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KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI SADIR CAPAROV TÜRKİYE’DE
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov 9-11 Mayıs 2021 
tarihinde Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştirdi.
2021 Ocak ayında Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen 
Caparov, 3 günlük çalışma ziyareti için Türkiye’ye geldi. 
Türkiye’ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Sadır Caparov, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi 
törenle karşılandı.
Anadolu Ajansı’ndan alınan bilgide, Türkiye ziyareti kapsamında 
Caparov, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı 
Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin 
Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile bir araya 
geldi. Caparov’a eşlik eden üst düzey heyette ise Kırgız bakan 
ve askeri yetkililer yer aldı.
Kırgızistan Heyeti’nin eşliğinde Atatürk’ün mozolesine çelenk 
bırakan ve saygı duruşunda bulunan Caparov, Anıtkabir Özel 
Defteri’ne not bıraktı. Müzede incelemelerde bulundu.
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov için 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi tören düzenlendi. 
Caparov’un bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, giriş kapısına 
kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Caparov’u giriş 
kapısında karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sadır Caparov ile ortak açıklama
Caparov’u Türkiye’de misafir etmekten duyduğu mutluluğu dile 
getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Caparov’u cumhurbaşkanlığı 
seçimindeki başarısından dolayı tebrik etti.
Cnnturk.com sitesinde verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan görüşme sırasında yaptığı açıklamasında “FETÖ, 
Türkiye ve Kırgızistan için milli güvenlik tehdidi oluşturuyor. 
Son dönemde yaşanan hadiseler FETÖ’nün kanlı, karanlık 
ve çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir. İnşallah 
omuz omuza vererek bu tehdidin üstesinden beraberce 
geleceğiz.” dedi. Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır 
Caparov’un,Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirdiği 
baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke 
arasında anlaşmalar imzalandı.
İmza töreninin ardından konuşan Erdoğan, bugün kardeş ve 
stratejik ortak Kırgız Cumhuriyeti ile Yüksek Düzeyli Stratejik 
İşbirliği Konseyi’nin 5. toplantısını gerçekleştirdiklerini belirtti.
Kırgızistan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının 30. yılını tebrik eden 
Erdoğan, 30 yıl önce Kırgızistan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını 
ilk tanıyan ülkenin Türkiye olduğunu hatırlattı.
Bu yıl aynı zamanda ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine 
yükseltilmesinin 10. yıl dönümü olduğunu anımsatan Erdoğan, 
şunları kaydetti:
“Kırgızistan’la maziden atiye uzanan kardeşlik bağlarımızı 
inşallah daha da güçlendirerek devam ettireceğiz. Sayın 
Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmelerde bu irademizi 
bir kez daha teyit ettik. FETÖ başta olmak üzere terör 
örgütleri ile mücadeleden bölgesel işbirliği konularına kadar 
gündemimizdeki tüm konuları ele aldık. FETÖ’nün her iki 
ülke için de milli güvenlik tehdidi oluşturduğu konusunda 
aziz kardeşimle hemfikiriz. Son dönemde yaşanan hadiseler 
FETÖ’nün kanlı, karanlık ve çirkin yüzünü bir kez daha gözler 
önüne sermiştir. İnşallah omuz omuza vererek, bu tehdidin 
üstesinden beraberce geleceğiz. Sayın Cumhurbaşkanına, 
Türkiye’nin Kırgızistan halkına ve devletine olan desteğini bir 
kez daha ifade ettim. Siyasi istikrar yolunda attıkları her adımda 

Kırgızistan Cumhuriyeti’nin yanında olmaya devam edeceğiz.”
Erdoğan, Kırgızistan’da 11 Nisan’da yapılan anayasa 
referandumunun bir dönüm noktası olduğunu belirterek, 
bu referandumla Kırgız halkının yönetim sistemi olarak 
“cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini” tercih ettiğini söyledi.
Yeni sistemin Kırgızistan’a ve halkına hayırlı olmasını 
temenni eden Erdoğan, yeni sistemin getirdiği yeni imkânlarla 
Kırgızistan’ın hedeflerine daha hızlı yol alacağına inandığını 
dile getirdi.
İlişkiler her alanda çok daha ileriye taşınacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bu süreçte tecrübelerini 
paylaşmayı, Kırgızistan’a her türlü desteği vermeyi sürdüreceğini 
ve ilişkilerin her alanda çok daha ileriye taşınacağını vurguladı.
Erdoğan, nisan ayı sonunda Kırgızistan-Tacikistan sınırında 
bazı müessif olayların meydana geldiğini belirterek, “İki kardeş 
ülke arasında yaşanan bu olay, bizleri de doğrusu derinden 
üzdü. Hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize bu vesileyle 
Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabr-ı cemil niyaz 
ediyorum.” dedi.
Her iki ülkenin de soğukkanlı yaklaşımlarıyla meselenin kısa 
sürede yatıştırılmasının en büyük teselli olduğunu belirten 
Erdoğan, bu sorunun, iki komşu ülke arasında barışçıl yollarla 
çözümünü temenni etiklerini söyledi.
Görüşmelerde, ticari ilişkileri de ayrıntılı şekilde gözden 
geçirdiklerini aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:
“Halen 507 milyon dolar düzeyindeki ticaret hacmimizde 
geçtiğimiz yıl salgına rağmen hamdolsun önemli bir düşüş 
yaşanmadı. Ancak potansiyelimizin çok daha yüksek olduğu da 
aşikârdır ve taraflar olarak 1 milyar dolarlık ticaret hedefimize 
ulaşmak için gayretlerimizi artıracağız.”
Elbirliği içinde Türkiye-Kırgızistan ilişkilerinin her alanda 
çok daha ileriye taşınacağına inandığının altını çizen 
Erdoğan, atılan adımlarla Türkiye-Kırgızistan arasındaki uçak 
seferlerinin de 28 frekans artırılacağı, gidiş-gelişlerin çok daha 
sıklaşacağını belitti. Erdoğan, Manas Üniversitesi ile alakalı 
atılacak adımlarda da ciddi manada bir dayanışmanın olması 
kararına vardıklarını ifade etti.
İkili Anlaşmalar İmzalandı 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Caparov 
arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde baş başa ve heyetler 
arası yapılan görüşmelerin ardından, iki cumhurbaşkanının 
katılımıyla ikili anlaşmalar imzalandı.
İki ülke arasında toplam yedi anlaşma imzalandı:
“Bitki Koruma ve Bitki Karantinası Alanında İşbirliği Anlaşması”,
“Telif ve Bağlantılı Haklar Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat 
Zaptı”,
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti’nin 
Bakanlar Kurulu Arasında Kültürel İşbirliği Anlaşması”,
“Kültür Merkezlerinin Kuruluşuna ve İşleyişine İlişkin Anlaşma”,
“Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kırgız 
Cumhuriyeti Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası 
Bakanlığı Arasında Gençlik Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı”,
“Kültürfizik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının 
Uygulanmasına İlişkin Protokol”,
“Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Kırgız Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakanlığı Arasında Protokol Alanında İşbirliğine Dair 
Mutabakat Zaptı”
Bu anlaşmaların yanı sıra “Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız 
Cumhuriyeti Arasında Yüksek Düzeyde Stratejik İşbirliği 
Konseyi 5. Toplantısı Sonuçlarına İlişkin Ortak Bildiri” imzalandı.
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KIRGIZİSTAN MEDYASI 
TÜRKİYE İLE YAPILAN ANLAŞMALARI DEĞERLENDİRDİ

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un 9 Haziran’da 
Türkiye’ye yaptığı resmi ziyaret çerçevesinde Ankara’da 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiği 
bildirildi.
Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı basın servisinden verilen 
bilgiye göre, toplantı ikili formatta gerçekleşti. Devlet 
başkanları, Kırgızistan-Türkiye ve çok taraflı işbirliğinin 
durumunu ve perspektiflerini, ticari-ekonomik, askeri-teknik 
ve kültürel-insani alanlarda işbirliğinin güncel konularını 
değerlendirdiler.
Kırgızistan ve Türkiye liderleri, Türk Dili Konuşan Ülkeler 
İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) çerçevesinde işbirliğinin 
öncelikli yönlerine ve daha önce stratejik ortaklık 
anlaşmalarının uygulanmasına ilişkin bilgi verdiler.
İkili görüşmenin ardından Sadır Caparov ve Recep Tayyip 
Erdoğan’ın, Kırgızistan-Türkiye Stratejik İşbirliği Yüksek 
Konseyi 5. toplantısı çerçevesinde görüşmelere devam 
ettikleri kaydedildi.
Caparov, Türkiye ile Ticari ve Ekonomik İşbirliğinin 
Yoğunlaştırılması İhtiyacına Dikkat Çekti
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un, 9 Haziran’da 
Ankara kentinde Kırgızistan-Türkiye Stratejik İşbirliği 
Yüksek Konseyi 5. toplantısında iki ülke arasındaki ticari 
ve ekonomik işbirliğine ilişkin ayrıntılı bilgi verdiği bildirildi.
Cumhurbaşkanı, Kırgızistan ve Türkiye Ticari ve Ekonomik 
İşbirliği Ortak Hükümetlerarası Komisyon toplantılarının, iki 

ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi 
için önemli bir platform olduğunu vurguladı.
Bu doğrultuda 8-9 Temmuz 2021’de Çolpon-Ata kentinde 
10. genel hükümetler arası Ticari ve Ekonomik İşbirliği 
Komisyonu toplantısı yapılacak. Bu çerçevede Kırgız-Türk 
İş Forumu düzenleneceği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkiye’nin Kırgızistan’ın 
dış ticaret ilişkilerinde özel bir yere sahip olduğunu, iki 
ülke arasındaki ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkartarak 
işbirliğinin güçlendirilmesinin gerekli olduğunu vurguladı. 
Aynı zamanda, Sadır Caparov ticaret, ekonomi ve yatırım 
alanında işbirliğinin geliştirilmesi ihtiyacı üzerinde durdu.
Cumhurbaşkanı Caparov, Türkiyeli yatırımcılar için 
uygun koşullar yaratılacağını ve Kırgızistan mevzuatı 
çerçevesinde uygun kolaylıkların sağlanacağını vurguladı.
Sadır Caparov, iki ülke arasındaki hava iletişimi olanakları 
hakkında Sivil Havacılık örgütleri arasında ki müzakerelere 
devam etme ihtiyacına dikkat çekti. Caparov Türk 
havayollarını, Bişkek şehrinde ki Manas uluslararası 
Havalimanı’nı Asya’da bir ulaşım ve lojistik merkezi olarak 
kullanmaya davet etti.
Sadır Caparov, gelecekte iki ülkenin vatandaşlarının 
haklarını ve meşru çıkarlarını korumak ve istihdamlarını 
basitleştirmek için atılacak adımların dikkatle 
değerlendirilmesinin uygun olacağını belirtti.
Konuşmasında, Devlet Başkanı kültürel ve insani alanda 
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işbirliği için atılan adımlara da odaklandı. Kırgızistan-
Türkiye diplomatik ilişkilerinin bu yıl 30 yaşına girdiğini 
hatırlattı. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı, 2021-2022 
yıllarında Kırgızistan ve Türkiye kültürü tanıtım günlerinin 
uygulanması ihtiyacına dikkat çekti.
Devlet Başkanı Kırgızistan ve Türkiye arasında eğitim 
ve bilim alanında verimli bir işbirliği ve her iki ülkeye de 
uluslararası standartları karşılayan yüksek nitelikli uzmanlar 
sağlayan ortak projelere de dikkat çekti.
Devlet Başkanı, Kırgızistan ile Türkiye arasında eğitim ve 
bilim alanında verimli işbirliğinin yanı sıra her iki devletin 
de uluslararası standartlara uygun, özellikle yüksek vasıflı 
uzmanların yer alacağı yaklaşan ortak projelere değindi.
Sadır Caparov: “Kırgızistan ve Türkiye otuz yıldır 
uluslararası gündemdeki güncel konular hakkında ortak 
görüş ve ortak değerlere sahipler. Sizi temin ederim ki 
Kırgızistan her zaman güçlü uluslararası diplomatik ilişkileri 
sürdürecek ve Türkiye ile dostane ve kardeşçe ilişkilere 
özen gösterecektir “dedi.
Kırgızistan ve Türkiye Arasında Anlaşmaya Varılan Konular
Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un Türkiye’ye resmi 
ziyareti Kırgızistan-Türkiye ilişkilerinin 30. yıldönümüne 
denk geliyor. Yıllar içinde, Türkiye gerçekten Kırgızistan’ın 
stratejik ortaklarından biri haline gelmiştir, işbirliği sistematik 
ve gelecek odaklı. Bugün Türkiye, Kırgızistan’ın en yakın 
ticari ve ekonomik ilişkilerine sahip olduğu 5 ülkeden biridir.
Bu nedenle ziyaretin çoğu ekonomik ve ticari ilişkilere 
ayrılmıştır. Ticari ve ekonomik konular sadece devlet 
başkanlarının ikili müzakereleri çerçevesinde değil, aynı 
zamanda Kırgızistan ve Türkiye arasındaki Stratejik İşbirliği 
Yüksek Konsey’in 5.toplantısında da ele alındı.
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kırgızistan ve 
Türkiye arasındaki Stratejik İşbirliğine ilişkin 5. Yüksek 
Konsey toplantısında şunları söyledi: “Kırgızistan, ikili 
Kırgız-Türk işbirliğinin geliştirilmesine yönelik yeni adımlar 
için hazır. Türkiye Cumhurbaşkanı ile ticari ve ekonomik 
işbirliğinin ve diğer ilişkilerin daha da geliştirilmesi, ticaret 
cirosunun 1 milyar dolara ulaşması için somut adımlar 
atılması konusunda anlaşmaya varıldı “ dedi.
Ziyaret kapsamında çeşitli anlaşmalar imzalandı:
“İki ülkenin girişimcilerinin katılımıyla ticaret ve ekonomik 
işbirliği hükümetler arası Komisyonu 10. Toplantısı 
gerçekleştirilmesi”,
“Sağlık alanında iki ülke arasındaki en büyük projelerden 
biri olan, Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesinin 
resmi açılışının gerçekleştirilmesi”,
“Ülkeler arasında hava iletişimi olanakları ve Asya’da 
bir ulaşım ve lojistik merkezi olarak Manas uluslararası 
havaalanının kullanımı ile ilgili görüşmelerin devam etmesi”,
“2021-2022-Kırgız Cumhuriyeti’nde Kırgız ve Türk Kültür 
günlerinin kutlanması”,
“Türkiye’de yükseköğretim kurumlarında okuyan Kırgız 
öğrenci sayısında artışın sağlanması”,
“Orta Asya’daki bölgesel güvenliğin güçlendirilmesi ve 
bu bağlamda Lojistik çerçevenin modernizasyonu ve 
Kırgızistan silahlı kuvvetlerinin savunma kapasitesinin 
güçlendirilmesi için ortak çalışmaların güçlendirilmesi için 

