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12. ÇİN ULUSAL HALK KONGRESİ 5. GENEL TOPLANTISI VE ÇİN’İN 
2017 STRATEJİK ÖNCELİKLERİ	
5-15 Mart 2017 tarihinde, Çin Halk Cumhuriye-
ti’nin (ÇHC) en yüksek devlet kurumu ve yasa-
ma organı olan Çin Ulusal Halk Kongresi’nin 
(ÇUHK) yıllık toplantısı Çin’in başkenti Pe-
kin’de gerçekleşti. İlki 1954 yılında gerçekleştiri-
len ÇUHK genel kurulunun görev süresi 5 yıldır 
ve yılda bir kez Mart ayında toplanır. Görevdeki 
12. ÇUHK Ocak 2013’de seçilmiştir.  
Toplam 11 gün süren 12. ÇUHK 5. Genel Top-
lantısı’nda Çin Hükümeti’nin 2016 yıllı çalışma 
raporu kongreye sunuldu, 2017 yılının ekonomik 
kalkınma planına yönelik hedefleri açıklandı ve 
ülkedeki merkezi ve yerel yönetimlerin 2017 yılı 
bütçe tasarıları onaylandı. Kongrenin açılış 
toplantısında Çin Hükümeti’nin 2016 yıllı 
çalışma raporunu sunan Başbakan Li Keqiang, 
öncelikle Xi Jinping liderliğindeki ÇKP Merkez 
Komitesi’nin öncülüğüyle istikrarlı bir ekonomik 
gelişmenin elde edilmesi, toplum güvenliğinin 
sağlanması ve sosyal yaşamın geliştirilmesi için 
çaba harcadıklarını vurgulayarak faaliyetleri 
aşağıdaki gibi özetledi. 1) Genel olarak, Çin’in 
arz yönlü yapısal reformları kapsamlı şekilde 
derinleştirilerek, ekonomin istikrarlı büyümesi 
için gerekli önlemler alınmıştır. Bu doğrultuda 
Devlet Konseyi ve ilgili birimlerinin yetkisinde 
olan 165 onay işlemi, 192 aracılık işlemi ve 220 
mesleki yeterlilik işlemi kaldırılmıştır. Dışa 
açılma adımlarını hızlandırarak, Bir Kuşak Bir 
Yol güzergâhındaki ülkelerle işbirliğini geliştiri-
lerek, ülkeye 130 milyon dolardan fazla yabancı 
yatırım çekilmiştir. 2) Aktif maliye politikası 
uygulanmıştır. Yıl boyunca işletmelerin vergi 
yükü 570 milyar yuan ve faiz yükü 400 milyar 
yuan azaltılmıştır. İstikrarlı para politikasının 
sonucunda, Çin’in 2016 yılında gerçekleşen 
geniş para arzı (M2) büyümesi %11.3 olmuştur. 
3) “Çin Malı 2025” inisiyatifinin teknoloji 
geliştirme stratejisi kapsamlı şekilde uygulana-
rak, ulusal düzeyde birkaç teknolojik yaratıcılık 
merkezi ve inovasyon pilot bölgesi oluşturulmuş-
tur. Sanayi sektöründeki üretim fazlalığı sorunu-
nun çözülmesi konusunda önemli adımlar 
atılarak, yıllık kömür kapasitesi 290 milyon ton, 
çelik kapasitesi ise 65 milyon ton azaltılmıştır. 4) 
Yeşil ekonomi açısından bakıldığında, temiz 
enerji tüketiminin payı 1,7 puan yükseltilirken, 
kömür tüketiminin payı ise 2 puan azaltılmıştır. 
Hava kirliliğiyle mücadele güçlendirilerek, 
karbon sülfür emisyonu %5,6 ve azot oksit 
emisyonu %4 düzeyinde azaltılmıştır. En büyük 
74 şehirde PM 2.5 yoğunluğunun yıllık ortala-
ması %9,1 düzeyinde düşürülmüştür. 5) Özellikle 
halkın yaşam koşullarının gelişmesine önem 
verilerek, istihdam ve iş yaratmak için yeni 
önlemler alınmıştır. Yoksul kesime hükümet 
tarafından 10 milyar yuan tutarında yardım 
yapılmanın yanı sıra, 84 milyon yoksul çocuğa 
eğitim yardımı yapılmıştır. Yıllık eğitim harca-
malarına bütçeden ayırılan pay %4’ü aşmıştır. 
Çin’in 2016 yılında elde ettiği ekonomik ve 
sosyal gelişmeler de aşağıdaki gibi gerçekleşmiş-
tir: 1) Ekonomik büyüme: Çin’in GSYİH’si %6.7 
büyüme oranıyla 74.4 trilyon yuan (yaklaşık 11 

