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İRAN’DA MERKEZİ HÜKÜMET ORGANLARI VE 19 MAYIS 2017 CUM-
HURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
19 Mayıs 2017 tarihinde İran'da on ikinci dönem 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı. İran İçişleri 
Bakanı Abdolreza Rahmani Fazli "Seçim Büro-
su'nun" yazılı açıklamasına istinaden 41,220,131 
kayıtlı seçmenin oy kullandığını (yüzde 73,07) 
ve Hasan Ruhani'nin seçmenlerin yüzde 57,13 
(23,549,616) oyu ile ikinci kez Cumhurbaşkanı 
olarak seçildiğini duyurdu. 
İran, kendine özgü bir siyasal sistem yapısına 
sahiptir. Anayasaya göre, ülkenin yönetim 
yapısının en başındaki makam "Velayet-i Fakih" 
anlayışına uygun olarak Rehber'dir, yani Dini 
Lider'dir (mad. 57). Rehber, yasama, yürütme ve 
yargı güçleri üzerinde mutlak yetkiye sahip olup 
Cumhurbaşkanını görevinden azledebilir. Ayrıca 
silahlı kuvvetlerin ve emniyet güçlerinin sevk ve 
idaresi yetkileri yanısıra iç ve dış politika önce-
liklerinin belirlenmesi yetkisi Rehber'in uhdesin-
de toplanmıştır (mad. 110). İran’da Rehber, 86 
din adamından müteşekkil olan Uzmanlar Kon-
seyi tarafından seçilir ve bir kere seçildikten 
sonra da vefat edene kadar görevde kalır. Ancak 
Rehber’in kanuni görevlerini yerine getiremez 
hale gelmesi, fetva açıklamak için gerekli ilmi 
yeteneğe sahip adil, takva sahibi, sahih siyasi ve 
sosyal görüşe ve yöneticilik yeteneğine sahip 
müçtehitlik sıfata sahip olması şeklinde 109. 
maddede sayılan şartları yitirmesi veya baştan 
beri bu şartlardan birinden yoksun olduğunun 
anlaşılması durumunda görevden uzaklaşması 
söz konusu olur. Bu kararı ancak Uzmanlar 
Konseyi verebilir.   
Cumhurbaşkanı ise yürütmenin başıdır ve Reh-
berlik makamından sonra en yüksek resmi ma-
kamdır. Anayasayı uygulamak, doğrudan doğru-
ya Rehberliğe bağlı olan hususlar dışında yürüt-
me organına başkanlık etmekle yükümlüdür 
(mad. 113). Cumhurbaşkanı dört yıllık bir süre 
için, halkın doğrudan oyuyla seçilir ve aynı kişi 
arka arkaya iki defadan fazla Cumhurbaşkanı 
seçilemez (mad. 114). Anayasa'ya göre bir kişi-
nin Cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday ola-
bilmesi için şu nitelikleri taşımalıdır: a) Ülke 
vatandaşı olmak; b) İran asıllı olmak; c)  İdare ve 
tutumluluk niteliklerine sahip olmak; d) Emanet 
ehli, takva sahibi ve örnek bir hayata sahip ol-
mak; e) Cumhuriyetin temel esaslarına ve resmi 
mezhebe (Şiiliğe) inanmak (mad. 115).  İran’da 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaş, eğitim gibi 
şartlar yer almamaktadır. Bu sebeple İran’da 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yukarıdaki 
nitelikleri taşıyan herkes başvuruda bulunabil-
mektedir. Cumhurbaşkanlığı seçim kanunun 37. 
maddesine göre ise Cumhurbaşkanlığı seçimleri 
için aday olan kişinin, adaylık başvurusundan 
önce hâlihazırda yaptığı işten ya da görevden 
istifa etmesi gerekmektedir. Kanunların uygu-
lanmasının yanısıra ülkenin plan, bütçe, idari ve 
istihdam işlerinden doğrudan sorumludur. Fakat 
bunların yönetimini başkasına devredebilir (mad. 
126). Seçildikten sonra mazbatasını Rehberlik 
makamından alan Cumhurbaşkanı istifasını da 
Rehber’e sunar, istifası kabul edilmediği sürece 
vazifelerini yerine getirir (mad. 110, 130).  
İran'ın siyasal sisteminde Cumhurbaşkanlığı 
seçimleri üzerinde etkili olan bir diğer güçlü 
anayasal kurum 12 üyeden oluşan Anayasa Ko-
ruyucular Konseyi'dir. Konsey'in görev ve yetkisi 
Parlamento, Cumhurbaşkanlığı, Uzmanlar Kon-