tutarlı askeri ve teknik yardım sağlanması”.
Hangi belgeler imzalandı
- Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu ile Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında bitkilerin korunması ve karantinaya 
alınması konusunda anlaşma;
- Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu ile Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında telif hakkı ve ilgili haklar 
alanında Mutabakat Zaptı;
- Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu ile Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında kültür alanında işbirliği anlaşması;
- Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu ile Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında kültür merkezlerinin kurulması ve 
işletilmesi konusunda anlaşma;
- Kırgız Cumhuriyeti Kültür, Bilgi, Spor ve Gençlik Politikası 
Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Arasında gençlik politikası işbirliği Mutabakat Zaptı;
- Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Beden Eğitimi ve Spor alanında işbirliği 
konusunda 9 Nisan 2018 tarihli anlaşmanın uygulanması 
için kurumlar arası eylem planının onaylanması protokolü;
- Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Türkiye 
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında protokol işbirliği 
memorandumu;
- Kırgız Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti stratejik işbirliği 
Yüksek Konsey’in 5. toplantısı sonrasında ortak bir bildiri.
Sadır Caparov, Türkiye’ye Yaptığı Ziyaretin Sonuçlarından 
Memnun Olduğunu Belirtti
Sadır Caparov, Cumhurbaşkanı olarak Türkiye’ye ilk 
ziyaretinin her iki ülke için de verimli olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin basın servisinin konuyla 
ilgili haberine göre, Sadır Caparov: “Kırgızistan bu 
yıl bağımsızlığın 30. Yıl dönümünü kutluyor. Kırgız-
Türk diplomatik ilişkileri 30.cu yılını tamamladı. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin Kırgızistan’ın egemenliğini tanıyan ilk 
devletlerden biri olduğunu, 30 yıldır dostane ilişkilerin 
yüksek seviyede tutulduğunu vurgulayacağım. Tüm Kırgız 
halkı adına ve kendim bizzat, Kırgızistan’ın ekonomisinin 
gelişmesinde ve ülkede istikrarın sağlanmasında paha 
biçilmez destek, maddi ve ekonomik ve ahlaki ve insani 
yardım için Türkiye’ye derin bir takdir ifade ediyorum “dedi.
Cumhurbaşkanı, iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinden 
duyduğu memnuniyetten ötürü Yüksek Konsey’in 5. 
toplantısında olumlu bir değerlendirme yaptı. Özellikle, 
Kırgızistan-Türkiye ilişkilerinde işbirliğinin birçok alanda 
devamı için devletlerarasında yakın işbirliği mekanizmaları 
geliştirildi. Sadır Caparov, bağımsızlıktan bu yana 10 
binden fazla Kırgız öğrencisinin Türkiye’de yükseköğretim 
kurumlarında eğitim gördüğünü kaydetti.
Caparov ayrıca, Koronavirüs pandemisi nedeniyle 2022 
yılına kadar Türkiye’de gerçekleşecek olan IV dünya 
göçebe oyunlarının başarılı bir şekilde düzenlenmesini 
diledi.
Sadır Caparov: “Kırgızistan Türkiye’de olanları yakından 
takip ediyor. Biz uluslararası arenada, ekonomik alanda 
başarılarını memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye’nin küresel 
toplumun gözünde büyüyen otoritesine çok değer veriyoruz 
“ diye konuştu.
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CUMHURBAŞKANI SADIR CAPAROV
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI İLE BİR ARAYA GELDİ

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un 10 
Haziran’da Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 
Başkanı Sayın Mustafa Şentop ile bir araya geldiği bildirildi.
Kabar.Kg sitesinden alınan bilgide, Cumhurbaşkanlığı 
Basın servisinin konuyla ilgili haberine yer verildi. 
Görüşmede, ticari-ekonomik, kültürel-insani işbirliği ve 
parlamentolar arası ilişkilerin geliştirilmesi konularının 
değerlendirildiği kaydedildi.
Sadır Caparov,  Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmelerin memnun 
kaldığını ve sonuç olarak bir dizi anlaşmaya varıldığını ve 
bunların uygulanmasında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
desteğinin önemli olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı ayrıca Türk dili konuşan ülkeler 
Parlamenter Asamblesi (Türkpa) çerçevesinde işbirliği 
konusunda olumlu düşüncelerini aktardı. Sadır Caparov’a 
göre, Türkpa’nın Türk devletleri arasındaki ilişkilerin 
geliştirilmesi için ortak alan yaratacak temel bir kurumdur.
Ticaret ve ekonomik ilişkilere değinen Sadır Caparov, 
Kırgızistan’ın ürünlerinin Türk pazarında arzının artmasını, 
sanayi alanında işbirliğinin genişlemesi, Kırgızistan’da 
ortak girişimlerin kurulması, tarım, tekstil, madencilik ve 
Hidroelektrik alanlarında projelerin hayata geçirilmesi 
ihtiyacının altını çizdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop’un, 
Kırgızistan’ın bağımsızlığının 30. Yıldönümü nedeniyle 
Sadır Caparov’u kutladı ve Kırgızistan’ın refahını dilediği 
belirtildi.
İki ülke liderlerinin müzakerelerinin, varılan anlaşmalar 
çerçevesinde Kırgız-Türk stratejik ortaklığının 
güçlenmesine katkıda bulunacağı umudunu ifade etti.
Mustafa Şentop, Batken bölgesindeki devlet sınırının 
Kırgızistan-Tacikistan bölgesinde meydana gelen olayda 
ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Türkiye ve 
Kırgızistan’ın kardeş ülkeler olduğunu, ortak kültür ve dil ile 
birleştiklerini vurguladı. İki devlet, parlamentolar arasında 
da dâhil olmak üzere ikili işbirliğinin her alanında birbirlerini 
desteklemektedir.
Caparov, Türkiye’nin mevcut potansiyeli göz önüne 
alındığında, ticari ve ekonomik işbirliğini geliştirmek için ve 
iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolara kadar 
çıkarılmasının memnuiyetle karşılanacağına dikkat çekti.
Buna ek olarak, Türk tarafı eğitim, kültür, sağlık alanlarında 
ortak projelerin daha da gelişmesini teşvik etmek istiyor. 
Bişkek Kırgızistan-Türkiye Dostluk Devlet Hastanesi, resmi 
olarak açılması planlanan iki ülke arasındaki en büyük 
sağlık projelerinden biridir.
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KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI 
KAZAKİSTAN’A RESMİ ZİYARETTE BULUNDU

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un, 2 Mart’ta Devlet 
ziyareti çerçevesinde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım 
Cömert Tokayev ile bir araya geldiği bildirildi.
Anadolu Ajansı web sitesinden alınan bilgiye göre, Kazakistan 
Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Kırgızistan 
Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, iki ülke arasındaki stratejik 
ortaklık ilişkilerini güçlendirme konusunda anlaştı.
Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Servisinden yapılan 
açıklamaya göre, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, 
iki günlük resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere Kazakistan’a 
geldi. Caparov, Kazakistanlı mevkidaşı Tokayev tarafından 
Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda’da resmi törenle karşılandı.
Törenin ardından heyetler arası müzakerelerde bulunan 
Tokayev ile Caparov, bölgesel ve uluslararası gündemin yanı 
sıra ticaret, ekonomi, yatırım, savunma, enerji, su kaynakları, 
gümrük, sağlık, eğitim ve kültürel alanları kapsayan ikili iş birliği 
konularını da görüştü.
Kazakistan ile Kırgızistan sanayi, hidroelektrik, yakıt ve enerji 
kompleksi, yer altı kaynaklarının kullanımı, tarım, işleme 
sektörü, lojistik ve bankacılık alanlarında iş birliği projelerini 
uygulamaya başlayacak. Orta Asya’da çevre, enerji güvenliği 

ve su kaynaklarının stratejik ortaklık çerçevesinde kullanımına 
yönelik karşılıklı iş birliği artacak.
Kültürel ilişkilerde etkileşimin sürdürülmesi amacıyla 
Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te ünlü Kazakistanlı şair Abay 
Kunanbayev’in, Nur Sultan’da ise Manas ve Cengiz Aytmatov’un 
anıtları dikileceği açıklandı.
Ayrıca iki ülke yetkili bakanlıkları arasında Kazakistan’dan 
Kırgızistan’a askeri teknik yardım anlaşmasının  yanı sıra 
elektrik ticareti gibi birçok alanda da belgeler de imzalandı.
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kazakistan’ın 
Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ve Meclis 
Başkanı Nurlan Nigmatulin ile de ayrı ayrı görüştü. Sadır 
Caparov, Kırgızistan’ın Kazakistan ile iki ulusun iyiliği için 
kapsamlı işbirliğini derinleştirmeyi amaçlayan bir dış politika 
yürütmeye devam edeceğini kaydetti.
İki ülke arasında, başta diğer devletlerden anavatanlarına 
dönüşlerinin kolaylaştırılması olmak üzere, Koronavirüs salgını 
döneminde Kırgızistan vatandaşlarına yardımcı olmak için 
yapıcı işbirliği konusunda olumlu bir deneyim geliştirildiğini de 
sözlerine ekledi.
Başkan Sadır Caparov, bugünkü görüşmelerin iki ülke 
arasındaki devletlerarası ilişkilerin gelişimini niteliksel olarak 
yeni bir seviyeye taşıyacağına, Kırgızistan ve Kazakistan’ın 
stratejik ve müttefik ilişkilerinin derinleşmeye ve genişlemeye 
devam edeceğine dair güvence verdi.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, tarafların 
ikili gündemdeki bir dizi güncel meseleyi ele aldıklarını, daha 
fazla işbirliğinin ana yönlerini belirlediklerini, bölgesel ve 
uluslararası ilişkiler çerçevesinde diyaloğu güçlendirmek 
için görüş alışverişinde bulunduklarını ve müzakerelerin 
sonuçlarından memnun olduklarını da sözlerine ekledi.
Görüşmelerin ardından yayımlanan ortak bildiriye göre, iki ülke 
arasında karşılıklı güven ve eşitlik temelinde stratejik ortaklık 
ilişkilerinin güçlendirilmesi konusunda anlaşma sağlandı.

RUSYA’NIN ÇETRA ŞİRKETİ KIRGIZİSTAN’DA BULDOZER ÜRETECEK
Rus şirketi ÇETRA Kırgızistan topraklarında buldozer 
(traktör) üretmek niyetinde. İkili işbirliği mutabakatının 
Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov’un Rusya 
ziyareti kapsamında imzalandığı bildirildi.
Şirket temsilcilerine göre, Kırgızistan topraklarında yol, 
hidrolik yapı makinelerinin yanı sıra madencilik endüstrisi 
için buldozerlerin de piyasaya sürülmesi planlanıyor.
Üreticiler, ürünlerine tasarım ve teknoloji desteği, 
buldozer bakımı ve bölgesel pazar satışları sağlamayı 
amaçlamaktadır. 
Ayrıca, şirketin Kırgızistan üretimi buldozerlerin teknik 
ünitelerini (bloklar, agregalar) kullanmayı hedeflemekte 
olduğu da gelen bilgiler arasında.
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TÜRKİYE’NİN ÖDEME SİSTEMİ 
KIRGIZİSTAN’DA KULLANIMA GİRECEK

PAKİSTAN ŞİRKETİ 
KIRGIZİSTAN’DA AYAKKABI FABRİKASI AÇMAK İSTİYOR

Kırgızistan’ın, Pakistanlı şirket Onsole ile birlikte ayakkabı 
üretimi için bir şirket açamayı planladıkları bildirildi.
Akchabar.kg sitesinden alınan bilgide,  Kırgızistan Dışişleri 
Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre, bu konu, Kırgızistan’ın 
Pakistan Büyükelçisi Erik Beyşembiyev’in Onsole şirketine 
ait büyük bir ayakkabı fabrikası ziyareti sırasında ele alındı.
Pakistanlı Onsole firmasının temsilcileriyle yapılan 
görüşmede, Kırgızistan’ın Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) 
üyeliği dikkate alınarak ortak girişimin gerçekleştirilmesi 
gerektiği de dikkate alındı. Onsole temsilcilerinin, yatırım 
ortamını incelemek ve doğrudan iş bağlantıları kurmak 
için Kırgızistan’a ziyarete gelmeye hazır olduklarını ifade 
ettikleri açıklandı.
Ayrıca, Erik Beyşembiyev’in kot ürünleri ve halı üretimi 
yapan Lahore Apparel ve Lahore Carpet  şirketlerinin 
yöneticileri ile  bir toplantı düzenlediği de gelen bilgiler 
arasında.