trilyon dolar) ile, küresel ekonomik büyümenin 
%30’una katkıda bulunmuştur. Tüketici fiyatları 
endeksinin yıllık değişim oranı %2 olarak ger-
çekleşmiştir. Sanayi işletmelerinde kâr artışı %8 
olmasına rağmen, geçen yıla göre %2.3 
azalmıştır. Nitekim ülkede enerji yoğunluğu %5 
oranında azaltılmıştır. 2) Sektörel gelişim: Çin’in 
GSYİH’sinde hizmet sektörünün payı %51.6 ile 
tarihteki en yüksek değerini almıştır. Yüksek 
teknoloji endüstrisi ve ekipman imalatı hızlı 
büyürken, tarım sektöründe istikrar sağlanmıştır. 
Yeni kurulan işletmelerin sayısı günlük 15 bin 
üzerinde artarak, yıllık %24.5 düzeyinde 
artmıştır. 3) Teknoloji ve inovasyon: Bu yıl 
teknoloji ticaretinin miktarı 1 trilyon yuanı 
aşarken, teknolojik sonuçların ekonomiye katkı 
oranı %56.2’ye yükselmiştir. Nitekim ülkede 
yıllık patent sayısı 1 milyonu aşmıştır. 4) İstih-
dam ve iş yaratma: Toplam istihdam sabit 
kalırken, kentlerde yeniden açılan işyeri sayısı 
13.41 milyon olarak, kayıtlı kentsel işsizlik oranı 
%4.02 olmuştur. 5) Altyapı: Ulaşım altyapısı 
açısından bakıldığında, ülke genelinde yeni 1900 
km hızlı demiryolu, 6700 km’den fazla karayolu 
ve 290 bin km kırsal yol inşa edilmiştir. 21 yeni 
büyük hidrolik yapı inşaatı başlanmıştır. İletişim 
altyapısı açısından bakıldığında, 4G mobil 
iletişim kullanıcılarının sayısı yeniden 340 
milyona artmış ve fiber optik kabloları 550 
milyon km’ye ulaşmıştır. 6) Sosyal yaşam: Kişi 
başına harcanabilir gelirde %6.3’lük bir artış 
sağlanmıştır. Kırsal yoksulların sayısı 12.4 
milyona azaltılmış ve 2.4 milyon yoksul insan, 
ulaşılması zor bölgelerden gelişmiş alanlara göç 
ettirilmiştir. 6 milyondan fazla yeni konut inşa 
edilirken, kırsal alanda 3.8 milyondan fazla 
tehlike yaratan binalar rekonstrüksiyon edilmiş-
tir. Kentleşme süreci hızlanarak, yeniden 16 
milyondan fazla insan kentlere yerleşmiştir. Bu 
yıl 120 milyondan fazla Çinli yurt dışına seyahat 
etmiştir.  
Çin hükümetinin 2017 yıllı çalışma planını da 
açıklayan Başbakan Li, 2017 yılında ülkede 
sürdürülebilir kalkınma ve sosyal gelişmenin 
sağlanması için önemli alanlarda arz yönlü 
yapısal reformları güçlendirerek, gereken tekno-
lojik dönüşüme ve makroekonomik istikrara 
yönelik çalışmalara öncelik vereceklerini belirtti. 
Plana göre, 2017 yılı için Çin’de 1) ekonomik 
büyümenin %6.5 oranında olması ve enerji 
yoğunluğunun %3.4’e düşürülmesi; 2) 11 milyon 
kişiye daha istihdam sağlanması ve ülkedeki 
kayıtlı kentsel işsizlik oranının %4.5’in altında 
tutulması; 3) bütçe açığının 23.8 trilyon yuan 
olarak 2016 yılına göre 200 milyar yuan 
azaltılması, geniş para arzı (M2) büyümesinin 
%12 ve enflasyon artışının ise %3 civarında 
olması; 4) çevre kirliliği ile mücadele kap-
samında çelik üretim kapasitesinin 50 milyon ton 
ve kömür üretim kapasitesinin ise en az 150 
milyon ton azaltılmasının yanı sıra, karbon sülfür 
ve azot oksit boşaltımının ayrı ayrı %2 
azaltılması; 5) yoksullukla mücadelede merkezi 
bütçeden ayırılan yardım miktarı %30 artırılarak, 

