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1 Mart 2020 tarihi itibariyle Avrupa Birliği 
(AB) ve Kazakistan arasındaki yeni 
Geliştirilmiş Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması 
(GOİA), tarafların onaylamasının ardından 
uygulanmaya başlanmıştır. AB-Kazakistan 
arasındaki ilişkilerde ana referans belgesi 
olma niteliğini taşıyan GOİA, ortaklık 
seviyesinde Orta Asya’da geliştirilen ilk ve 
tek uygulamadır. Kazakistan’ın, AB’nin 
bölgedeki en büyük ticaret ortağı olması ve 
benzer şekilde AB’nin de Kazakistan’ın 
önde gelen ticaret ortağı ile yatırımcısı 
arasında yer alması göz önüne alındığında 
GOİA, AB-Kazakistan ilişkileri açısından 
önemli bir kilometre taşı olarak kabul 
edilebilir.  
GOİA’dan önce AB-Kazakistan ilişkileri 
Ocak 1995’de imzalanan ve Temmuz 
1999’da yürürlüğe giren Ortaklık ve 
İşbirliği Anlaşması’na (OİA) göre 
yürütülmekteydi. OİA, dokuz bölümden ve 
100 maddeden oluşan bir belge olup taraflar 
arasında siyasi diyaloğun kurulması ve 
kurumsallaşması, demokrasinin 
güçlendirilmesi ve Kazakistan’ın pazar 
ekonomisine geçiş sürecine ticari ve 
ekonomik katkılar ile destek verilmesini 
öngörmekteydi. Anlaşmanın süresi, her yıl 
otomatik olarak yenilenmek kaydı ile 10 yıl 
olarak belirlenmiştir. 
Yıllar itibariyle AB-Kazakistan ilişkilerinin 
kapsamlı bir şekilde gelişmesi ve OİA’nın 
başarılı bir şekilde uygulanması ile taraflar, 
günümüzde yaşanan siyasi ve ekonomik 
değişiklikleri de göz önüne alarak yeni bir 
anlaşmaya ihtiyaç duymaktaydı. Sonuç 
olarak 27 Haziran 2011’de Brüksel’de yeni 
anlaşmanın müzakere süreci başlatıldı. Bu 
süreç içerisinde iki taraf arasında en üst 
düzey iletişim mekanizması olarak 
Kazakistan-AB İşbirliği Konseyi kuruldu. 
Her iki tarafın da gayretleri sayesinde GOİA 
anlaşması Astana’da (şimdiki adı Nur-
Sultan) 21 Aralık 2015’te imzalandı. Mayıs 
2016’dan itibaren GOİA’nın üçte ikilik 
bölümü uygulanmaya başlandı. AB üyesi 
ülkelerin tamamının anlaşmayı onaylaması 
ile birlikte 1 Mart 2020 itibariyle 1999 
anlaşmasının yerini GOİA aldı.   
OİA ile karşılaştırıldığında yeni nesil 
anlaşma olarak tabir edilen bu belgenin 
yasal çerçevesi 29 ana politika alanını 
kapsayan 9 bölüm, 287 madde ve bazı 
eklerden oluşmaktadır. GOİA’nın ana 
görevi AB ve Kazakistan arasındaki siyasi, 
ekonomik ve ticari ilişkileri derinleştirerek 
güçlendirmek ve bilim, eğitim, yenilik, 
çevre dostu teknolojiler, ulaşım ve lojistik, 
enerji ve çevreyi koruma gibi yeni alanlarda 
işbirliklerini artırmaktır.  
Anlaşma, AB tarafından temel değerler 
olarak teşvik edilen demokratik ilkelere, 
hukukun üstünlüğüne, iyi yönetim 
prensibine, temel insan haklarına ve 
özgürlüklerine saygının artırılmasına 
katkıda bulunan siyasi diyaloğun 
genişletilmesine öncelik vermektedir. OİA 
ile karşılaştırıldığında GOİA’nın ekonomik 
konulara daha fazla önem verdiği 
görülmekte olup, siyasi ortaklık kurma 