Kırgızistan’ın küçük ve orta ölçekli işletmelerinin temsilcileri 
ve Kırgızistan vatandaşları, Türkiye iş dünyası ile karşılıklı 
anlaşmalarını ve ödemelerini doğrudan Bay Tüşüm 
bankası aracılığıyla yapılabilecekler. Bu işlemler için uygun 
tarifelerin oluşturulacağı bildirildi.
Akchabar. Kg sitesinden alınan bilgide, Bay Tüşüm bankası 

basın servisinin konuyla ilgili olarak yaptığı haberine yer 
verildi. Alınan bilgiye göre Türkiye’ye ait UPT ODEME 
HİZMETLERİ ve ELEKTRONİK PARA A. S. ödeme hizmeti 
ve Bay Tüşüm bankası aralarında bir anlaşma yapmayı 
planlıyor. Resmi imza töreninin Kırgızistan’da Türkiyeli 
iş insanları ve Türk Büyükelçiliği huzurunda 11 Mart 
gerçekleşeği söylendi.
Bay Tüşüm bankası basın servisinin yaptığı açılamada: 
“Türkiye ödeme sisteminin Kırgızistan pazarına girmesiyle, 
yerli girişimcilerin yanı sıra bireyler de Türkiye’nin şehirlerine 
ve oradan Kırgızistan’a para transfer edebilecektir. Özel 
bir banka hesabı açmadan (ülke çapında 10 binden fazla 
para transfer noktası oluşturulacaktır) karşılıklı  para 
gönderilebilecektir. Bu, iki ülkenin girişimcileri arasındaki 
karşılıklı nakit hesaplamalarını kolaylaştırıcaktır. Buna 
ek olarak, bireylerin (akrabalar ve arkadaşlar arasında) 
birbirlerine hızlı bir şekilde para transferleri etmelerini 
sağlayacaktır,” ifadelerine yer verildiği kaydedildi.
Ayrıca, Türkiye’ye ait UPT ODEME HİZMETLERİ ve 
ELEKTRONİK PARA A. S. ödeme hizmetini kullanmanın 
avantajları, para gönderme süresini kısaltmak ve 
transferlerin güvenliğini arttırmaktır, bilgisi de verildi.
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ÖZBEKİSTAN, KIRGIZİSTAN-ÖZBEKİSTAN KALKINMA FONU’NUN 
KURULMASI İÇİN 50 MİLYON DOLAR TAHSİS EDECEK

BAKAN ÇAVUŞOĞLU ORTA ASYA’DAKİ İLK MAARİF VAKFI OKULU’NUN 
KIRGIZİSTAN’DA AÇILACAĞINI BİLDİRDİ

yer verildi. Alınan bilgiye göre, kayıtlı sermayeye katkının, 
Özbekistan Cumhuriyeti tarafından ulusal bankada açılan 
fonun hesabına dolar cinsinden yapılır. Bakan yardımcısına 
göre, fonun kayıtlı sermayesi 50 milyon dolardır.
Bekbolot Aliyev, fonun sermayesini Kırgızistan ekonomisinin 
en önemli sektörlerine ilişkin projelerin finanse edilmesine 
yönlendirileceğini açıkladı.
Bunlar aşağıdaki alanları içerir:
- “tarımsal sanayi kompleksi”,
- “giyim ve tekstil endüstrisi”,
- “imalat sanayi”,
- “madencilik ve metalurji endüstrisi”,
- “taşıma”,
- “konut inşaatı”,
- “Ticaret”,
- “girişimciliği geliştirme”,
- “enerji kompleksi”,
- “altyapı geliştirme”,
- “turizm gelişimi” endüstrisi gibi alanlardır.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Orta Asya’daki ilk “Türkiye 
Maarif Vakfı” okulunun Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te 
açılacağını duyurdu. Çavuşoğlu “bu Kırgızistan’a verdiğimiz 
önemin göstergesidir” dedi.
Hürriyet.com.tr  sitesinden alınan bilgide, Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu, Maarif Vakfının Kırgızistan’da okullar açacağını 
ve dört dilde eğitim vereceğini belirterek FETÖ gibi terör 
örgütlerine ihtiyaçları olmadığını söyledi.  Alınan bilgiye göre, 
Çavuşoğlu’nun, Bişkek’te mevkidaşı Ruslan Kazakbayev ile baş 
başa ve heyetler arası görüşme öncesinde değerlendirmelerde 
bulunduğu açıklandı. Çavuşoğlu, düzenlenen ilk seçimden 
sonra ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldıklarını 
hatırlattı. İlişkileri daha ileriye götürmek için fırsatlar olduğuna 
işaret eden Çavuşoğlu, seçimlerin suhuletle gerçekleştirilmesini 
ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile hükümeti de 
yeni görevleri sebebiyle tebrik etti.
Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
“Anayasa değişikliği olacak. Bu anayasa değişikliği yapıldıktan 
sonra saygıdeğer Cumhurbaşkanı Caparov’u ülkemizde 
ağırlamaktan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve 
bizler memnuniyet duyacağız. Bu ziyaret ile ‘Yüksek Düzeyli 
Stratejik Konsey’ toplantımızın 5’incisini gerçekleştireceğiz. O 
zirvenin de başarılı ve sonuç odaklı olmasını arzu ediyoruz.”
Çavuşoğlu, “Karma Ekonomik Komisyon toplantısında ekonomik 
ilişkilerimizi nasıl geliştireceğimizi görüşeceğiz. İş Konseyi 
ve İş Forumu toplantıları gerçekleştireceğiz.” diye konuştu. 
Bu sene tekrar Karma Ekonomik Komisyon toplantılarının 
gerçekleşeceğini hatırlatan Çavuşoğlu, komisyonda Türkiye 

adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, Kırgızistan 
adına ise Başbakan Ulukbek Maripov’un bulunmasının ilişkilere 
verilen önemin bir göstergesi olduğuna dikkati çekti. Kırgızistan-
Türkiye Manas Üniversitesi’nin de iki ülkenin kardeşliğinin bir 
nişanesi olduğunu söyledi.
Çavuşoğlu’ndan Ata Beyit Mezarlığına ziyaret
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, resmi kabul öncesinde başkent 
Bişkek’e 25 kilometre mesafede bulunan Tanrı Dağı eteklerindeki 
Taş Döbö köyü yakınlarında yer alan Ata-Beyit Ulusal Tarih ve 
Anıt Kompleksi’ni ziyaret etti.
Çavuşoğlu ve Kırgızistan Dışişleri Bakan Yardımcısı 
Azizbek Madmurov ve kendilerine eşlik eden heyetleri ile 
Anıt Kompleksi’nde, Kırgızistanlıların 1916’da Rus Çarlığına 
karşı isyanını simgeleyen Ürkün adı verilen, Stalin’in emriyle 
kurşuna dizilen aydınların anısına 2000’de inşa edilen anıta, 
ve dünyaca ünlü Cengiz Aytmatov’un kabrine çiçek bıraktı ve 
duada bulundu.

Kırgızistan-Özbekistan Kalkınma Fonu’nun kurulması 
konusunda Kırgızistan ve Özbekistan hükümetleri arasında 
anlaşma taslağını onaylayan bir hükümet kararının, Yüksek 
Mahkeme’nin Ekonomik ve Maliye Politikası Komitesi’ne 
sunulduğu bildirildi.
Tazabek. Kg sitesinden alınan  bilgide, 9 Mart’ta Kırgızistan 
Cumhuriyeti Maliye ve Ekonomi Bakanlığı bakan yardımcısı 
Bekbolot Aliyev’in, komite toplantısında yaptığı açıklamaya 
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CUMHURBAŞKANI SADIR CAPAROV 
TÜRKİYE DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU’NU KABUL ETTİ

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un, resmi bir ziyaret 
için ülkeye gelen Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu 
kabul ettiği bildirildi.
Kabar.Kg sitesinden alınan bilgide, Kırgızistan 
Cumhurbaşkanlığı Enformasyon Dairesi Başkanlığının konuyla 
ilgili olarak kamuoyuyla paylaştığı haberine yer verildi. Alınan 
bilgiye göre, siyasi, ticari, ekonomik, sosyo-kültürel ve güncel 
işbirliği alanlarında görüş alışverişinde bulunuldu.
Devlet başkanı, bu yıl otuzuncu yılını kutlayan Kırgızistan-
Türkiye diplomatik ilişkilerinin yüksek düzeyde devam 
etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, geçtiğimiz aylarda ülkeler 
arasında bir dizi önemli sorunun çözüldüğünü vurgulayarak, 
koronavirüs salgınıyla mücadelede Kırgızistan’a sağlanan 

yardımlardan dolayı Türkiye Cumhuriyeti’ne  şükranlarını 
sunduğunu  söyledi.
Sadır Caparov, endüstriyel işbirliğini genişletmenin, ortak 
girişimler yaratmanın, tarım sektöründe ve tekstil, madencilik, 
hidroelektrik ve diğer alanlarda iş ilişkilerini geliştirmenin 
önemine dikkat çekti.
Kırgızistan ve Türkiye’nin ekonomik potansiyelini karşılayan 
önemli projelerin hayata geçirilmesi gerekliliğini  vurgulayan 
Devlet Başkanı, tarafların ortak ticaret cirosunu 1 milyar dolara 
çıkarmak için her türlü çabayı göstermeleri gerektiğini de 
sözlerine ekledi.
Ayrıca, Sadır Caparov sosyal ve kültürel etkileşimin yüksek 
düzeyde olduğunu memnuniyetle vurgulayarak IV. Dünya 
Göçebe Oyunları’nı düzenlenmesi konusunda Kırgızistan’nın 
deneyimlerini paylaşmaya ve desteklemeye hazır olduğunu 
belirtti.
Mevlüt Çavuşoğlu da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’dan selam ve en iyi dileklerini iletti. Çavuşoğlu, iki 
ülkenin dışişleri bakanları düzeyinde yapıcı diyaloğa dikkat 
çekerek Türkiye’nin Kırgızistan ile yakın ilişkiler kurmaya olan 
ilgisini dile getirdi.
Ayrıca, Türkiye Dışişleri Bakanı, Türkiye’nin Kırgızistanla 
olan  ticari ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesine özel önem 
verdiğini vurguladı.
Görüşmenin ardından tarafların, karşılıklı alışverişin 
desteklenebileceği tüm alanlarda ikili işbirliğini daha da 
geliştirmeye hazır olduklarını ifade ettikleri de gelen bilgiler 
arasında.

ÖZBEKİSTAN KIRGIZİSTAN’A 20 ADET AMBULANS HEDİYE ETTİ
Özbekistan’nın  Kırgızistan’a 20 adet ambulans hediye 
ettiği bildirildi.
Akchabar.Kg  sitesinden alınan bilgide, Kırgızistan 
Cumhurbaşkanlığı Enformasyon Dairesi Başkanlığının 
konuyla ilgili olarak kamuoyuyla paylaştığı haberine 
yer verildi. Alınan bilgiye göre, 12 Mart’ta Kırgızistan ve 
Özbekistan Cumhurbaşkanları Sadır Caparov ve Şevket 
Mirziyoyev’in Taşkent şehrindeki Yaşnabad inovasyon 
teknoparkını ziyaret ettiği belirtildi.
Bu teknopark yüksek teknolojiye sahip, rekabette güçlü, 
ihracat  malları üretmeye uyarlanmış, kendi üretimine sahip 
bir grup endüstriyel işletmeyi içermektedir.
Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Enformasyon Dairesi 
Başkanlığı’nın konuyla ilgili olarak kamuoyuyla paylaştığı 
açıklamada: “Devlet başkanlarının teknoparkın sergi 
salonunu ziyaret ettikleri, üretim atölyelerini ve üretilen 
ürünleri inceledikleri kaydedildi.  Aynı zamanda teknopark’ta 
çeşitli yenilikçi gelişmeler göz önünde bulundurularak, 

deneyim alışverişi ve işbirliği olanakları tartışıldığı 
kaydedildi”. Ayrıca, Özbekistan’da üretilen araçların 
sunumu sırasında Özbekistan Devlet Başkanı’nın, 
Kırgızistan’a 20 adet ambulans verdiğini söylediği de gelen 
bilgiler arasında.
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SADIR CAPAROV VE ŞEVKET MİRZİYOYEV 
İŞ BİRLİĞİNİN GÜNCEL KONULARINI ELE ALDI

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un, 11 Mart’ta 
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile devlet 
ziyareti çerçevesinde bir araya geldiği bildirildi.
Kabar.Kg sitesinden  alınan bilgide, Kırgızistan Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanlığı  Enformasyon Dairesi Başkanlığının konuyla 
ilgili olarak kamuoyuyla paylaştığı haberine yer verildi. Alınan 
bilgiye göre, güncel konular, Kırgızistan-Özbekistan ikili ve 
çok taraflı işbirliğinin mevcut durumu ve perspektifleri, etkin 
işbirliğinin daha da geliştirilmesi için önlemler değerlendirildi. 
Yapılan görüşmede, karşılıklı alışveriş doğrultusunda iki ülke 
arasındaki iş birliğinin güncel meselelerinin de ele alındığı 
belirtildi.
Şevket Mirziyoyev, iki ülkenin stratejik ortaklığının seviyesinden  
memnuniyet duyduğunu söyledi. Özbekistan Cumhurbaşkanı 
Mirziyoyev,  Kırgızistan ile ciddi ve tam ölçekli işbirliğine hazır 
olduğunu ve bu amaçlar için tüm kaynakların kullanıldığını ifade 
etti.
Özbekistan Cumhurbaşkanı, ticari ciroyu artırmanın ve tüm 
engelleri kaldırmanın gerekli olduğunu, ortak girişim sayısının 
elliye çıkartılarak firmalar  ve işletmeler arasındaki işbirliğini 
güçlendirmek, Kırgızistan-Özbekistan  yatırım fonu kurulması, 
ulaşım kapasitesinin etkin kullanımı, su kullanımı ve enerji 
alanında işbirliği, sınır ötesi konuları üzerinde duruldu.
Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kırgızistan için ikili ilişkilerin 
her alanında Özbekistan ile dost ve iyi komşuluk ilişkilerinin 
sürekliliğinin  dış politikanın en önemli önceliklerinden biri 

olmaya devam edeceğini kaydetti.
Kırgızistan Devlet Başkanı Caparov,  Kırgızistan’ın ticari ve 
ekonomik işbirliğinin kapsamlı genişlemesine ve derinleşmesine 
büyük önem verdiğini belirterek, ikili ticaret cirosunu iki milyar 
dolara çıkarmak amacıyla iki ülke pazarlarında mal ve hizmetlere 
erişimini elverişli koşullar yaratmak için birlikte çalışmaya hazır 
olduğunu ifade etti.
Sadır Caparov, Kırgızistan-Özbekistan arasındaki ikili işbirliğinin 
ve karşılıklı ilişkilerin kapsamlı bir şekilde geliştirilmesi için ortak 
çabaların devam edeceğine dair güvence verdi.
Yapılan görüşmenin ardından, Sadır Caparov ‘un Şevket 
Mirziyoyev’i  devlet işleri çerçevesinde Kırgızistan’ı ziyaret 
etmeye davet ettiği de gelen bilgiler arasında.