kırsal yoksulların sayısının 10 milyona 
azaltılması ve yeniden 3.4 milyon yoksul insanın 
ulaşılması zor bölgelerden gelişmiş alanlara göç 
ettirilmesi; 6) kentleşme süreci hızlandırılarak 6 
milyon adetten fazla yeni konut inşa edilmesi ve 
yeniden 13 milyondan fazla insanın kentlere 
yerleştirilmesi; 7) 200 bin km’den fazla köy kara 
yolu inşa edilmesi ve 30 bin köyde fiber optik 
altyapısının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.  
Bu oturum, Mart 2013’de iş başı yapan 12. 
ÇUHK’nin son oturumu olmuştur. 2017 yılı, 
Çin’de her beş yılda bir gerçekleşen siyasî 
iktidarın değişme yılına denk gelmektedir. Kasım 
2012’deki 18. ÇKP Genel Kongresi’nde belirle-
nen lider kadrosu, iki beşer yıldan oluşan 10 
yıllık rotasyonun ilk 5 yıllık dönemini bu yıl 
tamamlayacak ve 2017’nın sonunda düzenlenme-
si beklenen 19. ÇKP Genel Kongresi’nde iktidar 
kadrolarında değişim ve yenileşme gündeme 
gelecektir. Daha sonra da 2018-2022 dönemi için 
13. ÇUHK’nin seçimleri gerçekleşecektir. Bu 
açıdan bakıldığında 12. ÇUHK, 5. Genel Top-
lantısında belirlenen Çin hükümetinin 2017 
yılına yönelik kararları ve önlemleri çok önemli-
dir.  
12. ÇUHK 5. Genel Toplantısı’nın sonuçlarına 
göre, Çin’in 2017 yılındaki stratejik öncelikleri 
aşağıdaki birkaç noktada özetlenebilir. 1) istik-
rarlı ekonomik büyümenin sağlanması. Son 
yıllarda ekonomik büyümesi sürekli yavaşlayan 
Çin için, istikrarlı ekonomik büyüme sağlamak 
en önemli hedef olmaktadır. Çin’in büyüme 
oranı, 2016 yılındaki %6.7’lik değeriyle son 26 
yılın en düşük değerini görmüştür. Örneğin Çin, 
2008 yılına kadar %10’a yakın büyüme oranı ile 
istikrarlı bir şekilde büyümüştür. 2) ülke istikrar 
ve güvenlik. Toplantıda onaylanan 2017 yılı 
merkezi bütçe tasarısına göre, Çin’in 2017 yılı 
savunma bütçesinin yaklaşık yüzde 7 oranında 
arttırılarak 1 trilyon yuana çıkartılması, Pekin 
yönetiminin ülke istikrarı ve güvenliğine büyük 
önem verdiğini işaret edebilir. Çünkü ABD 
Başkanı Donald Trump’ın göreve gelmesiyle 
ABD-Çin gerginliğinin başlamasından, Washing-
ton ve Seul yönetimlerinin Güney Kore’de 
THAAD füze sistemini konuşlandırmayı planla-
masının yanı sıra, giderek artan Güney Çin 
Denizi ve Kore yarımadasındaki gerilimlerden 
Pekin yönetimi büyük endişe duymaktadır. 3) 
hava kirliliğiyle mücadele. Çin’in 2017 yılındaki 
stratejik önceliklerinden biri olarak da hava 
kirliliğiyle mücadele konusu söylenebilir. Çin’in 
2017 yılı merkezi bütçe tasarısına göre, hava 
kirliliğiyle mücadele kapsamında bu yıl 12 
milyar yuanlık bütçe ayrılarak, geçen yıla göre 
%7.3 artırıldı. 4) sağlık reformu. Çin’in 2017 
yılına yönelik sağlık ve aile planlama bütçesinin 
2016 yılına göre %50.3 oranında arttırılarak 
9.116 trilyon yuana çıkartılması, Çin yönetiminin 
sağlık reformunda önemli adım atmaya baş-
ladığını göstermektedir. Çünkü 2016’dan itibaren 
“ikinci çocuk” politikasının kapsamlı bir şekilde 
uygulanması için Çin’de ciddi sağlık reformuna 
ihtiyaç duymaktadır. 



