzde 8,2 artış yaşandığına 

dikkati çekti. 

Ülkenin dış ticaret verilerine de değinen Sultanov, Kırgızistan'ın dış ticaret cirosunun 2018'in ocak-

kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 artarak 5 milyar 900 milyon dolar 

olduğunu aktardı. Sultanov, Kırgızistan'ın üyesi olduğu Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üye ülkeleri ile 

ticaretinin 2018 yılında yüzde 4,8 gerilediğini ifade etti. 

ABD, Kırgızistan'a ödeme yapacak 

Kırgızistan'dan ABD'ye kaçırılan 4 milyon 600 bin dolar iade edilecek. 

Kırgızistan'ın devrik lideri Kurmanbek Bakiyev'in döneminde ABD'ye kaçırıldığı tespit edilen 4 milyon 

600 bin doların ülkeye geri verileceği bildirildi. Kırgızistan Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya 

göre, Maliye Bakanı Baktıgül Ceenbayeva ile ABD Dışişleri Bakanı'nın Orta Asya'dan Sorumlu 

Yardımcısı Alice Wells arasında "Kurmanbek Bakiyev iktidarı döneminde ABD'ye kaçırılan varlığın 

iadesi" başlıklı anlaşma imzalandı. 

Anlaşmada "ABD'de Yevgeniy Gureyeviç hakkında menkul kıymetler dolandırıcılığı suçlamasıyla 

açılan soruşturma kapsamında ABD hükümeti, tespit ettiği nakit 4 milyon 600 bin dolarlık meblağı 

Kırgızistan'a iade edecektir." ifadesi kullanıldı. 

Yevgeniy Gureyeviç, Bakiyev ve ailesine mali konularında danışmanlık görevi yapıyordu.  

http://www.hurriyet.com.tr/haberleri/kirgizistan
http://www.hurriyet.com.tr/haberleri/akilbek-sultanov
http://www.hurriyet.com.tr/haberleri/gsmh
http://bigpara.hurriyet.com.tr/doviz/dolar/
http://www.hurriyet.com.tr/haberleri/kirgizistan
http://www.hurriyet.com.tr/haberleri/kurmanbek-bakiyev
http://www.hurriyet.com.tr/haberleri/abd
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Kırgızistan'da 2005-2010 yıllarında ülkeyi yöneten Bakiyev'in 250 milyon doları zimmetine geçirdiği, 

bu meblağın büyük bir kısmını yurt dışına kaçırdığı tahmin ediliyor.  

Kırgızistan, Avrasya Pazarına Açılan Kapı 

Kırgızistan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Oleg Pankratov'un Türkiye'yi ziyareti kapsamında DEİK 

Başkanı Nail Olpak ve Türkiye–Kırgızistan İş Konseyi ev sahipliğinde 31 Ocak 2019 tarihinde 

İstanbul'da gerçekleştirildi. 

Kırgızistan İş ve Yatırım Olanakları Toplantısı'na, Kırgızistan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Oleg 

Pankratov, DEİK Başkanı Nail Olpak, Kırgızistan Ekonomi Bakanlığı Ticaret Politikaları Genel Müdürü 

Askat Bekov, Kırgızistan Ekonomi Bakanlığı Yatırım Politikaları Daire Başkanı Aliaskar Turgunbaev, 

Kırgızistan Ekonomi Bakanlığı Devlet Mülk İdaresi Daire Başkanı Eldana Satarova, Bişkek Serbest 

Ekonomi Bölgesi Müdürü Manas Murataliev, DEİK/Türkiye-Kırgızistan İş Konseyi Başkan Yardımcısı 

Aydın Mıstaçoğlu, Kırgızistan İstanbul Başkonsolosu Erkin Sopokov, DEİK Genel Sekreteri Caner 

Çolak ve 50'den fazla Türk ve Kırgız iş insanları katıldı. Kırgızistan'ın iş ve yatırım olanakları hakkında 

bilgilerin paylaşıldığı toplantıda, Türk firmaları ile ortaklıkların kurulması, karşılıklı mal ticareti hacminin 

arttırılması, Kırgızistan'da yakın zamanda hayata geçirilecek önemli altyapı projeleri ve Narın 

Serbest Ekonomik Bölgesi hakkında ayrıntılı bilgiler ele alındı. 

Türkiye ve Kırgızistan arasında çalışma grubu kurulacak 

Kırgızistan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Oleg Pankratov, Kırgızistan'la ilgili fırsatlardan ve yatırımlarla 

ilgili büyük projelerden bahsederek, "Bizim amacımız gerçekten somut iş birliklerine kapı açmaktır" 

dedi. Ankara'da Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile de görüştüklerini aktaran Pankratov, "İki ülke 

Ticaret ve Ekonomi Bakanlıkları arasında ortak çalışma grubu kurulması için karar aldık. Çalışma 

grubu, hızlı bir şekilde sektörel ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni projelerin tanıtım faaliyetlerinin 

gerçekleştirilmesi üzerine çalışılacak" açıklamasını yaptı. 

"185 milyonluk piyasaya engelsiz satış gerçekleşiyor" 

Kırgızistan ekonomisine ilişkin tanıtım sunumunu gerçekleştiren Bakan Pankratov, Kırgızistan'ın 

stratejik konumundan bahsederek, ülkenin Avrasya Gümrük Birliği'ne üye olması ve Çin, Kazakistan, 

Özbekistan, Rusya Federasyonugibi ülkelere komşu olması sebebiyle ekonomik iş birliklerindeki 

potansiyelin altını çizdi. Pankratov, Kırgızistan'ın İran ve Azerbaycan ile de Serbest Ticaret Anlaşması 

olduğunu belirterek, "Kırgızistan'dan 185 milyonluk piyasaya engelsiz satış gerçekleşiyor" dedi. Her 

yıl 10 milyarlık ürünün Kırgızistan gümrüklerinden geçip yayıldığını kaydeden Pankratov, "Rusya 

Federasyonu şu anda üçüncü ülkelerden ithalata bazı engeller koyuyor. Mesela özel etiketleme 

şartı koşacak. Dolayısıyla Rusya'ya ihracat zorlaşacak, maliyet açısından külfetli olacak ve zaman 

alacaktır. Bu konuda iş birliğine hazırız. Zamanında tedbir almazsak, başka ülkeler bizden önce 

davranabilir" şeklinde konuştu. 

Tekstilde kamu-özel sektör iş birliği fırsatı 

Türkiye'yi örnek alarak devlet ve özel sektör iş birliğine sıcak baktıklarını belirten Pankratov, bu 

konuda Türk iş insanlarının nadide tecrübelerinden faydalanmak istediklerini dile getirdi. 

Kırgızistan'da özellikle tekstil, deri, konfeksiyon alanlarında ortak işletmeler kurulmasını istediklerini 

söyleyen Pankratov, "Bu ortak işletmelerde sizin teknolojiniz bizim gücümüz ile ürün üretelim" dedi. 

Pankratov, "Narın bölgesinde terminal, liman ve demiryolu işletmesine ihtiyaç var. Kamu ve özel 

sektör iş birliği ile bunu yapmak istiyoruz. Türk iş insanları için bu proje bir fırsattır ve davetimiz geçerli" 

dedi. Tekstile önem verdiklerini ve özel vergi imtiyazı sunulduğunu belirten Pankratov, "Hazır giyim 

konfeksiyonun bulunmasını da arzu ediyoruz. Türkiye'nin tecrübesi sayesinde üçüncü ülkelerde iş 

birliği yapabiliriz. Yatırımcıların yeni teknolojiler, yeni yöneticiler ve yeni yönetim teknolojilerini de 

beraberinde getirmelerini bekliyoruz" dedi. 

 

https://www.sondakika.com/kirgizistan/
https://www.sondakika.com/ekonomi/
https://www.sondakika.com/nail-olpak/
https://www.sondakika.com/ekonomi-bakanligi/
https://www.sondakika.com/aydin/
https://www.sondakika.com/istanbul/
https://www.sondakika.com/ankara/
https://www.sondakika.com/ticaret-bakani/
https://www.sondakika.com/ruhsar-pekcan/
https://www.sondakika.com/avrasya/
https://www.sondakika.com/gumruk-birligi/
https://www.sondakika.com/cin/
https://www.sondakika.com/kazakistan/
https://www.sondakika.com/ozbekistan/
https://www.sondakika.com/rusya-federasyonu/
https://www.sondakika.com/iran/
https://www.sondakika.com/azerbaycan/


 

14 

 

"Ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" 

DEİK Başkanı Nail Olpak ise, Türkiye ve Kırgızistan arasındaki çok boyutlu ilişkinin siyasi, ticari, askeri, 

eğitim, sağlık ve ulaştırma alanlarında olmak üzere 200'ün üzerinde anlaşma ve protokolden 

oluşan geniş bir çerçevede sürdüğünü söyledi. İstikrarlı ekonomisi ve değerli madenleri ile önemli 

bir potansiyel barındıran Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin kazan-kazan 

ilkesiyle devam ettiğini belirten Olpak, Türkiye’nin Kırgızistan'dan ithalatında altının ön plana 

çıktığını, Türkiye'nin Kırgızistan'a ihracatında ise hazır giyim ve tekstil ürünlerinin ilk sıralarda yer 

aldığını aktardı. 2018' yılının ilk 11 ayında Türkiye’nin Kırgızistan'a ihracatında yüzde 10'luk artışın 

olduğunu belirten Olpak, "Son 5 yıllık dönemde, karşılıklı ticaret hacmimiz 500 milyon dolar 

civarında seyrediyor. Ancak bu rakam gösteriyor ki, Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ticaret, hala 

potansiyelinin oldukça uzağında. Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmini, en kısa sürede 1 

milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu. 

"PPP projelerinin başarıyla hayata geçirileceğine inanıyorum." 

2018 yılı Eylül ayında Bişkek'te her iki ülke Cumhurbaşkanı ve ilgili Bakanların katılımıyla Türkiye – 

Kırgızistan İş Forumu'nu gerçekleştirdiklerini hatırlatan Olpak, gerçekleştirilen forumda Kırgızistan 

Yatırımları Teşvik ve Koruma Ajansı ile İşbirliği Protokolü imzaladıklarını belirtti. Olpak sözlerine şöyle 

devam etti: "Bu protokol ile iki ülke arasındaki ekonomik canlılık gözle görülebilir şekilde arttı; daha 

da artacağına inanıyorum. Forumun hemen ardından, ''Türkiye-Kırgızistan PPP Konferansı''mızı 

Bişkek'te gerçekleştirdik. Konferansta, Türkiye'nin kamu ve özel sektör ortaklığı (PPP) deneyimleri 

aktarıldı, önemli faydalar çıkar diye düşünüyorum. Hidroelektrik potansiyeli konusunda ilgili projeler 

hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Bunlar çok önemli gelişmeler. Birlikte çalışma kültürümüzün 

kendini en güzel şekilde gösterdiği alanlardan biri olduğunu düşündüğüm PPP projelerinin başarıyla 

hayata geçirileceğine inanıyorum." 

Ekonomi Bakanı Oleg Pankratov'un ülke sunumunun ardından toplantı soru-cevap bölümüyle 

tamamlandı. Toplantı, hediye takdiminin ardından sona erdi. 

SOSYAL HAYAT 
Kırgızistan'da "Ak Kalpak Günü" 

 

Kırgızistan'da 5 Mart Milli Ak Kalpak Günü, devlet kurumları ve gençlik örgütlerince düzenlenen 

çeşitli etkinliklerle kutlandı. 

Kırgızistan'da 5 Mart Milli Ak Kalpak Günü, devlet kurumları ve gençlik örgütlerince düzenlenen 

çeşitli etkinliklerle kutlandı. 

https://www.sondakika.com/eylul/
https://www.sondakika.com/cumhurbaskani/
https://www.sondakika.com/kirgizistan/
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Başkent Bişkek'teki ana meydanda Milli Ak Kalpak Günü için Kültür, Enformasyon ve Turizm 

Bakanlığının katkılarıyla 40 Çoro (40 asker) Gençlik Hareketi tarafından kutlama programı organize 

edildi. 

Vatandaşların Milli Ak Kalpak Günü'nü kutlayan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanı Azamat 

Camankulov, "Ak kalpağı takan Kırgızdır. Ak kalpak medeniyetimizin kaynağıdır. Kırgız halkının 

yüzüdür. Tanrı Dağ'ın kutsal simgesidir. Temizliğin, büyüklüğün, iyi niyetin ve vatanseverliğin 

sembolüdür. Ak kalpağı giyen adam asla kötü iş yapmaz. Ak kalpağımızı korumalıyız. Ak kalpağı 

giyen halkımız hep yükseklerde olsun." ifadesini kullandı. 

Halk ezgilerin söylendiği ve dans gösterilerinin sergilendiği meydan renkli görüntülere sahne oldu. 

