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KAZAKİSTAN, OPEC+ ANLAŞMASINI DESTEKLEDİ 

 

12 Nisan günü düzenlenen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Bakanları Olağanüstü 
Toplantısı’na Kazakistan Enerji Bakanı Nurlan Nogayev katıldı. 
Bakan Nogayev’in toplantıda Kazakistan’ın yapıcı diyalog taraftarı olarak kalmaya devam edeceğini 
ve dünya piyasasının içinde bulunduğu zor dönemde petrol üretimini azaltmaya hazır olduğunu 
belirtti. 
OPEC + katılımcıları ile bazı petrol üreticisi ülkelerin bakanlarının iştirak ettikleri toplantı 
sonucunda 1 Mayıs’tan itibaren iki aylığına günlük petrol üretimini 9,7 milyon varile indirme kararı 
alınmıştır. 
OPEC örgütünün petrol üretimini azaltmaya dair anlaşması 10 Aralık 2016 tarihinde imzalanmış ve 
sonuncusu 2019 yılının Haziran ayında dokuz aylığına olmak üzere dört kez uzatılmıştır. 
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KIRGIZİSTAN VE TÜRKİYE, VATANDAŞLARIN 
KARŞILIKLI TAHLİYESİ KONUSUNU GÖRÜŞTÜ 

 

16 Nisan günü Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov ve Türkiye Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu video konferans yöntemiyle görüştü. 

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı Basın Hizmetinden sunulan bilgilere göre Dışişleri Bakanları arasında 
gerçekleşen görüşmede ikili iş birliğinin güncel konuları ile 10 Nisan 2020’de video konferans 
formatında gerçekleşen Türk Konseyi Devlet Başkanları Olağanüstü Zirvesi sonuçlarının kapsamlı 
bir şekilde uygulanması meselesi  ele alındı. 
Bakan Aydarbekov, COVID-19 salgınıyla mücadelede iş birliğinde bulunulması gerektiğine dikkatleri 
çekti. Taraflar,  koronavirüsün tedavisi ve önlenmesi konusunda iki ülkenin sağlık hizmetleri arasında 
sağlanacak doğrudan etkileşimin önemini vurguladılar. 
Türkiye ve Kırgızistan Dışişleri Bakanları ayrıca, koronavirüs nedeniyle vatandaşların karşılıklı 
tahliyesi için özel uçak seferlerinin düzenlenmesi hakkında görüştüler. 
Kırgızistan Dışişleri Bakanı bu bağlamda, Türk makamlarının düzenli uçuşlara devam etmeden önce 
vize veya oturma izni süresini aşan Kırgızistan vatandaşlarına ceza vermeme hususunda aldıkları 
karar ve Türk tarafının COVID-19 ile mücadelede Kırgız tarafına sağladığı kapsamlı yardım için 
mevkidaşına teşekkür etti. 
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ÖZBEKİSTAN’IN İLK RÜZGAR ENERJİSİ SANTRALİ 
KARAKALPAKİSTAN’DA İNŞA EDİLECEK 

 

Özbekistan’ın 100 megavatlık ilk rüzgar enerjisi santrali Karakalpakistan’ın Karauzak ilçesinde inşa 
edilecek. Özbekistan Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı, Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanlığı, Maliye 
Bakanlığı Devlet ve Özel Sektör Ortaklığı Ajansı yeni santral inşaatı için ihale ilan ederek elektrik 
enerjisi üzerine faaliyet gösteren özel şirketleri santralin inşaat projesini hazırlama, finanse etme, inşa 
etme ve kullanıma sunma konularında çalışmaya davet etti. 
Rüzgar enerjisi santrali projesinin ilk ihalesi, 1 GW kapasiteli rüzgar enerjisi santarllerini kurmaya 
ilişkin anlaşma çerçevesinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın destekleriyle gerçekleştirilecek. 
Bu bağlamda Karakalpakistan’ın Karauzak ilçesinde söz konusu santralin ve alt yapılarının inşaatı için 
yer belirlenmiş olup kuş göçü başta olmak üzere çevre araştırmalarına başlatılmıştır. 
İleriki dönemlerde aynı şekilde ihale düzenlenerek ilk santralin yanında 200 megavatlık ikinci 
santralin inşa edilmesi planlanmaktadır. 
Bahis konusu proje, Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti tarafından yenilenebilir enerji kaynakları 
üzerine gerçekleştirilmekte olan büyük stratejinin bir parçasıdır. 
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TÜRKMENİSTAN’DA DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜNE 
GÖZLEMCİ ÜYE OLMA MESELESİ ELE ALINDI 

 

