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17 Ekim 2018 tarihinde Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Türk Konseyi Ekonomiden Sorumlu 

Bakanlar 8. Toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıya Azerbaycan, Kazakistan, Türkiye, Macaristan ve 

Türk Konseyi temsilcileri iştirak etmişlerdir. 

Kırgız Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Oleg Pankratov’un açılış konuşmasında belirttiği gibi Türk 

Konseyi’ne üye ülkelerin ekonomiden sorumlu bakanlıkları arasında sekizinci kez organize edilen 

toplantı, Türk Dili konuşan devletler arasındaki siyasi, ticari ve ekonomik ilişkileri pekiştirmek için iyi 

bir platformdur. 

Kırgız Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Eylül ayında gerçekleşen VI. Türk Konseyi zirvesinde 

ekonomiyi çeşitlendirme, ulaşım koridorlarını genişletme, girişimciliği geliştirme ve yatırım ortamını 

iyileştirme konularına önem vermek gerektiğini belirtmiştir. 

Toplantıda Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakan Yardımcısı Sahib Mammadov, Kazakistan 

Cumhuriyeti Ulusal Ekonomi Bakan Yardımcısı Madina Zhunusbekova, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret 

Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur, Türk Konseyi Genel Sekreteri Bagdat Amreyev ve 

Macaristan’ın Kırgız Cumhuriyeti Büyükelçisi Andres Baranyi birer konuşma yapmışlardır. 

Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman’ın 10. Çalışma Grubu Toplantısının 

sonuçlarıyla ilgili raporundan ve Astana Uluslararası Finans Merkezi (AIFC) İcra Direktörü Aydar 

Kazıbayev’in sunumundan sonra katılımcılar arasında üye ülkeler arasındaki ekonomik iş birliğini 

arttırmaya ilişkin meseleler ele alınmıştır. 

Toplantı sırasında Azerbaycan, Kırgızistan’a turizm alanında ortak şirket kurma teklifinde 

bulunmuştur. Söz konusu öneri Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakan Yardımcısı Sahib 

Mammadov tarafından yapılmıştır. 



Ülkeler arasındaki iş birliği üzerinde de duran Bakan Yardımcısı, tarım sektöründeki iş birliğinin ulaştığı 

seviyeden duyduğu memnuniyeti dile getirmiştir. Sayın Mammadov’un belirttiğine göre Azerbaycan 

2017 yılında Kırgızistan ekonomisine 18,8 milyon dolar; Kırgızistan ise Azerbaycan ekonomisine 2 

milyon dolarlık yatırım yapmıştır. 

Toplantı öncesi, 16 Ekim günü de Türk Konseyi’ne üye ülkeler ile Türk Konseyi Sekreteryası 

uzmanlarının katılımlarıyla Ekonomik İş Birliği Çalışma Grubunun 10. Toplantısı düzenlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÜRKMENİSTAN HÜKÜMETİ HEYETİ JAPONYA’YI 

ZİYARET ETTİ 
 

 
 

22-23 Ekim 2018 tarihlerinde Türkmenistan Bakanlar Kabinesi Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı 

Raşid Meredov’un başkanlık ettiği bir heyet, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulı 

Berdımuhamedov’un talimatı üzerine Japonya’yı ziyaret edip ülkeler arasında temel yönlerde ilişkileri 

arttırma hususlarında görüşmelerde bulunmuştur.  

Türkmenistan heyeti üyeleri Japonya Başbakanı Sindzo Abe tarafından kabul edilmişlerdir. Japonya 

Hükümeti Başkanı, ülkesinin Türkmenistan’la iş birliğini arttırmaya ilgi duyduğunu teyit edip Japonya 

ile Türkmenistan arasındaki dostane ilişkileri geliştirmeye sağladığı özel katkılarından dolayı 

Cumhurbaşkanı Gurbangulı Berdımuhamedov’a teşekkür etmiştir.  

Sayın Sindzo Abe, 2015 yılının Ekim ayında Aşhabad’a yaptığı resmî ziyaretin kendisinde güzel 

izlenimler bıraktığını, kendisine ve eşine gösterilen misafirperverlik ve ilgiyi unutmadığını belirtmiştir.  

Görüşme çerçevesinde siyasi ve diplomatik, ekonimik, sosyal ve kültürel alanlar da dahil çeşitli 

yönlerdeki ilişkiler üzerine fikir alışverişinde bulunulmuştur.  

Hükümeti Başkanı Sindzo Abe ayrıca, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulı Berdımuhamedov’a 

Japonya’nın 2023-2024 yılları için BM Güvenlik Konseyi üyeliğine ve EXPO-2025 Sergisi’ni Osaka’da 

düzenlemek için yaptığı başvurularını desteklerinden dolayı şükranlarını sunmuştur.  