Ak Kalpak Günü dolayısıyla Ulusal Kütüphanede de Kırgız kalpağının tarihi, çeşitleri, farkı ve 

öneminin anlatıldığı kitap sergisi ve konferans düzenlendi. Konferansta konuşan Kültür, 

Enformasyon ve Turizm Bakan Yardımcısı Kayrat İmanaliyev, konferansın gençler için 

düzenlendiğini belirterek, Ak kalpağın nesilden nesile aktarılan Kırgızların baş giyimi olduğunu ve 

her zaman korunması gerektiğini anlattı. 

"Ak Kalpağın başında eksik olmasın" 

Kırgız geleneğinin önemli sembollerinden biri olan ve beyaz keçeden yapılan Kırgız kalpağının, 

yöre halkının hayatında önemli bir yeri bulunuyor.Kutsal bir önem atfettikleri kalpaklarını doğum, 

düğün, cenaze gibi özel ve önemli anlarda takan Kırgızların yaşı ve sosyal statüsü, taktıkları ak 

kalpakların türünden anlaşılabiliyor. 

Toplumda kalpak takana "Kalpağın başında eksik olmasın." dileğinde bulunuluyor. 

 

BİLİM 
 

 

Kastamonu'da eğitim alan Kırgız doktorlara sertifikaları verildi. 

Kastamonu Üniversitesi, Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi ile KırgızistanEkonomik ve Sosyal 

Kalkınma Vakfı arasında imzalanan protokol kapsamında, Kırgızistan'dan 15 gün önce gelen 10 

doktora verilen teorik ve pratik eğitim tamamlandı. 

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, rektörlükte düzenlenen sertifika töreninde, 

programın teorik kısmının Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesindeki akademisyenler ve öğretim 

üyeleri tarafından verildiğini söyledi. 

Pratik kısmın ise Özel Anadolu Hastanesi'nde yapıldığını belirten Aydın, "Bu eğitimin faydalı 

olduğuna inanıyoruz. Bugün itibarıyla kısa hizmet içi eğitimlerini tamamlamış olarak hekim 

https://www.sondakika.com/kastamonu/
https://www.sondakika.com/kastamonu-universitesi/
https://www.sondakika.com/kirgizistan/
https://www.sondakika.com/seyit-aydin/
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grubumuzu Kırgızistan'a uğurlayacağız. Bir sonraki hekim grubumuz da 22 Mart'ta gelecek. Aynı 

şekilde eğitimlerini alıp dönecekler. Yıl boyunca bu eğitim periyodik olarak devam edecek. İlk 

planlamada 120 hekim ve sağlıkçımız bundan yararlanacak." dedi. 

Programların başlatılmasında fikir üreten ve harekete geçmelerine vesile olan Kırgızistan 

Parlamentosu Başkanı Arslanbek Cumabekov'a teşekkür eden Aydın, şunları kaydetti: 

"Kırgızistan'dan gelen bütün teklifleri azami şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. İlk defa olmasından 

kaynaklı ufak problemler varsa bunlar ileriki zamanlarda giderilecektir. Eğitimlerinin ve alacakları 

sertifikaların güzel hizmetlere vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyoruz. Her zaman Kastamonu'nun 

onların evinin olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Dolayısıyla evleri onlara her zaman açıktır. Her türlü 

hizmeti istemeye de hakları vardır." 

Özel Anadolu Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Altıkulaç ise böyle bir projeyi duyduklarında 

heyecanlandıklarını dile getirerek, "İlk olduğu için mutlaka eksiklikler vardır. Değerli meslektaşlarım 

eğer eksikliklerimiz olduğunu düşünüyorsa bizleri affetsinler. Daha iyisini yapmak için uğraşacağız." 

diye konuştu. 

Kırgız Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Vakfı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Kudret Artıkbaev de projenin 

hayata geçmesinde en büyük yükü Rektör Aydın'ın çektiğini anlatarak, "Sinan Altıkulaç, uygulama 

kısmının hayata geçmesinde bize çok önemli bir kapı oldu. Kırgızistan için çok faydalı bir süreç 

olduğunu düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün, 'Beni Türk doktorlarına 

emanet ediniz' dediği gibi biz de bundan sonra kendimizi Kırgız doktorlara emanet etmek için çok 

iyi bir süreç geçirdiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı. 

Kırgız Tıp Akademisi Dekan Yardımcısı Nubek Atakulov ise projenin arkasında çok emek 

bulunduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu: "Başarılı bulduğum iki öğrencimi yanımda getirdim. 

Dünyada tıp alanında ulaşılan seviyeyi görsünler istedim. Değişim programına sizler onay verirseniz, 

akademi olarak başlatabileceğimizi düşünüyoruz. Buraya gelen tıpçılarımızın buradaki 

vatandaşlarla iletişim kurarak gelenek, görenek ve misafirperverliği görmüş olmaları bizim için 

dolaylı fayda diye düşünüyorum." 

Konuşmaların ardından doktorlara Rektör Aydın ve Altıkulaç tarafından sertifikaları verildi. 

  

https://www.sondakika.com/22-mart/
https://www.sondakika.com/turkiye-cumhuriyeti/
https://www.sondakika.com/ataturk/
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KOSOVA 

 

SİYASET 
Kosovalılar Vize Serbestisini Hak Ediyorlar 

 

Avrupa Parlamentosu’nda 29.03.2019 tarihinde vize serbestisi konusu tartışıldı. 

Konuyla ilgili tartışmalara katılan Avrupa Birliği’nin Göçten Sorumlu Komiseri Dimitris Avramopoulos, 

Kosova’nın vize serbestisini hak ettiğini söyledi: “Avrupa Parlamentosu’nun Kosova için serbest 

dolaşımın önemini kabul etmesinden memnunum. Bu, sadece adil olmakla ilgili değil, aynı 

zamanda onların çabalarını da kabul etmekle ilgilidir. Bu, bölge genelinde istikrar ve güvenlikle 

ilgilidir. Bütün bölge Avrupa perspektifine sahip olmalıdır.”  

Avramopoulos, Kosova vatandaşları tarafından yaratılan göç riskleriyle ilgili endişelerini dile getiren 

bir dizi üye ülkenin olduğunu da sözlerine ekledi. AB Komiseri Dimitris Avramapoulos ayrıca 

Kosova’nın vize kolaylaştırma anlaşmasından faydalanmayan tek Batı Balkan ortağı ve 

vatandaşlarının bölgede AB’ye seyahat etmek için vizeye ihtiyacı olan tek ülke olduğunu ifade 

etti. 

Kaynak: http://www.kosovahaber.net/?page=2,9,50683 
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Yeni Anlaşmalar Görüşüldü 

 

Başbakan Yardımcısı Fatmir Limaj, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar ile 29.03.2019 görüştü.  

İki ülke arasında ilişkiler, bu ilişkilerin daha da derinleştirilmesi özellikle ekonomi ve savunma 

alanında olmak üzere değişik alanlarda yapılacak anlaşmalar imkânlarının da alındığı görüşmeyle 

ilgili Başbakan Yardımcısı Fatmir Limaj,  sosyal medya aracılığıyla şu açıklamayı paylaştı:  

 “Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar’ı bir görüşme için bugün kabul ettim ve bu vesile ile 

yönetimimde Türkiye’ye yapılan heyetimizin ziyareti için çabaları nedeniyle Büyükelçi Sakar’a 

teşekkür ettim. Aynıca bu görüşmede iki ülke arasında ilişkiler ve özellikle ekonomi ve savunma 

alanlarında olmak üzere bu ilişkilerin değişik alanlardaki yeni anlaşmalarla daha da derinleştirilmesi 

imkânlarını ele aldık.” 

Kaynak: https://indeksonline.net/limaj-takohet-me-ambasadorin-e-turqise-bisedojne-per-disa-

tema/  

GÜVENLİK 

Kosova NATO Üyeliğini Hedefliyor 

 

Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, güven tazeleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i kutladı.  

Cumhurbaşkanı Thaçi kutlama mesajında diğerleri arasında şu ifadelere yer verdi:  

“Güvenli bir ortamın sağlanması destekleriniz için NATO’ya ve Siz’e minnettarız. Balkanlar'da barışı 

güvence altına alınması tek yolu diyalog ve Kosova’nın ‘Partners for Possibility’ ile NATO’ya hemen 

kabul edilmesi teşkil etmektedir. Vatandaşlarımızın ortak hedefi budur.”  

Kaynak: http://www.kosovahaber.net/?page=2,9,50709  

https://indeksonline.net/limaj-takohet-me-ambasadorin-e-turqise-bisedojne-per-disa-tema/
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BİLİM 
Kosova İnovasyon Alanında Balkanlar’ın Merkezi Olacak 

Meclis Başkanı Kadri Veseli, İnovasyon ve Girişimcilik Bakanı Besim Beqaj’la beraber Prizren’deki 

İnovasyon ve Eğitim Parkı’nı ziyaret etti.  

 

Ülke ekonomisinin güçlenmesi ve Kosova gençlerine yeni iş yerlerin açılmasına destek olması 

beklenen bu parka, fikirlerini gerçekleştirmek için yüzlerce genç yenilikçinin yerleşmesi 

bekleniyor.İnovasyon ve Eğitim Parkı’nda Meclis Başkanı Kadri Veseli ve İnovasyon Bakanı Besim 

Beqaj, Alman KFOR’unun yaklaşık 40 Milyon Avro değerinde hibe olarak bıraktığı ve 40 hektarlık 

alanın kapsandığı bu parkın sunduğu imkanlardan Park Müdürü Wolfgang Leidig tarafından 

bilgilendirildiler. Bu vesile ile Meclis Başkanı Kadri Veseli, ülkemizin girişimcilere sunduğu bu şartlarla 

Kosova’nın Balkanlar’da inovasyon merkezi olacağını söyledi.  

Veseli, bu merkezin Kosova için bir imkan ve bir mucize olacağını da ifade etti.İnovasyon ve 

Girişimcilik Bakanı Besim Beqaj ise birçok donanım ve Alman KFOR’u ve Hükümeti’nin 40 milyon 

Avro üzerinde bıraktığı bir büyük bir mali değerle bu parkı ülke için çok değerli bir alan olarak 

değerlendirdi. İnovasyon Park Müdürü Wolfgang Leidig parka yerleşmeleri için bu yılın ortalarında 

işletmelere çağrıda bulunacaklarını söyledi.  

Kaynak: http://www.kosovahaber.net/?page=2,10,50705 
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SOSYAL HAYAT 

Kosova'da kumarhane ve şans oyunları işletmeleri kapatılıyor 

 

Kosova'da muhalafet partilerinin isteği üzerine ülkede işletilen kumarhane ve şans oyunları 

işletmelerinin kapatılmasını gündeme getirdi.  

Kosova'da muhalafet partilerinin isteği üzerine olağanüstü toplantı gerçekleştiren Kosova Meclisi, 

ülkede işletilen kumarhane ve şans oyunları işletmelerinin kapatılmasını gündeme getirdi.  

Toplantıda konuşan milletvekilleri, kumarhane ve şans oyunları işletmelerinin toplum yapısını 

olumsuz yönde etkilediği, sosyal ve ekonomik anlamda büyük zararlara yol açtığı gerekçesiyle, 

yapılacak olan yasal düzenleme ile bu ve buna benzer mekânların derhal kapatılması gerektiği 

yönünde görüş bildirdiler.  

Milletvekillerince sunulan kanun teklifi, oy birliği ile kabul edildi. Teklifin meclis kurulunda 

onaylanması bekleniyor.  

Çok sayıda kaçak kumarhane ve şans oyunu işletmelerinin olduğu Kosova'da, son günlerde birçok 

cinayet işlenmiş ve konu Meclise taşınmıştı.  

Kaynak:https://www.borsagundem.com/haber/kosovada-kumarhane-ve-sans-oyunlari-

isletmelerikapatiliyor/1397174  

Priştineli Türk Öğrencilerden Görkemli Çanakkale Zaferi Programı 

 

Türk ulusunun kahramanlık destanını yazdığı Çanakkale Zaferi'nin 104’üncü yıldönümü vesilesiyle 

Priştine’de Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı düzenlendi.  

https://www.borsagundem.com/haber/kosovada-kumarhane-ve-sans-oyunlari-isletmeleri-kapatiliyor/1397174
https://www.borsagundem.com/haber/kosovada-kumarhane-ve-sans-oyunlari-isletmeleri-kapatiliyor/1397174
https://www.borsagundem.com/haber/kosovada-kumarhane-ve-sans-oyunlari-isletmeleri-kapatiliyor/1397174
https://www.borsagundem.com/haber/kosovada-kumarhane-ve-sans-oyunlari-isletmeleri-kapatiliyor/1397174
https://www.borsagundem.com/haber/kosovada-kumarhane-ve-sans-oyunlari-isletmeleri-kapatiliyor/1397174
https://www.borsagundem.com/haber/kosovada-kumarhane-ve-sans-oyunlari-isletmeleri-kapatiliyor/1397174
https://www.borsagundem.com/haber/kosovada-kumarhane-ve-sans-oyunlari-isletmeleri-kapatiliyor/1397174
https://www.borsagundem.com/haber/kosovada-kumarhane-ve-sans-oyunlari-isletmeleri-kapatiliyor/1397174
https://www.borsagundem.com/haber/kosovada-kumarhane-ve-sans-oyunlari-isletmeleri-kapatiliyor/1397174
https://www.borsagundem.com/haber/kosovada-kumarhane-ve-sans-oyunlari-isletmeleri-kapatiliyor/1397174
https://www.borsagundem.com/haber/kosovada-kumarhane-ve-sans-oyunlari-isletmeleri-kapatiliyor/1397174
https://www.borsagundem.com/haber/kosovada-kumarhane-ve-sans-oyunlari-isletmeleri-kapatiliyor/1397174
https://www.borsagundem.com/haber/kosovada-kumarhane-ve-sans-oyunlari-isletmeleri-kapatiliyor/1397174
https://www.borsagundem.com/haber/kosovada-kumarhane-ve-sans-oyunlari-isletmeleri-kapatiliyor/1397174
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Priştine’de Türkçe eğitim yapılan tek ilköğretim okulu konumundaki  “Elena Gjika” ilköğretim Okulu 

öğretmenleri ile Prizren merkezli Kosova Türk Yazarlar Derneği’nin ortaklaşa girişimiyle düzenlenen 

programda, şiir, resital ve türkülerle Çanakkale zaferi ve düşen şehitler yüceltildi.  