çalışmaları ile Kazakistan’daki reformlara 
pratikte katkıda bulunmaya odaklandığı 
görülebilir. Ayrıca GOİA, Orta Asya’da 
istikrarın korunması ve çatışmaların 
önlenmesi adına bölgesel işbirliklerinin 
geliştirilmesinin öneminin farkında olup 
bölge ile yakın ilişkiler kurmayı da 
amaçlamaktadır. Bu bağlamda taraflar dış 
politika ve güvenlik alanlarında daha sıkı 
ilişkiler kurmayı planlamaktadır.  
Ekonomik alanda Mayıs 2016’dan beri 
taraflar, GOİA’nın “Ticaret ve Girişimcilik” 
başlıklarını uygulamaya başlamışlardır. 
Özelikle, ticaret komisyonu öne çıkmakta 
ve gümrük, enerji, ulaşım, çevre ve iklim 
değişikliği gibi alanlardaki alt 
komisyonlarla birlikte GOİA çerçevesinde 
çalışmalar yürütülmektedir. Bunun dışında 
ticaretin önündeki teknik engellerin 
kaldırılmasına yönelik işbirliğinin 
güçlendirilmesi ve şeffaflığın sağlanmasına 
yönelik ilgili bölüm üzerinde yürütülen 
çalışmalar da daha fazla işbirliğine ihtiyaç 
duyulmaktadır. Sağlık, bitki sağlığı ve 
veterinerlik konularının yanı sıra fikri 
mülkiyet ile ilgili teknik düzenlemelerin, 
standartların ve prosedürlerin 
basitleştirilmesi ve uyumlaştırılmasının iki 
taraf arasındaki ticari alanların 
genişletilmesini  ve Kazakistan’ın AB üyesi 
ülkelerle ihracatının artmasını teşvik etmesi 
beklenmektedir. Buna ek olarak 
anlaşmadaki gümrük alanındaki işbirliği ile 
ilgili bölüm gümrük kanunları ve 
prosedürlerinin basitleştirilmesine yardımcı 
olacaktır. Anlaşmadaki bir diğer önemli 
yenilik ise, ticari satış ve yeniden satış 
amaçları haricinde yalnızca devlet adına 
yapılan satın almaları düzenleyen bir 
bölümün bulunmasıdır. Önceki anlaşmada 
ayrı bir bölüme sahip olmayan devlet 
alımlarının böylece daha etkin bir şekilde 
yapılabileceği ifade edilmektedir. Öte 
yandan ulusal hükümetin yabancı 
tedarikçiler ve devlet adına satın alımlar 
bölümünün Dünya Ticaret Örgütü’nün 
(DTÖ) eşdeğer hükmünün bir benzeri olarak 
oluşturulması nedeniyle de bu bölüme 
“DTÖ artı” da denilmektedir. Bu bölümün 
hazırlanmasında Kazakistan’ın DTÖ üyeliği 
ve Gümrük Birliği ile Avrasya Ekonomik 
Birliği’ndeki taahhütleri de dikkate 
alınmıştır.  
AB ve Kazakistan arasındaki ticari 
işbirliğinin yıllar itibariyle gücüne güç 
kattığı görülmekte olup, GOİA ile birlikte 
daha verimli ve eşit koşullarda ticari 
işbirliklerinin geliştirilmesinin önü 
açılacaktır. 2019’da AB-Kazakistan ticaret 
hacmi 31,3 milyar dolara ulaşarak 
Kazakistan’ın toplam ihracat hacminin üçte 
birinden daha fazla bir miktara ulaşmıştır. 
Dahası, 2005-2019 yılları arasında AB üyesi 
ülkelerden Kazakistan’a yapılan doğrudan 
yabancı yatırım miktarı 151 milyar dolara 
ulaşmış olup bu, aynı dönemde ülkeye 
yapılan doğrudan yabancı yatırım akışının 
neredeyse yarısına eşdeğerdir. Avrupalı 
firmalarla ortak olarak faaliyette olan 20 
büyük projeye toplam 9 milyar dolar 

