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AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI İLE DÜNYA 

BANKASI BAŞKAN YARDIMCISI ARASINDA 

VİDEOKONFERANS YAPILDI 

 

17 Haziran günü Dünya Bankasının istekleri üzerine Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham 

Aliyev ile bankanın Avrupa ve Orta Asya bölgesinden sorumlu yeni başkan yardımcısı Anna Byerde 

arasında videokonferans düzenlendi. 

Cumhurbaşkanı Aliyev konuşmasında: “Sizinle gelecek planlarımız ve yapılan çalışmalar 

hakkında görüşme imkanı bulduğum için çok sevinçliyim. Biz Dünya Bankası ile iş birliğinin 

seviyesinden çok memnunuz.. ... Özellikle TANAP’a gösterilen destek için teşekkür etmek isterim. 

Biliyor olmalısınız ki, “Güney Gaz Koridoru” projesi bitmek üzere. Ümit ediyoruz ki birkaç aya 

inşaat işlerinin tamamını bitirmiş olacağız. Dünya Bankasının TANAP projesini gerçekleştirmeye 

sağladığı katkılar çok takdir edicidir. Bu durum kuşkusuz, diğer bankaların önemli projeyi 

desteklemesi için iyi sinyal olmuştur.” sözlerini söyledi. 

Başkan Yardımcısı Byerde de: “…Dünya Bankasına karşı duyduğunuz güven için çok teşekkür 

ederim. … Dünya Bankası adına Azerbaycan’ın Uluslararası Kalkınma Derneği’ne sağladığı katkılar 

için şükranlarımı sunmak isterim. Bu, çok değerli adımdır. Fakir ülkeler fonumuzu desteklemenizi 

hakikaten çok takdir ederiz. Bu, bizim ilişkilerimizi daha ilerilere götürür. ... Ben TANAP projesinin 

ilk aşamalarına katılmıştım, o yüzden konuyu iyi bilirim. Proje dolaysıyla sizi bir daha kutlarım. Bu 

hakikaten öncelikli projedir...” dedi. 

Videokonferans sırasında deniz güvenliği, çevreyi koruma ve COVID-19 salgını ile mücadele gibi 

birtakım konular görüşüldü. Katılımcılar, mevcut küresel krizin kalkınmaya yeni ivme 

kazandıracağına dair umutlarını dile getirdiler.  
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KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI GÜVENLİK 

KONSEYİ TOPLANTISI YAPTI  

 

19 Haziran günü Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, bazı devlet kurum ve 

kuruluş yöntecilerinin iştirak ettikleri dar katılımlı güvenlik konseyi toplantısı düzenledi.  

Güvenlik konseyi toplantısında ülkenin mevcut epidemik durumu değerlendirildi. 

Bu hususta Başbakan Yardımcısı Aida İsmailova’nın ve Sağlık Bakanı Sabırjan Abdikarimov’un 

koronavirüsün daha fazla yayılmasını engelemeye ilişkin yapılmakta olan çalışmalar hakkında 

sundukları bilgiler dinlendi. 
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KAZAKİSTAN, KORONAVİRÜS AŞISI DENEYLERİNE 

BAŞLAYACAK  

 

19 Haziran’da Bakanlar toplantısında söz alan Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanı Ashat 

Aymagambetov, Kazakistan’da koronavirüse karşı beş aşının geliştirildiğini, birinin de Dünya Sağlık 

Örgütü’nün listesine dahil edildiğini duyurdu. Eğitim ve Bilim Bakanlığı, insanlar üzerine klinik 

denemeleri Eylül ayında başlamayı planlamakta. 

Bakan Aymagambetov, “Koronavirüse karşı üç platformda beş aşı geliştirilmekte. Biri virüsün 

kimyasal maddelerde bertaraf edildiği inaktif aşıdır. Dünya Sağlık Örgütü inaktif aşının geliştirilme 

protokolünü inceledi ve 15 Mayıs’ta listesine dahil etti” bilgilerini sundu. 

Aday aşının klinik öncesi deneylerinin başarılı geçtiğini dile getiren bakan, 15 Mayıs’ta klinik öncesi 

deneylere başlandığını, bağışıklık sistemini güçlendirme etkisinin yaban gelinciği ve hamsterler 

üzerinde denendiğini,  Temmuz-Ağustos aylarında deneylerin primatlar üzerinde devam edeceğini, 

Eylül ayında ise klinik deneylere geçilmesinin öngörüldüğünü belirtti. 
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ÖZBEKİSTAN, JAPONYA’DAN KARŞILIKSIZ YARDIM 

ALDI 

 

17 Haziran’da Özbekistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Alişer Şadmanov ve Japonya’nın Taşkent 

Büyükelçisi Yoşinori Fudciyama, Özbekistan’a Japonya’dan karşılıksız yüksek teknolojik tıp 

ekipmanlarının teminine dair belgeyi imzaladılar. 