Çanakale şehitlerinin büyük bir minettarlıkla anıldığı görkemli program,  saygı duruşu ve 6’ıncı ile 

7’inci sınıf öğrencileri tarafından icra edilen Türkiye ve Kosova milli marşlarının okunmasıyla başladı.  

Yeni bir ruhun, bir dirilişin destanını yansıtan Çanakkale Zaferi ile ilgili sinevizyonu yine Çanakkale 

ruhunu yaşatan ve Türk öğrenciler tarafından okunan şiirler, resitaller, gitar ve flüt eşliğinde türküler 

izledi.  

Ardından da Çanakkale Zaferi’nin önemine değinen Kosova Türk Yazarlar Derneği Başkanı Zeynel 

Beksaç, bugün kutlanan bu zaferin Türk tarihinde ayrı bir yeri olduğunu, Çanakkale Zaferi’nin Türk 

edebiyatında seçkin bir yere sahip olduğunu belirtti.  

Programın devamında Kosova Türk Yazarlar Derneği üyeleri şairler, Enver Baki, Taner Güçlütürk, 

Yunus Şimşek, Birsen Gota ve Zeynek Beksaç tarafından okunan şiirler, programa ayrı bir renk kattı.  

“Elena Gjika” ilköğretim Okulu Müdürü Yardımcısı Agnesa Raşit Globoder de programın sonunda 

yaptığı kısa konuşmada, Çanakkale ruhunun ebediyen yaşayacağını, Kosovalı Türk öğretmen ve 

öğrenciler olarak bu önemli günü daima yaşattacaklarını belirtti.  

Büyük bir özenle hazırlanan program, katılımcılar tarafından beğeniyle izlendi. Progranın sonunda 

şairler tarafından öğrencilere şiir kitapları dağıtıldı.  

Kaynak: http://www.kosovahaber.net/?page=2,11,50549  

 

  

http://www.kosovahaber.net/?page=2,11,50549
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TACİKİSTAN 

 

SOSYAL HAYAT 

Birkaç gün boyunca Navruz marşı, Tacikistan Cumhuriyeti'nin açık mekânlarında belirgin ve yüksek 

sesle ses çıkardı. Yıldızların altındaki muhteşem havai fişeklerin de dâhil olduğu büyük renkli festival 

etkinlikleri Duşanbe'de gerçekleşti ve Taciklere ve başkentin dünyanın farklı yerlerinden (ABD ve 

Avrupa'dan Rusya ve Çin'e kadar) sayısız misafirine derin bir etki bıraktı. 

 

Bahar uyanış ve yenilenme pankartı altında, Duşanbe, bir süredir dünya çapında kutlanan genç 

tatil Navruz'un en iyi geleneklerinin gerçek koruyucusu olarak hareket ederek farklı ulusların, 

kültürlerin ve dinlerin temsilcilerini birleştirmeyi başardı. Tacikistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 

Emomali Rahmon'un saygınlığı bu konuda büyük rol oynadı. 

Kaynak: https://news.tj/ru/news/tajikistan/society/20190324/265726 
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Navruz hakkında felsefi bir bakış açısıyla. Antik bayramın felsefesi üzerine Akbar Tursun 

Yeryüzünde, diğer kültürlerin ve medeniyetlerin ruhsal alanı dışında var olan veya var olan izole 

edilmiş bir kültür veya medeniyet yoktur. İnsan uygarlığının karmaşık ve bazen dramatik tarihinde 

her zaman, kültürlerin diyalogu her zaman gelişmenin ruhsal enerjisinin bir kaynağı olarak hizmet 

etti. Bu sürekli diyalogda kendine özgü bir köprünün rolü, yüzyıllar boyunca birleştirici bir güç olarak 

hareket eden gerçek ulusal bayramlar tarafından oynandı ve çalındı. Aralarında özel bir yer 

Navruz. 

Başlıca özelliği, benim görüşüme göre tükenmezlik. Navruz kendisini olumsuz sosyokültürel 

koşullarda bulduğunda, sihirli kuş Anka kuşu gibi yeniden canlandı. Orta Doğu'dan, Balkanlardan 

ve Kafkasya'dan Orta ve Güney Asya'ya kadar geniş bir bölgede yaşayan kutsal ibadet edenlerin 

yönünden Navruz'a olan saygılı tavrı, Rusya ve Çin’in belirleyici bir rol oynadı ve hala belirleyici bir 

rol oynuyor. 

Lavrov, SCO Genel Sekreteri olarak yaptığı büyük çalışmalardan dolayı Rashid Alimov'a teşekkür 

etti. 

Asırlık tarihi boyunca, Navruz kültürel bir çeşitliliğin görkemli bir kutlaması, ilham kaynağı ve çekici 

bir güç haline geldi. İnsanlar arasında dostluk köprüleri inşa etme, ortak olarak gezegende daha 

barışçıl ve sürdürülebilir bir yaşamın temelini atma yeteneğini ortaya koydu ve somutlaştırdı. Ayrıca, 

dünya kültür tarihinin belli bir aşamasında, Navruz'un tüm insanlığın paylaştığı evrensel değerleri - 

uyum ve hoşgörü arzusu, karşılıklı saygı ve karşılıklı anlayış, iyi niyet ve diyalog yoluyla karmaşık 

sorunların çözme isteği - olduğu söylenebilir. 

Günümüzde, dünya hızla değiştiğinde ve zorluklar ve tehditler giderek artıyorsa, barış ve uyum 

içinde yaşama kabiliyetine olan ihtiyaç her zamankinden daha acildir. Nevruz - gerçekten ulusal 

bir tatil olarak - farklı kültürlerden insanlar arasında karşılıklı saygı ve anlayışa dayalı barış ve uyumu 

sağlamak için güçlü bir çağrı yapıyor. UNESCO'nun on yıl önce Nevruz'u İnsanlık'ın Somut Olmayan 

Kültürel Miras Temsilcisi Listesinde içerdiklerinde tatilin bu özelliklerinden de geçtiğine inanıyorum. 

"Navruz'dan Navruz'a": Ulusal Müze'de geleneksel bir sergi açıldı. 

Barış çağrısı ve diyalog kültürü, güvenli, barışçıl ve adil bir küresel toplumun ortak inşası, Nevruz 

tatilinin özünde yatmaktadır. UNESCO'nun kararının ardından Tacikistan Cumhuriyeti girişimi ve bir 

dizi başka devlet tarafından BM Genel Kurulunun 64. oturumunun Uluslararası Navruz Günü'nü 

kutlamak için özel bir karar alması tesadüf değil. Bu kararın üç özelliğine dikkat çekmenin önemli 

olduğunu düşünüyorum. 

İlk olarak, “Barış Kültürü” olarak adlandırılan gündem maddesi uyarınca karar verildi. Böylece 

alınan kararın, Nevruz'un zengin tarihine ve ritüellerine dayanarak tüm insanlığa hitap ettiği, doğal 

dünya ile uyum içinde yaşadığı, kırılgan dünyayı koruduğu ve iyi niyetini güçlendirdiği vurgulandı. 

Küresel değişim ve belirsizlik çağında, Navruz'a böyle bir yaklaşım özellikle öneml idir: Bu tatil, 

çeşitlilikteki sonsuz birliğin değerinin en iyi kanıtı ve insanlığın ortak bir kaderi olduğunu hatırlatır. 

İkincisi, Genel Kurul'un kararını oybirliği temelinde, yani bütün BM üye devletlerinin birliği ve rızasıyla 

verdiğine dikkat etmek önemlidir. Aslında buna, binlerce yıl boyunca dünyanın farklı kıtalarında 

yaşayan sayısız halk tarafından kutsal olarak saygı duyulan tatil için uluslar topluluğunun derin 

saygının bir tezahürü denilebilir. 

Havai fişek Nevruz. Duşanbe tatil selamı sırasında nasıl sevindi. 

Üçüncüsü, karar, bilinçli bir şekilde, her gün insanların ortaya çıkan doğanın bozulmamış 

güzelliğinden zevk aldıkları zaman, gücünün ve kırılganlığının üzerinde durduğu ilkbahar arifesinde 

verildi. Bu nedenle, BM Genel Kurulu, Nevruz'un insanlığı yalnızca ortak mavi gezegenimizin 

sevgisinde birleştirdiğini değil, aynı zamanda insanları koruma ve korumaya özen göstererek daha 

fazla özen göstererek doğayla uyumlu yaşamaya teşvik ettiğini vurgulamaya çalıştı. 
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Kaynak: https://news.tj/ru/news/tajikistan/society/20190323/o-navruze-s-filosofskoi-perspektivi-

akbar-tursun-o-filosofskoi-perspektivi-akbar-tursun-o-filosofii-drevnego-prazdnika 

 

Haft Sin festival masasında Nevruz'u kutlayan ve Hafız'ı okuyan Kader ailesi 

Genel olarak Doğu halklarının, özellikle de Orta Asya'nın tarihinin felsefesinin manevi özü süreklilik 

kategorisidir. Doğu görüşünde, “zamanların yaşayan bağlantısı” soyut bir metafor değil, tarihsel bir 

gerçekliktir. Tarihsel gerçeklik, nesiller boyunca sadece bir başarı değildir; Geçmiş, şimdi ve 

gelecek nesiller, sürekli ve ayrılmaz bir kültürel gelenek zinciri ile birbirine bağlanır.  

Yeni Yıl tatili Navruz, Tacik halkının (Nevruz'u kutlayan diğer ülkeler gibi) yaşayan kültürel geleneğini 

kişileştirerek, tarımsal medeniyetin önde gelen sosyal ideali olarak ruhsallaştırılmış emeği yüceltir. 

Bu medeniyetin şafağında yanan Ahura kutsal ateşi hala büyük bir manevi misyon gerçekleştiriyor. 

Tarihsel olarak dirençli insanlara, en eski Yeni Yıl tatili dünyasının yaratıcısına, parlak, ahlaki esin 

kaynağı olan bir özlem aşılar. Ne bir geçiş batonu bir neslin elinden başka bir neslin eline, bir geçmiş 

dönemden diğerine, sadece bir sonraki dönemden geçiyor. 

Bu nedenle, tarihsel seyirde şiddetli bir değişim yaşanması her zaman gerçek bir tehlike altında 

olan Navruz olması şaşırtıcı değildir. 

Orta Asya'da Sovyet gücünün kurulduğu zamanlarda Ateist Bolşevikler, “1926'da” Nevruz 

kutlamalarını “Müslüman” bir tatil olarak resmen yasakladılar. Ancak, bu şaşırtıcı değildi. 

Çok daha şaşırtıcı olan başka bir gerçek. Tarihsel kaderin ironisi, zamanımızda zaten ülkemizin 

bağımsız kalkınması koşullarında, diğer yerel köktendinci ulemaların Nevruz kutlama yasağını talep 

etmeye başladığı, ancak tam tersi ideolojik karardan yola çıkarak: Nevruz'un “gayrimüslim”, yani 

“putperest” olduğu yönünde bayram, kutlama - “haram” ve bu nedenle, ulusal bayram Navruz 

vesilesiyle Müslümanların kutlamalara katılmalarını yasaklamak gerekiyor! Böyle bir arkaik konum, 

ülkenin ulusal birliğini (wahdat-ve-milli) geniş anlamda açıkça baltalamaktadır! (Elbette, bu 

teolojik arkaikliğin ardında modern sesin iyi tanımlanmış politik güdüsü yatmaktadır, ancak analizi 

bu metnin kapsamı dışındadır.) 

Evet, ulusal bayram olarak Navruz aslen İslamcı değildi. Prensip olarak, dini değil, laik bir tatildir - 

Beruni’nin sınıflamasına göre “babalardan miras kalanlar” arasında arapça değil, Ajam kökenli 

olanları belirteceğiz. 

