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№ Faaliyet Eylem Planı 

Türkiye 

Cumhuriyeti 

Sorumlu Kurum ve 

Kuruluşları 

Kazakistan 

Cumhuriyeti  

Sorumlu Kurum ve 

Kuruluşları 

İKİLİ TİCARETİN ARTIRILMASI 

1. 

Kazakistan 

kurum/kuruluşlarının sermaye 

malı ihtiyacının belirlenmesi / 

Tarife dışı engellerin tespit 

edilmesi / Yerel pazar 

araştırma çalışmaları ile söz 

konusu ülkede en fazla 

avantaja sahip olduğumuz 

sektörlerin belirlenerek, 

mağaza açma desteklerinin bu 

alanda yeterli olan firmalara 

verilmesi için çalışmalar 

yapılması /  İhraç ürünlerinin 

tanıtılması ve ticari 

bağlantıların geliştirilmesine 

yönelik programlar 

düzenlenmesi  

Kazakistan'da birçok sektörün makine, ara malı ve sermaye 

malları ihtiyacını ağırlıklı olarak diğer ülkelerden karşıladığı 

dikkate alınmakla,  bu ürünlerin Türkiye’den tedarikinin 

sağlanması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. 

Ticarette Teknik Engeller ve Bitki ve Hayvan Sağlığı 

Önlemleri alanında işbirliği geliştirilecektir. Ayrıca Ulusal 

Akreditasyon Kuruluşları, akredite veya yetkilendirilmiş 

belgelendirme kuruluşları ve laboratuvarlar arasında 

işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik girişimlerde 

bulunulacaktır.  Bu kapsamda, Kazakistan ile teknik 

düzenlemeler, standardizasyon, uygunluk değerlendirmesi, 

akreditasyon ve metroloji alanlarında teknik işbirliğinin 

geliştirilmesine yönelik girişimlerde bulunulacaktır. 

Tekstil ve hazır giyim, ayakkabı, inşaat malzemeleri, ilaç ve 

tıbbi malzemeler, ev tekstili, mobilya vs. sektörlerde önemli 

rekabet avantajına sahip Türk firmalarının Kazakistan 

pazarının imkânlarından daha fazla yararlanabilmesi için bu 

ülkede mağazalaşma artırılacaktır. 

T.C. Ticaret 

Bakanlığı – DEİK - 

TİM (Türkiye 

Tanıtım Grubu) – 

İhracatçı Birlikleri 

K.C. Ticaret ve 

Entegrasyon 

Bakanlığı 
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2019 yılında Kazakistan’da gerçekleşecek 18 fuarda bireysel 

katılım desteklenecektir. 

2019 yılında gerçekleştirilecek 5 alım heyeti programına 

Kazakistan’dan katılım sağlanacaktır. Hangi alım heyeti 

programı olduğu teyid edilmesi gerekmektedir. 

2. 

Hizmet Ticaret Anlaşmasının 

imzalanması 

Kazakistan ile uzun dönemli sürdürülebilir ticaret dengesinin 

sağlanması ve yeni ekonomik işbirliği imkânlarının tesis 

edilmesini teminen Hizmet Ticaret Anlaşmasının imzalanması 

için gerekli adımlar atılacaktır. 

T.C. Dışişleri 

Bakanlığı – T.C. 

Ticaret Bakanlığı 

K.C. Ticaret ve 

Entegrasyon 

Bakanlığı 

3. 

E-Ticaret/Dijital Ticaret 

Alanında Bölgesel İşbirliği 

Protokolü Müzakerelerine 

başlanmasına yönelik 

imkânların araştırılması 

Dijital mal ve hizmet ticaretinin önemi her geçen gün 

artmaktadır. Dijital ekonomide mesafenin öneminin azaldığı 

ancak tamamen yok olmadığı, özellikle dil, ödeme ve teslim 

sistemlerinin önemini koruduğu görülmektedir.  

Sınır ötesi e-ticaretin bölgesel bütünleşme yoluyla 

desteklenmesi, insan sermayesi ve dijital becerilerin 

geliştirilmesini, taraf ülkelerdeki yasal çerçevelerin 

uyumlaştırılmasını, lojistik, gümrük ve posta hizmetlerinde 

verimsizliğin azaltılmasını ve uluslararası ödeme sistemlerinin 

iyileştirilmesini gerektirmektedir. Bölgesel dijital ticaretin 

geliştirilmesi, dijital ekonominin ihtiyaç duyduğu ölçek 

ekonomisini de güçlendirecek ve dijital ekonomide hakim 

durumda olan gelişmiş ülke firmalarına karşı bir dengelenme 

sağlanabilecektir. 

 

T.C. Ticaret 

Bakanlığı 

K.C. Ticaret ve 

Entegrasyon 

Bakanlığı 
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Bu çerçevede, e-ticaret alanında bölgesel bir işbirliği 

platformu oluşturulmasına yönelik imkânlar araştırılacaktır. 

4. 

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 

bünyesinde devam eden e-

ticaret müzakerelerine ilişkin 

ortak pozisyon belirlenmesine 

yönelik çalışmalar 

yürütülmesi 

İki ülke ilgili uzmanları arasında irtibat kurularak, hâlihazırda 

devam eden e-ticaret müzakerelerine ilişkin görüş alış 

verişinde bulunulacak, gelişmelerin değerlendirilmesi ve 

mümkün olduğu hallerde ortak pozisyon geliştirerek 

toplantılarda ve müzakere turlarında bildirilmesi için yakın 

işbirliği devam ettirilecektir.  

T.C. Ticaret 

Bakanlığı 

K.C. Ticaret ve 

Entegrasyon 

Bakanlığı 

5. 

Yatırımların Karşılık Teşviki 

ve Korunması (YKTK) 

Anlaşmasının yenilenmesi 

10 Ağustos 1995 tarihinde imzalanan 1 Mayıs 1992 tarihli 

YKTK Anlaşmasının güncellenmesine ilişkin görüşmelerin ilk 

turu 22-23 Mayıs 2018 tarihlerinde Nur-Sultan’da 

gerçekleştirilmiş; ancak, Kazak tarafının uluslararası tahkim 

konusunda menfi yaklaşımı nedeniyle sonuç alınamamıştır. 

Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde ikinci tur müzakerelere 

tekrar başlanması ve anlaşmanın güncellenmesi iki ülke 

arasındaki yatırım işbirliği alanına katkı sağlayacaktır. 