KIRGIZİSTAN VE ÖZBEKİSTAN 550 MİLYON DOLARLIK 
60 PROJEYİ HAYATA GEÇİRMEK İSTİYOR

Kırgızistan ve Özbekistan, sanayi alanında işbirliğini 
genişletmek için Yol Haritası projesini kabul etti. İlgili belgenin  
iki ülkenin temsilcileri tarafından imzalandığı bildirildi.
Sputnik.Kg sitesinden alınan bilgide, Kırgızistan 
Cumhurbaşkanlığı Enformasyon Dairesi Başkanlığının konuyla 
ilgili olarak kamuoyuyla paylaştığı haberine yer verildi.  Alınan 
bilgiye göre, Toplam 550,4 milyon dolar olmak üzere toplam 60 
projenin gerçekleştirilmesi öngörülüyor.
Bunlardan bazıları şunlardır:
“Özbekistan-Kırgızistan kalkınma Fonu’nun başlangıç 

aşamasında 50 milyon dolarlık bir sermaye ile kurulması”,
“Kırgızistan’ın Çüy bölgesinde 100 milyon dolarlık bir Mısır 
işleme tesisi inşa etmek”,
“Fergana bölgesinde bulunan GeoBetonBagdad kuruluşuna 
dayanan beton ürünlerinin üretimi için 40 milyon dolarlık bir 
projenin uygulanması”,
“15 milyon dolarlık Ticaret ve Lojistik Merkezi Kızıl-Kıya inşaat 
projesi”,
“15 milyon dolarlık tıbbi amaçlar için özel kauçuk ve teknik 
ürünlerin üretim organizasyonu ve tıbbi aletlerin üretim imalatı”,
“12,5 milyon dolarlık meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi 
ve depolanması için ortak toptan satış noktaları  ve lojistik 
merkezlerinin kurulması ve Kırgızistan üzerinden Avrasya 
ekonomik Birliği (AEB) pazarına ihraç edilmesi”,
“10 milyon dolarlık modern bir sera çiftliği ve lojistik merkezi 
kurmak”,
“Özbekistan’ın Namangan bölgesinde 8 milyon dolarlık meyve 
işleme üretim ve lojistik tesisinin geliştirilmesine yatırım 
çekmek”,
“8 milyon dolarlık  Uni Mobile tabanlı bir çimento fabrikası inşa 
etmek gibi diğer projelerin uygulanmasını içerir”.
Ayrıca, Yol Haritası’nda  yer alan projelerin  ilk önce devlet içi 
mutabakattan geçeceği de gelen bilgiler arasında.
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KIRGIZİSTAN’DA “TÜRK DÜNYASININ DÜNÜ, BUGÜNÜ VE GELECEĞİ” 
KONULU SEMPOZYUM

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) ve 
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ),Kırgızistan’ın 
başkenti Bişkek’te “Türk Dünyasının Dünü, Bugünü ve 
Geleceği” konulu sempozyum gerçekleştirildiği bildirildi.
Haberturk.com. tr sitesinden alınan bilgide, TBMM’nin 
Kuruluşunun 100. Yılı, Türk Devletlerinin Bağımsızlıklarını 
Kazanmalarının 30. Yılı ve 2021 İstiklal Marşı Yılı dolayısıyla 
düzenlenen sempozyuma, TÜRKPA Türk Grubu Türk ve 
Kırgızistan milletvekilleri, akademisyenler ve büyükelçiler 
katıldı.
Sempozyuma, Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan 
Kıdırali ve Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva 
çevrim içi katılırken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı ve 
KTMÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve 
TBMM Başkanı Mustafa Şentop video mesaj gönderdi.
Anadolu haber ajansının haberine göre; açılış ve oturum 
konuşmalarında, Türk dünyasını oluşturan ülkeler ve kurumlar 
arasındaki iş birliğine, halklar arasındaki birlik ve beraberliğe, 
Azerbaycan’ın Karabağ’daki zaferine, Türk dünyasını tehdit 
eden unsurlara değinildi.

Sempozyumun açılışını yapan ev sahibi KTMÜ Rektörü Prof. 
Dr. Alpaslan Ceylan, bu yıl ayrıca Kırgızistan-Türkiye Manas 
Üniversitesinin kuruluşunun 25’inci yılını kutladıklarını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Manas 
Üniversitesinde yetişen ve mezun olan gençlerin dünyada bir 
görev üstlendiğini ve bu misyonu yerine getirmeleri gerektiğini 
ifade ettiğini hatırlatan Ceylan, “Manas Üniversitesi ailesi olarak, 
Cumhurbaşkanımızın direktiflerini gerçekleştirmek üzere yol 
almaya devam ediyoruz.” dedi.
KTMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev, 700’e 
yakın idari ve öğretim görevlisinin görev aldığı ve 6 bine yakın 
öğrencisi olan Manas Üniversitesinden bugüne kadar mezun 
olan 9 binden fazla gencin Türk dünyasına hizmet etmesini 
gaye edindiklerini belirtti.
TÜRKPA Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov, TÜRKPA’nın 
Türk dili konuşan ülkeler arasında iş birliğinin gelişmesini 
amaçladığını bildirdi.
TÜRKPA Türk Delegasyonu üyesi İstanbul Milletvekili İsmet 
Uçma, Türk dünyasının en büyük gücünün birlik ve beraberlik 
olduğunu ifade etti.
“Türk Dünyasının Dünü, Bugünü ve Geleceği” sempozyumu, 
Milli Egemenliğin Tecelligahı olarak TBMM ve İstiklal Marşı’nın 
kabulü konulu ilk oturumu ile devam etti.
Kırgızistan Meclis Başkan Yardımcısı Aida Kasımaliyeva, 
TBMM’nin kuruluşunun 100’üncü yılını kutlayarak, TBMM 
Başkanı Şentop’a, Kırgızistan Meclis Başkanı ve milletvekillerinin 
selamlarını iletti.
Ayrıca, Eski Meclis Başkanı ve Kırgızistan Partisi milletvekili 
Dastanbek Cumabekov de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk 
dünyasında rolü ve önemine dikkati çekerek, Manas Üniversitesi 
mezunlarının Türk dünyasının geleceğini oluşturacağına olan 
inancını dile getirdiği de gelen bilgiler arasında.

KIRGIZİSTAN TALAS’TA ALTIN İŞLEME TESİSİ AÇTI
Talas bölgesi’nin Cerüy sahasında altın işleme tesisinin açıldığı 
bildirildi.
Sputnik.Kg sitesinden alınan bilgide, Kırgız Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanlığı  Enformasyon Dairesi Başkanlığının konuyla 
ilgili olarak kamuoyuyla paylaştığı haberine yer verildi. Alınan 
bilgiye göre, Kırgızistan ve Rusya Cumhurbaşkanları Sadır 
Caparov ve Vladimir Putin, Talas bölgesindeki Cerüy sahasında  
altın madenciliği fabrikasının açılışını yaptılar. Açılış törenine, 
Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin çevrimiçi olarak 
katıldı.
Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kırgızistan için stratejik olarak 
önemli bir projenin başlatılmasının ülkeler arasındaki yatırımın 
ve işbirliğinin başarılı bir örneği olduğunu belirtti. Ayrıca, altın 
cevheri sahasının geliştirilmesinde tüm çevresel gerekliliklere 
uyma ihtiyacına dikkat çekti.
Sadır Caparov, Kırgızistan’ın madencilik endüstrisinin 
kapasitesini artırmak ve ülke ekonomisini bir bütün olarak 
geliştirmek için projeleri desteklemeye devam edeceğini belirtti.
Vladimir Putin, Talas altın cevheri fabrikasının faliyete 

geçmesinin iki ülkenin ekonomik işbirliğini ve devletler arasındaki 
ortaklıkları güçlendirmek için gerekli olduğunu vurguladı.
Altın cevheri fabrikasının faliyete geçişinin ardından 1000 kişiye 
kalıcı istihdam sağlanacaktır. Hemen hemen, tüm çalışanların 
Kırgızistan vatandaşları ve yerel halk olacağı açıklandı.
Ayrıca, altın madenciliği tesisi yılda 5 ton altın üretebilir. Altın 
fabrikasının çalışma kapasitesi yılda 1,3 milyon ton cevherdir. 
Genel olarak, projenin toplam yatırım maliyetinin yaklaşık 610 
milyon dolar olacağı da gelen bilgiler arasında.



M
A
R
T

13

KIRGIZİSTAN VE HİNDİSTAN 
TURİZM ALANINDA İŞ BİRLİĞİ YAPACAK

KIRGIZİSTAN PAKİSTAN’IN EN BÜYÜK TEKSTİL İŞLETMELERİYLE 
İŞ BİRLİĞİNİ GENİŞLETİYOR

Kırgızistan’ın Pakistan Büyükelçisi Erik Beyşembiyev‘in 15 
Mart’ta Ravalpindi’de büyük tekstil şirketi Kohinoor Textile Mills 
Ltd’nin yöneticisi Bay Tefik Seyid Saygol ile bir araya geldiği 
bildirildi.
Elgezit.Kg sitesinden alınan bilgide, Kırgızistan Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakanlığı’nın basın servisinin konuyla ilgili olarak 
kamuoyuyla paylaştığı haberine yer verildi. Alınan bilgiye 
göre, bu görüşmede  taraflar, iki ülkenin tekstil sektöründe 
ki işbirliğinin geleceğini ve ülkeler arasında ki deneyim 
paylaşımının  nasıl olacağını değerlendirdiler. Büyükelçi 
Erik Beyşembiyev, Kırgızistan’ın tekstil endüstrisinin mevcut 
durumu ve olanakları hakkında bilgi verdi.
Görüşmenin ardından taraflar,  tekstil sektöründe ortak 
projelerin hayata geçirilmesi amacıyla işbirliğinin genişlemesine 
ve müzakere sürecinin devamına hazır olduklarını ifade ettiler.
Ayrıca, Kohinoor Textile Mills Ltd 1953 yılında Rawalpindi’de 
kuruldu ve tekstil üretiminde 50 yılı aşkın deneyime sahip 
ve Pakistan’daki en eski şirketlerden biri haline geldi. Şirket 
başlangıçta 600 dokuma makinesi ile bir iplik ve dokuma 

Kırgızistan’ın mevcut turizm fırsatları hakkında ayrıntılı bilgi 
verdi ve tüm yabancı vatandaşlar için ülkeye girişin yeniden 
açıldığını belirtti. Kırgızistan Büyükelçisi, bugün Hindistan’dan 
Kırgızistan’a gelen turist sayısını artırmak için her türlü çabanın 
devam ettiğini ifade etti.
Ayrıca, Ocak 2020’de Yeni Delhi’de Kırgızistan tur 
operatörlerinin katılımıyla bir turizm yolu gösterisinin 
düzenlendiği ve Kırgızistan’ın,  Hindistanlı tur operatörlerine  
Kırgızistan’ı  ziyaret etmeyi teklif ettiği kaydedildi.
Hindistan’ın Turizm Bakan Yardımcısı  A. Singh, turizmin 
Hindistan’daki en büyük hizmet sektörü olduğunu, ülke 
ekonomisine yaklaşık 140 milyon istihdam sağlandığını  belirtti. 
Bu sektörün, toplam istihdamın  %10’unu oluşturduğunu 
ve bütçeye yaklaşık 305 milyon dolar getirdiğini açıkladı. 
Ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) %12’sini  turizm 
sektörünün oluşturduğunu da sözlerine ekledi.
Singh, Hindistanlı tur operatörleri Kırgızistan’a göndermeye 
teşvik edeceklerini ve bu konuda yardımcı olmaya hazır 
olduklarını  ifade etti. Buna ek olarak, Kırgızistan’da ekonomik, 
çevre dostu, kaliteli oteller veya ekonomik bir tatil seçeneği 
tercih eden müşteriler için misafirhanelerin inşasına yardımcı 
olmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.
Toplantının sonunda,  yakın gelecekte mevcut konuları 
görüşmek üzere turizm bakanlığı katılımıyla turizm ortak 
çalışma grupları toplantısı yapılması konusunda anlaşmaya 
varıldığı da gelen bilgiler arasında.