Fakat merak uyandıran: dini ve ideolojik açıdan önemli görünen bu ayrıntı, Arap devletlerinin 

delegasyonlarının BM'nin Navruz'u "Uluslararası Bir Gün" ilan etme önerisini oybirliğiyle 

desteklemesini engellemedi! Aralarında Suudi Arabistan da vardı. 

Eski Aryan dünya görüşünün temellerini daha derine inerek, bunun Hayam’daki Navruznam’te 

açıkça ifade edilen rasyonel inanca dayandığını söyleyebiliriz: 
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"Birleşik düzen denge tarafından belirlenir ... Bu dünya sadece denge ile kurulur, teşekkürler." 

Denge, Batılı Aryan düşünce tarzının kategorik yapısının, hem rasyonel hem de akılcı olmayan başlı 

başına önemli bir unsuruydu. (Müslüman Doğu’da, Hıristiyan Batı’nın aksine, bu düşünce biçimleri 

birliktelik içindeydiler. Felsefe ve astroloji rasyonel ve akılcı olmayanlar arasında bir köprü görevi 

görüyorlardı.) Aryan düşünce tarzının ahlaki bir vektörünün arketip öncesi tahsisi göz önüne 

alındığında, Arya düşünce tarzının ahlaki bir vektörünün aritmetik düşünüldüğü, bir hisolojik 

atalarımızın eski çağlarda ve Orta Çağ boyunca yaşam tarzlarına ve düşünce tarzlarına hâkim 

olan ılımlılık etiğini sarar. 

Mısır'daki Tacikistan Büyükelçiliği'nde Nevruz'u kutladı 

Genel kültürel denge fikrine dayanan düzenleyici etik, hem yetersiz (tafrit) hem de aşırı (ifot) eşit 

şekilde kınadı. İslam'ın önde gelen teologlarından biri olan Horasanlı Ebu Hamid el Ghazali, bu 

aşırılıkları hem “aşırı” hem de “mükemmel” olarak nitelendirilen ılımlılığı kınadı. 

Nevruz ile denge tarihi arasındaki organik bağlantıyı göstermek için, önce bu söylemin soyut bir 

metafizik fikir olmadığını söylemek gerekir. Hayam denge kavramı aynı zamanda güzel bir yüzün 

anlamı hakkındaki durumsal düşüncenin bir ürünü değildir - sırayla, ilk bakışta yüksek soylulardan 

sıkıcı bir okuyucuyu eğlendirmek amacıyla “Navruznam” e dahil olan “rastgele” tema. 

Norwuz kültürü standartları aynı zamanda ılımlılığın etiğine de dayanmaktadır. Orta Asya Yeni Yılı 

tatili, diğer ulusal kutlamalar gibi, çok seslidir ancak sesi sessizdir. 

DUSHANBE, 03/23/2019 / NIAT "Khovar" /. Bugün, 23 Mart 2019'da, Tacikistan Cumhuriyeti Devlet 

Başkanı Kurucusu Emomali Rakhmon, Tacikistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ulusun Lideri - Uluslar 

Arası Navruz adına bir dizi devlet ve dış ülke adına tebrik telgrafları aldı. 

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın kutlama telgrafında şöyle yazılmıştır: 

“Sayın Bay Başkan, 

Size, ailenize ve Tacikistan halkına neşeli ve aydınlık bir Navruz diliyorum. Bu muhteşem tatil 

gününde, Amerika ve dış dünyadaki çoğu insan birlikte doğanın canlanmasını ve yenilenmesini 

kutluyor. 

Geçtiğimiz on yıllar boyunca, Amerika Birleşik Devletleri ve Tacikistan sorunları çözmek için birlikte 

çalıştılar. Halklarımızın, Tadzhiklerin, Amerikalıların ve tüm dünya halklarının refahını tehdit eden 

terörle mücadelede sadık ortaklar olmalarına sevindim. 

Ekonomik işbirliği açısından, Amerikan işinin Tacikistan'la yakınlaşma için yeni fırsatlar aradığına 

memnunum. Yeni Yılınız Kutlu Olsun! ” 

Pakistan İslam Cumhuriyeti Devlet Başkanı Orif Alvi, aşağıdaki tebrik telgrafını gönderdi: 

"Ekselansları, 

Lütfen, parlak Novruz kutlamaları vesilesiyle içten tebrikleriniz için sonsuz minnettarlığımı kabul edin. 

Nevruz, hayatı yüceltmek ve ilkbaharın geldiğini haber veren, doğanın canlanma hissini 

yenilemenin mutluluğunu ifade etmek için iyi bir nedendir. 

Bu kutsanmış günün şerefine, Size, Ekselansları, sağlık ve mutluluğu ve Tacikistan'ın sonsuz gelişimini 

ve refahını diliyorum. 

Bu fırsatı bir kez daha size temin ederim ki Ekselansları, size olan saygımdan dolayı. ” 

Uluslararası Nevruz kutlamaları ile ilgili olarak telgrafların ülke başkanına gelişi devam ediyor. 

DUSHANBE, 03/21/2019 / NIAT "Khovar" /. 21 Mart 2019'da, Tacikistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 

Nation Lideri Barış ve Ulusal Birlik Kurucusu'nun katılımıyla, Duşanbe'de, Dushanbe'deki Dusti 
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Meydanı'nda Rustami Emomali tarafından saygı duyulan Emomali Rakhmon'a ve Duşanbe'ye 

saygı duydu. 

“Navruz Karnavalı” katılımcıları, ulusun lideri saygın Emomali Rahmon ile büyük bir samimiyetle 

karşılaştı. 

Karnaval mekanı, bahar tatili onuruna ve Uluslararası Navruz'un sembolüne göre posterlerle 

süslenmiştir. 

Tacikistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, tören kültür programının başlamasından önce Emomali 

Rakhmon'a saygı duymadan önce, Uluslararası Tatil Navruzu'nda Tacikistan'ın görkemli insanları 

olan tüm katılımcıları tebrik etti. 

Devlet Başkanı'nın kutlama konuşmasından sonra, Emomali Rahmon'a saygılı bir festival programı 

başladı. 

Bir bütün olarak “Navruz Karnavalı”, özellikle “Navruz Symbol”, “Bahar Haberciler”, “Bahar 

Saldırganları”, “Çiçek Dağıtım Töreni”, “Sumanaka Hazırlama Töreni”, “Toprak İşleme Töreni”, “13 

Çeşit Kültür ve Eğlence Bölümünden oluşuyor. Anne, sonsuzluğun bir sembolüdür.”,“ Sairi ob ”(Suda 

yürümek) ve diğerleri, her biri özel bir anlamı olan ve Uluslararası Tatil Navruz'un sembollerini 

kişileştiren diğerleridir. 

Genel olarak “Navruz Karnavalı” na antik Tacik halkının bayramının tüm geleneklerini gösteren 24 

binin üzerinde insan katıldı. 

“Navruz Karnavalı”nın ilk bölümü, katılımcılar Yaşam Kapısı ve Ateş sembolünün büyük 

tasarımlarıyla meydanına girdiklerinde “Giriş” ile başladı. 

Festival programının bir diğer bölümü ise Nevruz'un antik tarihini simgeleyen “Jamshed Tronu” idi. 

Navruz Karnavalı programına "Navruz Haberciler" - baharın geleceği hakkında iyi haberler getiren 

vinçler, kırlangıçlar ve kelebekler gibi diğer geleneksel semboller de dahil edildi ve genel ilgi gördü. 

“Baharın Saldırısı” bölümünde “Bahar” dansçıları peri dansı yaptılar ve bayramlara özel bir ihtişam 

verdiler. 

“Çiçek dağıtım töreni” bölümü eski Navruz geleneklerini sergiledi - eski zamanlarda çocuklar ve 

gençler, çiçek dağıtıyorlar, herkese baharın gelmesiyle ilgili iyi haberi anlattılar. 

Tarihi kayıtlar, Sumanak'ın doğrudan Navruz ile ilgili olan yemeklerden biri olduğunu gösteriyor. 

“Sumanaka'nın hazırlık töreni” ve “Yedili Navruz yemeği” bölümleri ulusal yemeklerin, halk 

geleneklerinin ve ritüellerin canlanmasına ayrılmıştı. 

Atalarının geleneklerini içine alan "çiftçilik töreni" ve fide dikimi sanatsal biçimde sunuldu. 

“Ashagulon” bölümünün katılımcıları, büyük tablak (davul) etrafındaki kareye girdiler, “Sairi ob” - 

“Anahita”, “Varzishi shoyyon” (Spor neşedir), “Anne sonsuzluk sembolü” - büyük bir düzen "Bir beşik 

ile anne" ve bir dans entourage. Her bölümün seyirciye Nevruz'un tarihi, gelenekleri ve ayinlerini 

tanıttığı not edilmelidir. 

Karnavalın önemli bir parçası, ulusal kıyafetler ve enfes Tacik yemekleri gibi halk el sanatlarıydı. 

Duşanbe'nin dört ilçesi, 32 araba süslemesi, ulusal kıyafet sakinleri halk sanatları bölümünde yer 

aldı. Bu bölümdeki sanatçılar ve amatör zanaatkârlar, Tacik halkının kültürünü değerli bir biçimde 

temsil eden ulusal kıyafet ve halk yemeklerini gösterdiler. 

“Navruzovsky sevinme” bölümünde, 2500 katılımcıya, aynı zamanda Tacik halkının kültürünün bir 

parçası olan ülkenin bölgelerinin düğün törenlerinde şarkı ve dans gösterildi. Festivalde ülkenin tüm 

bölgelerine saygı duyulan Nevruz gelenekleri yansıtıldı. 
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“Navruz Karnavalı”nın ilk kez ülkenin başkenti - Duşanbe'de yapıldığı, burada kahkaha ustalarının 

ve ip cambazı yürüyüşçülerinin seyircilerin yüreklerini yetenekli yetenekleriyle memnun ettikleri 

unutulmamalıdır. 

Ülkenin bağımsızlığı döneminde, saygın Emomali Rahmon'un millet liderinin inisiyatifinde, ulusal 

kültürün kapsamlı gelişimine özel önem verildi; bu süre zarfında, zaman içinde unutulan bir dizi 

ulusal gelenek ve ritüel yeniden gündeme geldi. 

Ülkede “Navruz Karnavalı” nın organizasyonu Devlet Başkanının eğitim politikasının mantıklı bir 

devamıdır. 

"Navruz Karnavalı", etkinliğin üreticilerinin, tatilin tüm geleneklerini ve ritüellerini, Navruz'un tüm 

ritüellerini gözlemlemenin inceliklerini yüksek bir düzeyde sergilediklerini gösterdi. 

Duşanbe kentindeki Uluslararası Tatil Navruz kutlamalarında renkli gösteriden etkilenen yabancı 

konuklar katıldı. 

Duşanbe'deki bilgilendirici program olan “Navruz Karnavalı” nın yeni haliyle, toplanan sakinlere ve 

başkentin misafirlerine büyük neşe getirdi. 

Sonuç olarak, Tacikistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, saygın Emomali Rakhmon, Duşanbe Şehri 

Devlet Gücü İcra İdaresi Başkanlığı, yönetmenler, sanatçılar ve amatör sanatçılar için önderlik etti. 

Tacikistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ulus Lideri tarafından yapılan konuşmada, Duşanbe'deki 

"Navruz Karnavalı" töreninde Emomali Rahmon'a saygı duyuldu. 

21 Mart 2019 

Sevgili vatandaşlar! 

Bu anlarda, büyük ulusal bayram geldiğinde - parlak Navruz, bağımsız Tacikistan'ın başkenti 

Duşanbe'nin tüm sakinlerini ve misafirlerini içtenlikle tebrik ediyorum. 

Her birimizin gururu, Tacikistan’ın dünyanın Tacik’lerin ümidi olan güzel başkenti Duşanbe’de, 

Nevruz Karnavalı’nın, bugün bu antik tatilin kültürel geleneğinin tezahürlerinden biri olarak 

gösterdiği gibi, her yıl daha da görkemli olarak kutlanması. 

Tarihsel verilere göre, Navruz kutlamalarının birinde, atalarımız “Navruz Karnavalı” adında büyük 

bir etkinlik düzenlediler ve tüm yılın çiçek açacağını, mutluluğun ve refahın her evde hüküm 

süreceğini sevindi ve hakaret etti. 

Nevruz geleneklerinden çıkan bilge talimatların yerine getirilmesi ve izlenmesi, Nevruz'un özünde 

ve milli bayramda olması ve kalplerin, nazik düşüncelerin, hümanizmin ve yaratılışın cömertliğini 

teyit ettiği önemli yönlerinden birine tanıklık eder.  

Başka bir deyişle, kutlama günü, yaya ya da at sırtında sayısız insan şehirlerin etrafında festivaller 

düzenledi ve Navruz'un geleceği hakkında iyi haberler yaydı. 

Yine bu gün, varlıklı insanlar, cömert ruhlardan insanlar, “Navruz Karnavalı”na katıldılar ve bir 

fırsattan yararlanarak, ihtiyaç sahiplerine ve yetimlere yardım etmek için acele ettiler. 