T.C. Dışişleri 

Bakanlığı –Sanayi 

ve Teknoloji 

Bakanlığı 

K.C. Ulusal 

Ekonomi Bakanlığı 

6. 

Yeni Sinerji Ortak Ekonomi 

Programı’nın (2018-2020) 

hayata geçirilmesi 

13 Eylül 2018 tarihinde gerçekleşen III. Yüksek Düzeyli 

Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) Toplantısı sırasında 

imzalanan Yeni Sinerji Ortak Programı 2018-2020 Eylem 

Belgesinde kayıtlı hususlar hayata geçirilecektir. 

T.C. Ticaret 

Bakanlığı, T.C. 

Ulaştırma ve Altyapı 

Bakanlığı 

K.C. Dışişleri 

Bakanlığı 

7.  

Firmalar arasındaki işbirliği 

mekanizmalarının 

geliştirilmesi 

Tedarik/değer zinciri gibi ilişkiler yönünden ortak ekonomik 

menfaatlere sahip olan/olabilecek firmaların tanışmasına, ortak 

T.C. Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı 

K.C. Dışişleri 

Bakanlığı Yatırım 

Komitesi 

«Kazakhİnvest» 
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projeler üretmesine ve mevcut işbirliklerini artırmalarına 

yönelik organizasyonlar düzenlenecektir. 

Ulusal Şirketi»  A.Ş. 

«Kazak Sanayi ve 

İhracat Merkezi»  

A.Ş. 

8. 

Kazakistan Girişimciliği 

Geliştirme Fonu (DAMU) ile 

KOSGEB arasında 

işbirliğinin geliştirilmesi  

DAMU ile KOSGEB arasında 25 Kasım 2011 tarihinde 

Mutabakat Zaptı ve 12 Eylül 2018 tarihinde Eylem Planı 

imzalanmıştır. 

 

İmzalanan Mutabakat Zaptı ve Eylem Planı kapsamında 

KOBİ’ler alanındaki çalışmalara devam edilecektir.  

KOSGEB «DAMU 

Girşimciliği 

Geliştirme Fonu»   

TEKNİK DÜZENLEMELER 

9. 

Helal Akreditasyon Kurumu 

(HAK) ile Kazakistan Ulusal 

Ekonomi Bakanlığı Teknik 

Mevzuat ve Metroloji 

Komitesi (KAZMEMST) 

arasında işbirliği tesis 

edilmesi ve HAK’ın görev 

alanına giren konularda 

uluslararası örgütlerde 

işbirliği yapılması 

HAK ile KAZMEMST arasında helal belgelendirme, 

akreditasyon ve helal belgeli ticaret alanlarına ilişkin karşılıklı 

tanıma, bilgi paylaşımı, uzman/denetçi değişimi ve eğitim 

konularında işbirliğine dair mutabakat zaptı imzalanması için 

hazırlık çalışmaları yapılacaktır. 

Başta İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü 

(SMIIC) gibi kuruluşlar olmak üzere çok taraflı uluslararası 

platformlarda işbirliğine yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

Helal Akreditasyon 

Kurumu 

K.C. Ulusal 

Ekonomi Bakanlığı 

teknik Düzenleme ve 

Metroloji Komitesi 

10. 

Kazakistan Cumhuriyeti 

Ulusal Ekonomi Bakanlığı 

Teknik Düzenleme ve 

Metroloji Komitesi 

(KAZMEMST) ile 

standardizasyon ve uygunluk 

TSE ile KAZMEMST arasında 09 Eylül 2017 tarihinde 

imzalanan Mutabakat Zaptı kapsamında; 

- Uluslararası ve bölgesel standardizasyon kuruluşlarındaki 

faaliyetler ve çalışma programları konusunda bilgi 

alışverişinde bulunulması 

T.C. Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı 

(TSE) 

K.C. Ulusal 

Ekonomi Bakanlığı 

teknik Düzenleme ve 

Metroloji Komitesi 
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değerlendirme alanında 

işbirliğinin geliştirilmesi 

- Standardizasyon alanında konferans, forum ve diğer 

etkinliklerin birlikte organize edilmesi 

- Standardizasyon ve uygunluk değerlendirme alanında 

karşılıklı eğitimlerin düzenlenmesi 

- Uluslararası ve bölgesel kuruluşlar nezdinde (ISO, IEC, ETSI, 

vb.) karşılıklı destek sağlanması hususları gerçekleştirilecektir. 

GÜMRÜK 

11. 

Yetkilendirilmiş Yükümlü 

Uygulaması (AEO) Çalışma 

Grubu Toplantıları, Üst 

Düzey ve Teknik Düzeyde 

Toplantılar düzenlenmesi 

Türkiye ve Kazakistan arasında Yetkilendirilmiş Yükümlü 

Uygulaması (Authorized Economic Operator-AEO) Karşılıklı 

Tanınması Anlaşması 2019 yılı içerisinde müzakere 

edilecektir. 

2019 yılı içerisinde Türkiye-Kazakistan Gümrük İdaresi 

Başkanları Toplantısı düzenlenecektir. 

Türkiye ve Kazakistan arasında İhracat Veri Değişimi 

Anlaşması 2019 yılı içerisinde müzakere edilecektir. 

T.C. Ticaret 

Bakanlığı 

K.C. Maliye 

Bakanlığı 

BANKACILIK 

12. 

Uluslararası Krediler 

Programları kapsamında alıcı 

kredisi sağlanması 

İhraç edilecek mal ve hizmetlerin finansmanı işlem bazında 

değerlendirilip desteklenecektir. 

Türk Eximbank «Kazakhİnvest» 

Ulusal Şirketi»  A.Ş. 

SANAYİ VE ENERJİ 
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13. 

Madencilik alanında 

işbirliğinin geliştirilmesi 

Madencilik mevzuatı ve uygulamalarında bilgi ve tecrübe 

paylaşımı; değerli metallerin ve nadir toprak elementlerinin 

aranması, işlenmesi ve cevher zenginleştirme teknolojileri 

konularında işbirliği olanaklarının değerlendirilmesi ve maden 

kaynaklarının aranmasına yönelik işbirliği olanaklarının 

araştırılması öngörülmektedir. 

Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı 

MTA 

MAPEG 

K.C. Sanayi ve 

Altyapı Kalkınma 

Bakanlığı, Tabii 

Kaynaklar 

Departmanı 

 K.C. Enerji 

Bakanlığı 

14. 