	

Politika Dış İlişkiler ve Güvenlik 
 

• Türkmenistan Merkez Seçim Komisyonu, 
21 Mayıs 2017 tarihinde ülkede parla-
mento seçimleri yapılacağını duyurmuş-
tur. Ayrıca ülkedeki bölgelerin idari 
yapılarında ve topraklarında gerçekleştiri-
len değişiklikler nedeniyle ülkenin yerel 
yönetim organlarının üyeleri aynı gün se-
çilecektir. 

• Aşkabat'a yaptığı resmi ziyarette Beyaz 
Rusya Cumhurbaşkanı Aleksander Luka-
şenko ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı 
Gurbanguly Berdimuhamedov, iki ülke-
nin ilgi alanına giren çeşitli konular üze-
rinde görüşmüşlerdir. Toplantı sonunda 
taraflar, Suça Karşı İşbirliğine İlişkin 
Hükümetlerarası Anlaşma ve Belarus 
Spor ve Turizm Bakanlığı ile Türkmenis-
tan Turizm Komisyonu arasında 2017-
2018 yılları için bir turizm işbirliği prog-
ramı dâhil olmak üzere farklı alanlarda 
işbirliği konusunda 11 adet iki taraflı an-
laşmaya imza atmışlardır. Buna ek olarak 
iki lider, Türkmenistan'daki Beyaz Rusya 
Büyükelçiliği’nin resmi açılış törenine 
katılmışlardır. 

• Bakü'ye yaptığı resmi ziyarette Kazakis-
tan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarba-
yev ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev, iki ülke arasında ekonomik işbir-
liğini güçlendirme yolları üzerinde gö-
rüşmüşlerdir. Ziyaretin sonunda taraflar, 
Kazakistan Demiryolları Ulusal Şirketi 
ile Azerbaycan Demiryolları arasında lo-
jistik ve demiryolu mühendisliği 
alanındaki stratejik işbirliği anlaşması ve 
Kazakistan Ekonomi Bakanlığı ile Azer-
baycan Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı 
arasındaki uluslararası karayolu 
taşımacılığı anlaşmaları dâhil olmak üze-
re çeşitli alanlarda bir dizi belge imza-
lamışlardır. 

• St. Petersburg'a yaptığı resmi ziyarette 
Beyaz Rusya Cumhurbaşkanı Aleksander 
Lukashenko ve Rusya Cumhurbaşkanı 
Vladimir Putin, ticaret ve ekonomik işbir-
liğine odaklanarak iki ülke arasındaki 
ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin çeşitli 
konular üzerinde görüşmüşlerdir. Top-
lantının sonunda taraflar, 2016 yılında 
başlayan petrol ve doğalgaz anlaş-
mazlığını çözme kararı almışlardır. 

• Ankara'ya yaptığı resmi ziyarette Azer-
baycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halife 
Halafov ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı 
Ümit Yalçın, siyasi istişarelerde bulun-
muşlardır. Taraflar, uluslararası konular-
da görüş alışverişinde bulunarak ikili ve 
bölgesel işbirliğinin geliştirilmesine yö-
nelik perspektifleri ele almışlardır. 

• Şangay İşbirliği Örgütü Bölgesel Terörle 
Mücadele Yapısı (RATS SCO) Konse-
yi'nin 30. toplantısı, Çin başkanlığında 
Taşkent'te gerçekleştirilmiştir. Toplantıya 
Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Tacikis-
tan, Özbekistan ve SCO RATS İcra Ko-
mitesi yetkilileri katılmışlardır. 
Katılımcılar, 2016-2018 yılları için Terör, 
Ayrılıkçılık ve Aşırıcılık ile Mücadele 
Konusunda İşbirliği Programı’nın yürü-
tülmesi üzerinde görüşmüşlerdir. 