15 Nisan günü Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı’nda yapılan toplantıda Türkmenistan için Dünya 
Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) gözlemci statüsünün kazandırılması hususu ele alındı. 
Toplantıda Türkmenistan’ın DTÖ ile iş birliğini arttırma çalışmalarının devam etmesi için yapıacak 
önlemler değerlendirilip kuruluşun 2019 yılında yaptığı çalışmaların raporu dinlendi. DTÖ, 
Türkmenistan’ın ticari ve ekonomik politikası ile ilgili bilgiler sundu.  
Türkmenistan’da ülkenin adı geçen dünya örgütüne üyeliği konularını incelemek üzere özel bir 
Hükümet Komisyonu oluşturulduğu bilinmektedir. 
Toplantıya Türkmenistan’ın ilgili bakanlıkları ile devlet kurum ve kuruluşlarının yetkilileri iştirak 
etmişlerdir. 
Türkmenistan’da DTÖ mekanizmaları çerçevesinde ticareti kolaylaştırmaya ve ilgili yasaları 
yetkinleştirmeye yönelik birtakım çalışmalar yapılmaktadır. Ülkenin örgüte üyeliği, Türkmenistan’ın 
dünya piyasasında rekabet gücüne sahip olduğu sektörlerde gelişmesine yardımcı olacaktır. 
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TÜRKİYE, СOVID-19’LA MÜCADELEDE KİLİT BİR 
AKTÖR OLARAK ÖNE ÇIKIYOR 

 

ABD merkezli Transatlantik liderlik ağı Başkan Yardımcısı Sahra Toperich’in Çarşamba günü The 
Hill haber sitesinde yayınlanan yazısında Türkiye’nin COVID-19’la mücadelede kilit bir aktör olarak 
öne çıktığı kaydedildi. 
Toperich,  Türkiye’nin  ilk vakanın tespit edilmesinden bir gün sonra tehlikeli virüse karşı önlemler 
aldığına, okulları tatil ettiğine dikkatleri çekti.  
Ankara'nın pek çok Avrupa ülkelerinden hızlı hareket ettiği vurgulanan yazıda ülkede koruyucu 
donanımların üretiminin arttığı, maskelerin ücretsiz dağıtıldığı, milyonlarca mülteci akınına ve yıkıcı 
depremlere maruz kalan Türkiye’nin salgınla mücadeleye de hazırlıklı olduğu belirtildi. 
Köşe yazarı, toplam 88 ülkenin yardım talebinde bulunduğu Türkiye’nin aralarında İngiltere, İtalya, 
İspanya ve bazı Balkan ülkelerinin yer aldığı 33 ülkeye tıbbi yardım gönderdiğini de yazdı. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.milliyet.com.tr/haberler/ingiltere
https://www.milliyet.com.tr/haberler/italya
https://www.milliyet.com.tr/haberler/ispanya
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MACARİSTAN BAKÜ HAVAALANINDA SAĞLANAN 
YARDIMLARI TAKDİR ETTİ 

 

Daily News Hungary yayını tarafından verilen bilgilere göre Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret 
Bakanı Peter Szijjarto, Çin’den ülkesine Azerbaycan üzerinden gelen yükün işlemlerinin hızlı 
yapılması takdir etti. Yayında Budapeşte’ye koronavirüsle mücadelede kullanılmak üzere gönderilen 
yükün Bakü’de hızlı işlem gördüğü belirtildi. Bu kapsamda Macaristan başkentine Bakü’de hızlı işlem 
gören 6 uçağın daha iniş yaptığı kaydedildi.  
Bakan Peter Szijjarto, Azerbaycan Ekonimi Bakanı Mikail Cabbarov ile görüşmesinden sonra 
Facebook sayfasında Azerbaycan’ın Macaristan’a giden ve Bakü’de transit iniş yapan tıbbi donatımlı 
yük uçaklarının işlemlerinin en kısa sürede yapılacağını teyit ettiğini yazmıştı. 
Bakan Szijjarto ayrıca, Bakü havaalanının Çin’den Macaristan’a koruyucu maskelerin naklinde transit 
yolu olarak büyük rol üstlendiğinin altını çizmişti. 
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TÜRK AKADEMİSİ BİLİMSEL YAYINLARINI SERBEST 
ERİŞİME AÇTI 

 

Uluslararası Türk Akademisi, Bilimsel Yayınlarını Serbest Okuma Olanağı Sunuyor 
Uluslararası Türk Akademisi’nin bilimsel yayınlarını serbest erişime açtı. Akademi bu amaçla resmî 
sayfasının “kitaplar” (http://twesco.org/kitap) bölümüne yüzün üzerinde çalışma yükledi. Kitapları 
yükleme çalışmalarının önümüzdeki dönemlerde de devam etmesi planlanmaktadır. 
Çevrim içi kitaplar Kazak, Türk, Azerbaycan, İngiliz, Kırgız, Rus, Moğol dilleri ile bazı Türk 
dillerinde yayımlanmış eserlerdir.  
Kitaplar, Türk Dünyasının kökü derinlere işleyen tarihini, zengin edebî mirasını, tarihî yazıtlarını, 
Türk dilleriyle ilgili araştırmaları, akraba Türk halklarının etnografisini, folklorünü, gelenek ve 
göreneklerini kapsar. 
Ayrıca, http://twesco.org sayfasının “dergiler” bölümünde Akademice yayımlanan “GLOBAL-
Turk”, “Altayistik, Türkoloji, Mongolistik” dergileri ile haftalık “Turkic Weekly” elektronik 
bülteninin tüm sayılarını okumak mümkündür. 
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