Katma değeri yüksek vasıflı 

çeliklerin ortak üretiminin 

yapılması, Ana Metal Lojistik 

Merkezinin kurulması ve Ana 

metal üretim süreçlerine 

kalifiye işgücü sağlanması 

İki ülke tarafından paslanmaz çelik, yapı çeliği, takım çeliği, 

zırh çeliği, kalıp çeliği, TWIP ve TRIP çeliği gibi katma değeri 

yüksek vasıflı çeliklerin üretim kabiliyetinin oluşturulması için 

gerekli çalışmalar yapılacaktır. 

Hammadde güvenliğinin sağlanabilmesi için ülkemizdeki 

serbest bölgeler içerisinde kurulacak liman ve LME (Londra 

Metal Borsası) benzeri depoları ve diğer metal tacirlerinin 

depolarını içerecek Demir Dışı Metaller Lojistik Merkezi’nin 

kurulumu planlanacaktır. Bu sayede, sanayicinin daha uygun 

fiyatla hammaddeye ulaşımı sağlanacak ve iki ülkenin enerjide 

olduğu gibi metallerde de bir ulaşım koridoru haline gelmesine 

katkıda bulunulacaktır. 

Kazakistan üniversitelerindeki Mühendislik Fakültesi 

öğrencilerinin, tecrübeli ve çalışmaya hazır hale getirilmesi 

amacıyla, öğretimlerinin son 2 yılında belirli sürelerde sanayi 

kuruluşlarında stajyer olarak çalıştırılmasına yönelik 

programların geliştirilmesine katkı sunulacaktır. 

T.C. Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı 

K.C. Sanayi ve 

Altyapı Kalkınma 

Bakanlığı Sanayi 

Gelişme ve Sanayi 

Güvenliği Komitesi 
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MÜTEAHHİTLİK 

15. 

Kazakistan’a yönelik 

Müteahhitlik Heyeti – Türk-

Japon Üçüncü Ülke İşbirliği 

Ortak Semineri (2020 2. Yarı) 

Kazakistan’a yönelik olarak 2020 yılının ikinci yarısında Türk 

müteahhitlik firmaları ile Japon firmalarını Kazak idareler ve 

firmalar ile bir araya getirecek bir organizasyon düzenlenmesi 

öngörülmektedir.  Türkiye Müteahhitler Birliği ile birlikte 

gerçekleştirilecek bu organizasyon kapsamında, Japon işbirliği 

programının yanı sıra Kazakistan işveren idareleriyle de bir 

araya gelinecek ayrı bir müteahhitlik heyeti organizasyonu da 

düzenlenecektir.  

T.C. Ticaret 

Bakanlığı / (SBYYH 

GM) 

Türkiye 

Müteahhitler Birliği 

 

K.C. Sanayi ve 

Altyapı Kalkınma 

Bakanlığı  İnşaat 

İşleri, Konut ve 

Toplum Hizmetleri  

Komitesi 

16. 

“Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümeti ile Kazakistan 

Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Şehircilik Alanında 

Mutabakat Zaptı”nın 

imzalanması 

Söz konusu Mutabakat Zaptı’nın taslağı 08.04.2014 tarihli ve 

768 sayılı yazı ile Kazak Makamlarına iletilmek üzere Dışişleri 

Bakanlığı’na gönderilmiştir. 

Bahse konu Mutabakat Zaptı’nın imzalanması ile birlikte; 

karşılıklı eğitim programı, toplantı, konferans, sempozyum, 

bilimsel-teknik ziyaret programları düzenleme, proje geliştirme 

ve konu ile ilgili araştırma, geliştirme, uygulama, bilimsel-

teknik bilgi ve belge değişimi, çevre teknolojilerde işbirliği ve 

uzman değişimi programları gerçekleştirilecektir. 

T.C. Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı 

K.C. Sanayi ve 

Altyapı Kalkınma 

Bakanlığı  İnşaat 

İşleri, Konut ve 

Toplum Hizmetleri  

Komitesi 

17. 

Türkiye’de yayınlanan yıllık 

İnşaat Birim Fiyat 

yayınlarımızın ortak 

terminoloji ile hizmete 

sunulmasını sağlamak için 

karşılıklı çalışmalar yapılması 

ve BİM (Yapı Bilgi 

20-22 Şubat 2019 tarihlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı’nca görevlendirilen bir heyet, 

Kazakistan’ın Almaatı şehrinde resmi davetli olarak ilgili 

konuda bir çalıştaya katılmışlardır. 

Antalya’da Ekim-Kasım 2019 tarihlerinde 5 günü içeren Kazak 

uzmanların da katılımıyla İnşaat Birim Fiyatları oluşturulacak 

ve BİM teknolojileri ile Türkiye’de yerli üretimi yapılan inşaat 

T.C. Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı 

Yüksek Fen Kurulu 

Başkanlığı 

K.C. Sanayi ve 

Altyapı Kalkınma 

Bakanlığı  İnşaat 

İşleri, Konut ve 

Toplum Hizmetleri  

Komitesi 
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Modellemesi) teknolojilerinin 

Türkiye’de uygulanabilirliği 

hususlarında çalışmalar 

yürütülmesi 

 

malzemeleri teknolojileri hususlarını içeren bir çalıştay 

düzenlenecektir. 

18. 

Ülkemizce Akıllı Şehirlere 

ilişkin edinilen deneyimler ile 

2019-2022 Ulusal Akıllı 

Şehirler Strateji ve Eylem 

Planı çıktılarının bilgi ve 

deneyim transferi 

çerçevesinde Kazakistan ile 

paylaşılması 

Türkiye’de Akıllı Şehirler alanında geliştirilen kazanımlar 

doğrultusunda Kazakistan ile gerçekleştirilecek bilgi paylaşımı 

ve deneyim aktarımı, başta Nur-Sultan (Astana)  şehri ile olmak 

üzere iki ülkenin kamu – özel sektör işbirliği platformunun 

geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.  

T.C. Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı 

K.C. Sanayi ve 

Altyapı Kalkınma 

Bakanlığı  İnşaat 

İşleri, Konut ve 

Toplum Hizmetleri  

Komitesi 

ULAŞTIRMA 

19. 

Ulaştırma alanında 

geliştirilecek ikili kurallar ile 

mevcut anlaşmalardan 

kaynaklanan hakların 

kullanımına ilişkin esasların 

belirlenebilmesini teminen 

istikşafi çalışmalara 

başlanılması 

Hava, kara ve demiryolu ulaşımına ilişkin mevcut 

anlaşmalardaki hükümler saklı kalmak şartıyla söz konusu 

hükümlerin yerine getirilirken, takip edilecek prosedürel 

kurallara ilişkin esasların belirlenmesine yönelik istikşafi 

çalışmalar yürütülecektir. 