civarında yatırım yapılmıştır. Buna ek 
olarak, Kazakistan’da yaklaşık 2,000’e 
yakın ortak firma ile Avrupalı firmaların 
katılım gösterdiği yaklaşık 4,000 firma da 
faaliyetlerine devam etmektedir.   
Kazakistan ve AB üyesi ülke vatandaşları 
için vize alımı ve yeniden başvuruların 
kolaylaştırması konusunun araştırılması ve 
gerçekleştirilmesine yönelik düzenlenen 
anlaşmanın uygulamaya geçirilmesi halinde 
ülkelerarası işbirliğinin tabana da yayılarak 
toplumlar arası iletişimin de gelişimine 
katkı sağlaması beklenmektedir. Bu arada, 
üst orta gelirli bir ülke olan Kazakistan, 
kapasite geliştirme projeleri öncelikli olmak 
üzere AB’den finansal ve teknik yardım 
alma imkanını kazanmıştır. Sivil araştırma, 
bilimsel ve teknolojik gelişimin tüm 
alanlarında işbirliğinin artırılması ile 
Kazakistan’daki araştırma kuruluşlarının 
kapasitesinin geliştirilmesi perspektifinde 
yapılacak olan işbirlikleri, akademi 
çevresinin bu yöndeki çalışmalarını da 
teşvik edecektir. Burada belirtilmesi 
gereken diğer bir husus ise AB tarafından 
finanse edilen ve en popüler programlar 
arasında yer alan Erasmus+ programı ile 
2,000 Kazak öğrenci ve öğretim üyesine 
Avrupa’da eğitim alma imkanı verilmiştir. 
Aynı program çerçevesinde  Avrupa 
ülkelerinden 800 öğrenciye de 
Kazakistan’da burslu eğitim görme imkanı 
sunulmuştur.  
Mevcut müzakere sürecinde AB-Kazakistan 
işbirliğinin genişlemesi ve çeşitlenmesi 
beklenmektedir. Bu hususun geçici olarak 
uygulanan hidrokarbon enerjisi, 
yenilenebilir enerji kaynakları, enerji 
verimliliği ve enerji tasarrufları ile ilgili 
hükümlerin, en iyi uygulamalar 
doğrultusunda düzenleyici reformlar, 
rekabetçi, şeffaf ve ayrımcı olmayan enerji 
piyasaları yoluyla geliştirilmesine ve 
modernize edilmesine katkı sağlaması 
beklenmektedir. Bu noktada Kazakistan’ın 
AB’nin petrol ihtiyacının %6’sını ve 
uranyum talebinin ise %21’ini karşıladığını 
belirtmek gerekir. Bu ilişkiler içerisinde 
ayrıca, enerji sektöründe çevrenin 
korunmasının ve sürdürülebilir kalkınmanın 
teşvik edilmesi ile küresel iklim koruma 
çabalarına önemli katkılar sağlanacağı ifade 
edilmektedir. 
Genel olarak GOİA, yıllar boyu sürecek 
olan işbirliğinin yasal çerçevesini ve 
içeriğini oluşturan bir belgedir. Bu açıdan 
bakıldığında, Bağımsız Devletler Topluluğu 
içerisinde AB ile Kazakistan arasında 
imzalanan ilk GOİA, iki tarafın da birbirleri 
ile kurdukları ilişkilere verdiği önemi 
göstermektedir. Bu gelişme, AB ile ilgili 
anlaşmalarını yenileme sürecinde olan 
Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan’a da 
yol göstermesi açısından önem arz 
etmektedir. Öte yandan, AB’nin Orta Asya 
bölgesine yönelik artan ilgisi de 2019’da 
kabul edilen yeni AB’nin Orta Asya 
Stratejisi’nden de görülmekte olup AB’nin 
bölge ülkeleri ile işbirliklerini de GOİA 
mekanizması üzerinden yürütmek istediğini 
de göstermektedir.



 

 

 

• Olağanüstü Hal Devlet Komisyonu top-
lantısına katılan Kazakistan Cumhurbaş-
kanı Kasım Comart Tokayev korona virü-
sün daha fazla yayılmasını önlemek için 
karantina kurallarını ihlal edenlere daha 
sert cezalar verilmesi gerektiğini ifade etti. 
Cumhurbaşkanı, özellikle kamuya açık 
alanlarda düzenlenen devriyelerin, suç 
oranlarının artmaması için artırılması ve 
ihlallerin daha sıkı denetlenmesi talimatını 
verdi. Ayrıca sağlık personeli, polis me-
murları ve acil durum müdahale ekipleri-
nin yanı sıra işsiz ve düşük gelirli kişilerin 
desteklenmesine yönelik alınan önlemleri 
açıkladı (Akorda, 23.03.2020).  