Türkmenistan Hükümeti heyeti üyeleri, Uzak Doğu ülkesinin diğer yetkili ve ilgili devlet kurum ve 

kuruluşların yöneticileriyle de görüşmeler gerçekleştirip iki ülke iş birliğinin temel alanları, mevcut 

anlaşma hükümlerini yerine getirme çalışmalarını ele almışlardır.  

Söz konusu görüşmeler çerçevesinde Japonya Toprak, Altyapı, Ulaşım ve Turizm Bakanı Keiçi İşiyi 

ile yapılan görüşmede ulaşım alanındaki iş birliğinin çeşitli yönleri üzerinde durulup öncelikli alanlar 

olarak gemi yapımı, kara ve demir yolları ulaşımı belirlenmiştir.  



Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ile gerçekleşen görüşmede ise her iki tarafın da ilgi duyduğu 

bölgesel ve uluslararası siyaset gündeme gelmiştir. Bu bağlamda taraflar, küresel sorunlarda ülkelerin 

benzer veya aynı tutumlarda; ikili ve uluslararası saygın kuruluşlar çerçevesinde çoklu ilişkilerde ise sıkı 

iş birliğinde bulunduğunun altını çizmişlerdir.  

İletişim ve haberleşme alanında ortak çalışma imkanları, Japonya İçişleri ve Haberleşme Bakanı 

Masatoşi İşida ile yapılan görüşme sırasında ele alınmıştır. Bu hususta Japonya tarafı, Türkmenistan ile 

Azerbaycan arasında denizaltı fiber optik kablo inşaatına katılmaya ilgili ve hazır olduğunu belirtmiştir.  

Ekonomi alanında ortaklık konusu Japonya Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı Taro Aso ile yapılan 

görüşmede devam etmiştir. Görüşmede Türkmenistan’da Japon şirketlerinin katılımıyla 

gerçekleşmekte olan projelerin finanse edilmesi konusuna önem verilmiştir.  

Japonya Başbakan Yardımcısı, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulı Berdımuhamedov’un 2013 

yılında Japonya’ya gerçekleştirdiği resmî ziyaretin önemini vurgulayıp iki ülke arasındaki iş birliğine 

ivme kazandıran ziyareti Japon-Türkmen ilişkileri tarihindeki önemli olay olarak değerlendirmiştir.  

Türkmen heyetinin Japonya’nın önde gelen şirketleriyle olan görüşmelerinde uzun vadeli ve ortak 

çıkarlara dayalı ticari ve ekonomik iş birliğinin geliştirmeye ilişkin çeşitli meseleler gündeme gelmiştir. 

Düzenlenen iş forumu sonucunda yeni ortak projeleri öngören ikili belgeler imzalanmıştır.  

23 Ekim günü Türkmenistan Hükümeti heyeti, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Başkanı 

Şiniçi Kitaoka dahil birtakım yetkililerle görüşmüştür. Uluslarası İşbirliği Ajansı ile gerçekleşen 

görüşme sırasında Türkmenistan Hükümeti ile JICA arasında 20 yıldan fazladır devam eden verimli iş 

birliğinden duyulan memnuniyet dile getirilmiştir.  

Ayrıca çeşitli alanlarda çalışan Türkmenistan uzmanlarının profesyonellik niteliklerini arttırmakla ilgili 

hayata geçirilmekte olan projelerin verimliliğinin altı çizilmiştir. Bunun yanı sıra Ajans üzerinden iki 

ülke bilim adamları arasında sismoloji alanında ortak çalışma bulunduğu belirtilmiştir. İlerideki 

dönemlerde ele alınacak iş birliği alanlarıyla ilgili olarak ise eğitim alanındaki ortaklıkları genişletme 

işaret edilmiştir.  

Japonya’nın iş ve siyaset çevresince yapıcı diyalogu her bakımdan derinleştirmeyle ilgili yapılan somut 

önerilerle teyit edilen ortak ilgi ve irade, Türkmenistan ve Japonya arasındaki mevcut çok yönlü iş 

birliğinin verimliliğini arttırmaya ve çeşitlendirmeye yardımcı olacaktır. 

  



 

 

 

ÖZBEKİSTAN’DA YENİ AJANS KURULMAKTA 
 

 
 

 

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev “Devlet – Özel Girişimcilik Faaliyetinin 

Koordinasyonu ve Geliştirilmesi Sistemi Organizasyon Tedbirleri Üzerine” kararnamesini 

imzalamıştır. Bu karardan hareketle Özbekistan’da Maliye Bakanlığı nezdinde Devlet ve Özel 

Girişimciliği Geliştirme Ajansı kurulmaktadır. 

Yeni ajans ilgili bakanlıklarla sosyal alan dahil olmak üzere ekonominin öncelikli alanlarında devlet ve 

özel girişimciliği geliştirme programını hazırlayacaktır. 