İnsanlar bir araya geldiler ve toplu halde iyi işler yaptılar, birbirlerine yardım ettiler ve arkadaşlık ve 

karşılıklı anlayış duygusunu güçlendirdiler. 

Bugün Duşanbe'de gerçekleşen Navruz Karnavalı, Tacikistan'daki bağımsızlık döneminin ruhuna 

karşılık gelen en iyi Navruz geleneklerini temsil ediyor. 

"Navruz Karnavalı" insanlara barış, istikrar ve ulusal birliğe dayanan birçok yeni zevk veriyor. 

Navruz'a uluslararası bir tatil statüsü vermek, dünyanın dört bir yanındaki insanların bu tatilin yaratıcı 

ve insancıl felsefesini hissetmelerini sağladı ve Navruz'un yalnızca onu üreten toprağa ait 
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olmadığından emin olmakla kalmayıp aynı zamanda dünya çapında bir dostluk, karşılıklı anlayış 

ve karşılıklı destek faktörü olarak da hizmet edebileceğinden emin oldu. 

Sevgili vatandaşlar! 

Duşanbe sakinlerinin yaşadığı yüksek maneviyat ve coşku, hükümetin ve ülke hükümetinin 

girişimlerine ve girişimlerine verilen destek, tüm sevgili vatandaşlarının Navruz'u sevinç ve yaratıcı 

eylemlerle karşıladığının ve bu bayramın 28'in arifesinde yeni başarıların öncüsü olacağına 

inandığının açık bir göstergesidir. Tacikistan Devlet Bağımsızlığı'nın yıldönümü. 

Navruz'un ülke çapındaki kutlaması, Anavatanımızın her köşesini düzenleme adına, egemen 

devletimizin sosyo-ekonomik gelişimini sağlama adına birlik ve birlik ihtiyacını ikna edici bir şekilde 

kanıtlıyor. 

Tacikistan'ı geliştirmek için tüm planların uygulanmasında hepinize başarılar ve başarılar diliyorum, 

bir kez daha Duşanbe halkını, atalarımızın yeni yılı olan Navruz'un büyük bayramının 

başlangıcından dolayı içtenlikle tebrik ediyorum ve her eve refah, bereket ve bolluk diliyoruz; ulusal 

birlik ve yeni büyük başarılar. 

Tacikistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Ulus Lideri tarafından yapılan konuşmada, Uluslararası 

Tatil Gezgini'nin şerefine gala etkinliğinde Emomali Rahmon'a saygı duyuldu. 

 

20 Mart 2019, 12:00 

Sevgili vatandaşlar! 

Saygıdeğer misafirler ve değerli konuklar! 

Nevruz'un altı bin yıldan fazla bir tarihi var, en büyük ulusal bayramımız ve ataların Yeni Yılı, bize eski 

çağlardan beri iniyor. Gençlerden yaşlılara neşe ve neşeyle şanlı atalarımız baharın başlangıcını 

ve doğanın uyanışını selamladı. 

Bu anlarda, bu büyük uluslararası bayramın arifesindeyken, Tacikistan'ın tüm görkemli insanlarını, 

yabancı vatandaşlarını, tüm Farsça konuşan dünyayı, entelijensiyayı, diplomatik kolordu 

temsilcilerini ve hepinizi - saygıdeğer hediyeleri içtenlikle tebrik ediyorum. 

Tacikistan’a bugünkü Navruzovsky kutlamaları için gelen ve Tatar halkını kutlayan, Navruzovsky’nin 

kutlamalarını kutlamak için ülkemize sayın konuğumuzu Sayın Minnikhanov, Rustam Nurgaliyevich’i 

selamlıyorum. 

Bugünkü etkinliğe, Banka Stratejik ve Operasyonel Konular Direktörü Bayan Mariam Sherman ve 

kalkınma ortaklarının temsilcilerinin yanı sıra danışmanlık ve müteahhitlik şirketlerinin başkanlarının 
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başkanlık ettiği bir Dünya Bankası heyetinin de katılımıyla, Uluslararası Navruz vesilesiyle hepsini 

tebrik ediyorum. 

Yüzyıldan yüzyıla, Tacik halkı Navruz'u devraldı ve günümüze bildirdi. 

Anavatanımız tarafından edinilen bağımsızlık sayesinde, Nevruz yalnızca resmi bir tatil ilan etmekle 

kalmadı, aynı zamanda Hükümet tarafından yapılan çabaların bir sonucu olarak, ülke uluslararası 

statü kazandı ve dünya çapında kutlandı. 

Bu, eski Tacik halkı, Tacikistan sakinlerinin atalarının geleneklerini ve geleneklerini onurlandıran 

herkes için bir gurur kaynağıdır. 

Temel özü, insan ırkının mutluluğu, refahı ve yok edilemezliği olan bu tatil, insanlara karşılıklı anlayışı 

ve barış içinde bir arada yaşama, fayda ve yaratıcılığı öğretir, doğaya ve servetine sevgi ve 

dikkatli davranma çağrısında bulunur. 

Bu çağ, özellikle çağımızda, insanlığın hızlanan küresel ısınma sürecinin bir sonucu olarak benzeri 

görülmemiş zorluklarla karşı karşıya kalması durumunda, muazzam, çok önemli bir öneme sahiptir. 

Birleşmiş Milletlerden Nevruz'u uluslararası bir tatil olarak kabul etmesini ve gezegenin çeşitli 

bölgelerinde kutlamalarını önermesini sağlayan faktör budur. 

Navruz günlerinde, ulusal özünü ve milliyeti ifade eden Navruz'da gelenekleri kutlamak için 

toplantılar düzenlemek, yaşları, milletleri ve dini ne olursa olsun, yaşlıları ve gençleri birbirlerini ve 

tüm dünyayı ziyaret etmek gelenekseldir. 

Aslında, Navruz'un dini ve politik dünya görüşü ile hiçbir bağlantısı yoktur, milliyetçiliği ve ırkçılığı 

reddeder ve temeli insanlığı, insanı ve doğanın yüceltilmesidir. 

Navruz'un yaş açısından en eski dinlerden iki katı kadar eski olduğuna dikkat edilmelidir - Zerdüştlük. 

Navruz bir ekinoks tatilidir, yaşam biçimini, tarımsal çalışmanın başlangıcını, ilkbahar ekimini ve her 

türlü yaratıcı inisiyatifleri dengelemek için bir dönemdir. 

Uzun bir kış soğukluğundan sonra, insanlar sıcaklığın başlangıcını, doğanın uyanışını ve yeni bir 

yaşamın başlangıcını habercisi olarak Nevruz ile tanışırlar. 

Bu yıl Navruz vesilesiyle kutlamalar yapmaya karar verdik, konukların ve aydınların Khatlon 

bölgesindeki Nurek kentine katılımıyla. 

Çok eski zamanlardan beri, Hatlon sakinleri misafirperverlikleri ve yardımseverlikleri, cesaret ve 

cesaretleriyle, özgürlük ve yaratıcılık istekleriyle meşhur oldular. 

Eski kaynaklardan, eski Khutal sakinlerinin atalarımızın gelenek ve bayramlarının korunmasına 

büyük katkı sağladığı bilinmektedir ve bugün de Nurek'teki Navruz kutlamalarının kanıtı olan bu 

adımı sürekli izleyerek takip etmektedirler. 

Nurek, bir güç mühendisleri şehri olarak kabul edilir ve sevgili ülkemizin gelişimine değerli katkılarda 

bulunur. Orta Asya'nın en büyüğü olan Nurek hidroelektrik santralinin inşaatına 1967'de başlanmış 

ve 15 Kasım 1972'de 300 megawatt kapasiteli ilk ünite devreye alınmıştır. 

1979'da, 2700 megawatt kapasiteli hidroelektrik santral tamamen faaliyete geçti. Ancak, sürekli 

faaliyet ve teknolojik ekipmanın eskimesi sonucunda, bugün kapasitesi 400 megawatt azalmıştır. 

2005 yılından bu yana, kalkınma ortaklarının desteğiyle, santralin alt kısmının temizlenmesi, barajın 

güvenliğinin izlenmesi, 500 ve 220 kilovolt gaz yalıtımlı gazla çalışan gazla çalışan cihazların 900 

milyon somoni üretilmesi için çalışmalar yapılmıştır. 

Hidroelektrik santralinin ülke ekonomisinin gelişimindeki önemini göz önünde bulundurarak ve 

kapasitesinin düşmesini engelleyen 2015-2016'da Tacikistan Hükümeti, kalkınma ortaklarıyla işbirliği 

içinde “Nurek Hidroelektrik Santralinin Yeniden İnşası” projesi için bir fizibilite çalışması hazırladı.  
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EKONOMİ 

Rogun Hidroelektrik Santrali 

 

Tarihin her aşamasında, ülkenin yeteneklerini geliştirmek için tüm yeteneklerini ve iş becerilerini 

harcayan ve devletin ve Hükümetin çıkarlarını kendi çıkarlarının üzerine çıkaran uluslararası 

arenada devlet prestijini yükselten bireyler iktidara gelir. 

XXI yüzyılın başında, bu kadar ağır bir sorumluluk, halkın bilge oğlunun omuzlarına düştü, 

olağanüstü bir siyasi figür olan Tacikistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Emomali Rakhmon'u takdir 

etti. Bu önemli tarihsel dönemde, bu yurtsever kişi ulusu yalnızca yıkımdan kurtarmakla kalmadı, 

aynı zamanda ülkenin daha fazla refahı için geniş bir yol açtı. Asil hedeflerin devamında, Ulusun 

Lideri, yüzyılın en büyük inşaat alanını (Rogun Hidroelektrik Santrali) inşa etme girişimini başlattı ve 

Vakhsh Nehri'nin yatağını şahsen kesti. 

İnanılmaz çaba ve çabaların tezahürünün ardından Tacik devletinin başkanı onu yeniden inşa 

etmeye başladı ve tam olarak 10 yıl içinde (2008-2018) bu muhteşem nesnenin ilk ünitesini 

ışıklandırdı. 

Bu tarihi dönemde, Devlet Başkanı Sayın Emomali Rakhmon, defalarca saygın uluslararası 

örgütlerin tribünlerinden konuştu ve bu yapının Tacikistan'ın daha da gelişmesi için gerekli 

olduğunu açıkladı ve bu amacın bölgesel toplantılarda önemini savundu. Bununla birlikte, 

uluslararası finans kuruluşlarının çoğunluğu, sevgili vatanımızın çeşitli ekonomik alanlarının gelişimi 

için bu yapının önemli rolünün değerlendirildiği karlı bir projenin tanıtımına genel bir bakış sundu.  

En önemlisi, cumhuriyetin şehirlerine ve bölgelerine yapılan çalışma gezileri sırasında, ülkenin 

kalkınma umutları hakkındaki düşüncelerini paylaştı ve Rogun hidroelektrik santralini kurmanın ve 

insanlara Tacik halkının bağımsız olarak bir hidroelektrik santrali inşa etmelerini ve programlarını 

tamamlamalarını sağlamalarını sağlamanın önemini vurguladı. 

Devlet başkanı, sevgili Emomali Rakhmon, Rogun hidroelektrik santralinin yalnızca Tacik halkına ışık 

vermeyeceğini, aynı zamanda ülkedeki ekonomik ve sosyal durumu iyileştirmek için de ciddi bir 

itici güç olacağını defalarca dile getirdi. 
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Bu görkemli tesisin belirgin rolünü dikkate alarak, Rogun hidroelektrik santralinde oluşturulan Millet 

Lideri - yüzyılın bu şantiyesi - aylık olarak görevlendirilen ve düzenli olarak Rogun hidroelektrik 

santralinin inşaatçılarını tanımakla görevlendirilen ve düzenli olarak Yazılı ve Yazılı olarak görev 

yapmak üzere görevlendirilen, Tacikistan Cumhuriyeti Başbakanının önderliğinde Gözlemciler 

Konseyi oluşturdu. Yorulmayacak çalışmalarının sonuçları hakkında sözlü raporlar. Buna 

dayanarak, Rogun HES inşaatçılarının günlük çalışmaları titizlikle kontrol altına alındı ve inşaat süreci 

yeni bir ivme kazandı. 

Rogun hidroelektrik santralinin inşaatçıları, tesisin yapımının ülkenin Cumhurbaşkanı'nın doğrudan 

kontrolü altında olduğunu çok iyi biliyorlardı, bu yüzden çifte coşkuyla çalıştılar. Rogun hidroelektrik 

santralinin görkemli ve sade inşaatçıları, Devlet Başkanı'na tünellerin döşenmesi ile ilgili tüm 

zorlukların üstesinden geleceklerini ve işleri zamanında ve yüksek kalitede gerçekleştireceklerine 

söz verdi. 

Sadece sözlerini tutmakla kalmayıp, aynı zamanda tüm güçlerini, çalışma becerilerini ve 

tamamlanan inşaat çalışmalarını belirlenen sürede yerine getirdikleri hedeflere ulaşmak için 

çalışmaları üç vardiya halinde düzenlediler. Kalıcılık ve yüksek emek coşkusu nedeniyle, nesnenin 

inşası tüm hızıyla devam ediyor ve birçok alanda iş 24 saat sürüyor. 