Kırgızistan’ın Hindistan Büyükelçisi Aseyin Isayev’in, Yeni 
Delhi’de Hindistan turizm Bakan Yardımcısı Arvind Singh ile bir 
araya geldiği bildirildi.
Kabar.Kg sitesinden alınan bilgide, Kırgızistan’ın Hindistan 
Büyükelçiliği’nin Basın Servisinin haberine yer verildi. 
Alınan bilgiye göre, görüşmede Büyükelçi Aseyin Isayev, 

şirketi olarak kuruldu. Ancak, onlarca yıl süren genişleme ve 
modernleşmeden sonra, Kohinoor Textile Mills Ltd, eğirme, 
dokuma, baskı ve nakış için modern yeterliliklere sahip bir 
şirket haline geldi. Şirketin tekstil ürünlerinin Avrupa, Amerika, 
Avustralya, Güney Afrika ve Orta Doğu ülkelerinde satılmakta 
olduğu da gelen bilgiler arasında.
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ÖZBEKİSTAN KIRGIZİSTAN’A 1000 TON 
BUĞDAY VE PAMUK TOHUMU GÖNDERECEK

17 Mart’ta Özbekistan Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı 
ile birlikte Kırgızistan Tarım, Su Koruma ve Kalkınma 
Bakanlığı’nın, tarım alanı ve gıda temini ortaklığı için bir 
Yol Haritası imzaladığı bildirildi.
CentralAsia. news sitesinden alınan bilgide, Kırgızistan 

TÜRKİYE’DEN YATIRIMCILAR KIRGIZİSTAN’DA 
YENİ BİR HAVALİMANI İNŞA ETMEK İSTİYOR

edecek olan vatandaşların hedeflerine hızlı bir şekilde 
ulaşmalarını sağlayacaktır açılaması yapıldı.
Ayrıca, Eti Bakir A.S şirketi, enerji, madencilik, inşaat, turizm 
ve diğer birçok sektörde faaliyet gösteren Türkiye’nin en büyük 
Finans ve Sanayi Grubu olan ünlü Cengiz Holding şirketinin 
bir parçasıdır. Şirket aynı zamanda Türkiye’nin en büyük bakır 
üreticilerinden biridir ve ülkenin ihtiyaçlarının %8-9’undan 
fazlasını karşılamaktadır. Eti Bakir A.S şirketinin Türkiye 
pazarındaki elektriğin yaklaşık %30’unu ürettiği de  gelen 
bilgiler arasında.

Kırgızistan’da yeni bir uluslararası havalimanının  açılmasının 
planlandığı bildirildi.
Kabar.Kg sitesinden alınan bilgide,  “Manas” Havalimanı Basın 
servisinin yaptığı haberine yer verildi. Alınan bilgiye göre,  
Manas Havalimanı yönetimi Kırgızistan’ın uluslararası ve 
bölgesel havalimanlarının altyapısını geliştirmek amacıyla yeni 
ortaklar ve yatırımlar çekmek için aktif bir çalışma yürütmekte 
olduğu belirtildi.
Bu yönde ki ilk başarılı görüşmelerin Manas Uluslararası 
Havalimanı ile Celal Abad bölgesinde altın madeni işleten 
Türkiyeli Eti Bakir A.S şirketi temsilcileri arasında gerçekleştiği 
kaydedildi.
Görüşmelerin ardından Türkiyeli yatırımcıların Celal Abad 
bölgesinde bulunan Kerben bölgesel havalimanını, yeniden  
genişletmek ve düzenlemek  için niyetlerini dile getirdikleri 
açıklandı. Kerben Havalimanı altyapısının modernizasyonu 
ve genişletilmesinden sonra, yolculara hizmet etme, uçuşlar 
yapma imkânı artacaktır.
Türkiyeli Eti Bakir A.S şirketi, Kerben Havalimanı’nın karşılıklı 
olarak faydalı şartlarda modernizasyonu için doğrudan yatırım 
planlaması konusunda işbirliği yollarını tartışıyor. Bu işbirliğinin 
bir sonucu olarak, uluslararası ICAO standartlarına uygun 
güncellenmiş bir pist kurularak, yenilenmesiyle Kerben’nin 
Uluslararası Havalimanı statüsüne hak kazanabileceği dile 
getirildi.
Bu işbirliği gerçekleştiği taktirde, bölgeler arasında seyahat 

hükümetinin basın servisinin yaptığı haberine yer verildi. 
Alınan bilgide, imzalanan belge’nin, Kırgızistan’ın tarım 
alanlarında yeni ürün çeşitlerinin (patates ve pamuk tohumu 
dâhil) test edilmesini öngördüğü açıklandı. Kırgızistan’dan 
Özbekistan’a yükseköğretim kurumlarında hayvancılık 
eğitimi almak için giden öğrencilerin gelişimi ve bilimsel 
araştırma enstitüleri temelinde işbirliği konularının da ele 
alındığı kaydedildi.
Buna ek olarak, Özbekistan Hükümetinin Kırgızistan’a 
10.000 adet meyve ağacı fidesi, 1000 ton kışlık buğday 
tohumu ve 500 ton Sultan pamuğu vermeye hazır olduğunu 
ifade ettiği belirtildi.
Ayrıca, Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov 
yakın zamanda  Özbekistan’a resmi devlet ziyaretinde 
bulunmuştur. İki ülke arasındaki pratik önlemler için 
yukarıdaki belgenin bu gezi kapsamında imzalandığı da 
gelen bilgiler arasında.
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KIRGIZİSTAN’DA SİLK WAY ENDÜSTRİ PARKI İNŞA EDİLİYOR

KIRGIZİSTAN VE ÖZBEKİSTAN TİCARET HACMİNİ
2 MİLYAR DOLARA ULAŞTIRMAYI HEDEFLİYOR

Kırgızistan Başbakanı Ulukbek Maripov’un, Özbekistan’ın 
Taşkent şehrinde yaptığı çalışma ziyareti çerçevesinde 
Özbekistan Başbakanı Abdullah Aripov ile bir araya geldiği 
bildirildi.
24.Kg sitesinden alınan bilgide, Müzakereler sırasında 
ikili işbirliğinin güncel konuları, ticaret prosedürlerinin 
basitleştirilmesi ve ortak yatırım projelerinin gerçekleştirilmesi 
için işbirliği fırsatlarının ele alındığı kaydedildi.
Toplantıda, Ulukbek Maripov’un: “Kırgızistan Cumhurbaşkanı 
Sadır Caparov’un Özbekistan’a yaptığı devlet ziyaretinin 
başarılı olduğu belirtilmelidir. İki ülkenin devlet başkanları 
tarafından sağlanan mutabakatların son yıllarda çözülmemiş 
olan ikili sorunların çözümüne katkıda bulunacağından eminim. 
Kırgızistan ve Özbekistan arasında her alanda karşılıklı yararlı 
işbirliğinin geliştirilmesi, dış politikanın önceliğidir. Yapılan 
görüşmelerin ardından, devlet başkanlarımız önümüzdeki 
yıllarda karşılıklı ticaret hacmini 2 milyar dolara çıkarmayı birincil 
hedef olarak belirlediler. Ticari ve ekonomik işbirliğinin daha da 
geliştirilmesi için mevcut fırsatlar göz önüne alındığında, yakın 
gelecekte ortak çabalarla bu göstergeye ulaşabileceğimizden 
eminim” değerlendirmesinde bulunduğu kaydedildi.
Başbakan, geçtiğimiz 2020 yılının tüm ülkeler için zor olduğunu, 
koronavirüs pandemisinin birçok devletin planlamalarında 
değişiklikler meydana getirdiğini belirtti. Ancak, zorluklara 
rağmen, iki ülke hükümetlerinin çabaları sayesinde, ülkeler 
arasındaki ticaret hacminin azalmadan devam ettiğini, aynı 

zamanda geçen yıla göre %10 arttığı kaydedildi. Toplantıda, 
iki ülke Başkanları ve iki ülkenin Devlet Yöneticileri tarafından 
daha önce varılan anlaşmaların uygulanmasına karar verdiler.
Buna ek olarak, taraflar Özbekistan’ın Kırgızistan’a yüksek 
verimli buğday tohumu ve pamuk temini için demiryolu transit 
yük taşımacılığında olumlu bir anlaşmaya varmışlardır. Aynı 
zamanda Kırgızistan’ın Özbekistan’dan mineral gübre alımı 
konusunda bir anlaşma imzaladığı da gelen bilgiler arasında.

Kırgızistan’da Silk Way (İpek Yolu) sanayi parkı inşaatı başladı. 
Bu parkın Orta Asya bölgesindeki ilk ve en büyük çok işlevli 
kompleks park olacağı bildirildi.
Akchabar.Kg sitesinden alınan bilgide, parkın , Kazakistan 
sınırına yakınında olduğu ve Manas Uluslararası Havaalanı’na 

30 kilometre mesafede bulunduğu ifadelerine yer verildi. 
Alınan bilgiye göre, Kazakistan topraklarında 70 hektarlık 
alanda  ticari- endüstriyel ve tekstil komplekslerinin yer alması 
planlanmaktadır.
Yeni sanayi parkı, ticaret ve sergi stantlarına, depolama 
tesislerine, geniş konfeksiyon fabrikalarına, gümrük ve lojistik 
terminallere ev sahipliği yapacaktır.
Silk Way parkında, yatırımcılara ticari, endüstriyel ve depo 
alanlarının satın alınması ve kiralanması için esnek koşullar 
sağlanacaktır. Projenin tekstil ve konfeksiyon üretiminin 
geliştirilmesi için hükümet programı çerçevesinde uygulanacağı 
açıklandı.
Proje oluşturma çalışmalarının, Kırgızistan’dan Avrasya 
ekonomik Birliği (AEB) üyesi ülkelere tekstil ve hazır giyim 
ürünlerinin ihracatını sağlayan Alpha Cargo şirketi tarafından 
yürütülmekte olduğu da gelen bilgiler arasında.
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Kazakistan’ın, Kırgızistan’a insani, tıbbi, askeri ve teknik 
yardım göndermeye hazır olduğu bildirildi.
Kazpravda.Kz sitesinden alınan bilgide, Akorda Basın 
Servisinin konuyla ilgili olarak yaptığı haberine yer verildi. 
Alınan bilgiye göre, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert 
Tokayev, Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov ile ortak 
bilgilendirme sırasında yaptığı açıklamada, koronavirüs 
enfeksiyonuna karşı ortak mücadele ile ilgili konuların ele 
aldığına değinildi.
Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan’ın Kırgızistan’a tıbbi 
malzemelerden ve ilaçlardan oluşan başka bir insani yardım 
daha göndermeye hazır olduğunu belirtti. Buna ek olarak, 
Kasım Cömert Tokayev Kırgızistan silahlı kuvvetlerine askeri 
ve teknik yardım sağlandığı açıklamasında bulundu.
Yapılan görüşmede, Cumhurbaşkanı Tokayev, Kazakistan’ın 
büyük ticaret ortaklarından birinin Kırgızistan olduğunu 
ve bu komşu ülkenin önde gelen yatırımcılarından biri 
olduğunu da dile getirdi: “Son 15 yılda Kırgızistan’a 1 milyar 
dolardan fazla yatırım yaptık. Kazakistanlı yatırımcılar, 
Kırgızistan ekonomisinin önemli sektörlerine destek ve 
sosyal durumun iyileştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Yeni 
iş sahaları yaratmaya ve üretim sektörünün gelişmesine 
özel önem vermektedirler. Bu nedenle karşılıklı yatırımların 

KAZAKİSTAN KIRGIZİSTAN’A İNSANİ YARDIM GÖNDERECEK

KAZAKİSTAN 5G TEKNOLOJİSİNİ KULLANMAYA HAZIR
2021 yılından itibaren Nur Sultan şehrinde, 5G teknolojisinin  
beşinci nesil mobil iletişim ağının uçak modunda kullanılmaya 
başlanacağı bildirildi.
Sputnik Haber ajansından alınan bilgide, Kazakistan Dijital 
Kalkınma, İnovasyon ve Havacılık Sanayi Bakan Yardımcısı 
Ashat Orazbek’e göre, hücresel operatörlerin 5G teknolojisinin 
pilot lansmanı için hazır olduğu belirtildi.
Ashat Orazbek : “2022 yılının sonunda, 5G ağını Cumhuriyetçi 
öneme sahip şehirlerde başlatmayı planlıyoruz. “ dedi. 5G 
ağını 2025 yılına kadar tüm bölge merkezlerini kapsayacak 
şekilde genişletilmesinin bir sonra ki adımları olduğunu ifade 
etti. Bakan Yardımcısı Orazbek, 5G ağı için frekansların 
dağıtılmasına izin veren bir yasa tasarısı geliştirdiklerini de 
sözlerine ekledi. 5G (beşinci nesil), mevcut 3G ve 4G’nin yerini 
alacak olan beşinci nesil mobil iletişimin kısaltılmış adıdır ve 
birçoğu hala geliştirme aşamasında olan bir dizi teknolojiyi 
içerir. 5G teknoloji uygulanmasının en önemli sonucu, veri 
paylaşım hızındaki önemli bir artıştır.
Ayrıca, daha önce Kazakistan Başbakanı Askar Mamin’nin, 
5G mobil ağının Kazakistan’ın büyük şehirlerinde beş yıl 
içinde görüneceğini söylediği de gelen bilgiler arasında.

desteklenmesi ve korunması konusunda anlaştık, “ şeklinde 
konuştu.
Ayrıca, dar ve genişletilmiş formatlarda yapılan daha önce 
bildirilen ikili görüşmelerin sonuçlarına göre  Kasım Cömert 
Tokayev ve Sadır Caparov’un medya temsilcileri için ortak bir 
bilgilendirme toplantısı düzenlediği bildirildi.
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Kazakistan Başbakanı Askar Mamin’in Birleşik Arap 
Emirlikleri’ne (BAE) yaptığı çalışma ziyareti çerçevesinde, 
bu ülkenin Emiri Muhammed İbn Rashid Al Maktum ve bir 
dizi yönetici ile bir toplantı yapıldığı bildirildi.
Vlast.Kz sitesinden alınan bilgide, Kazakistan hükümetinin 
basın servisinin açıklamalarına yer verildi. Alınan bilgiye 
göre, taraflar ticari ve ekonomik, finansal ve yatırım, ulaşım 
ve lojistik, tarım-sanayi, turizm, uzay, madencilik, enerji 
ve diğer sektörlerde ikili işbirliği için daha önce varılan 
mutabakatlarının  uygulanmasını ve diğer alanlarda ikili 
işbirliği fırsatlarını değerlendirdiler.
Kazakistan hükümetinin basın servisinin haberinde: 
Görüşmelerin ardından, Kazakistan ve Birleşik Arap 
Emirlikleri (BAE) arasında ortak projelerin gerçekleştirilmesi 
için 2,2 milyar dolar değerinde  17  hükümetler arası  ticari 
anlaşma  imzalandığı belirtildi.
İki ülke arasında planlanan yeni projeler arasında; kümes 
hayvanları çiftlikleri, süt çiftlikleri, meyve ve mantar üretimi 
ve işlenmesi, madencilik, jeolojik araştırma, sanayi parkları 
ve turistik komplekslerin oluşturulması alanlarında işbirliği 
olduğu açıklandı.