Bunların dışında Ajans devlet-özel girişimciliğin hukuki ve kurumsal temeli, devlet-özel girişimcilik 

projelerinin etkililiği ve önceliklerini değerlendirme metotlarını geliştirecek ve belirtilen projelerin 

hazırlanması, hayata geçirilmesi ve durdurulmasına metodik bakımdan eşlik edecektir. Yeni kurum 

ayrıca devlet-özel girişimcilik programının hayata geçirilmesinde, net projelerin konseptinin 

hazırlanması, gerçekleştirme mekanizmaları ile finanse etme şemaları konusunda bakanlıklara destekte 

bulunacaktır. 

Ajans yatırımcılar, finanse eden kurumlar, uluslararası finans ve donör örgütler, bilimsel ve uzman 

çevreler ile pazarın diğer katılımcıları ile etkileşimde bulunacaktır. 

Özbekistan Cumhurbaşkanının kararnamesinde hukuki karar projeleri, ihale belgeleri, ayrıca devlet-

özel girişimcilik anlaşmaları taslakları ve üzerinde yapılacak değişikliklerin mutlak surette Ajans 

tarafından onaylanması gerektiği belirtilmektedir. 



Аjans devlet-özel girişimciliğin gelişimi ve koordinasyonu konusunda yetkili kurum olmakla birlikte 

tüzel kişilik hakları bulunan devlet kurumudur. Özbekistan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı’na bağlı olan 

ajans faaliyetinde diğer devlet yönetim organları, yerel devlet otoritelerinden bağımsız hareket 

etmektedir. 

Ajans Müdürü aynı zamanda Özbekistan Cumhuriyeti Maliye Bakanı Yardımcılığı görevindedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAKÜ’DE VI.ULUSLARARASI İNSANİ FORUM YAPILDI 
 

 
 

25-26 Ekim Tarihlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de “Yeni Dünya ve Yeni İnsanı Şekli: İnsan 

Gelişimi ve Sanatkarlığı” temalı VI.Uluslararası İnsani Forum yapıldı. Forum Azerbaycan ve Rusya 

Devlet Başkanlarının girişimleriyle 2010 yılından itibaren düzenli olarak yapılmaktadır. 

Uluslararası İnsani Forum farklı ülkelerden gelen tanınmış devlet adamları, farklı bilim alanlarında 

Nobel ödülü alan bilim insanları, nüfuslu uluslararası teşkilat yöneticileri ve dünya siyaset, bilim ve 

kültür çevreleri temsilcilerini küresel nitelikli konular üzerinde fikir alışverişinde bulunma, müzakere 

etme ve diyalog kurma amaçlı bir araya getiren prestijli bir etkinliktir. 

Forum düzenleyicileri ve dünya kültür çevrelerinin temsilcileri olan katılımcıların asıl amacı doğal, 

sosyal ve insani bilimler alanında daha sonra uluslararası düzeye taşınacak yeni gündemi oluşturmaktır.  

Bu seneki foruma 86 ülke ve 24 uluslararası teşkilattan 581 kişi (416 yabancı) katıldı. VI.Forumun 

katılımcıları arasında BM Genel Sekreterinin iki yardımcısı, ISESCO, IRSIСA, ТürkPA, ТÜRKSOY, 

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (BSEC), Parlamentolararası Birlik (IPU), BM Ekonomik ve 

Sosyal Konseyi (ECOSOC), UNESCO, Bağımsız Devletler Topluluğu İcra Komitesi yöneticilerinin 

yardımcıları bulunmaktadır.  

Uluslararası İnsani Forum çerçevesinde Bakü’nün tarihî eserlerini tanıtma amacıyla zengin kültürel 

program düzenlendi. 

 

 



 

 

 

KAZAK BİLİM İNSANI İSLAM JARILGAPOV ANISINA 

KONFERANS YAPILDI 
 

 
 

Uluslararası Türk Akademisi (TWESCO), Ahmet Baytursınov Dilbilimi Enstitüsü, 
Karagandı Vilayeti Dilleri Geliştirme İdaresi, TÜRKSOY Uluslararası Türk Kültürü 
Teşkilatı ile birlikte tanınmış bilim insanı ve çevirmen olan İslam Jarılğapov’un 
doğumunun 100.yıldönümü münasebetiyle “Kazak Sözcük Yapımı: Tarihi, Bugünü ve 
Geleceği” konulu uluslararası bilimsel konferans organize etti. 
Karagandı kentinde yapılan konferansın açılış töreninde Karagandı Valisi Erlan 
Koşanov, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düysen Kaseyinov, TWESCO Başkanı Darhan 
Kıdırali birer tebrik konuşmalarını yaptı. Аkademi Başkanı konuşmasında bilim 
insanının terminoloji ve çeviri alanlarındaki değerli katkılarından bahsetti. 

Katılımcılar İslam Jarılğapov’un sadece terminoloji değil, çeviri konusundaki 

çalışmaları ile çağdaş terimbilim meselelerine değinerek Türk dili konuşan ülkelerin bu 

alandaki tecrübelerini masaya yatırdı. 

 

 

 

 