Ülkenin başkanı, inşaatın ilk günlerinden itibaren, halkın sıkılığına ve kararlılığına inandığını 

vurguladı, çünkü insanlar yüzyılın böyle muhteşem bir binasını inşa edebiliyorlardı. Bu gerçek 

doğrulandı ve şanlı vatansever Tacik halkı Gururla Devlet Başkanının adını yükseltip Rogun 

hidroelektrik santralinin ilk birimini zamanında geçmeyi başardı. Her bir işçinin bu soylu girişimin 

gerçekleşmesine katkısı, düşüncelerin ve eylemlerin birliğini kanıtlayan belirginleşmiştir. 

Görkemli Tacik halkı, liderleri Emomali Rahmon ile gurur duyuyor. Öne sürdüğü her yaratıcı girişim 

olarak en sonuna kadar başlıyor, sonunda yeni ilham alıyor ve yeni yurtsever fikirleri takip ediyor. 

Böylece, milletin lideri Rogun hidroelektrik santralinin inşası için temel attı, tesis inşa etme konusunda 

cesaretle belirlenmiş tüm sorunları ve engelleri sabırla aştı ve 10 yıl sonra istenen hedefe ulaştı. 

Uzak görüşlü devlet başkanı, bu tesisin birçok sosyal ve ekonomik problemi çözeceğinin, binlerce 

yeni iş için koşullar yaratacağının bilincindedir. Düşük maliyetli enerji, büyük ve orta ölçekli imalat 

işletmeleri yaratmaya ve yerel altyapıyı değiştirmeye yardımcı olacaktır. 
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Bunu dikkate alarak, Ulusun Lideri şunları söyledi: "Tacikistan'ın yerel kaynaklarının ve yeteneklerinin, 

özellikle de hidroelektrik kaynakların kullanılması yoluyla düşük maliyetli elektrik üretilmesi, ülkenin 

tüm ekonomik alanlarının gelişmesine, sosyal sorunların çözülmesine ve temel olarak Tacikistan'ın 

görkemli yaşamının kalitesini ve kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunacaktır." Dedi. 

İnsanların yaşam seviyelerinin ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, nüfusun farklı kesimlerinin daimi işler 

alacağının sağlanmasına yardımcı olacaktır. 

Önemli ve kaderli bir tesisin inşasına katkıda bulunmak - Barış ve Ulusal Birliğin Kurucusu - Ulusun 

Lideri, Tacikistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, "Tacikistan Işığı Sarayı" olarak adlandırılan Emomali 

Rakhmon'u ve "Tacikistan Işığı Sarayı" adını vermiş olan Rogun hidroelektrik santrali. . 

İnşaatın ilk günlerinden itibaren Devlet Başkanı saygın Emomali Rakhmon, işin kalitesine, işçilerin 

koşullarına özel önem verdi ve düzenli olarak hidroelektrik santralinin şantiyelerindeki işlerin 

ilerleyişiyle tanıştı. 

Ulus liderinin yorulmak bilmez çabaları ve Tacik işçilerinin ve uzmanlarının büyük birleştirici gücü 

sonuçlarını verdi ve şimdi Rogun hidroelektrik santralinin ilk birimi planlandığı gibi çalışmaya başladı. 

Ülke Devlet Başkanı Emomali Rakhmon'a, ulusal ve resmi tatil günleri arifesinde, her işçinin ve 

hidroelektrik santral başkanının emir ve madalyalar, onur sertifikaları, devlet unvanlarının verilmesi 

dahil olmak üzere ödüller vererek değerli katkılarını takdir ediyor. Ve bu sefer, Devlet Başkanı sevgili 

Emomali Rakhmon, hidroelektrik santral yapımında ilk günden bugüne çalışan 22 bin kişiye genel 

olarak değerli ve unutulmaz hediyeler sundu. 

Devlet Başkanı adına verilen hediyeler, Başbakan Kohir Rasulzoda ve Tacikistan Cumhuriyeti 

Cumhurbaşkanı Asistanı personel konularında Asadullo Rahmon tarafından verildi. 

Unutulmaz armağanların sunumu sırasında, ülkenin Başbakanı, Ulusun Lideri, sayın Emomali 

Rakmon'un, işçilerin vicdanlı, sadık ve yaratıcı çalışmalarını, inşaat şirketlerinin işçi cephesindeki 

temsilcilerini takdir ettiğini vurguladı. 

Milletin liderinin emomali Rahmon ilkelerinin ve talimatlarının pratik bir şekilde uygulanması ve 

çalışma planının zamanında uygulanması sonucunda insanlar verimli bir hedefe ulaştı. Hidroelektrik 

santralindeki işçilerin yorulmak bilmeyen çabaları, Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin stratejik 

hedeflerinden birine ulaşılması yönünde sürdürülebilir adımlardır - ülkenin tam enerji bağımsızlığı. 

Sembolik hediyeler işçilere sunulduktan sonra, bir sonraki hidroelektrik santral ünitelerinin 

yapımında başarı için bir dilek dile getirildi. 

Bu gün, Tacikistan Halk Demokrat Partisi önderliği adına, partinin 50 üyesi, Açık Anonim Şirket Rogun 

Hidroelektrik Santrali işçileri, Halk Tacikistan Tacikistan Partisinin diplomalarını ve kol saatlerini aldı. 
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Rogun hidroelektrik santralinin çeşitli şantiyelerinde - işçilere sembolik saatler - hediyelik eşya sunma 

töreni yapıldı ve Tacikistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yardımcıları onları doğrudan her işçiye 

verdi. 

Hidroelektrik santralinin inşaatçılarının neşesi ve eğlencesi sınırsızdı, çünkü bir kez daha halkı 

önemseyen bilge Liderin dikkatine ve dikkatine ikna oldular. 

Değerli unutulmaz hediyeler - özgün tasarımlı saatler ve “Rogun Hidroelektrik Santralinin 

Kurucusundan Emomali Rahmon'un Milleti” kitabının yurtdışında yapıldığı, dipteki imzanın devletin 

bir simgesi olduğu unutulmamalıdır. 

Şimdi, yüzyılın inşasına değerli katkılarda bulunan ve hidroelektrik santralinin diğer birimlerinin 

kurulmasına katkıda bulunmaya devam edecek olan her işçi, gururla bir saat takacak. 

Gençlerden yaşlılara kadar her şey bu saatlerin değeriyle takdir edildi, çünkü bir yandan Liderin 

emek alanındaki küçük ve büyük başarıya dikkatinin bir tezahürü, bir yandan da saat enerji 

bağımsızlığına ulaşmak için zamanı ölçüyor. Daha fazla refah dönemi. 

 

Tacikistan'ın tamamı ülkeden ülkeye tarif edilemez, gerçekten büyük bir neşe ile kaplıdır. Tacik 

halkının neredeyse otuz yıl boyunca sabırla ve umutla bekledikleri ve haklı olarak tarihi olarak 

adlandırılabilecek bir olay meydana geldi. 

Milletin lideri tüm vatandaşlarımıza, inşaatçılarımıza, yabancı misafirlerimiz ve Rogun hidroelektrik 

santralinin ilk ünitesinin lansman törenine katılan herkese hitap ediyor: “Bugün, egemen, bağımsız 

Tacikistan'ın görkemli halkının sevinci ve sevinci sınırsız çünkü Küçükten büyüğe, bunun nedeni, 

devletin en önemli nesnesinin ilk biriminin piyasaya sürülmesi - Rogun hidroelektrik santrali ve 

üzerindeki elektrik üretiminin başlaması ”. 

Evet, bugün her evde sevinç ve sevinç hüküm sürüyor - bu bizim milli bayramımız! 

Bugün, ulusun tanınmış lideri, ulusal olarak saygı duyulan Emomali Rakhmon, bölgedeki benzer 

tesisler arasında en güçlü olan ve dünyanın en yüksek barajına sahip olan Rogun hidroelektrik 

santralinin ilk birimini başlattı. 
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Sadece gönder! Bizimle birlikte, Orta Asya'nın dört bir yanındaki, yurtdışındaki ve yurtdışındaki 

arkadaşlarımız sevinir. Çünkü Rogun'da doğmuş ışık, bu insan yapımı mucizede, birçok komşu 

ülkede sular altında kalacak. 

Doğada cömert olan Tacik halkı, komşularıyla Tanrı'nın kendisine vermiş olduğu her şeyi 

paylaşmaya hazırdır. Bu nedenle, bu kutsanmış günde Rogun'a gelen birçok misafirin yüzleri de 

neşeyle parlıyor. 

Doğru demiştim, arkadaşlar sadece belada değil, aynı zamanda neşede bilinir. Bu tür kapsayıcı 

bir neşeyi yalnızca 27 Haziran 1997'de Tacikistan'da uzun süredir beklenen ve yıkıcı iç savaşa son 

veren, yeni tarihimizin “savaş öncesi ve sonrasında” bölündüğü uzun süredir beklenen ve yıkıcı iç 

savaşa son verdiğini gördük. Bunun başka türlü olamayacağını hayal ediyoruz; dünya halkları, 

babalarımız ve büyükbabalarımız, 9 Mayıs 1945'te faşizme karşı zaferini kutlayarak sevindiler. Tabii 

ki, bu olaylar farklı nitelikte ve kalibrelidir. Ancak, elbette, Rogun hidroelektrik santralinin 

canlanmasının aynı zamanda ülke çapında bir emek feati olduğu gerçeğidir. 

 

Rogun'a gelen herkes planların ihtişamına ve işin devasa boyutuna hayran kaldı. Açılış töreninde, 

İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı Manlio de Stefano, Rogun hidroelektrik santralinin modern 

zamanların teknik ve teknolojik bir şaheseri olduğunu belirtti. 

Şimdi, ilk ünitenin lansmanıyla toplumumuzun yaşamının iki aşamaya bölündüğünü söyleyebiliriz: 

Rogun hidroelektrik santralinin kurulmasından önce ve sonra. Ulusal ekonominin gelişmesine 

(hidroelektrik santrallerinin üretim kapasitesi 17 milyar kilovat / saatten fazladır!) Güçlü bir ivme 

verecektir. Bu, halkın refahının, Hükümetin düşündüğü asıl görevi sürekli olarak artacağı anlamına 

gelmektedir. 
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Yine de, bu eşsiz nesnenin, iş ortaklarının desteği ile Tacikli işçiler ve Sayido Okhunov, Izatullo 

Fayzulloyev, Firuz Alimadov ve binlerce kişi gibi uzmanların elleriyle inşa edilmesinden gurur 

duyuyoruz (şantiyede çalışan 20 binden fazla kişi var) Büyük bir projenin uygulanmasını sorguladı. 

Sovyet sonrası alan boyunca, Rogun hidroelektrik santrali olarak yüzyılın inşasına dair birkaç örnek 

varmış gibi görünüyor. 

 

Sonuç olarak, Rogun hidroelektrik santralinin yeniden canlanmasının üç ayağa dayandığını 

söylemek mantıklıdır: Barış ve Ulusal Birlik Kurucusu'nun sert siyasi iradesi - Ulusun Lideri, Tacikistan 

Cumhuriyeti'nin Başkanı Emomali Rahmon'a, halkın coşkusu ve genel emekçisine saygı duymak, 

uluslararası örgütlerin inancına ve desteğine saygı göstermek. Dünya Bankası, Avrupa ve Orta 

Asya Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Cygun Muller’in ilk ünitesinin açılış töreninde yaptığı 

konuşmada ve Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti’nin yapıcı inisiyatiflerini desteklemeye devam 

edeceğini söyledi. 

 

İş gücü feat devam ediyor ve diğer beş birimin Tacik ve diğer halkların yararına programa göre 

inşa edileceği ve görevlendirileceğine dair hiçbir şüphe yok. Bugün bizi sıkan zevk ve neşe, en iyi 

Kazak şair Olzhas Suleimenov'un sözleriyle ifade edilebilir: “Dünya, ibadet eden adam!”. 

16 Kasım 2018, sonsuza dek şanlı ve aydınlık bir tarih olarak tarihe geçecek. Ulusun lideri Emomali 

Rakhmon'un saygınlığına dikkat çekti: “Bu unutulmaz tarih, en yeni özgür ve bağımsız Tacikistan 

tarihinin altın harfleriyle yazılacak ve halkımızın şimdiki ve gelecekteki nesiller için gurur kaynağı 

olacak!” 
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CASA-1000 

 

CASA-1000 projesinin amacı nedir? 