seyi ve referandum seçimlerini ve bu seçimlere 
aday olanların anayasanın belirmiş olduğu şartla-
ra uygunluğunu denetlemektir (mad. 99). Kon-
sey'in bir diğer temel görevi anayasayı yorumla-
mak ve parlamentodan çıkarılan yasaların İs-
lam’a ve hukuka uygunluğunu denetlemektir 
(mad. 72). Parlamento'nun (İslami Şura Meclisi) 
Konsey'e seçmiş olduğu 6 hukukçu üye ile mil-
letvekillerinin mazbatalarının verilmesi konusu-
nun haricinde, Anayasa Koruyucular Konse-
yi’nin olmadığı bir durumda Parlamento’nun 
kanuni olarak meşruiyeti yok sayılmaktadır 
(mad. 93).   
İran Cumhurbaşkanlığı seçimlerine toplam 1636 
kişi kendilerini aday olarak sunmuşlardır. Fakat 
Anayasa Koruyucular Konseyi adayların İran 
Anayasa'sı ile İslâm'a ve rejime olan bağlılıkları 
çerçevesinde seçime katılmalarının uygunluğu 
bağlamında yaptığı tetkik sonucunda, 20 Nisan 
2017 tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 6 
kişinin aday olabileceğini İçişleri Bakanlığı 
aracılığıyla halka duyurmuştur: Hasan Ruhani 
(Ilımlılık ve Kalkınma Partisi), İshak Cihangir 
(Yapı İdarecileri Partisi), Mustafa Haşemitaba 
(Yapı İdarecileri Partisi), Muhammed Bakır 
Galibaf (İlerleme ve Adalet İçin Nüfus), İbrahim 
Reisi (Savaşçı Din Adamları Derneği), Mustafa 
Mirsalim (İslam Koalisyonu Partisi). Muhammed 
Bakır Galibaf, İbrahim Reisi lehine, İshak Ci-
hangir de Ruhani lehine seçimlerden çekildiğini 
açıklamışlardır. Bu koşullar altında girilen seçim-
lerde diğer adayların aldığı oyların dağılımı şöyle 
olmuştur: İbrahim Reisi %38,5 (15,786,449); 
Mustafa Mirsalim %1,16 (478,215); Mustafa 
Haşemitaba %0,52 (215,450). 1,190,401 oy 
pusulası da geçersiz sayılmıştır.   
Kritik bir dönemde yeniden seçilen Ruhani'nin 
yeni dönemde izleyebileceği stratejik öncelikler 
üç ana başlık altında toplanabilir: 1) Ekonomi: 
Bilindiği gibi, 14 Temmuz 2015 tarihinde nük-
leer anlaşmanın imzalanması sonucunda yaptırım 
ve ambargoların kademeli olarak kaldırılmaya 
başlanması, bir ölçüde İran'ın ekonomisine olum-
lu yansımıştır. Nitekim ülke enflasyon oranı 
%45'den %8,7'ye düşmüştür. 2016 yılında 
GSYİH 2015 yılına kıyasla %3,9 oranında reel 
büyüme sağlayarak 412,3 milyar dolar olmuştur. 
Ülkede petrol arama faaliyetleri yanısıra petrol 
üretimi artmıştır. Fakat uluslararası izolasyonun 
hafifletilmesi ve yaptırımların gevşetilmesi ülke 
içinde istihdamı (özellikle gençler arasında) 
artırıcı projelerin gelişmesini ve özel sektör ile 
yabancı yatırımların artmasını beraberinde getir-
memiştir. Bu nedenle Ruhani yeni döneminde 
ekonomi konusuna öncelik vermeyi, ülke eko-
nomisini daha fazla yatırıma açmaya ve yeni iş 
alanları sağlamaya yönelik politikalar geliştirme-
yi düşünmektedir. Ruhani "Yeniden İran. Özgür-
lük, Güvenlik, Huzur ve İlerleme" isimli seçim 
beyannamesinde bu alandaki önceliklerini şöyle 
özetlemektedir: a) Her yıl 950 bin kişiye istih-
dam olanağı sağlamak; b) "Köyleri Sosyal-
Ekonomik Yönden Geliştirme" programını uygu-
lamak ve ülke genelinde özellikle yetişkin genç-
lerin istihdamını sağlayacak yeni sanayi kuruluş-
ları açmak; c) Yolsuzlukla mücadeleyi arttırmak; 
ç) Özel sektörün ve yatırımların gelişimi için 
gerekli imkânları sağlamak; d) Hükümete doğru-
dan bağlı olmayan, devlet bünyesindeki çeşitli 