KAZAKİSTAN VE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ ARASINDA 
2.2 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA İMZALANDI

KAZAKİSTAN PETROKİMYA ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNİ 
5,5 KAT ARTIRMAYI PLANLIYOR

Kazakistan’da 2025 yılına kadar petrokimya sanayi 
ürünlerinin üretiminin  5,5 kat artırmasının  planlanlandığı 
bildirildi.
Kazpravda.Kz sitesinden alınan bilgide, Kazakistan Enerji 
Bakanı Nurlan Nogayev’in, hükümet toplantısında ki 
açıklamalarına yer verildi.
Nurlan Nogayev, 2025 yılına kadar petrokimya endüstrisinin 

gelişimi için ulusal bir proje geliştirmeyi planladığını belirtti. 
Nogayev’e göre,  bu alandaki sorunlu konuların  çözümüne 
odaklanarak, alanın daha da geliştirilmesine vurgu 
yapılacaktır. İlgili endüstri projelerinin hammaddelerinin 
sağlanması,  petrokimya kümesinin oluşturulması ve bu 
endüstrinin gelişimine dikkat edilmesinin  planlanlandığını 
da sözlerine ekledi.
Nurlan Nogayev: “Hükümet ve yatırımcı arasında, her türlü 
devlet desteğini tek bir belgede birleştirecek bir yatırım 
anlaşması geliştirilmesi planlanmaktadır, bu anlaşmanın 
hayata geçirilmesi, ülkedeki petrokimya ürünlerinin 
üretimini 2020’den 2025’e kadar 5,5 kat artırmaya yardımcı 
olacak ve 2 milyon tondan fazla ürün üretecektir “ dedi.
Bakan Nurlan Nogayev, belirtilen projelerin uygulanması 
için yatırım hacminin yaklaşık 3,9 milyar ABD doları 
olacağını belirtti.
Ayrıca, Kazakistan Enerji Bakanı Nurlan Nogayev: “İnşaat 
projelerinde 6 binden fazla istihdam alanı oluşturulacak, 
fabrikaların devreye alınmasından sonra yaklaşık 2 bin 
yeni kalıcı iş sahası kurulacak” dedi.

Tarım sektöründeki projeleri finanse etmek için Kazakistan 
ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında 100 milyon 
dolarlık toplam sermaye ile ortak bir fon oluşturulacağı 
kaydedildi.
Buna ek olarak, yukarıdaki projelerin uygulanması için 
Kazakistan ekonomisine toplam yatırımın yaklaşık 2,2 
milyar dolar olacağı, ayrıca, Kazakistan’da elektrikli 
araçların yedek parça üretimi için işletmeler açılmasının 
planlandığı da  gelen bilgiler arasında.
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KAZAKİSTAN OTOMOBİL İHRACATINI ARTIRIYOR
da 7 binden fazla otomobili 130.74 milyon dolara satmayı 
başardılar.
КазАвтоПром (KazAvtoProm) Sanayi Birliği Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Artur Miskaryan, Kazakistan’ın iç ve dış 
pazarlarında satılan araç sayısının arttığını kaydetti.
Artur Miskaryan: “Kazakistan’da yeni otomobil satışları son 
yıllarda artmaktadır ve bu büyük ölçüde yerli otomobillere 
olan talepten kaynaklanmaktadır. Geçen yıl, pandeminin tüm 
maliyetlerine rağmen, ihracat %25 arttı, yaklaşık 90 bin adet 
yeni araç satıldı “ ifadelerini kullandı.
Aynı zamanda alıcıların büyük bir bölümünün  (yüzde 71,3’lük  
kesim), yerel olarak üretilen arabaları satın aldıkları belirtildi. 
Bu durum, Artur Miskaryan’a göre, Kazakistan arabalarının 
kalitesine yüksek güvene işaret ediyor.
Artur Miskaryan: “2017 yılında Kazakistanlı  otomobil üreticileri 
komşu ülkelere otomobil ihracatı konusunda deneyim 
kazandılar. Bugün, yerli üreticilerin ürünlerinin yurtdışında 
talep edildiğini görüyoruz. Elbette, üreticilerin ana görevi, 
özellikle otomobillerin kalite durumu göz önüne alındığında, 
iç pazardaki konumlarını güçlendirmektir. Ancak, ihracat 
seviyesi yükselirse, Kazakistanlı otomobil üreticilerinin bakış 
açılarını tamamen farklı bir seviyeye taşıyacaktır “ dedi.
Ayrıca, Kazakistan’a otomobil ihracatı Hyundai Trans 
Kazakhstan ve СарыаркаАвтоПром (SarıarkaAvtoProm) 
şirketleri tarafından yürütülmekte olduğu bilinmektedir.

Forbes.Kz sitesinden alınan bilgide, Kazakistan Ulusal 
Komitesinin haberine yer verildi. Alınan bilgiye göre, 2020 
yılında ilan edilen pandeminin etkileri nedeniyle Kazakistan 
yapımı araçların ihracatı üzerinde önemli bir olumsuz etki 
görüldüğü bildirildi.
2019’da ise bu rakam 58 milyar dolar civarında seyir etmekte 
iken, 2020 yılı sonuna gelindiğinde bu rakamın  47 milyar 
doların biraz üzerinde olduğu kaydedildi.
Ancak, otomobil üretimindeki  bu tür zorluklara rağmen, 
Kazakistan şirketleri ihracat hacmini artırmayı başardı. 
Örneğin, resmi istatistiklere göre, 2019 yılında Kazakistan 
yerli otomobil üreticileri 2,85 bin adet toplu taşıma araçlarını 
yurtdışına 56.2 milyon dolara gönderdiyse, 2020 yılında 

KAZAKİSTAN’DA KİA OTOMOBİL ÜRETİMİNE BAŞLIYOR
Kazakistan’ın Kostanay şehrinde bulunan 
СарыаркаАвтоПром (SarıarkaAvtoProm) otomobil fabrika-
sında KİA markası otomobil üretileceği bildirildi.
İnform.Kz sitesinden alınan bilgide, KİA markası otomobillerin 
arasında KİA Rio, KİA Picanto, Kia Cerato, Kia K5, KİA Sel-
tos, KİA Sportage, KİA Sorento ve KİA Soul gibi markalar yer 
alıyor. Ve 2022 yılından bu yana, KİA Stinger, KİA Carnival ve 
KİA K900 markalarının otomobillerinin üretimlerinin de plan-
landığı açıklandı.
Proje, Kia Motors Corporation şirketinin desteğiyle başarıyla 
uygulandı. Киа Моторс Россия(Kia Motor Rusya) ve КМШ 
Başkanı Jin Ha Kim’in: “Gelişmemizde Bağımsız Devletler 
Topluluğu (КМШ)  pazarı büyük bir rol oynamaktadır ve Ka-
zakistan daha fazla büyüme için öncelikli bölgelerden biridir.” 
İfadelerine yer verildi.
Kazakistan’da KİA marka otomobil üretiminin, markanın 
ürünlerini ülke pazarındaki en ucuz otomobillerden biri hali-
ne getirdiği belirtildi. Güney Kore’ye ait Kazakistan’daki bu 
markanın otomobil üretiminin, Avrasya Kalkınma Bankası’nın 
(EDB) özel kredi programı sayesinde mümkün olduğu söylen-
di. Jin-Ha Kim’e göre, Kazakistan’da KİA marka otomobillerin 
piyasaya sürülmesi, tüketicilere uygun fiyatlarla araba satın 
almak ve yüksek kaliteli teknik hizmetler sağlamak için yeni 
fırsatlar sunacak.

Yeni bir araba satın alan müşteriler için, fabrika 5 yıl veya 150 
bin mil kadar mesafe katedene değin kalite garantisi sağla-
yacaktır. Kostanay otomobil fabrikasının 2020 yılında ülkede 
üretilen otomobillerin yarısından fazlasını üreteceği belirtil-
miştir. Daha önce, fabrika yılda çeşitli modellerden 40,050 
adet otomobil üretirken, sonrasında bu rakamın 100 bin âdete 
kadar ulaştığı açıklanmıştır.
Ayrıca, Kazakistan’da Ocak 2021 yılında Allur Motor Qazaqs-
tanşirketi  Kia Motors şirketinin resmi dağıtıcı statüsünü satın 
aldığını duyurduğu da gelen bilgiler arasında.



M
A
R
T

19

TACİKİSTAN’IN GÜNEYİNDE YENİ BİR TARIM KOMPLEKSİ AÇILDI

Tacikistan’ın güneyinde yer alan Hatlon Bölgesi’ne bağlı  
Ceyhun İlçesinde  yeni bir tarım-sanayi kompleksinin açıldığı 
bildirildi.
Avesta.Tj sitesinden alınan  bilgide, Tacikistan Ekonomik 
Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı  basın servisinin konuyla 
ilgili olarak yaptığı haberine yer verildi. Alınan bilgiye 

göre açılış törenine Tacikistan Ekonomik Kalkınma ve 
Ticaret Bakanlığı’nın   Bakan Yardımcısı  Abdurahmon 
Abdurahmonzoda ve Tacikistan’daki UNDP Örgütü Başkanı 
Bayan Pratiba Mehta’nın da katıldığı açıklandı.
Agro-Sanayi kompleksi, Tacikistan’ın  bağımsızlığının 
30. yıldönümünü kutlamak için projelerin uygulanması 
çerçevesinde Birleşmiş Milletler (BM)  Kalkınma Programı 
ile birlikte oluşturuldu. Ceyhun bölgesinde inşa edilen 
tarımsal Agro-Sanayi kompleksi, bir soğutma odası, meyve 
kurutma depoları ve tarım ürünlerini işleme atölyelerinden 
oluşmaktadır.
Yeni kompleksin açılış töreni çerçevesinde, Tacikistan 
Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakan Yardımcısı 
Abdurahmon Abdurahmonzoda, sorumlu çalışanlarla 
birlikte, Tacikistan’ın 2016-2020 dönemi için ticaret cirosunun 
geliştirilmesi devlet programının uygulanmasının seyrini ele 
aldılar.
Yapılan toplantının sonucunda, stratejik devlet programlarının 
ve projelerinin nüfusun yaşam koşullarını iyileştirmeyi, sınır 
ticaretini geliştirmeyi, yeni istihdam alanı yaratmayı ve daha 
fazlasını hedeflediği de gelen bilgiler arasında.

TACİKİSTAN VE KAZAKİSTAN 
TİCARET HACMİNİN ARTIRILMASI KONULARINI ELE ALDI

Tacikistan ve Kazakistan ticaret hacminin artırılması konu-
larını ele aldıkları ortak toplantı düzenlendi. Tarafların, iki 
ülke arasındaki ticaret cirosunun artması ve mal çeşitliliğinin 
karşılıklı olarak gelişmesi konusunda anlaşmaya vardıkları 
ortak müzakereler düzenledikleri bildirildi.
Kabar. Kg sitesinden alınan bilgide, Аvesta haber ajansı-
nın haberine yer verildi. Alınan bilgiye göre,  Müzakerenin 
Tacikistan Heyeti, Ekonomik Kalkınma ve Bakanlığı Bakan 
Yardımcısı Abdurahmon Abdurahmonzoda ve Kazakistan 
Ticaret ve Entegrasyon Bakanlığı Bakan Yardımcısı Kayrat 
Torebayev tarafından yönetildiği kaydedildi.
Tacikistan Ekonomik Kalkınma Bakanlığı Basın Merkezi’nin 
bildirisinde, görüşmede tarafların, iki ülke arasında işlem gö-
ren mal çeşitliliğinin artması da dâhil olmak üzere karşılıklı 
ticaretin artırılmasına ilişkin bir dizi konuyu değerlendirdikleri 
belirtildi.
Tacikistan Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı Bakan 
Yardımcısı Abdurahmon Abdurahmonzoda’nın, iki ülkenin 
stratejik işbirliğinin yeni bir seviyeye ulaştığını belirttiği söy-
lendi.
Abdurahmonzoda: “2020 yılında Kazakistan’la karşılıklı dış 
ticaret cirosu hacmi 909,8 milyon dolar olarak gerçekleşti ve 
dünyadaki pandemik durumla bağlantılı olarak 2019 milyon 

dolar veya 47,8% ile aynı dönemine göre 5 % azaldığını an-
cak pandemi ile bağlantılı olarak ticaret hacminin azalması-
na rağmen, Tacikistan’ın dış ticaretini gerçekleştirdiği  lider 
ülkeler arasında  Kazakistan’ın 2. sırada yer aldığını,” ifade-
lerine ekledi.
Ayrıca, tarafların Tacikistan topraklarında ortak girişimler ve 
toptan ticaret merkezlerinin  kurulması konularını ele aldığı 
ve buluşmanın sonunda işbirliğinin daha da güçlenmesine 
hazır olduklarını ifade ettikleri de gelen bilgiler arasında.
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TAŞKENT VE DUŞANBE ŞEHİRLERİ 
TURİZM ALANINDA İŞ BİRLİĞİ YAPACAK

Taşkent  Turizm Geliştirme Bölümü Müdürü Sancar Tajiyev  
24 Mart’ta, Duşanbe’deki Hyatt Regency otelinde Tacikistan 
turizm sektörünün temsilcileriyle bir araya geldiği bildirildi.