CASA-1000 projesi, Orta Asya’nın Güney Asya’daki enerji sıkıntısını azaltmaya yardımcı olmak için 

Orta Asya’nın önemli enerji kaynaklarını kullanarak Orta ve Güney Asya’da bölgesel elektrik 

piyasası yaratma yolunda ilk adımdır karşılıklı yarar temeli. CASA-1000 projesi, Kırgız Cumhuriyeti ve 

Tacikistan'dan Afganistan ve Pakistan'a yaz aylarında hali hazırda mevcut olan 1.300 MW'lık fazla 

elektriğin ihracatını kolaylaştıracak iletim altyapısının yanı sıra sözleşmeye dayalı ve örgütsel 

mekanizmalar getirecek. CASA - 1000 projesi dört ülkedeki mevcut ve planlanan güç iletim 

projeleriyle uyumlu olacak ve aynı zamanda bunları tamamlayacaktır. “Açık erişim 

mekanizmaları”, diğer ilgili ihracatçıların (Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan veya Rusya'dan) 

örneğin kış döneminde mevcut herhangi bir iletim kapasitesini kullanmalarını sağlayacaktır. 

Bölgesel elektrik ticareti sağlayarak ve bölgedeki ticaret / iletişim altyapısındaki diğer yatırımların 

koşullarını yaratarak, CASA-1000 projesi, dünyanın en fakir bölgelerinde yoksulluğun azaltılmasına 

ve aynı zamanda enerji güvenliği ve bölgesel istikrarın iyileştirilmesine yardımcı olacaktır. Özellikle, 

CASA - 1000 projesi:  

 

Orta ve Güney Asya arasındaki elektrik ticareti potansiyelini gerçekleştirmeye yönelik ilk önemli 

adım olacak ve düşük sermaye maliyetleri (bu ticaret için yeni enerji santralleri gerekmediği için), 

projenin finansal risklerini azaltmaya yardımcı olacak ve CASAREM'e olan güveni artıracak; ülkenin 

büyümesi ve istikrarı beklentilerini artırarak Afganistan’ı uygulanabilir bir geçiş ülkesi olarak 

güçlendirmeye yardımcı olacak; 

Tacikistan ve Kırgız Cumhuriyeti için kışın akut elektrik sıkıntısını azaltmak için kullanılabilecek kalıcı 

bir gelir kaynağı sağlamak; elektrik talebinin en yüksek olduğu yaz mevsiminde, Pakistan ve 
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Afganistan'daki elektrik kıtlığını azaltmak ve bu ülkelerin petrol ürünlerinden gelen pahalı, kirletici 

elektrik üretimine bağımlılığının azaltılmasına yardımcı olmak; elektriğin bölgedeki diğer ülkelerden 

iletilmesini kolaylaştıracak ve ilk olarak tasarlanan yaz döneminin ötesinde ticaret fırsatlarını 

genişletecek bir “açık erişim mekanizması” olacak. 

Ülkeleri koordine etmek için hangi mekanizmalar var? 

Bakanlar seviyesindeki Hükümetlerarası Konsey (IPU) projenin tasarımını, hazırlanmasını, 

koordinasyonunu ve uygulamasını kontrol eder. IPU Sekreteryası, projenin hazırlanmasına ilişkin 

günlük işleri koordine etmekten sorumludur ve dört ülke için ortak olan işlevleri yerine getirir. Her 

ülkede, bakan yardımcısı / eş sekreter yardımcısı tarafından yönetilen özel bir grup kuruldu. Birlikte, 

bu Ortak Çalışma Grubu (JWG), diğer eylemleri ve çözülmeyen sorunları gözden geçirir ve tartışır. 

AWG aylık video konferanslarını ve toplantılarını üç ayda bir veya gerektiğinde daha sık düzenliyor. 

AHWG, gereksinimlerine uygun olarak her ülkede yer alan bireysel danışmanlar (uluslararası ve 

yerel) sağlayarak gruplarına yardımcı olmaktadır. 

Proje kapsamında hangi altyapı tesisleri inşa edilecek? 

İlk taslak şunları içeriyordu: 

Artan elektriğin Kırgız Cumhuriyeti'nden Tacikistan'a devri için Datka trafo merkezinden Sangtuda 

trafosuna (477 km) 500 kV kapasiteli bir iletim hattı, bu elektriğin Tacikistan iç ağları ile Sangtuda'ya 

daha fazla aktarılması; 

Regar ve Sangtud'daki trafo merkezleri arasında Tacikistan'da 500 kV (120 km uzunluğunda) 

kapasiteli tek devreli enerji iletim hatları; 

Üç dönüştürücü istasyonu: (i) alternatif akımı doğru akıma çeviren Sangtud'da 1.300 MW'lık bir 

dönüştürücü istasyonu; (ii) Kabil'deki (Afganistan) 300 MW'lık bir dönüştürücü istasyon, alternatif 

akımı doğru akıma çevirir; ve (iii) alternatif akımı doğrudan akıma çeviren Peşaver'de (Pakistan) 

1.300 MW'lık bir dönüştürücü istasyonu; yanı sıra; 

Tacikistan'da yaklaşık 117 km, Afganistan'da 562 km ve Pakistan'da 71 km uzunluğa sahip doğru 

akım yüksek gerilim enerji hattı (HVDC). 

Nisan 2016'da Almatı'daki CASA-1000 projesinin ortak çalışma grubunun (AWG) ve 

hükümetlerarası konseyinin (ICS) toplantısında, iletim hattı için üç dönüştürücü istasyonu için alınan 

ihale paketlerinin sonuçları dikkatlice incelenmiştir. Alınan teklif çok pahalıydı ve başvurucunun 

teknik potansiyeli de tüm ülkeler için bir problem ortaya koydu, AWG / IPU üyeleri yukarıda 

açıklanan ilk üç terminal planının bir değişikliğini düşündü. Projenin üç yerine iki terminalli bir 

konfigürasyon seçilmesine karar verildi ve bu iki dönüştürücü istasyonu için iki ay içinde yeni bir 

ihale ilan edildi. İki terminalin, Tacikistan ve Pakistan'daki orijinal versiyonunda olduğu gibi, 

Afganistan'a (ana sistemden ayrı olarak) HVDC terminali (şebekeye enerji geri dönüşü türü) 

sağlaması halinde tutulması kararlaştırıldı. 
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BİLİM 

Cambridge Worldwide Academy in Tajikistan 

 

Bugün, Barış ve Ulusal Birliğin Kurucusu - Ulusun Lideri, Tacikistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, 

Emomali Rahmon'u ve başkentin Şermansur bölgesindeki önemli bir atmosferde Duşanbe Şehri 

Başkanı Rustam Emomali'yi saygınlaştırdı. 

Sayın Cumhurbaşkanı, sevgili Emomali Rahmon'un 28 Nisan 2017'de, bu uluslararası Tacikistan ve 

İngiltere kurumu için temel attığını ve daha sonra inşaatçılara kaliteli çalışma yapmalarını talimat 

verdiğini hatırlayın. 

Bir buçuk yıl sonra, nesnenin inşası yüksek bir mimari düzeyde tamamlandı ve bugün Millet Lideri'nin 

katılımıyla görevlendirildi. 

Okulun toprakları 6847 metrekare, toplam inşaat alanı 2345 metrekaredir. Kurum, bodrum katında 

ve tavan arasında iki adet üç katlı bina ve bir adet iki katlı binadan oluşmaktadır. Kurum, okul 

öncesi ve genel eğitim ve yetiştirme için 640 mekân için tasarlanmıştır. 

150 kişilik bir kantin, ilk yardım görevlisi, bir kütüphane ve okul öncesi eğitim ve öğretim için derslerin 

yanı sıra lise öğrencileri için bir kütüphane bulunmaktadır. Kurumda ayrıca emek eğitimi, modern 

teknolojiler çalışmak için bir mühendislik sınıfı, bir yüzme havuzu ve jimnastik ve bale eğitimi için özel 

bir sınıf, bir spor salonu, giyinme odası ve 90 kişilik bir toplantı salonu bulunmaktadır. 

Kurumdaki eğitim süreci Büyük Britanya devlet eğitim standartlarına, Tacikistan Cumhuriyeti devlet 

eğitim standartlarına uygun olarak ayarlanacak ve İngilizce olarak yürütülecektir. Okul öncesi 

eğitim ve yetiştirme çocuk gelişim merkezinde ve genel eğitim döneminde üç düzeyde 

gerçekleştirilir: ilk, orta ve genel temel. 

Çalışmalarını tamamladıktan sonra, öğrencilere Tacikistan Cumhuriyeti ve Birleşik Krallık devleti 

örneklerinin eğitim belgeleri verilecek ve gelecekte Avrupa, Amerika, Japonya ve diğer 

ülkelerdeki yüksek mesleki eğitim ve bilimsel kurumlarda çalışmalarına devam edebilecekler. 

Öğretim kadrosu, İngiltere ve Tacikistan Cumhuriyeti'ndeki en iyi uzmanlardan oluşacak ve çeşitli 

eğitim yöntemleri kullanılarak dersler düzenlenecektir. 



 

39 

 

    

Kurucular, ilgili devlet kurumları tarafından 2020 yılına kadar bir arsa tahsisi yapıldıktan 18 ila 23 yaş 

arasındaki kız ve erkek çocuklar için bir kolej kurmayı planlıyorlar. 

Yeni eğitim kurumunun koşullarını ve olanaklarını tam olarak öğrendikten sonra, ulusun lideri saygın 

Emomali Rakhmon, bu kadar modern bir eğitim kurumunun inşasında yerli girişimcilerin 

taahhütlerini takdir etti. 

Devlet dışı bir genel eğitim kurumu olan Cambridge World Academy'nin avlusunda, barış ve ulusal 

birliğin kurucusu, Tacikistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Ulusun lideri, değerli Emomali Rakhmon, 

öğretmenler ve okul çocukları ile sıcak ve bilgilendirici bir sohbet gerçekleştirdi. 

University of Central Asia 

 

Barış ve Ulusal Birliğin Kurucusu - Ulusun Lideri, Tacikistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Gorno-

Badakhshan Özerk Bölgesi'ne yaptığı ziyaretin bir parçası olarak Emomali Rakhmon, Orta Asya 

Üniversitesi'ni Horog'da faaliyete geçirdi. 

Orta Asya Üniversitesi'nin binası, Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Ağa Han Vakfı arasındaki 

uluslararası bir antlaşma temelinde inşa edilmiştir. İki katlı ve üç katlı eğitim binalarından oluşur. 

Master plana göre, bir bütün olarak üniversitenin inşası 80 hektarın üzerinde bir alanda üç 

aşamada oluşturulacak. Şu anda, yüksek bir kalite seviyesi ile ayırt edilen ve uluslararası akademik 

standartları karşılayan ilk bölümü inşa edilmiş ve bugün yaklaşık 15 hektarlık bir alanda hizmete 

girmiştir. 

Ülkenin lideri, Tacikistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, sevgili Emomali Rakhmon, derslik, ofis ve 

laboratuarlarla tanıştığı sırada, çalışma kalitesi ve eğitim için yaratılan koşullar konusunda yüksek 

bir değerlendirme yaptı. 
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Orta Asya Üniversitesi'nde sınıflar iki uzmanlık alanında yapılacak - tarım ve çevrenin korunması ve 

ekonomi, öğrenciler dünyanın gelişmiş ülkelerinden gelen öğretmenler tarafından modern araçlar 

kullanılarak eğitilecektir. 

Şu anda, Orta Asya Üniversitesi'nde 150 öğrenci bulunmaktadır. Öğrenciler 7 devlet vatandaşıdır - 

Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan, Afganistan, Pakistan ve diğerleri. 

Tüm sınıflar çalışmak için modern koşullara sahiptir ve gerekli donanıma sahiptir. Üniversitedeki 

eğitim süreci esas olarak araştırmaya odaklanır, modern bilgisayar kullanan öğrenciler, özellikle 

bilgisayar teknolojisi, çalışma ve araştırmaya katılırlar. 

 

Ulusların lideri olan öğretmenler ve öğrencilerle yapılan konuşmada saygı duyulan Emomali 

Rakhmon, burada yaratılan şartlara göre, Orta Asya Üniversitesinin saygın dünyadaki 

yükseköğretim kurumlarına eşit olduğunu, tarım ve çevre koruma gibi ülkemizdeki uzmanlık 

alanlarında bilginin geliştirilmesine yönelik ciddi bir tutum çağrısında bulunduğunu söyledi. Çevre, 

ekonomi, gelecekte uzman olmak için iç ve dış işgücü piyasasının gereksinimlerini karşılar. 

Üniversitede dersler İngilizce olarak yapılacak, uluslararası rekabetçi uzmanlar yetiştirilecek. 

Yönetmeliklere göre, öğrenciler sözleşmeye göre kayıt altına alınacak ve yetenekli genç erkekler 

ve kadınlar için, faydalar belirlendi. 

     

Üniversitenin modern bir akademik binaya, elektronik bir kütüphaneye sahip bir kütüphaneye, 

laboratuarlara, öğretmenlere yönelik çalışma odalarına, kantine ve dinlenme ve dinlenme 

odalarına sahip olduğuna dikkat edilmelidir. 

Ayrıca bir spor salonu, masa tenisi masaları ve öğrencilerin spor yapması ve fiziksel koşullandırılması 

için diğer spor tesisleri bulunmaktadır. 

Bununla birlikte, üniversite binasının yanında futbol, voleybol ve basketbol stadyumu ile kapalı spor 

salonu inşa edildi. 