• Cumhurbaşkanı Tokayev, Gulşara Abdu-
kalukova’nın Kızılorda eyalet valisi olarak 
atanması yönündeki kararnameyi imza-
ladı. Aslen Kızılordalı olan Abdukalukova 
daha önce, Meclis üyeliği, Başbakan Yar-
dımcılığı, Devlet Sekreterliği, Cumhur-
başkanı Danışmanlığı ve Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanlığı görevlerini yürüt-
müştür. Abdukalukova, Kazakistan’da 
eyalet valisi olarak atanan ilk kadın unva-
nına da sahip olmuştur (Informburo, 
28.03.2020).  

• Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, te-
levizyondan yaptığı ulusa sesleniş konuş-
masında, 22 Nisan 2020’de yapılması 
planlanan anayasa değişikliği referandu-
munun ertelendiğini duyurdu. Putin, bu 
kararın ülkede yayılan korona virüs salgını 
sebebiyle alındığını, salgının seyrine göre 
referandum tarihinin yeniden belirlenece-
ğini ifade etti. Ertelenen anayasa referan-
dumuna konu değişiklik paketinde Cum-
hurbaşkanının görev süresi sınırlandırıl-
masının kaldırılması da yer almaktaydı. 
Söz konusu bu düzenleme Rus liderin, 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yeniden 
katılabilmesine imkan sağlayacaktır  (Re-
uters, 25.03.2020).  

• Kırgızistan, COVID-19 salgınıyla müca-
dele etmek için insani yardım kapsamında 
Çin’den test sistemleri ve reaktifler, uygun 
tıbbi ekipman, sağlık personeli için kişisel 
koruyucu ekipman, sıhhi ürünler ve dezen-
fektanlar gibi çok sayıda tıbbi malzeme ta-
lep etti. Tıbbi malzemeye ek olarak Kırgı-
zistan, tecrübe paylaşımı kapsamında 
Çin’den, alanında uzman sağlık personeli  
talebinde bulundu (Kırgızistan Dışişleri 
Bakanlığı, 28.03.2020).  

• Azerbaycan Bakanlar Kurulu, ülkedeki 
korona virüs salgınını görüşerek, 24 Mart-
20 Nisan 2020 arası dönemde, ülkede ka-
rantina uygulanmasına karar verdi. Bu ka-
rara göre 65 yaşının üstündeki kişilerin so-
kağa çıkması yasaklanırken, Bakü ve 
Sumgay şehirleri ile Abşeron bölgesine gi-
riş ve çıkışlara sınırlama getirildi. Öte yan-
dan uzun mesafeli yolcu taşımacılığı as-
kıya alınarak halka açık alanlarda 10’dan 
fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı 
(Trend, 23.03.2020).  

• Ermenistan’da korona virüs salgını nede-
niyle ilan edilen olağanüstü halin ardın-
dan, Ermenistan hükümeti, Azerbaycan’ın 
işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesine 
girişlere geçici olarak yasak getirdi. İka-
meti bu bölgede olanlar, yük taşımacılığı 
yapanlar ve 31 Mart 2020 tarihinde Cum-
hurbaşkanlığı ve Parlamento seçimlerini 
izlemek üzere gelecek olan gazeteci ve 
gözlemciler, bu yasaktan muaf tutulacak-
lar (Sputnik, 26.03.2020). 

• Moody’s Yatırımcılar Hizmeti’nin son ra-
porunda, petrol fiyatlarındaki sert düşüş ve 
korona virüsün ülke ekonomisine verdiği 
hasarlar göz önüne alınarak Rusya’nın 
2020 Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın 
(GSYH) büyüme oranı tahmini %1,5’den, 
%0,5’e düşürüldü. Rusya’nın mali destek 
ve iyileştirme politikalarının dikkate alın-
dığı değerlendirmede bu düşüşün, ülkenin 
kredi profilini çok fazla etkilemeyeceği 
belirtildi. Moskova, 2020 yılında petrol ve 
doğalgazdan elde edilecek gelirlerinin 
planlanandan daha az, 39,5 milyar dolar 
civarında, olacağını açıklamıştır. Bu duru-
mun da bütçede açık verilmesine neden 
olacağı tahmin edilmektedir 
(OilPrice.com, 26.03.2020).  

• Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı Rus-
lan Dalenov, Asya Kalkınma Bankası 
(AKB) Başkanı Masatsugu Asakawa ile 
bir araya gelerek korona virüsün yayılma-
sını önlemek üzere gerekli tedbirleri gö-
rüştü. AKB Başkanı, bankanın Kazakis-
tan’ın salgın ile mücadelesine mali yar-
dım, tıbbi sektör yardımı ve teknik destek 
verebileceğini bildirdi. Asakawa, özellikle 
COVID-19 salgını sonrası ekonomik du-
rumdan etkilenmesi muhtemel sektörlerde 
çalışanların yeniden eğitilmesi konusunda 
yardımcı olunabileceği hususunu da ayrıca 
dile getirdi (Kursiv, 26.03.2020).  

• Korona virüs salgınının neden olduğu kü-
resel ekonomik durgunluk nedeniyle Kır-
gızistan, borçlarının yeniden yapılandırıl-
masına yönelik kreditör kuruluşlarla gö-
rüşmeler yürütmektedir. Ülkenin dış borcu 
yaklaşık 4 milyar dolar olup en çok borç-
landığı kurumlar arasında Çin İhracat-İt-
halat Bankası, Dünya Bankası (DB) ve 
AKB bulunmaktadır. Rusya’da çalışan işçi 
göçmenlerin gönderdiği işçi dövizlerinin 
Kırgız ekonomisi üzerindeki etkisi bilin-
mekte olup Rus rublesinin de petrol fiyat-
larındaki sert düşüşün ardından devalüas-
yona uğraması nedeniyle Kırgızistan’ın 
ulusal para birimi de baskı altına girmiştir 
(Reuters, 23.03.2020). 

• Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) ko-
rona virüs salgını nedeniyle acil yardım al-
mak için başvuran 80 ülke arasından Kır-
gızistan’ın kredi başvurusu ilk sırada ka-
bul edilmiştir. 120,9 milyon dolarlık kredi, 
Kırgızistan’ın krizle mücadelede acil fi-
nansman ihtiyacının olduğu alanlarda kul-
lanılacaktır. Halihazırdaki 400 milyon do-
larlık bütçe açığı dikkate alındığında Kır-
gızistan’ın daha fazla mali yardıma ihtiyaç 
duyduğuna kuşku bulunmamaktadır (Reu-
ters, 27.03.2020). 

• Ukrayna’daki ekonomik durumun giderek 
kötüleştiği bu dönemde Cumhurbaşkanı 
Vladimir Zelensky, IMF’nin 8 milyar do-
lar değerinde bir acil finansal yardım sağ-
lamayı kabul ettiğini açıkladı. Buna ek 
olarak, DB’ndan ve Avrupa İmar ve Kal-
kınma Bankası’ndan (AİKB) da toplam 2 
milyar dolar yardım paketi gönderileceği 
bilgisini paylaştı. Ancak, bu yardım paket-
lerinin Ukrayna’nın bankalar ve arazi pi-
yasası yasalarını kabul etmesi şartına bağlı 
olduğu belirtilmektedir (Ukrinform, 
28.03.2020). 

• Gerçekleştirilen reformlar sayesinde ta-
rım, Azerbaycan’da en hızlı büyüyen pet-
rol dışı sektör haline gelmiştir. Ocak-Şu-
bat 2020 döneminde Azerbaycan’ın tarım 
sektöründe yaklaşık 388 milyon dolar de-
ğerinde tarım ürünü üretilmiş olup bu ra-
kamın, 2019 ile karşılaştırıldığında %3,6 
daha fazla olduğu görülmektedir. Tarım 
sektöründeki gelişmeler, Azerbaycan’ı ta-
rım sektöründe kendi kendine yetebilir du-
ruma getirmektedir (AzerNews, 
29.03.2020).  
 