T.C. Ticaret 

Bakanlığı – T.C. 

Ulaştırma ve Altyapı 

Bakanlığı  

K.C. Sanayi ve 

Altyapı Kalkınma 

Bakanlığı Ulaştırma 

Komitesi 
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20. 

Kazakistan geçiş belgelerine 

tanınan 1 aylık geçerlilik 

süresinin uzatılması ve geçiş 

belgelerinin kotalarının revize 

edilmesi 

Kazakistan’a giriş yapan Türk araçları ikili geçiş belgesi ile 

Kazakistan içinde en fazla bir ay kalabilmektedir.  

Kış aylarında yaşanan kötü hava şartları ve ithalatçının gümrük 

işlemlerini tamamlayamaması sebebiyle 1 aylık geçiş belgesi 

ve kalış süresi ithalat taşımalarını neredeyse imkânsız hale 

getirmekte ve Türk araçları dönüş yükü almaksızın ülkesine 

dönüş yapmak zorunda kalmaktadır. 

Bu çerçevede, Kazakistan ve Türkiye arasındaki ticaretin 

olumlu gelişimi için söz konusu süre kısıtlaması kaldırılmalı 

veya 60 güne çıkarılmalıdır. 

10 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 327 

numaralı karar ile Kazakistan’ın resmi ve umuma mahsus 

pasaport hamili vatandaşlarının ülkemize vizesiz seyahat süresi 

30 günden 90 güne çıkarılmıştır. 

Türkmenistan’ın Tacikistan’a giden taşımacılarımıza izin 

vermemesi nedeniyle Kazakistan üzerinden artan kara 

taşımacılığımıza bağlı olarak 2019 yılı içinde Kazak tarafınca 

verilen geçiş belgelerinin yeterli olmayacağının anlaşılması 

üzerine Kazak makamlarından 3.000 adet ek geçiş belgesi talep 

edilmiştir. 

Kazakistan’ın tarihi İpek Yolu ve Hazar geçişlerindeki önemi, 

özellikle Çin ile Avrupa arasındaki taşımalardaki stratejik 

konumu dikkate alınarak, Kazakistan üzerinden Türk tarafının 

libere transit geçiş hakkı sağlanmalıdır. 

T.C. Dışişleri 

Bakanlığı – T.C. 

Ulaştırma ve Altyapı 

Bakanlığı 

K.C. Sanayi ve 

Altyapı Kalkınma 

Bakanlığı Ulaştırma 

Komitesi 
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Bu bağlamda, karayolu taşımacılığında kotaların 

serbestleştirilmesi, bu mümkün olmadığı takdirde, geçiş 

belgesi sayısının karşılıklı olarak artırılmasına yönelik 

çalışmalara başlanacaktır. 

21. 

Orta Koridorun etkin 

kullanımı 

2017 yılında devreye giren Bakü-Tiflis-Kars demiryolu 

hattının işlevselliğini arttıracak şekilde Hazar geçişli çok 

katmanlı transit taşımacılık güzergahında demiryollarına 

ağırlık verilecektir. 

Hazar geçişlerinin hızlandırılması, Hazar’ın iki yakasında gemi 

ve liman işletmeciliği ile gümrük geçiş işlemlerinde ve gümrük 

ve transit geçiş kıstaslarında yeknesaklığın sağlanması 

amacıyla transit geçiş hattı (yeşil hat) ve tek pencere gibi 

uygulamalar hayata geçirilecektir. 

T.C. Dışişleri 

Bakanlığı –  T.C. 

Ticaret Bakanlığı - 

T.C. Ulaştırma ve 

Altyapı Bakanlığı 

K.C. Sanayi ve 

Altyapı Kalkınma 

Bakanlığı Ulaştırma 

Komitesi 

22. 

Kombine Yük Taşımacılığı 

Anlaşmasının imzalanması 

İki ülke arasındaki ulaştırma ve lojistik alanında işbirliğinin 

geliştirilmesinde önem taşıyan ve ikinci tur müzakereleri 10-11 

Mayıs 2018 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen söz konusu 

Anlaşmanın en kısa zamanda imzalanması için gerekli adımlar 

atılacaktır. 

T.C. Dışişleri 

Bakanlığı – T.C. 

Ulaştırma ve Altyapı 

Bakanlığı 

K.C. Sanayi ve 

Altyapı Kalkınma 

Bakanlığı 

23. 

Uçuş frekans sayısının 

arttırılması 

Kazakistan ile ülkemize arasında uçuş frenkans sayılarının 

arttırılması ve Çimkent ve Atırav’ın da uçuş rotalarına 

eklenmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır. 

T.C. Dışişleri 

Bakanlığı – T.C. 

Ulaştırma ve Altyapı 

Bakanlığı 

K.C. Sanayi ve 

Altyapı Kalkınma 

Bakanlığı 

BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK 
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24 

Kazakistan ile ülkemiz 

arasında teknoloji, ar-ge ve 

tasarım merkezleri 

konularında işbirliği tesis 

edilmesi 

Teknoloji, ar-ge ve yenilik alanlarında; 

-Teknoloji ve yenilik alanında iyi uygulama örnekleri ve 

tecrübelerin paylaşılması 

-İki ülkenin Teknoparkları ya da benzer yapıları arasında 

mutabakat anlaşmaları imzalanması suretiyle güçlü işbirlikleri 

kurulması  

-Kazak makamlarının ihtiyaç duyacağı orta / yüksek veya 

yüksek teknoloji ürünlerin Teknopark firmalarımız tarafından 

daha düşük maliyet ve daha yüksek kalite ile sağlanması 

-Her iki ülkenin teknoloji tabanlı firmalarını ve girişimcilerini 

«Kazak Sanayi ve İhracat Merkezi»  A.Ş. tesislerinde bir araya 

getirmek ve işbirlikleri kurmak amacıyla faaliyetler 

yürütülmesi 

-Her iki ülkedeki Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri arasında 

işbirliğinin geliştirilmesinin sağlanması   

-Her iki ülkedeki Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde iyi 

uygulama örnekleri ve tecrübelerin paylaşılması hususlarının 

hayata geçirilmesine yönelik adımlar atılacaktır. 

T.C. Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı 

 

K.C. Eğitim ve 

Bilim Bakanlığı, 

«Kazak Sanayi ve 

İhracat Merkezi»  

A.Ş. 