Öğretmenler ve öğrenciler modern bir hostel ile sağlanmaktadır. Çekici bir görünüme sahiptir ve 

gerekli tüm koşullar yaşam için odalarda yaratılır. 
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Tacikistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Barış ve Ulusal Birlik Kurucusu - Ulusun Lideri, Tacikistan 

Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın doğrudan desteğiyle, Khorog'daki Orta Asya Üniversitesi 

oluşturuldu. Bu kurum dünya standartlarında uzmanları yetiştirmek için tasarlanmıştır. 

Duşanbe İmam A'zam Şehrinin Merkez Camiisi ve İmam A'zam Enstitüsü 

     

Tacikistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon, Duşanbe şehrinin merkez camiindeki 

inşaat çalışmaları ve İmam A'zam-Abuhanif Numan İbni Sobit'in ismini alan yeni Tacikistan İslami 

Enstitüsü'nde inşaat çalışmaları sırasında Duşanbe şehri Rüstem Emomali ile bir araya geldi. 

Duşanbe Merkez Camii'nin inşaat projesinin, Birinci Ulusal Barış ve Ulusal Birlik'in (Tacikistan 

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon'un doğrudan inşaatı ve inşaat çalışmalarının 

gidişatının ulusun Liderinin kontrolü altında olduğunu hatırlatmak isteriz. Duşanbe'nin büyük camisi, 

12 hektarlık bir alanda, binalardan, kütüphanelerden, müzelerden, toplantı salonlarından ve 

toplantı ve görüşmeler için konuk kabulünden oluşan bir alanda olacak. Caminin alanı 3 hektardır 

ve bu büyük tesisteki inşaat işleri, Başkan Emomali Rahmon tarafından Ekim 2009'da Büyük İmam'ın 

1310. yıldönümünde ve Onursal Başkanın Yıldönümünde ve Sığınma İmanı Lideri'nde sunuldu. 

Bu tesislerin inşası projesi Tacikistan ve Katar'ın uzman uzmanları tarafından Tacikçilere adanmıştır, 

Tacikistan'ın modern ve modern mimari sanatındaki en son gelişmeler ve 4. 75 metre ve 47 m. 

Tacik mimari tasarımlarının bu devasa nesnelerinin, projenin mimari ve mimari unsurları, galerileri, 

direkleri ve caminin diğer süslemelerinin yapımında, Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon'un özel 

somut tavsiye ve üst düzey güzelliği ile dikkat edilmesi önemlidir. Duşanbe Merkez Camii'nin 

hazırlandığı tarihte, mimarlar ve inşaatçılar devlet başkanı Emomali Rahmon'un dikkatini ve 

önerilerini aldılar. 

İnşaat işleri sırasında tanıştığı sırada, Tacikistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon, 

inşaat işlerinden sorumlu kişilerden kitlesel camilerin ve yeşilliklerin ve yeşilliklerin dekoratif işlerini 

başarıyla tamamlamalarını istedi. Bu binadaki dekoratif ve seramik eserlerin uluslararası 

standartlara ve Tacik halkının mimari sanatının inşasına uygun olması gerektiği, bu nedenle Tacik 

halkının ve ülkemize gelenlerin yüzlerce yıla hizmet edeceği vurgulandı. . 

Ülke Başkanı Emomali Rahmon, çalışma sürecini bir kez daha tanıdı, kaliteli bina ve dekoratif yapı 

geliştirme ve dünya standartlarının, özel salonların, kapıların ve kapıların özel gereklilikleri 

konusunda uzmanlara özel talimatlar verdi. 
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TÜRKMENİSTAN  

 

EKONOMİ - SİYASET 

 

Aşkabat’ta, Hazar Denizi’nde gezinti güvenliğini sağlama konularını tartışıyor 

Devlet Haber Ajansı'na göre, bugün, Hazar devletlerinin yetkili temsilcilerinin 5. toplantısı, 

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı’nın Hazar Denizi’nde gezinme güvenliğini sağlama konusundaki 

işbirliğine ilişkin taslak Protokolü hakkında görüşmek üzere çalışmaya başladı. 

Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdimuhamedov adına, iki günlük etkinlik Dışişleri Bakanlığı, Sanayi 

ve Haberleşme Bakanlığı ve Türkmenistan Devlet Başkanlığı altındaki Hazar Denizi Devlet 

Teşebbüsü tarafından düzenlendi. 

Toplantıya beş Hazar ülkesinden - Azerbaycan Cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti, Kazakistan 

Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Türkmenistan'dan uzmanlar katıldı. 

Bu Protokol, Hazar Denizi'ndeki Güvenlik İşbirliği Anlaşması ile Kasım 2010'da Bakü'de düzenlenen 

Hazar Devleti Devlet Başkanları III. Zirvesi'nde imzalanan ve geliştirilmesi için sağlanan belgelerden 

biridir. 

Devlet başkanının talimatı üzerine, 2015 yılında Türkmen uzmanları bir taslak Protokol hazırlamıştır. 

Üç yıl sonra, 5. Hazar Zirvesi Tebliği'nde, Hazar devletlerinin liderleri yukarıda belirtilen belgenin 

koordinasyonunun tamamlanması gerektiğine dikkat çekti. 

Bu protokolü görüşmek üzere önceki toplantılar Aşkabat ve Tahran'da yapıldı. Bu toplantı 

çerçevesinde, Azerbaycan, İran, Kazakistan, Rusya ve Türkmenistan'dan uzmanlar yukarıda 

belirtilen belgenin metnini kabul etmek için çalışmaya devam edecektir. 
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Deutsche Bank AG temsilcileri Türkmenistan'a geldi 

Başbakan Yardımcısı Ashgabat’ta Türkmenistan Dışişleri Bakanı Rashid Meredov, Orta ve Güney 

Avrupa’nın Kurumsal ve Bankacılık Yatırımları İcra Kurulu Başkanı Jörg Bongartz’ın başkanlığında, 

çalışma ziyaretlerinde görev yapan bölge müdürleri ve Bankacılık hizmetleri Türkmen Dışişleri 

Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanan raporlar. 

Toplantı katılımcıları çok çeşitli ikili işbirliğine ilişkin konuları tartıştılar. Türkmenistan ile en büyük 

Alman şirketleri arasında kurulan etkileşimin üretken doğasını belirleyen taraflar, günümüzde bu 

geleneksel ticari ilişkilerin çok çeşitli alanlarda başarıyla gelişen niteliksel olarak yeni bir seviyeye 

ulaştığını belirtti. 

Ortaklığı çeşitlendirmek için bir takım özel adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunduktan sonra 

toplantı katılımcıları, petrol ve gaz ve kimya endüstrilerinde, enerji endüstrisinde, endüstride ve 

ulaştırmada bunun için gerçek beklentiler olduğunu belirtti. 

Toplantı sonunda taraflar, karşılıklı işbirliğine dayalı karşılıklı işbirliğinin daha başarılı bir şekilde 

geliştirilmesine yönelik umutlarını dile getirdiler ve bu yönde çabalarını daha da pekiştirme 

konusundaki taahhütlerini dile getirdiler. 

 

Türkmenistan ve Türkiye hava taşımacılığı alanındaki işbirliğini tartıştılar 

Türkmenistan Sanayi ve Haberleşme Bakanlığı Türkmenhovailer Ajansı'nda, Türkmen Dışişleri 

Bakanlığı raporlarının resmi web sitesi olan Aşgabat'ta bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 

Merkez Havacılık İdaresi Genel Müdürü Bahri Kesići liderliğindeki heyetle bir toplantı yapıldı. 

Toplantıda, havayolu endüstrisinde ikili işbirliğinin yeni yönleri tartışıldı. TC Ulaştırma ve Altyapı 

Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Bakhri Kesichi'ye göre, Türkmenistan ile 

karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin geliştirilmesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasının kilit 

alanlarından biri. 
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Buna karşılık, Türkmen tarafı ülkenin ulaştırma sektöründeki ilerlemesi ve lojistik fırsatların yanı sıra bu 

doğrultuda ortak projelerin uygulanması konusunda da bilgi verdi. 

Diyalog sonunda, siyasi, ticari-ekonomik ve kültürel-insancıl sektörlerde ikili ilişkilerin gelişiminin 

olumlu dinamiklerini dikkate alan partiler, daha fazla genişlemeye hazır olduklarını dile getirdiler. 

Gana Büyükelçisi Türkmenistan'da akredite edildi 

Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdimuhamedova adına, Mejlis Başkanı Gülshat Mammedova'nın 

Başkanı, Büyükelçiliği Olağanüstü ve Gana Cumhuriyeti'nin Tam Yetkili Büyükelçisinden 

Türkmenistan'a (Tahran'da ikamet eden) Sayuti Yakhaya Iddi. 

Devlet başkanı adına parlamento başkanı konuğu sorumlu diplomatik makama atadığı için tebrik 

etti ve iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliği ilişkilerini güçlendirme konusunda başarılar diledi. 

Sağlanan sıcak karşılama için teşekkür eden diplomat, Türkmenistan liderine Gana Cumhuriyeti'nin 

liderliğinden daha fazla ilerleme ve refah dileklerini ileterek dostluk Türkmenistan'ına iki ülkenin 

işbirliğini arttırmak için tüm tecrübe ve bilgiyi uygulayacağına dair güvence verdi. 

Ulusal liderin izlediği dış ve iç politikanın öncelikli yönleri, şu anda Kuzey Birliği ve Batı Afrika ülkeleri 

olan Afrika Birliği ile ilişkilerin genişlemesi bağlamında da dahil olmak üzere, Türkmenistan’ın geniş 

uluslararası işbirliğine olan bağlılığının vurgulandığı görüşmenin ana başlıklarıydı. 

Bu bağlamda, diplomat ülkesini Türkmenistan'da temsil etmekten onur duyduğunu ve siyasi, sosyo-

ekonomik ve kültürel gelişimde etkileyici bir başarıya imza atan bir barışcıl devlet olduğunu 

vurguladı. 

Toplantıda, dostane ülkeler arasındaki devletlerarası diyaloğun hem ikili formatta hem de başta 

BM olmak üzere yetkili uluslararası kuruluşlar çerçevesinde yoğunlaştırılmasının önemine dikkat 

çekildi. 

Türkmenistan Devlet Haber Ajansı'na göre, parlamentolar arası etkileşimin bakış açıları ayrı bir 

tartışma konusu. 

Bugün, iki ülke arasında çeşitli alanlarda ortaklık için fırsatların değerlendirildiği Dışişleri Bakanlığı’nın 

Büyükelçisi Olağanüstü ve Gana Cumhuriyeti’nin Yetkili Temsilcisi kabul edildi. 

Özellikle ticaretin ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi ile ilgili konular ayrı ayrı tartışıldı. Toplantıda ayrıca, 

tarım, sanayi, spor, kültür ve turizm alanlarında ilişkilerin geliştirilmesine karşılıklı ilgi gösterildi. 

 

Türkmen heyeti Kore'de verimli görüşmeler yaptı 

Türkmenistan Devlet Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Türkmenistan heyetinin Seul’e çalışma 

ziyaretinin bugün yapılan video seçici atölyesinde tartışıldığı bildirildi. 

Başbakan Yardımcısı Myratgeldi Meredov'un Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguly 

Berdimuhamedov'a bildirdiği gibi, Türkmen heyeti üyeleri bu ziyaret sırasında Kore Cumhuriyeti 

Başbakanı Lee Nak Young tarafından kabul edildi. Kore'nin İhracat-İthalat Bankası (KEXIM) ve Kore 
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Ticaret Sigorta Şirketi (KSURE) ile Türkmenistan'da Koreli şirketler tarafından uygulanacak finansman 

projelerinde işbirliğini genişletme girişimi desteklendi. Ayrıca, Seul'de, Samsung ve LG şirketlerinin 

başkanları ile petrol ve doğal gaz kompleksindeki yatırım projelerine katılımları konusunda 

görüşmeler yapıldı. 

Bir sonraki, Türkmen-Kore Hükümetlerarası Ticaret, Ekonomik, Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği 

Komisyonunun yedinci toplantısı yapıldı. Toplantıda, ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da 

geliştirilmesi, enerji sektöründe ortaklık, inşaat, ulaşım ve iletişim, tarım, eğitim, bilim, sağlık, kültür, 

spor, turizm, standardizasyon konularında daha önce varılan anlaşmaların ve umutların 

uygulanması ile ilgili konular tartışıldı. 

Öncelikli alanlar arasında, petrol ve gaz ve kimya endüstrileri tespit edildi; burada Koreli şirketlerin 

katılımıyla bir dizi büyük yatırım projesi uygulandı. Üretken işbirliği kurma konusundaki ortak 

çıkarlarını teyit eden taraflar, iş ortaklığını güçlü potansiyeli olan çeşitlendirmek için bir dizi somut 

adımdan bahsetti. 

Bu bağlamda, iki ülkede ticaret fuarları ve iş forumları düzenleme pratiğinin sürdürülmesi de dahil 

olmak üzere ilgili bakanlıklar ve sektörel bölümler arasında işbirliğinin arttırılmasının önemi belirtildi. 
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