• Paris'e gerçekleştirdiği resmi ziyarette 
Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz 
Kamilov ve Fransa Dışişleri ve Uluslara-
rası Kalkınma Bakanı Jean-Marc Ayrault, 
siyasi, ticari ve ekonomik, yatırım, askeri 
ve kültürel alanlarda ikili ilişkilerin geliş-

tirilmesine yönelik perspektifleri ele 
almışlardır. Ziyaretin sonunda taraflar, 
2017-2018 yılları için Özbekistan ve 
Fransa Dışişleri Bakanlıkları Arasında İş-
birliği Programı imzalamışlardır. 

• Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Avras-
ya Ekonomi Komisyonu (AEK), And 
Milletler Topluluğu (CAN) Genel Sekre-
terliği ile bir Mutabakat Anlaşması imza-
landığını açıklamıştır. Bu anlaşma, bilgi 
paylaşımı ve AEB ve CAN üye ülkelerin-
deki işadamları, uzmanları ve hükümet 
organlarının katılımıyla konferanslar, fo-
rumlar, seminerler ve yuvarlak masa top-
lantıları gibi etkinliklerin gerçekleştiril-
mesi için bir temel oluşturacaktır. 

• İran Dışişleri Bakanlığı, ülkenin bölgede 
yaşanan teröre ve baskıya destek verdik-
leri iddiasıyla 15 Amerikan şirketine 
yaptırım uyguladığını açıklamıştır. Bu 
şirketlerin İranlı firmalarla herhangi bir 
anlaşma yapmalarının yasaklandığı ve 
şirketlerin eski yöneticileriyle mevcut yö-
neticilerine vize verilmeyeceği belirtil-
miştir. 

• Rusya Merkez Askeri Bölgesi, Rus 
askerlerinin Tacikistan silahlı kuvvetleri 
ile birlikte ortak bir terörle mücadele tat-
bikatına katıldıklarını bildirmiştir. Asker-
ler, yasadışı silahlı gruplarla mücadelede 
ortak operasyonlar sırasında işbirliği 
yapmak üzere eğitim almışlardır. Tatbi-
katlar, Tacikistan silahlı kuvvetlerinin üç 
eğitim sahasında ve Tacikistan'daki 201. 
Rus Askeri Üssü'nün iki eğitim sahasında 
gerçekleştirilmiştir. 
 

Ekonomi, Finans ve Enerji   

• Türkiye Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, 
Azerbaycan, Ocak 2017'de Türkiye'ye 
590.35 milyon metreküp doğalgaz ihraç 
etmiştir. Bu rakam, 2016 yılının aynı dö-
neminde 594.46 milyon metreküp olmuş-
tur. Azerbaycan'ın Türkiye'ye yaptığı do-
ğalgaz arzı 2015 yılında 6.17 milyar met-
reküp iken 2016 yılında 6.48 milyar met-
rekübe yükselmiştir. Azerbaycan'ın Tür-
kiye’nin toplam doğalgaz ithalatındaki 
payı Ocak 2017'de %9.98 olmuştur. 

• Tacikistan Enerji ve Su Kaynakları 
Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 
ülke Afganistan'a günde yaklaşık 2.6 mil-
yon kWh elektrik ihracatı gerçekleştir-
miştir. Vakş Nehri’nin akışının, ülkenin 
iç talebini tam olarak karşılamakla kal-
mayıp aynı zamanda ortaya çıkan faz-
lanın ihraç edilmesini sağlayacağı kayde-
dilmiştir. Tacikistan, günde yaklaşık 55 
milyon kWh elektrik üretmektedir. 2016 
yılında elektrik ihracatı bir önceki yıla 
göre 138.3 milyon kWh artarak 1.3 mil-
yar kWh'ye yükselmiştir. Ülke, Afganis-
tan'a 1 kWh için 4.059 sent fiyatla elekt-
rik ihraç etmiştir. 

• Trans-Hazar Uluslararası Nakliye Gü-
zergâhı Ortaklığına Bağlı Tüzel Kişiler 
Birliğinin genel toplantısında Kazakistan 
Demiryolları Ulusal Şirketi Başkanı Ka-
nat Alpysbayev, ülkenin 2017 yılının so-
nuna kadar yeni Kuryk limanı üzerinden 
ve Azerbaycan ve Gürcistan yoluyla 
450,000 ton petrol ihraç etmeyi plan-
ladığını bildirmiştir. Ayrıca, Mart 2017'de 
Kazakistan'ın yeni limanı Kuryk'tan Bakü 
Uluslararası Deniz Ticaret Limanı'na ilk 

kargonun ulaştığı belirtilmiştir. Toplam 
40 hektarlık bir alana sahip olan Kuryk 
limanı, Bakü limanına daha önce transit 
geçiş yapılan Aktau limanından daha 
yakındır. Kuryk-Bakü arası deniz yolcu-
luğu 18 saat sürmektedir. 