• Türkiye’nin Bişkek Büyükelçiliği, Tür-
kiye’nin Kırgız-Türk Dostluğu Bişkek 
Hastanesi’ni COVID-19 salgınıyla müca-
delede kullanılmak üzere Kırgız Sağlık 
Bakanlığı’na devrettiğini açıkladı. Türk 
diplomatlar tarafından yapılan açıklamada 
korona virüs ile küresel mücadelede karşı-
lıklı destek ve birlikte çalışmanın önemine 
vurgu yapıldı. Modern hastanede 72 yatak 
ve 21 yoğun bakım ünitesi bulunmakta 
olup hastanenin yapımında tüm masraflar 
Türkiye tarafından karşılanmıştır (24.kg, 
25.03.2020).  

• Özbekistan İçişleri Bakanlığı tarafından 
yapılan açıklamaya göre, ülkedeki tüm ce-
zaevi kurumları karantinaya alınarak ziya-
retler askıya alınmıştır. Alternatif olarak, 
mahkumların talep etmesi durumunda te-
lefon ile görüşmelerine izin verilmektedir. 
Buna ek olarak, mahkumların ortak kul-
landıkları odalar, mutfak ve yatakhaneleri-
nin her dört saatte bir temizlendiği ve ha-
valandırıldığı bildirilmiştir (Podrobno.uz, 
26.03.2020).  

• Tacikistan ve Türkmenistan korona virü-
sün görülmediği 20 ülke arasında bulun-
makta olup komşuları Afganistan’da ise 
COVID-19 vakalarının arttığı bildirilmek-
tedir. Her iki ülkede de seyahat ve toplu 
etkinliklere kısıtlamalar getirilmesine kar-
şın, Tacikistan hükümeti Nevruz bayra-
mını kapsamlı bir şekilde kutlamıştır. 
Türkmenistan’da ise toplu temizlik ve far-
kındalık faaliyetleri yürütülmekte olup di-
ğer taraftan bu salgından ciddi şekilde et-
kilenen İran’a gıda ve temizlik malzemesi 
yardımı yapılmıştır (Newsweek, 
27.03.2020). 

• Tataristan Ulusal Müzesi, “Miras – Le-
gacy Tataristan - Kırım” başlıklı bilimsel 
çalışmanın tanıtımına ev sahipliği yaptı. 
Eser, Bulgar kentine ve 1923-1929 yılları 
arasındaki Tataristan ve Kırım’daki Tatar 
kültürünün incelenmesine adanmıştır. Ta-
taristan Bilimler Akademisi Kalikov Ar-
keoloji Enstitüsü tarafından hazırlanan üç 
ciltlik kitap, Volga Bulgarları, Altın Orda 
ve eski Tatar devletleri döneminde Tatar 
halkının kültürel mirasını inceleyen keşif 
çalışması hakkında eşsiz bulgular sunmak-
tadır (TWESCO, 24.03.2020).  

• Ortak araştırma projesinin bir sonucu ola-
rak, Çinli ve Kazak arkeologlar Büyük 
İpek Yolu güzergahı üzerinde yer alan Ra-
hat antik kentinde yapılan çalışmalarda 
önemli ilerleme kaydettiler. Çin’in Şanhi 
Eyaleti Arkeoloji Enstitüsü ve Kazakis-
tan’ın Yesik Devlet Tarihi ve Kültür Re-
zervi Müzesi, arkeolojik kazıların üçüncü 
aşamasının başladığını duyurdu. Kazı sa-
hasında 1,400-2,400 yıl öncesine dayanan 
tarihi eserlerin bulunduğu bildirilmektedir 
(TWESCO, 26.03.2020). 

• Beyaz Rusya Doğal Kaynaklar ve Çevre 
Koruma Bakanlığı’nın verilerine göre, 
2019 yılında ülkede yapılan yeşillendirme 
kampanyası kapsamında 550,000’den 
fazla ağaç dikildi. Yıllık ağaç dikme kam-
panyaları sayesinde Beyaz Rusya’nın 
kentsel yeşil alanlarının 2,592,3 hektar 
daha genişlemesine imkan sağladığı ifade 
edilmektedir. Yeşillendirme projesine ek 
olarak, geçen yıl “Temiz Su” kampanyası 
kapsamında da yaklaşık 1,200 kilometre-
lik nehirlerin kıyı şeridi temizlenmiştir 
(BelTA, 24.03.2020).   
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