ekonomik kurumların faaliyetlerini sınırlandır-
mak; e) Ülke içi üretimi geliştirmek; f) Genel 
ihracat içinde petrol dışı malların ihracat payını 
her yıl %25 oranında arttırmak; g) Kabineyi 
gençleştirmeye çalışmak; 2) Sosyal ve Kültürel 
Alan: Ruhani bu alanda hak ve özgürlüklerin 
gelişimini, çeşitli etnik ve dini azınlığın toplum-
sal ve siyasi hayata geniş oranda katılmalarını, 
kültürel alandaki bazı kısıtlamaların kaldırılma-
sını, kadın haklarına dayalı sorunların çözümünü 
sağlamaya çalışacağını taahhüt etmiştir; 3) Dış 
Politika ve Güvenlik: Seçim beyannamesinde dış 
politika alanında ılımlı ve sağduyu prensiplerine 
bağlı kalarak tüm ülkelerle, özellikle de İslâm 
dünyasıyla ortak çıkarları temel alan karşılıklı 
saygıya dayalı siyasetin sürdürüleceğinin altı 
çizilmiştir. Nükleer programa ilişkin "Kapsamlı 
Ortak Eylem Planı'na" bağlı kalarak, ülkenin 
kendi üzerine aldığı taahhütleri yerine getirmeye 
devam edeceğine, ancak karşı tarafın da üzerine 
düşen yükümlülükleri yerine getirmeleri gerekti-
ğine vurgu yapılmıştır. Ruhani, Rehber'in 
onayının alınması şartıyla nükleer programa 
bağlı olmayan diğer yaptırımlarının da kaldırıl-
ması için çalışacağına dikkat çekmiştir. Ayrıca 
Suriye sorununun askeri güç kullanarak değil 
siyasi müzakereler üzerinden çözümünü destek-
lediğini ve "Kuzey-Güney Ulaşım Koridoru" 
projesine önem verdiğini teyit etmiştir. Anayasa-
ya göre, ülke güvenliği ile dış politikada köklü 
değişiklikler yapma görevi Cumhurbaşkanından 
ziyade Rehber'in tasarrufundadır. Son dönemde 
dış politika bağlamında Rehber'in otoritesi konu-
sunda bir kısım eleştiriler dillendirilmektedir. 
Nitekim Rehber'in uyarısına rağmen Mahmud 
Ahmedinejad'ın Cumhurbaşkanlığı yarışı için 
yeniden adaylığını ilân etmesi, ülke siyasi sistemi 
içinde bir ayrışmanın işareti olarak değerlendiri-
lebilir. Bu şekilde ülkedeki muhafazakâr kesim, 
ABD Başkanı Donald Trump'a karşı koyabilecek 
bir lider arayışı içinde olduğu mesajını vermiş 
olabilir. Bu bağlamda Rehber, Reformcular ile 
Muhafazakârlar arasındaki dengeyi yeniden 
sağlamaya ve ikincileri karşılarına almadan 
tepkilerini bastırmaya, rejimin koruyucu çark-
larını işletmeye çalışabilir. Bu doğrultuda İran 
yakın çevresindeki jeopolitik çıkarlarına karşı 
yönlendirilen ve Trump'ın Suudi Arabistan ziya-
retiyle imzalanan yeni ikili askeri müttefiklik 
anlaşmalarına karşı Rusya (belki gelecekte 
KGAÖ) ile daha sıkı askeri bağlara yanaşabilir 
ve Şii Hilali coğrafyasında daha aktif bir dış 
politika izleyebilir. Böyle bir durum İran'ın, 
Suriye, Lübnan, Irak, Yemen bağlamında Suudi 
Arabistan ile güç mücadelesini arttırabilir.          
Sonuç olarak, Ruhani ikinci Cumhurbaşkanlığı 
döneminde daha önce yürüttüğü siyaseti devam 
ettireceği ve yeni reformları hayata geçirerek 
ülke ekonomisini kalkındırmayı öncelik vereceği 
görülmektedir. Buna karşılık dış politika ve 
güvenlik alanlarında ise Rehber'in otoritesine 
bağlı kalarak, ABD ve müttefiklerinin "Yeni Orta 
Doğu" siyasetlerini kırmaya yönelik politikalar 
uygulamaya çalışacaktır. Fakat bu politikalar 
Ruhani'nin ilk dönemde elde ettiği başarılara, 
özellikle de nükleer anlaşmaya gölge düşürmek-
sizin ince ayarla yürütebilme imkân bulabilirse 
başarı şansı elde edecektir.  