• Rusya’nın en büyük cep telefonu operatö-
rü MTS, şirketin Özbekistan telekomüni-
kasyon operatörü Universal Mobile Sys-
tems'deki (UMS) %50 hissesini sattığını 
açıklamıştır. MTS'in, UMS hissesini Öz-
bekistan'ın Bilgi Teknolojileri Ba-
kanlığı'na bağlı Devlet Birleşik Radyo 
İletişim Merkezi'ne sattığı ve halen 
UMS'in diğer %50'sine sahip olduğu be-
lirtilmiştir. 

• Azerbaycan Merkez Bankası, ülkenin cari 
işlemler açığının 2015 yılında 222.5 mil-
yon dolar iken 2016 yılında 1.36 milyar 
dolar olduğunu açıklamıştır. Azerbaycan 
petrol ve doğalgaz sektörünün cari işlem 
fazlasının 2015 yılında 6.55 milyar dolar 
iken 2016 yılında 4.4 milyar dolar olduğu 
ve petrol dışı sektör açığının %76.3'ünü 
karşıladığı belirtilmiştir. 
 

Toplum ve Kültür 
 

• Türkiye, Beyaz Rusya, Kazakistan, 
Ukrayna ve diğer Avrasya ülkelerinin üst 
düzey yetkilileri, St. Petersburg'daki 
bombalama saldırısı nedeniyle Rusya 
Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'e baş-
sağlığı dileklerini iletmişlerdir. Teknoloji 
Enstitüsü ile Sennaya Ploshchad metro is-
tasyonları arasında patlayan bomba sonu-
cu en son verilere göre 14 kişi hayatını 
kaybetmiş ve 49 kişi yaralanmıştır. Şeh-
rin ulaşımından sorumlu yetkililerin 
açıklamalarına göre, Vosstaniya Mey-
danındaki metro istasyonunda pat-
latılamadan bulunan ikinci bombanın 
ardından tüm metro ağı kapatılmıştır. 

• Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Ali-
yev, Azerbaycan Hükümeti ile Dünya 
Bankası tarafından ortaklaşa finanse edi-
len Ulusal Su Temini ve Sanitasyon Pro-
jesi'nin bir parçası olan Saatli şehrinde su 
tedarik sistemlerinin hayata geçirilmesi 
törenine katılmışlardır. Saatli şehrinde 
22,000 kişiye su temini ve sağlık hizmet-
leri sağlamak amacıyla tasarlanan proje, 
her biri 5,000 metreküp kapasiteli iki su 
deposunun ve bir pompa istasyonunun in-
şaatını içermektedir. 

• Özbekistan Cumhurbaşkanı Shavkat 
Mirziyoyev, vatandaşların haklarının ve 
özgürlüklerinin güvenilir bir şekilde ko-
runması için gerekli tedbirlerin 
alınmasıyla ilgili olarak Özbekistan'ın 
bazı yasama organlarında değişiklik 
yapılmasıyla ilgili bir kanun imzalamıştır. 
Bu kanun, adli, kolluk kuvvetleri ve kont-
rol organlarının daha fazla demokratikleş-
tirilmesine ve serbestleştirilmesine imkân 
sağlamanın yanı sıra nüfusun hukukun 
üstünlüğüne olan güveni artırmayı da 
amaçlamaktadır. 

• Kazakistan'ın Eğitim ve Bilim Ba-
kanlığına bağlı Çocuk Haklarını Koruma 
Kurulu Başkanı Yerzhan Yerssainov'un 
açıklamalarına göre, 2018 yılında ülkenin 
yetimhaneleri ailelere ve çocuklara yöne-
lik merkezlere dönüştürülecektir. Yetim-
hanelerden farklı olarak, bu merkezlerin 
yeni aileler evlat edinene kadar çocukları 
geçici olarak barındıracağı ve bu çocukla-
ra yardım edeceği belirtilmiştir.  

Hazırlayanlar Lidiya Parkhomchik, Hayal Ayca Simsek,  
Daniyar Nurbayev. 