Söz konusu belge kapsamında Japonya hükümeti Özbekistan tarafına 500 milyon yen (4,5 milyon 

dolar) tutarında karşılıksız kaynak sağlayacaktır.  

Mali kaynak, enovasyonel mobil teşhis merkezi ve Polimeraz zincir testleri, ultrason, dijital röntgen 

cihazı ve mamografi ile donatılmış mobil laboratuvarlar, bulaşıcı hastalıklar hastaneleri için üç 

bilgisayar tomografisi temini için kullanılacaktır. 

Söz konusu proje, salgın döneminde ülkenin tıp alanının geliştirilmesinde yardımcı olacaktır. Yüksek 

teknolojik ekipmanlarla donatılmış mobil sağlık merkezleri, özellikle bulaşıcı hastalıkların patlak 

verdiği anlarda ülkenin her yerinde faaliyet gösterebilecektir. 

2019 yılının Aralık ayında Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva, Japonya’ya 

resmi bir ziyaret gerçekleştirmiş, ziyaret çerçevesinde Japonya’nın ileri gelen şirket ve kuruluşlarıyla 

Japon bilimi ve yüksek teknolojisinin Özbekistan’a çekilmesini hedefleyen anlaşmalar yapılmıştı.  
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TÜRKİYE, AVRUPA’NIN EN UCUZ ÜLKESİ 

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçen yıla ilişkin hanehalkı nihai tüketim harcamalarına göre 

satınalma gücü paritesi sonuçlarını açıkladı. 

Buna göre, Türkiye’nin tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi 47 oldu. Bu değer, 27 

Avrupa Birliği (AB) ülkesi genelinde 100 avro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin, 

Türkiye’de 47 avro karşılığı Türk lirası ile satın alınabileceğini gösterdi. 

Karşılaştırmalarda, 27 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda 

ve Norveç), 5 aday ülke (Türkiye, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk), 1 potansiyel aday 

ülke (Bosna-Hersek) ve Birleşik Krallık kapsandı. 

Tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi en yüksek ülke 162 ile İsviçre, en düşük ülke 

ise 47 ile Türkiye oldu. 

Türkiye’nin tüketim mal ve hizmetleri grubuna ilişkin fiyat düzeyi endeksi alt gruplar itibarıyla 

incelendiğinde, kişisel ulaşım araçları endeksi 106 olarak gerçekleşti ve bu gruba ait fiyat düzeyinin 

AB ülkelerinin ortalamasının yüzde 6 üzerinde olduğu görüldü. 

Tüketici elektroniği endeksi 99 oldu ve bu grupta Türkiye'nin fiyat düzeyinin diğer alt gruplara 

nispeten yüksek seyretti. Lokanta ve oteller endeksi ise 51 olarak hesaplandı ve bu grupta fiyat 

düzeyinin diğer alt gruplara göre düşük olduğu gözlendi. 

Türkiye ayrıca giyim grubunda ise 45 endeks değeri ile karşılaştırmalarda yer alan 37 ülke arasında en 

düşük endekse sahip ülke oldu. 
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TÜRKMENİSTAN, AKILLI TELEVİZYONLAR 

ÜRETECEK 

 

Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Birliği üyesi “Aýdyň gijeler” şirketi, Smart TV platformlu ve 

geniş IP kurulumlu televizyon montajına ve testine başladı.  

Tüketicilere, 4K Ultra HD: 32 ve 42 inçlik Tolkun ve 55 inçli Zemin  ince ekranlı ve çözünürlü 

televizyon modelleri sunulacak. Modeller gerekli interface özelliğine sahip olup internet çıkışlı olacak. 

Şirket, yılda 100 bin televizyon üretebilecek kapasiteye sahiptir. Çin’in Xin Hong Bo Trading Limited 

şirketinin parçaları ve yüksek teknoloji kullanılarak üretilecek televizyonların iç ve dış piyasalara 

sunulması planlanmakta. 

Şirket, eski Türkmenkabel tesisinin yerde bulunmaktadır. Yenileme çalışmalarının yapılıp montaj için 

gerekli koşulların sağlandığı tesiste 130 kişi için istihdam sağlanmış durumdadır. 
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