Uzdaily.Uz sitesinden alınan bilgide, toplantıya Tacikistan 
Hükümeti Turizm Geliştirme Komitesi Başkan Yardımcısı 
Farruhruz İzzatullozoda ve bir dizi turizm şirketinin 
temsilcilerinin katıldığı kaydedildi.
Müzakereler sırasında tarafların başkentler arasındaki 
turizm ilişkilerinin geliştirilmesi ve bu alanda bir dizi ortak 
projenin gerçekleştirilmesi konusunda görüş alışverişinde 
bulundukları belirtildi.
Ayrıca, Özbekistan ve Tacikistan vatandaşları için yeşil 
bir koridorun açılması, Koronavirüs pandemisi ile ilgili 
risklerin azaltılması, iki ülke arasında seyahat eden 
servis otobüsleri için sınır geçişinin kolaylaştırılması gibi 
önerilerde bulunulduğu açıklandı.
Toplantıda aynı zamanda, Taşkent ve Duşanbe Seyahat 
acentelerinin katılımıyla video konferans formatında 
görüşmeler  yapılması konusunda anlaşmaya varıldığı da 
gelen bilgiler arasında.

ÖZBEKİSTAN’IN TACİKİSTAN’DA KURDUĞU
COVİD-19 TANI MERKEZİ HASTA KABULÜNE HAZIR

Özbekistan tarafından Tacikistan’da yapımı tamamlanan 
koronavirüs (Covid 19) tanı merkezinin hasta kabulüne hazır 
olduğu bildirildi.
Asiaplustj. İnfo sitesinden alınan bilgiye göre, Özbekistan 
tarafından yapımına 2018 yılının ikinci yarısında 
başlanan Tacikistan’ın Hatlon Bölgesine bağlı Kubodiyon 
kasabasındaki koronavirüs (Covid 19) salgını tanı merkezinin 
tamamlanarak hasta kabulüne hazır olduğu açıklandı.
Hastanedeki ekipmanların, koronavirüs (Kovid 19) teşhisi 
yaparak virüs hastası kişilerin ilgili hastanelere hızlı bir 
şekilde sevkinin yapılmasında büyük kolaylık sağladığı 
belirtildi.
İnşaatı ve tüm tıbbi ekipmanlarının, Özbekistan Devlet Petrol 
ve Doğal Gaz Şirketinin (Uzbekneftegaz) finansmanıyla 
karşılanan koronavirüs (Covid 19) tanı merkezinin, 
Tacikistan’da bir benzerinin olmadığı söylendi.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in 2018 
yılının Mart ayında Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’ye yaptığı 
ziyaret sırasında yetkililerin talebi üzerine hastane projesinin 
yapılmasına karar verilmişti.
Ayrıca, Özbekistan’ın finansmanıyla yapımına 2018 yılında 
başlanan, geçtiğimiz 2020 yılının Eylül ayında yapımı 
tamamlanan Tacikistan’ın Soğd Bölgesine bağlı Spitamen 

kasabasındaki 630 öğrencilik okulun faaliyete geçtiği bilgisi 
verildi.
Tacikistanlı yetkililerin de buna karşılık aynı yıl (2018) 
Özbekistan’ın Semerkant şehrinde 640 öğrencilik bir okul 
ve Fergana Bölgesinde ise bir anaokulu inşa edecekleri 
duyurulmuştu. Özbekistan’da okul yapılmasına ilişkin 
talimat, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmomali Rahmon 
tarafından 2018 yılının Mart ayında imzalanmıştır.
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ÖZBEKİSTAN KAZAKİSTAN’A HAZIR GİYİM İHRACATINDA 
RUSYA’YI GERİDE BIRAKTI

Yerel medyadan gelen bilgilere göre Özbekistan’da Novai 
bölgesinde ilk kez bir güneş enerjisi santrali inşa edilecek. 
Açılışının 2021 sonbaharında yapılması planlanıyor.
İstasyondaki inşaat çalışmaları çoktan başladı. Bu istasyon 
Navoi bölgesinde yer alacaktır. Güneş enerjisinin hangi 
fiyata satılacağına dair ön veriler de sağlanmıştır. 1 Kilowatt 
(kW) güneş enerjisi 2,7 sent olarak tahmin edilmektedir. 
İstasyonun inşasının ekim ayı sonunda tamamlanması ve 
devreye alınması planlanıyor.
Güneşten enerji alan istasyon, her yıl 270 gigawatt saat 
elektrik üretebilecek ve 31 binden fazla aileye elektrik 
sağlayabilecek. Buna ek olarak, istasyon yılda 156 bin 
metre hacminde zararlı sera gazlarının emisyonlarını 
önleyecektir.
Navoi şehrinin 35 km doğusunda 268 hektarlık bir alana 
yerleştirilmiş 300 bin fotovoltaik(PV) panel kurulacak. 
Bugün Özbekistan, elektrik santrallerinde elektriğinin 
%85’ini üretiyor.

ÖZBEKİSTAN’DAKİ İLK GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ 
2021 YILININ SONUNA KADAR FAALİYET GÖSTERMEYE BAŞLAYACAK

Özbekistan’ın, Kazakistan’a hazır giyim ihracatında 
Rusya’yı geride bırakarak, Çin’den sonra 2. sıraya 
yükseldiği bildirildi.
Kun.uz sitesinden alınan bilgide, Kazakistan’ın LS Ekonomi 
Haber Ajansının (Lsm.kz) konuyla ilgili olarak yaptığı 
haberine yer verildi. Alınan bilgiye göre, Özbekistan’ın 

geçtiğimiz 2020 yılında Kazakistan’a hazır giyim ihracatı 
yapan ülkeler sıralamasında Rusya’yı geride bırakarak, 
Çin’den sonra 2. sıraya yükseldiği açıklandı.
Kazakistan’ın, geçtiğimiz 2020 yılında 626,3 milyon 
değerinde 77,2 tonluk hazır giyim ithalatı yaptığı, 2019 
yılının aynı dönemine göre bu ithalat oranında % 27,2 artış 
yaşandığı belirtildi.
Çin’in, 2019 yılının aynı dönemine göre % 44,1 artışla 
Kazakistan’a 194,5 milyon dolarlık 44,6 bin ton hazır giyim 
ihracatıyla 1. sırada olduğu; Özbekistan’ın % 30,4 artışla 
20,8 milyon dolarlık 13 bin ton hazır giyim ihracatıyla 
Rusya’yı geride bırakarak, 2. sıraya yükseldiği; 2019 
yılında 2. sırada yer alan Rusya’nın, % 9,2 artışla 182,8 
milyon dolarlık 10,1 bin ton hazır giyim ihracatıyla 3. sıraya 
gerilediği bilgisi verildi.
Türkiye’nin ise Kazakistan’a 114,3 milyon dolarlık 5,5 bin 
ton hazır giyim ihracatıyla 4. sırada yer aldığı; Bangladeş’in 
1,1 bin ton, Kırgızistan’ın 894 ton, Beyaz Rusya’nın ise 
393,1 ton Kazakistan’a hazır giyim ihraç ettiği kaydedildi.
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ÖZBEKİSTAN PAMUK ÜRETİMİNDE 
DÜNYADA ALTINCI SIRADA YER ALIYOR

 ÖZBEKİSTAN’DA MURUNTAU PETROL SAHASI 
ALTIN MADENCİLİĞİNDE DÜNYA LİDERİ OLDU

Kitko Araştırma Merkezi’nin 2020 yılında altın madenciliğinde 
lider olan ilk 10 yatağın bir listesini oluşturduğu bildirildi.
Podrobno. Uz sitesinden alınan  bilgide, Özbekistan’ın Navoi 

bölgesinde bulunan altın madeni Muruntau’nun, üst üste iki 
yıldır sıralamada birinci geldiği açılandı. Geçen yıl ise bu 
sahada, Kitco’nun yaklaşık 2 milyon ons (56.7 ton) üretildiği 
tahmin ediliyor, Uzmanlar: “150 milyondan fazla ons değerinde 
çarpıcı bir kaynak tabanı göz önüne alındığında, Muruntau 
muhtemelen yakın gelecekte dünyanın en büyük altın madeni 
unvanını alacaktır “ açıklamasında bulundu.
Muruntau alanı 1958’te Sovyet jeofizikçileri Yuri Mordvintsev 
ve Peter Hramışkin tarafından keşfedildi.  Altın madenciliği 
burada 1969 yılında başlamıştır.
İkinci sırada 1,6 milyon ons (45,4 ton) altın üreten Amerika’ya 
ait Carlin madeni vardı. Özellikle 2020 yılında listelenen altın 
madenciliği yataklarından Carlin altın üretimini %27 oranında 
artırmayı başaran tek alan olduğu dikkat çekmektedir. 
Rusya’nın altın madeni Olimpiyat ise sıralamada üçüncülüğü 
aldı. 2020 yılında altın üretimi 1.2 milyon ons (34 ton) oldu. Bu 
rakamın 2019 yılına göre %14 daha azaldığı görülmektedir.
Ayrıca, altın Özbekistan’ın tüm ihracatının önemli bir parçasını 
oluşturmaktadır. Özbekistan ekonomisinde altının 2020 
yılında ihracatın  %44’ünü (2019’da %35) oluşturduğu da 
gelen bilgiler arasında.

Dünyanın en büyük pazar araştırması yapan Research and 
Market organizasyonu, küresel pamuk pazarı üzerine bir 
çalışma yayınladı. Organizasyon’un pamuk üretimi, tüketimi, 
ihracatı ve ithalatı konusunda önde gelen yedi ülkeyi tespit 
ettiği bildirildi.
Kabar. Kg sitesinden alınan bilgide, Uzreport. Uz basın 
servisinin haberine yer verildi. Alınan bilgiye göre, bu ülkeler 
arasında Özbekistan’ın  pamuk üretimi sıralamasında 
6. sırada yer aldığı açıklandı. Dünyada pamuk tüketimi 
açısından Özbekistan 7. sırada yer alırken;  Çin, Hindistan, 
Pakistan, Bangladeş, Türkiye ve Vietnam önde gelen ülkeler 
konumundadır. Araştırmaya göre, pamuk ihracatında lider 
ABD. Bunun nedeni ise ABD’de tekstil endüstrisinin zayıf 
olması ve üretilen pamuğun işlenmek yerine ihrac edilmesi. 
Brezilya, Hindistan, Avustralya, Benin, Yunanistan ve Fildişi 
Sahili de sıralamada pamuk ihraç eden ülkeler arasında yer 
alıyor.
Buna karşılık Çin, pamuk ithal eden ülkeler listesinin başında 
yer almaktadır. Bangladeş, Vietnam, Türkiye, Pakistan, 
Endonezya ve Hindistan gibi ülkelerde bu sıralamayı takip 

etmektedir.
Ayrıca, küresel pamuk pazarının 2027 yılına kadar 46.5 milyar 
dolara ulaşması ve 2020’den 2027’ye kadar yıllık ortalama 
büyüme oranının %2.74 olmasının beklendiği gelen bilgiler 
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ÖZBEKİSTAN 2025 YILINDA 
ELEKTRİKLİ ARAÇLAR ÜRETMEYİ PLANLIYOR

Özbekistan’da, elektrikli araçların 2025 yılında UzAuto 
Motors fabrikasında üretilmeye başlayacağı bildirildi.
Live.Kg sitesinden alınan  bilgide, yerel basında çıkan 
haberlere yer verildi. Alınan bilgiye göre, iç piyasada 
elektrikli otomobillere ihtiyaç duyulduğu için, ülke yönetimi 
kendi fabrikasında elektrikli otomobil üretimine başlama 
kararı aldı açıklaması yapıldı.
Otomobil üreticisi UzAuto Motors şu anda yenilikçi otomobil 
üretimi konsepti geliştiriyor.
Ayrıca, öncelikle elektrikli araçların pillerini şarj etmek 
için gerekli altyapıyı oluşturmaya özen göstermektedir. 
Önümüzdeki dört yıl içinde UzAuto Motors şirketinin bir dizi 
sorunu çözeceği de gelen bilgiler arasında.