	

	

Politika Dış İlişkiler ve Güvenlik 
 • Türkmenistan Merkez Seçim Komisyonu, 

seçmenlerin %91.02'sinin Türkmen Par-
lamentosu üyelerinin seçimine katıldığını, 
%90.91'inin ise il, ilçe, belediye halk 
konseyleri ve yerel konsey seçimlerine 
katıldığını bildirmiştir. Türkmen yerel 
yönetimlerinin yeni seçilen üyelerinin lis-
teleri, mevcut kanun hükümlerine uygun 
olarak yakında ilan edilecektir. 

• Minsk'e yaptığı resmi ziyarette Azerbay-
can Ekonomi Bakanı Şahin Mustafayev 
ve Beyaz Rusya Başbakan Yardımcısı 
Vladimir Semaşko, iki ülke arasında ihra-
catın artırılmasına odaklandıkları görüş-
mede, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi-
ne ilişkin imkânlar üzerinde konuşmuş-
lardır. Taraflar ayrıca turizmde işbirliği-
nin geliştirilmesi, ortak ilaç sanayinin ve 
tarımsal girişimlerin kurulması konusun-
da iki ülkenin potansiyeli üzerinde görüş 
alışverişinde bulunmuşlardır. 

• Gerçekleştirdiği Orta Asya turunda, Bir-
leşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve 
Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdul-
lah bin Zayed Al Nahyan, Azerbaycan, 
Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve 
Tacikistan Cumhurbaşkanları ile bir araya 
gelmiştir. Bakü'de taraflar, yatırımlar, 
petrokimya endüstrileri, finans ve banka-
cılık hizmetlerinde işbirliğinin geliştiril-
mesi üzerinde görüşmüşler ve Azerbay-
can Standartlaşma, Metroloji ve Patent 
Komitesi ile Emirlikler Standardizasyon 
ve Metroloji Kurumu arasında bir muta-
bakat anlaşması imzalamışlardır. Taşkent' 
te taraflar, BAE'nin önde gelen finans ku-
ruluşlarının ve şirketlerinin katılımıyla 
ekonomik projelerin uygulanması üzerin-
de görüşmüşler ve kültürel alanda işbirli-
ğiyle ilgili hükümetlerarası bir mutabakat 
anlaşması imzalamışlardır. Astana’da ta-
raflar, Kazakistan ve BAE arasında 30 
günden az bir süre için vizesiz rejimin 
başlatılması ve İkili İş Konseyi’nin kurul-
ması için bir anlaşma mektubu imzala-
mışlardır. Bişkek'te taraflar, karşılıklı ya-
rar sağlayan ekonomik konuları, yatırım-
ları ve kültürel konuları gözden geçirerek 
ikili siyasi istişareler üzerine mutabakat 
anlaşması imzalamışlardır. Ayrıca, ilk 
Kırgız-BAE İş Forumu'nun düzenlenmesi 
kararı alınmıştır. Duşanbe'de taraflar, Or-
tak Yatırım Fonu ve Tacikistan-BAE Ti-
caret Konseyi’nin kurulması ve ülkede 
BAE’nin ticari bankalarının şubelerinin 
açılması konusunu görüşmüşlerdir. 

• Azerbaycan'a yaptığı resmi ziyarette Av-
rupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi 
Başkanı, Avrupa Halk Partisi Alman üye-
si David McAllister ve Azerbaycan Cum-
hurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ 
sorununun çözümüne odaklanarak taraflar 
arasındaki mevcut işbirliği hakkında gö-
rüş alışverişinde bulunmuşlardır. 