25. 

 «QazTechVentures» ve 

«Kazak Sanayi ve İhracat 

Merkezi»  A.Ş. ile  

«TÜBİTAK» Türkiye 

Bilimsel ve Teknolojik 

TÜBİTAK ile Kazakistan Cumhuriyeti Teknolojik Gelişim 

Ulusal Ajansı  (National Agency for Technological 

Development – NATD) arasında 16 Nisan 2015 tarihinde bir 

İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. 

«TÜBİTAK» 

Türkiye Bilimsel ve 

Teknolojik 

Araştırma Kurumu  

«NATD» A.Ş. 

«QazTechVentures»,  

«Kazak Sanayi ve 

İhracat Merkezi»  

A.Ş. 

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.ID: d48d5bf8-ae56-4bef-b83b-d80ea37609f7-177014553. Bu kod ile https://evrak.tim.org.tr/evrakdogrulama adresinden doğrulayabilirsiniz.



12 / 22 
 

Araştırma Kurumu arasında 

işbirliği tesis edilmesi 

Ayrıca, «Kazak Sanayi ve İhracat Merkezi»  A.Ş. ortak sanayi 

tesislerinin geliştirilmesine ilgi göstermekte olup, kendi yetkisi 

çerçevesinde destek vermeye hazır olduğunu bildirir. 

2019 yılının ilk döneminde  NATD, «QazTechVentures» 

olarak yeniden yapılandırılmıştır. Yapılan değişikliklerden 

dolayı, sanayi kuruluşları destekleme fonksiyonu «Kazak 

Sanayi ve İhracat Merkezi»  A.Ş.’ne devredilmiştir. 

Adıgeçen kurumlar arasındaki işbirliği kapsamında, 2019 

yılında, Türk ve Kazak sanayi kuruluşları tarafından 

gerçekleştirilecek ortak projelerin desteklenmesine yönelik bir 

çağrı yayınlanacaktır. 

26. 

«QazTechVentures» ile  

«TÜBİTAK» Türkiye 

Bilimsel ve Teknolojik 

Araştırma Kurumu arasında  

Mutabakat Zaptı”nın 

imzalanması 

2019 yılının ilk döneminde  NATD, «QazTechVentures» 

olarak yeniden yapılandırılmıştır. Yapılan değişikliklerden 

dolayı, sanayi kuruluşları destekleme fonksiyonu «Kazak 

Sanayi ve İhracat Merkezi»  A.Ş.’ne devredilmiştir. 

«QazTechVentures» faaliyetlerin optimizasyonunu dikkate 

alarak, Kazakistan inovasyon ekosistemi temsilcilerinin 

Türkiye’ye yapacağı teknolojik turları çerçevesinde Mutabakat 

Zaptını imzalayarak TÜBİTAK ile işbirliğini yenilemeye hazır 

olduğunu bildirir.  

Bunun yanı sıra, «QazTechVentures» deneyim paylaşımı ve 

yerel girişimleri (start up) destekleyecek bir platform sağlama 

açısından bir iş inkübasyon (business incubation) sisteminin 

geliştirilmesi alanında Türk tarafıyla işbirliği yapma hususunda 

ilgi göstermektedir. 
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27. 

Ülkemiz ile Kazakistan 

arasındaki akademik konulara 

ilişkin Ar-Ge faaliyetlerinin 

desteklenmesi  

 

Söz konusu faaliyetlere yönelik olarak; 22 Ekim 2009 

tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan 

Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim ve Teknoloji Alanında 

İşbirliği Anlaşması akdedilmiştir. Bahse konu anlaşmanın 

Türkiye adına uygulanmasından TÜBİTAK, Kazakistan adına 

uygulanmasından ise, Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim 

Bakanlığı (Ministry of Education and Science of the Republic 

of Kazakhstan - MES RK) sorumlu bulunmaktadır. 

Bu çerçevede, hükümetlerarası anlaşmanın yürürlüğe 

girmesinin ardından, ilgili kuruluşlar arasındaki aktif işbirliğini 

tesis etmek üzere, TÜBİTAK tarafından bir Uygulama 

Protokolü metni hazırlanmıştır. Bahsekonu metin, 2014 

yılında, Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla Kazak tarafına 

gönderilmiştir. Ancak, Dışişleri Bakanlığımız ile yapılan 

görüşmeler sonucunda, Kazak tarafının, metne ilişkin 

görüşlerini iletmediği bilgisi edinilmiştir. Bu nedenle, ilgili 

metin 2017 yılında yenilenerek, tekrar Kazak makamlarına 

sunulmuştur. Bununla beraber,  Kazakistan tarafının, 

gönderilen taslak metne dair herhangi bir geri bildirimde 

bulunmamış olması nedeniyle, ilgili metin imzalanamamıştır. 

TÜBİTAK ile MES RK arasındaki işbirliğinin tesisi amacıyla 

gönderilen metne ilişkin Kazak tarafının görüşlerinin 

TÜBİTAK ile paylaşılması ve ilgili metnin 2019 yılında 

imzalanması hususunda gerekli adımlar atılacaktır. 

«TÜBİTAK» 

Türkiye Bilimsel ve 

Teknolojik 

Araştırma Kurumu 

K.C. Eğitim ve 

Bilim Bakanlığı 
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28. 

Kazakistan’a yönelik bilimsel 

ve akademik çalışmalar 

yürütülmesi 

Kazakistan’a yönelik bilimsel ve akademik çalışmalar 

yürütülmesi  

T.C. Milli Eğitim 

Bakanlığı 

K.C. Eğitim ve 

Bilim Bakanlığı 

29. 

Bilimsel ve Akademik 

Çalışmalar kapsamında 

Kazakistan’da mukim akraba 

topluluklara yönelik başta 

sözlü tarih çalışmaları olmak 

üzere çeşitli çalışmaları 

hayata geçirilecektir. 

Bilimsel ve Akademik Çalışmalar kapsamında Kazakistan’da 

mukim akraba topluluklara yönelik başta sözlü tarih çalışmaları 

olmak üzere çeşitli çalışmaları hayata geçirilecektir. 

T.C. Milli Eğitim 

Bakanlığı 

 

 

 

K.C. Eğitim ve 

Bilim Bakanlığı,  

K.C. Kültür ve Spor 

Bakanlığı, 

30. 

Eğitim alanında işbirliğinin 

geliştirilmesi 

Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Kazakistan Cumhuriyeti 

Hükûmeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması’nın 

imzalanması ile iki ülke arasında eğitim alanındaki işbirliği 

geliştirilecektir.  

Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Kazakistan Cumhuriyeti 

Hükûmeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması’nın 

taslağı Türk Tarafının değerlendirimesinde bulunmaktadır. 

T.C. Milli Eğitim 

Bakanlığı 

 

K.C. Eğitim ve 

Bilim Bakanlığı 

TARIM 

31. 

FTPP II kapsamında kabul 

edilen Orta Asya 

Sürdürülebilir Balıkçılık ve 

Su Ürünleri Yetiştiriciliği 

Konusunda Kapasite 

Geliştirme Programı 

2019 yılı içerisinde imzalanması planlanan söz konusu anlaşma 

ile özellikle Kazakistan’ın mevcut kapasitesinin geliştirilmesi 

hedeflenmektedir. 

T.C. Tarım ve 

Orman Bakanlığı /  

Balıkçılık ve Su 

Ürünleri Genel 

Müdürlüğü 

K.C. Tarım 

Bakanlığı 
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(FishCAP) anlaşmasının 

imzalaması 

32. 

Tarımsal ürünlerin satışı için 

gerekli sağlık ve bitki sağlığı 

ve veterinerlik önlemleri 

hakkında bilgi değişimi 

2019 yılı içerisinde mevzubahis konular hakkında bilgi, tecrübe 

ve uzman değişimi hususunda çalışma yapılacaktır. 

T.C. Tarım ve 

Orman Bakanlığı / 

Gıda ve Kontrol 

Genel Müdürlüğü 

 

K.C. Tarım 

Bakanlığı 

33. 

Süt ve süt ürünleri ile kanatlı 

eti ve yumurta ihracatının 

artırılması için girişimlerde 

bulunulması ve üst düzey 

ziyaretler düzenlenmesi 

Süt ve süt ürünleri ile kanatlı eti ve yumurta ihracatının 

artırılması amacıyla 2019 yılı son çeyreğinde ziyaretler 

gerçekleştirilecektir. 

T.C. Tarım ve 

Orman Bakanlığı / 

Gıda ve Kontrol 

Genel Müdürlüğü 

 

K.C. Tarım 

Bakanlığı 

34. 

Ülkemizde yeterliliği yüksek 

olan arz fazlası ürünlerde 

(çay, fındık, kuru kayısı, kuru 

üzüm, kuru incir, nar, 

zeytinyağı, turunçgiller, 

sebze) ihracatımızın 

artırılmasına yönelik 

çalışmalar yapılması 

Söz konusu ürünlerde ihracatımızı artıracak girişimlere ilişkin 

yapılacak hazırlıkların 2019 yılının son çeyreğine kadar 

tamamlanacaktır. 

T.C. Tarım ve 

Orman Bakanlığı / 

Gıda ve Kontrol 

Genel Müdürlüğü 

 

K.C. Tarım 

Bakanlığı 

35. 

Türk ve Kazak iş insanlarını 

bir araya getirecek 

etkinliklerin düzenlenmesi ve 

piyasa analizinin yapılması 

ile Türkiye- Kazakistan 

Tarım Yürütme Komitesi 

Toplantısının düzenlenmesi 

ve bu vesile ile tarımsal 

ticaret konularının ele 

alınması 

İki ülke iş insanlarını bir araya getirecek etkinlikler 2019 yılının 

son çeyreğinde gerçekleştirilecektir. 

 

Türkiye-Kazakistan Tarım Yürütme Komitesi Toplantısı 2019 

yılının Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirilecektir. 

T.C. Ticaret 

Bakanlığı – DEİK 

K.C. Tarım 

Bakanlığı 
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36. 

Kazakistan'dan Türkiye'ye 

hububat, yağlı tohum, 

baklagiller ve işlenmiş 

ürünlerinin tedariği alanında 

işbirliğinin devam ettirilmesi 

Taraflar Kazakistan'dan Türkiye'ye hububat, yağlı tohum, 

baklagiller ve işlenmiş ürünlerinin tedariği alanında işbirliğine 

devam edeceklerdir. 

T.C. Ticaret 

Bakanlığı – DEİK 

K.C. Tarım 

Bakanlığı, 

«KazAgro» Ulusal 

Holdingi» A.Ş. 

SAĞLIK 

37. 

Her iki ülke vatandaşlarının 

karşılıklı olarak sağlık 

hizmetlerinden 

faydalanmalarını 

kolaylaştıracak bir anlaşma 

imzalanmasına yönelik 

imkânların araştırılması 

Sağlık alanında işbirliğini geliştirmek ve her iki ülke 

vatandaşlarının kaliteli, güvenli ve ucuz sağlık hizmetine 

erişimini temin etmek amacıyla vatandaşların diğer ülkede 

tedavilerinin kolaylaştırılacağı bir anlaşmanın imzalanmasına 

yönelik imkânların araştırılabilmesini teminen çalışmalar 

yürütülecektir. 

T.C. Ticaret 

Bakanlığı –  

T.C. Sağlık 

Bakanlığı –  

T.C. Aile, Çalışma 

ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı 

K.C. Sağlık 

Bakanlığı 

38. 

İki ülke arasında sağlık 

alanındaki işbirliğini 

geliştirmeye yönelik güncel 

ihtiyaçları esas alan ikili 

işbirliği anlaşması 

hazırlanması 

Söz konusu Anlaşma çalışmaları, taraflarca oluşturulacak bir 

çalışma grubu vasıtasıyla belirlenecektir.  

T.C. Sağlık 

Bakanlığı 

K.C. Sağlık 

Bakanlığı 

39. 

Sağlık Turizmi, sağlık 

meslekleri eğitimi, sağlık 

sistemlerinin güçlendirilmesi 

ve İlaç, Tıbbi Cihaz ve Sağlık 

Yatırımları ile Hizmet 

Alımları konularında ikili 

T.C. Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan Uluslararası 

Sağlık Hizmetleri A.Ş.’nin politika araçları aracılığıyla iki ülke 

arasındaki sağlık turizmi konusundaki işbirliğinin geliştirilmesi 

sağlanacaktır.  

Sağlık meslekleri eğitimi alanında T.C. Sağlık Bakanlığı’na 

bağlı olarak kurulan Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş.’nin 

T.C. Sağlık 

Bakanlığı 

K.C. Sağlık 

Bakanlığı 
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işbirliği seviyesinin 

artırılması 

politika araçları çerçevesinde iki ülke arasındaki işbirliğinin 

seviyesi artırılacaktır. 