• Türkmenistan'a yaptığı resmi ziyarette 
Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kong-
resi Daimi Komitesi Başkanı Yardımcısı, 
Genel Sekreter Wang Chen ve Türkme-
nistan Parlamentosu Başkanı Akdzha 
Nurberdyeva ve Türkmen Demokrat Par-
tisi Başkanı Kasymguly Babayev, Bir 
Kuşak Bir Yol inisiyatifi kapsamında da-
ha fazla gelişme ihtimali olan ikili işbirli-
ği konularını ele almışlardır. 

• Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Ha-
sanov, Gürcistan Savunma Bakanı Levan 
İzoria ve Türkiye Savunma Bakanı Fikri 
Işık'ın Batum'da düzenlenen üçlü top-
lantıda taraflar, bölgesel güvenlik ve di-
ğer konular üzerinde durmuşlar ve ülkeler 
arasında askeri işbirliğinin güçlendirilme-
si yönündeki görüşlerini dile getirmişler-
dir.  

• Moskova'ya yaptığı resmi ziyarette Öz-
bekistan Savunma Bakanı Kabul Berdiev 
ve Rus mevkidaşı Sergey Şoygu, 2017 
yılı için Ülkeler Arasında Askeri-Teknik 
İşbirliği Anlaşması'nı onayladıkları belge-
leri birbirlerine teslim etmişlerdir. 

• Rusya'nın 2017 bütçesinde yapılacak 
değişikliklerle ilgili kanun taslağında yer 
alan açıklama notunda, ülkenin 2017 yılı 
için askeri harcamalarını 9.4 milyon dolar 
artırdığı yer almaktadır. Böylece, ordu bi-
rimlerinin yabancı devletlerin toprak-
larında konuşlandırılmasıyla ilgili bütçe 
harcamaları 77.53 milyon dolardan 86.92 
milyon dolara yükselebilecektir.  

 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

• Viyana'da düzenlenen toplantının 
ardından OPEC üyesi ülkeler ile Rusya, 
Kazakistan ve Azerbaycan dâhil olmak 
üzere OPEC dışındaki petrol ihraç eden 
ülkeler, petrol üretimindeki kesintileri 
dokuz ay daha uzatarak Mart 2018’e ka-
dar sürdürme kararı almışlardır. 

• Güney Pars Petrol ve Doğal Gaz Şirketi 
(POGC) Genel Müdürü Mohammad 
Meşkinfam, Güney Pars doğal gaz sa-
hasında basınç azalışının yaşanmaması 
için uygulanacak projelere en az 20-25 
milyar dolar yatırım yapılması gerektiğini 
belirtmiştir. İran'ın, Güney Pars sahasında 
günlük ek 56 milyon metreküp doğal gaz 
üretmek amacıyla basıncı 90 bar 
arttırmak için 20 adet ağır yükseltici 
sıkıştırma platformu kurmayı planladığı 
bildirilmiştir. Günümüzde İran, Güney 
Pars sahasında günlük 500 milyon metre-
küp doğal gaz üretmektedir. Projenin ta-
mamlanmasının ardından üretilen doğal 
gaz hacmi 2021 yılına kadar günlük 780 
milyon metreküpe ulaşacaktır. Ancak 
2023 yılında sahadaki basıncın önemli öl-
çüde azalması ve doğal gaz kompresörle-
rinin kurulmasının kaçınılmaz olduğu bir 
seviyeye ulaşması beklenmektedir. 

• Kazakistan'ın başlıca uranyum işleme 
fabrikası Ulba Metallurgical Plant (UMP) 
Satış Müdürü Alexander Khodanov'un 
açıklamalarına göre, UMP ve Çin General 
Nuclear Power Corporation tarafından 
kurulan ortak bir girişimle 2019 yılında 
Çin’deki nükleer santralleri için nükleer 
yakıt üretilmeye başlanacaktır. Ortak giri-
şimin ilk aşamasında, Fransız Areva şir-
keti tarafından sağlanan teknolojiler ve 
ekipmanlar kullanılarak yıllık yaklaşık 
200 ton nükleer yakıt üretilecektir. 