İki ülke arasında sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi 

konusundaki işbirliği faaliyetleri karşılıklı tecrübe paylaşımı 

yoluyla artırılacaktır. 

İki ülke arasında; ilaç, tıbbi cihaz ve kamu özel ortaklığı 

projeleri başta olmak üzere sağlık yatırımları ile hizmet alımları 

alanlarında işbirliği seçenekleri, düzenleyici ve denetleyici 

otoriteler arasında karşılıklı tecrübe paylaşımı yoluyla 

artırılacak olup T.C. Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan 

Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş.’nin politika araçları 

aracılığıyla geliştirilecektir. 

KÜLTÜR VE SPOR 

40. 

Kazakistan Ulusal Paralimpik 

Komitesi Bölgesel Spor 

Merkezlerine ekipman 

desteği ile KAZGUU  

Uluslararası Yuvarlak Masa 

Konferansına destek 

sağlanması 

Merkezi Nursultan’da (Astana) bulunan Kazakistan Paralimpik 

Komitesi’nin kırsal bölgelerdeki paralimpik spor merkezleri 

sporcularının uluslararası turnuvalara, özellikle de Temmuz 

2019'da Nursultan’da (Astana) düzenlenecek Para Powerlifting 

Dünya Şampiyonası'na daha iyi hazırlanabilmesi amacıyla 

bahse konu merkezler için ihtiyaç duyulan ekipmanlar TİKA 

tarafından temin edilmiştir. 

“Geçmişle diyaloglar: kalıplar, yenilikler, Kazakistan 

kültürünün imkanları” başlıklı bir “Yuvarlak Masa Toplantısı” 

 

T.C. Kültür ve 

Turizm Bakanlığı / 

TİKA 

K.C. Kültür ve Spor 

Bakanlığı 
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düzenlenmesi planlanmaktadır. Bahse konu toplantının 

giderleri TİKA bütçesinden karşılanacaktır 

41. 

Ahıska Gezisi ve Ahıska Dil 

ve El Sanatları Kursuna 

Malzeme ve Ekipman Desteği 

Projesi 

Her yıl düzenlenen Ahıska gezilerinin olumlu sonuçlarından 

bahisle, Ahıska'dan sürgünün 75. yılında 40 kişilik bir grubun 

Ahıska'yı ziyaret etmesi planlanırken, bahse konu 40 kişilik 

grubun ulaşım, konaklama ve iaşe masrafları TİKA tarafından 

karşılanacaktır. 

Ahıska Türklerinin anadili olan Türkiye Türkçesini, 

Kazakistan’ın resmi dili olan Kazakçayı ve başka birçok dili 

yaş sınırı gözetmeksizin herkesin en duru biçimde öğrenmesi 

için gereksinim duyulan, Türk kültür, gelenek ve göreneklerini 

yaşatmak ve yansıtmak için oluşturulacak şark köşesi ve okul 

öncesi çocukların ince motor becerilerini geliştirecek seramik 

takım çalışmasının yapılacağı, Kazakistan Ahıska Türk Kültür 

Merkezi bünyesinde açılacak olan Dil ve El Sanatları Kursu 

için ihtiyaç duyulan malzeme ve ekipmanı TİKA bütçesinden 

karşılanacaktır. 

T.C. Kültür ve 

Turizm Bakanlığı / 

TİKA 

K.C. Kültür ve Spor 

Bakanlığı 

42. 

Astana (Nur-Sultan) Günü 

Etkinliklerinin Düzenlenmesi, 

Arkeoloji ve restorasyon 

çalışmalarına destek 

verilmesi, Kutadgu Bilig’in 

günümüz Kazakçasına 

tercümesi ve basımı ile 

Kökbar Kitap Basımı 

Aktöbe Devlet Üniversitesi bünyesinde modern Türk dilleri 

üzerine dil araştırmaları laboratuvarı kurulacak olup, bu 

kapsamda ihtiyaç duyulan Türk tarihi, kültürü ve diline ait 

temel eserler TİKA tarafından temin edilecektir. 

Suzak köyündeki Baba Ata Türbesi restorasyonu ve Esik 

Kurganında arkeoloji kazıları çalışmalarına destek verilecektir. 

T.C. Kültür ve 

Turizm Bakanlığı / 

TİKA 

K.C. Kültür ve Spor 

Bakanlığı 
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Projesi’nin Desteklenmesi ve 

Aktöbe Devlet Üniversitesi 

bünyesinde Türk Dili 

Laboratuvarı kurulmasına 

destek verilmesi 

Kazakistan’ın başkenti Nur-Sultan’da faaliyet gösteren Türk 

Murası Vakfı ile işbirliği içinde Kutadgu Bilig eserinin 

günümüz Kazakçasına tercüme edilmesi, basımı, tanıtımı ve 

tam versiyonunun internet ortamında tanıtılması projesi 2019 

yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. 

Türk Dünyası’nın ortak geleneksel spor dalı olan Kökbar 

(Kökbörü) ile ilgili olarak hazırlanan kitap TİKA tarafından 3 

dilde (Türkçe, Kazakça ve İngilizce) bastırılmıştır. Söz konusu 

kitabın dağıtımı yaygınlaştırılacaktır. 

Aktöbe Devlet Üniversitesi bünyesinde modern Türk dilleri 

üzerine dil araştırmaları laboratuvarı kurulacak olup, bu 

kapsamda ihtiyaç duyulan Türk tarihi, kültürü ve diline ait 

temel eserler TİKA tarafından temin edilecektir. 

43. 

USOBAK-IV: Türk 

Dünyasında Dil, Tarih ve 

Kültür Araştırmaları 

Kongresinin düzenlenmesi. 

Türkistan şehrinde Türk dünyasında dil ve kültür 

araştırmalarındaki yeni yönelimleri ortaya koymak amacıyla 

11-13 Eylül 2019 tarihlerinde bir kongre gerçekleştirilecektir.  

Kongre, Türkiye ve Türk Dünyasındaki üniversitelerde görev 

yapan bilim insanlarına yöneliktir. Bu bağlamda; dil ve kültür 

başta olmak üzere tarih, edebiyat, halk bilimi, coğrafya, felsefe, 

sosyoloji, ilahiyat, ekonomi, işletme, iktisat, sanat, arkeoloji, 

sanat tarihi, eğitim ve diğer sosyal bilimler ile ilgili disiplinleri 

kapsamaktadır. 