• Özbekistan'a yaptığı resmi ziyarette Tür-
kiye'nin Başbakan Yardımcısı Tuğrul 
Türkeş ve Özbek mevkidaşı Rustam 
Azimov, iki ülke arasındaki hükümetlera-
rası ticaret ve ekonomik işbirliği komis-
yonunun oturumunda 2 milyar doların 
üzerindeki projelerin uygulanmasına iliş-
kin anlaşmalar imzalamışlardır. Anlaşma-
ların, 2016 yılında 1.2 milyar dolar olan 

karşılıklı ticaret hacmini 2017 yılında 1.4 
milyar dolara çıkaracağı belirtilmiştir. 

• Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 
(EBRD), Manas Havalimanı terminal bi-
nasının modernizasyonu için kredi ve fi-
nansman sağlamayı planladıklarını 
açıklamıştır. Havalimanı işletme şirketi 
olan Uluslararası Manas Havalimanı, 
Kırgızistan'daki yüksek kaliteli havali-
manı hizmetlerine yönelik artan talebi 
karşılamak için 4.7 milyon dolar kredi ve 
500,000 dolar yatırım yardımı alacaktır. 

• Kabil'e yaptığı resmi ziyarette Tacikistan 
Ulaştırma Bakanı Khudoyorzoda Khudo-
yor ve Afganistan Ekonomi Bakanı Ab-
dul Sattar Murad, taraflar arasında yürü-
tülen projelerin tamamlanmasını amaçla-
yan altıncı ekonomik ve ticari işbirliği an-
laşmasını imzalamışlardır. 

• Özbekistan Adalet Bakanlığı, Özbekistan 
Merkez Bankası'nın kararı ile onaylanan 
yeni küresel bankalararası perakende 
ödeme sistemi olan GlobUzCard'ın piya-
saya çıktığını duyurmuştur. Sistemin, ya-
bancı ülkelerde GlobUz banka kartları 
yoluyla ve ülke içinde yabancı banka 
kartları yoluyla döviz işlemleri yapmak 
için Visa, MasterCard, Union Pay Inter-
national, JCB, American Express ve Di-
ners Club gibi uluslararası ödeme sistem-
leri ile bağlantı kuracağı kaydedilmiştir. 

• Özbekistan Devlet Meclisi Komisyo-
nu’ndan yapılan açıklamaya göre, Hükü-
met, kamuya ait mal ve varlıkların özel 
sektöre satılması amacıyla ek önlemler 
alınmasına ilişkin kararı onaylamıştır. Bu 
kararda yatırım yükümlülüklerinin kabul 
edilmesi şartıyla sıfır itfa fiyatından kamu 
varlıklarının satışı öngörülmektedir. Bu 
kararla ayrıca özel sektöre satılacak kamu 
teşebbüsleri ile ticari kuruluşların kayıtlı 
sermayelerindeki devlet paylarının yanı 
sıra kullanılmayan kamu gayrimenkulle-
rinin bir listesi de onaylanmıştır. 

  

Toplum ve Kültür 
 

• Türkmenistan'ın üst düzey yetkilileri, 
Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordi-
nasyon Ofisi Bölge Ofisi Başkanı Marcel 
Wassen ve Ulusal Afet Müdahale 
Danışmanı Aşot Sarkisyan ile bir toplantı 
düzenlemişlerdir. Bu toplantıda taraflar, 
afet ve acil durumlarda yardım sağlamak 
üzere yardım malzemelerinin ithalatını, 
ihracatını ve nakliyesini basitleştirmek ve 
hızlandırmak için alınacak tedbirler konu-
sunda Türkmen Hükümeti ile Birleşmiş 
Milletler arasında bir anlaşmanın 
hazırlanması üzerinde görüşmüşlerdir. 

• Rusya Savunma Bakanlığı, Archangelsk 
bölgesindeki Plesetsk uzay üssünden 
fırlatılan askeri uydunun belirlenen yö-
rüngeye başarıyla oturtulduğunu duyur-
muştur. Taşıyıcı roketin fırlatılmasının ve 
uzay aracının yörüngeye oturtulmasının 
planlandığı şekilde gerçekleştiği kayde-
dilmiştir. 

• Çin'in İç Moğol Özerk Bölgesi, kültürel 
bağları geliştirmek amacıyla Moğolistan 
ile bir mutabakat anlaşması imzalamıştır. 
İmza töreninde Çin tarafı, toplam 1 mil-
yon RMB (145,800 dolar) tutarında 
56,000 çocuk kitabını Moğol halk kütüp-
hanelerine ve okullarına bağışlamıştır. 
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