T.C. Kültür ve 

Turizm Bakanlığı / 

Türk Dil Kurumu ve 

Ahmet Yesevi 

Üniversitesi 

K.C. Kültür ve Spor 

Bakanlığı 
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44. 

Türk Filmleri Haftası 

düzenlenmesi 

Almatı’da düzenlenen söz konusu etkinliğe Kültür ve Turizm 

Bakanlığınca destek sağlanmaktadır. Sözkonusu etkinlik 2019- 

2020 döneminde de gerçekleştirilecektir. 

K.C. Kültür ve Spor Bakanlığı kendi yetkisi çerçevesinde, Nur-

Sultan’da Türk Filmleri Günlerinin yapılması hususunda T.C. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na «Milli Sinematografiyi 

Geliştirme Merkezi» A.Ş. ile «Şaken Aymanov 

«Kazakfilm»A.Ş. vasıtası ile gerekli desteği sağlayacaktır. 

T.C. Kültür ve 

Turizm Bakanlığı / 

Sinema Genel 

Müdürlüğü,  

K.C. Kültür ve Spor 

Bakanlığı 

45. 

Arkeoloji ve Müzecilik 

Alanında İşbirliğinin tesis 

edilmesi ve Mutabakat Zaptı 

İmzalanması 

Kültürel mirasın korunması ve restorasyonu konusunda iki ülke 

arasında işbirliği ve koordinasyon sağlanacak,  ülke 

uzmanlarının görüş alış-verişinde bulunabilecekleri toplantılar 

ve eğitim programları düzenlenecek, bilgi ve tecrübe paylaşımı 

için uzman değişimi desteklenecek; arkeolojik kazı ve 

araştırmalarda uzman değişimi vb. alanlarda işbirliğinde 

bulunulacak ve sempozyum, seminer gibi etkinliklere katılım 

sağlanacaktır. 

"Türkiye ile Kazakistan arasında Müzeoloji, Anıtların 

Korunması ve Restorasyonu Alanında İşbirliği Mutabakat 

Zaptı"nın ("Memoradum on cooperation between the Ministry 

of culture and sports and tourism of the Turkish Republic in the 

field of museology, conservation and restoration of 

monumments" ) imzalanması için Kazak tarafının görüşleri 

beklenmektedir. 

T.C. Kültür ve 

Turizm Bakanlığı / 

Kültür Varlıkları ve 

Müzeler Genel 

Müdürlüğü 

K.C. Kültür ve Spor 

Bakanlığı 
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46. 

Infotur ve Workshop 

düzenlenmesi 

İki ülke turizm sektörü temsilcilerini bir araya getirmek ve 

işbirliği imkânlarını görüşmek üzere info turları 

düzenlenecektir. 

Her iki ülkenin kültür ve turizm değerlerinin tanıtılmasını 

sağlamak amacıyla karşılıklı olarak workshop etkinlikleri 

düzenlenecektir. 

T.C. Kültür ve 

Turizm Bakanlığı / 

Tanıtma Genel 

Müdürlüğü 

K.C. Kültür ve Spor 

Bakanlığı 

DİASPORA İŞBİRLİĞİ 

47. 

Türkiye Cumhuriyeti Yurtdışı 

Türkler Ve Akraba 

Topluluklar Başkanlığı ile 

Kazakistan Cumhuriyeti 

Otandastar Vakfı Arasında 

Diaspora Politikaları 

Alanında İşbirliğine İlişkin 

Mutabakat Muhtırası 

çerçevesinde işbirliği 

faaliyetinin yürütülmesi 

8 Kasım 2018 tarihinde imzalanan söz konusu Mutabakat 

Muhtırası çerçevesinde Türkiye ve Kazakistan Diasporaları 

arasında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler 

gerçekleştirilecektir. 

T.C. Kültür ve 

Turizm Bakanlığı / 

YTB 

K.C.  Enformasyon 

ve Toplumsal 

Kalkınma Bakanlığı 

48. 

Türk Konseyi Diaspora 

Gençlik Kampı ile Türk Dili 

Konuşan Ülkeler Günü 

Etkinliği düzenlenmesi ve  

Türkiye Bursları ve Türkiye 

2019 yılının Temmuz ayı içerisinde Kazakistan’ın ev 

sahipliğinde Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan 

diasporalarından gençlerin yer alacağı Gençlik Kampı 

gerçekleştirilecektir. 

Kırgızistan’ın ev sahipliğinde 3 Ekim 2019 tarihinde, Türk 

Konseyi üyesi ülkelerin ( Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan) 

T.C. Kültür ve 

Turizm Bakanlığı / 

YTB 

K.C.  Enformasyon 

ve Toplumsal 

Kalkınma Bakanlığı, 

K.C. Eğitim ve 

Bilim Bakanlığı, 

K.C. Kültür ve Spor 

Bakanlığı,   
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Mezunları Programı’nın 

hayata geçirilmesi 

katılımıyla Türk Dili Konuşan Ülkeler Günü etkinliği 

gerçekleştirilecektir. 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı uhdesinde 

yürütülen Türkiye Bursları kapsamında Kazakistan vatandaşı 

öğrencilerin burslandırılmasına yönelik çalışmalarla ülkemiz 

eğitim kurumlarından mezun olan kişilere yönelik faaliyetler 

devam ettirilecektir. 

ÇEVRE KORUMA 

49. 

Türkiye Cumhuriyeti Çevre 

ve Orman Bakanlığı ile 

Kazakistan Cumhuriyeti 

Çevre Koruma Bakanlığı 

Arasında Çevre Alanında 

İşbirliği Anlaşması 

 

22 Ekim 2009 tarihinde imzalanan söz konusu Anlaşma 

çerçevesinde; karşılıklı eğitim programı, toplantı, konferans, 

sempozyum, bilimsel-teknik ziyaret programları düzenleme, 

proje geliştirme ve konu ile ilgili araştırma, geliştirme, 

uygulama, bilimsel-teknik bilgi- belge değişimi, çevre 

teknolojilerinin değişimi ve uzman değişimi programları 

gerçekleştirilecektir. 

T.C. Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı 

K.C. Ekoloji, Jeoloji 

ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı   

50. 

Orman İşleri Alanında 

İşbirliği Anlaşması’nın 

İmzalanması 

Taraflar 2020 yılında Orman İşleri Alanında  İşbirliği 

Anlaşması’nın İmzalanması için devlet içi gerekli tüm 

prosedürleri gerçekleştireceklerdir. 

T.C. Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı 

K.C. Ekoloji, Jeoloji 

ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı   
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