ÖZBEKİSTAN TEKNOLOJİ ÜSSÜ OLUYOR

Özbekistan’ın, bağımsızlığını kazandıktan sonra elektroteknik 
endüstri ürünlerinin üretimini çeşitlendirmeye yönelik 
çalışmalar gerçekleştirdiği bildirildi.
Haberturk.com sitesinden alınan bilgide, ülkede, 2011-2019 
yıllar aralığını içeren dönemde, elektroteknik endüstrisi 
şirketleri tarafından 583,7 milyon dolar yatırım çekmiş olup, 
daha önce diğer ülkelerden ithal edilen 60’dan fazla yeni 
elektrotekElektroteknik endüstrisi, dünyanın en dinamik 
gelişen ekonomi dalı olduğu açıklandı.
2011-2019 yıllar aralığını içeren dönemde, elektroteknik 
endüstrisi şirketleri tarafından 583,7 milyon dolar yatırım 
çekmiş olup, daha önce diğer ülkelerden ithal edilen 
60’dan fazla yeni elektroteknik ve elektrik ürünü üretimine 
başlanmıştır. Özellikle, LCD ve LED televizyonların üretimi 
için ileri teknoloji üretimi, yeni model çamaşır makineleri, 
elektrikli fırınlar ve ocaklar, klimalar, buzdolapları, elektrikli ve 
güneş enerjili su ısıtıcıları, led lambalar, elektrik sayaçları ve 
diğer elektrikli ev aletleri, eğitim ve laboratuvar ekipmanları, 
trafolar ve bunların aksesuarları, yeni modern kablolar ve 
tellerin üretiminde uzmanlaşılmıştır. Gerçekleştirilen projeler 
arasında, özellikle, aşağıdakileri örnek verebiliriz.
2018 yılında, Serbest Ekonomi Bölgesi Navoi sınırları içinde, 
yılda 36 bin ton alüminyum profil üretimi kapasiteli Green Line 

Profil LLC devreye alındı. Yatırım miktarı 39,6 milyon doları 
bulmuş, şirket 700 kişilik istihdam imkânı ortaya çıktı. Şirket 
ürünleri onlarca ülkede alıcı ile buluşmakta olup, 2020 yılının 
ilk yarısında 5.0 milyon dolarlık ürün ihraç etti.
Birliğin üyesi olan Taşkent’teki Teknopark sınırları içinde 
işletmeler tarafından, İtalyan markası altında akıllı gaz 
sayaçlarının üretimine başlandı. İşletmenin tasarım kapasitesi 
yılda 3,5 milyon sayaçtır.
Jizak ili Zaaminskiy ilçesinde, Samsung Kore şirketi ile birlikte 
Artel markası altında da üretimi yapılan monitör üretimi için 
Trust Electronics şirketi kuruldu. Yıllık üretim kapasitesi 50 
bin monitör. Samsung şirketinin şartlarına göre, söz konusu 
monitörlerin Orta Asya’da ve Özbekistan’da sadece bu 
kuruluş tarafından üretildiği belirtildi. Monitörler hem iç hem 
de dış pazarlara, esas olarak da CA ülkelerine, özellikle 
Kazakistan’a ihraç edilmektedir.
Taşkent şehri Almazar bölgesinde, Alman markası Viessmann 
altında yılda 460 bin ısıtma kazanı ve Royal markası altında 
75 bin kapasiteli elektrikli ve güneş enerjili su ısıtıcıları üretimi 
için ortak OOO Next Generation Product şirketi kurulmuştur. 
İşletmede çalışan kişi sayısı 530’dur. Ocak-Mayıs döneminde 
ürün ihracatı 1,7 milyon doları bulmuştur, yılsonuna kadar 
da bu rakamın 2,6 milyon dolara çıkması planlanmaktadır. 
Ürünler Orta Asya ülkelerine, ayrıca Rusya, Afganistan ve 
Ukrayna’ya ihraç edilmektedir.
Semerkant’ta, gaz sobaları, elektrikli fırınlar, çamaşır 
makineleri üretimi için Türkiyeli şirket Odul ile birlikte OOO 
Ideal Elektro Lyuks şirketi kuruldu. Yapılan yatırımın yaklaşık 
7.0 milyon doları bulduğu belirtildi. Yılda yaklaşık 600 bin 
elektrikli mini fırın üretilmekte, bunların %30-40’ı ihraç 
edilmektedir. Yerelleştirme oranı %60 olup, işletmede çalışan 
sayısı 200 kişidir.
Ayrıca, tüketicilerin rahatlığı için 15 Mart tarihinden itibaren ev 
aletleri üreticilerinin,  çevrimiçi alışveriş platformunu faaliyete 
aldıkları da gelen bilgiler arasında.
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ÖZBEKİSTAN’DA EKONOMİK ALANDA 
BÜYÜK DÖNÜŞÜM

ÖZBEKİSTAN’DA 52 BİN YENİ İSTİHDAM ALANI OLUŞTURULACAK

Özbekistan Devlet Başkanı  Şevket Mirziyoyev’in katılımıyla 19 
Mart’ta Taşkent Kent Danışma Meclisi Milletvekilleri oturumu 
düzenlendiği bildirildi.
CentralAsia. News sitesinden alınan bilgide, Özbekistan 

Cumhurbaşkanı basın servisinin haberine yer verildi. Alınan 
bilgiye göre, 2021-2022 Aralığında sektörde 11,3 milyar dolar 
değerinde 1000’den fazla yatırım projesi gerçekleştirileceği ve 
bunun sonucunda 52 bin yeni istihdam alanının yaratılacağı 
belirtildi.
Taşkent bölgesinin Kibray ilçesinde bu sene, Türkiyeli şirket 
tarafından sağlanan 450 milyon dolarlık doğrudan yatırımla, 
toplam 710 megavat kapasiteli 2 termik santral açılacağı 
söylendi. Buna ek olarak, Bostanlık ‘ta, 540 megavatlık 
toplam kapasiteye sahip iki hidroelektrik santrali inşa edilmesi 
planlanıyor ve 1 milyar 48 milyon dolarlık yatırım yapıldığı 
açıklandı.
Ayrıca, Devlet Başkanı Mirziyoyev, 14 yeni küçük sanayi 
bölgesinin oluşturulması için Taşkent bölgesi yetkililerine 
çalışmaya başlamaları yönünde talimat verdi. Bununla 
birlikte 16 bin hektarlık üzüm bağlarının kurulması gerektiğini 
vurguladığı da gelen bilgiler arasında.

Özbekistan, 2018 yılında başlatılan reform çalışmalarıyla 
ekonomide büyük bir dönüşümü hayata geçirdiği bildirildi.
Ntv.com.tr sitesinden alınan bilgide, Orta Asya’nın parlayan 
yıldızı Özbekistan, 2018 yılında başlattığı reform çalışmalarıyla 
ekonomide büyük bir dönüşüm gerçekleştirdi. Tarımdan 
enerjiye, bankacılıktan turizme birçok sektörde yeni atılım 
başlatan Özbekistan Hükümeti, yabancı yatırımcılara kapılarını 
açtı. 2021’de doğrudan yabancı yatırımının 7,5 milyar dolara 
yükselmesi bekleniyor ifadelerine yer veridi.
Bertelsmann Transformation Index (BTI) tarafından 2020 yılı 
için yayınlanan rapora göre Özbekistan, en son yayınlanan 
2018 raporuyla karşılaştırıldığında performansında büyük 
bir gelişme kaydetti. Özellikle bileşik endeks, 2018 yılında 
3.73 puan iken, 2020 yılında 4.08 puana yükseldi, ekonomik 
dönüşüm göstergesi de 0.25 puan yükselerek 4.54 puana 
ulaştı.
IMF’ye göre GSYİH artışı 2018’de %5.4 ve 2019’da da %5.6 
idi. Bu gösterge 2020 yılında  pandemiden kaynaklanan %0.7 
seviyesine düştü. Buna rağmen, IMF 2025’e kadar GYSİH 
artışının %5.5-6 aralığında olmasını öngörüyor. Özbekistan, 
2020 yılında BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) ülkeleri 
arasında pozitif yükselişini koruyan üç ülkeden biri.
Asya Kalkınma Bankası verilerine göre, cari hesap bakiyesi 
2018’de GSYİH’nın -%7,1’i  ve 2019’da GSYİH’nın -%5,6’sı idi. 
2019 yılında toplam altın ve döviz rezervleri 2018 yılına göre 2 
milyar dolar artış göstererek 29,2 milyar dolar oldu. Özbekistan 
2019 yılı sonunda altın ve döviz rezervleri açısından BDT 
ülkeleri arasında 2., dünyada ise 48. sırada yer aldı.
Aynı zamanda Özbekistan, dünyanın 7’inci büyük uranyum 
üreticisi konumunda. Özbekistan ekonomisinin istikrarlı hale 
gelmesinde başka faktörler de etkili oldu. Özbekistan, yıllık 

100 ton üretimiyle dünyanın dokuzuncu en büyük altın üreticisi 
ve dünyadaki yedinci uranyum üreticisidir. (dünya üretiminin 
%3,9’u olan yılda 2385 ton). 
Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Mart 2020’de, nüfusun 
standart ve yaşam kalitesinde bir iyileştirme sağlayan, istikrarlı 
istihdam oluşturacak, ekonominin tüm dallarının ve alanlarının 
rekabet gücünü artırmak için gerekli koşulları gerçekleştirecek 
“Ekonomik kalkınma ve yoksulluğun azaltılması alanında 
devlet politikasını önemli ölçüde güncellemeye yönelik tedbirler 
hakkında” bir Kararname imzaladı. 
Dünya Bankası’na göre, 2016’da mal ve hizmet ihracatı 
GSYİH’nın% 15’i seviyesindeydi, 2019’da bu rakam% 31’e 
ulaştı. BDT ülkeleri arasında 2016-2019 döneminde ihracatın 
GSYİH içindeki payında en yüksek artış Özbekistan’da görüldü.
Ayrıca, parasal politikalar alanında önemli reformlar yapıldı. 
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, 2019 yılında “Enflasyon 
hedeflemesi rejimine aşamalı geçiş ile para politikasının 
iyileştirilmesi hakkında” bir kararname imzaladı. Enflasyon 
hedeflemesine geçişin, enflasyon oranını 2021’de %10’a, 
2023’de  ise %5’e indirmesi beklendiği gelen bilgiler arasında.
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ÖZBEKİSTAN’DA 1,320 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE 
812 PROJENİN HAYATA GEÇİRİLMESİ PLANLANIYOR

Özbekistan Devlet Başkanı Şevket  Mirziyoyev’in  23 Mart’ta 
Harezm bölgesine resmi bir ziyarette bulunduğu bildirildi.
Sng. today sitesinden alınan bilgide, Özbekistan 
Cumhurbaşkanlığı Basın servisinin haberine yer verildi. 
Alınan bilgiye göre, Şevket  Mirziyoyev’e, daha önce hayata 
geçirilmesi planlanan toplam değeri  1,320 milyar dolar  olan 
812 projenin tanıtımı yapıldı. Bunlardan 273 projenin sanayi 
sektöründe,  277’sinin kamu hizmetleri alanında, 262’sinin  
tarım alanında  gerçekleştirileceği belirtildi.
Şevket Mirziyoyev’in, bölge sakinlerine yeni istihdam alanı 
sağlamak  ve bu endüstrileri kapsamlı bir şekilde geliştirmek 
için bölgenin sorumlu çalışanlarına talimat verdiği kaydedildi.
Mirziyoyev’in, aynı  zamanda Harezm’de yetiştirilen pamuk 
işleme düzeyini artırma ihtiyacına dikkat çektiği açıklandı. 
Yatırım projelerinin uygulanması, iplik üretim kapasitesini 104 
bin tona, kumaş üretimini 49 bin tona, hazır giyim üretimini 152 
milyon adete kadar artıracaktır ifadelerini kullandı.
Devlet Başkanına göre, yatırım projeleri ile inşa edilen 
işletmeler 2021 yılında ülkenin çeşitli bölgelerinde çalışmaya 
başlayacak. Otomobil endüstrisinin gelişimi hakkında konuşan 
Şevket Mirziyoyev, ithal ikamenin maliyetinin 20 milyon dolar 
olan  6 adet projeyi başlatmayı planladıklarını söyledi. Bu 
işletmeler otomobiller için yaklaşık yüz çeşit ana parça  ve 
yedek parça üretecek. 

Aynı zamanda, Mirziyoyev, gıda güvenliği ve fiyat istikrarını 
sağlamak için talimatlar verdi. İlgili endüstrilerin 2020 yılına 
göre 151 bin ton daha fazla meyve ve meyve mahsulü 
yetiştirmeyi planladığı bildirildi. Ayrıca, büyük ve küçük baş sığır 
hayvanlarının sayısını artırmak için 20 adet proje de hayata 
geçiriliyor, 24 adet proje ise kümes hayvanları yetiştiriciliğinin 
geliştirilmesine yöneliktir,  8 adet projeninde balıkçılığın 
genişletilmesine yönelik olduğu ifade edildi.
Şevket Mirziyoyev’in ülkenin tüm bölgelerinde ve mahallelerinde  
işsizliğin ortadan kaldırılması için kapsamlı önlemler aldığı da 
gelen bilgiler arasında.



N
İ  
S
A
N

26

ÖZBEKİSTAN VE KIRGIZİSTAN 
ARASINDAKİ GERİLİMDE YENİ GELİŞME

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ve 
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un güçlü siyasi 
iradesi sonucunda, iki komşu ülke arasında 2013’den bu 
yana devam eden bir sorunun daha çözüme kavuştuğu 
bildirildi.
Sözcü.com.tr sitesinden gelen bilgide, Özbekistan’ın 
Kırgızistan sınırları içinde bulunan 82 bin nüfuslu Soh 
eksklavına karayolu, iki sınır geçiş kapısı yolcu ve araç 
trafiğine törenle açıldı. Fergana vilayetine bağlı olan Soh 
ilçesinin Kırgızistan’ın Batken vilayeti sınırları içinde yer 
alıdığı belirtildi.
Ocak 2013’te sınırda yaşanan gerginlik neticesinde 
kapatılan yolun ve sınır kapılarının tekrar açılması 
Caparov’un 11-12 Mart 2021’de Taşkent’e gerçekleştirdiği 
resmi ziyaret kapsamında iki ülke liderlerinin görüşmelerinin 
ardından alınan karar sonucu gerçekleşti.
Ayrıca, açılış töreninde konuşan Fergana Vilayeti Valisi 
Hayrullah Bozorov, koridor ve sınır kapılarının açılmasının 

iki ülke arasında ki ilişkileri güçlendireceğini vurgulayarak, 
kardeş Özbekistan ve Kırgızistan halkı arasında hiçbir sorun 
kalmaması yolunda iki ülke Cumhurbaşkanları tarafından 
büyük tarihi adımlar atılmakta olduğunu vurguladı.

Kırgızistan ve Macaristan’ın “Macar-Kırgız” Kalkınma Fonu 
kurulması için bir anlaşma imzaladığı bildirildi.
Tazabek.kg sitesinden alınan bilgide, imza törenin 8 Nisan’da 
Ala-Arça devlet konutunda, Macaristan Dışişleri ve Ticaret 
Bakanı Peter Siyarto’nun Bişkek’e resmi ziyareti çerçevesin-
de gerçekleştiği açıklandı.
Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev: “Bugün, 
merkezi Bişkek’te bulunan başlangıç sermayesi 50 milyon 
dolarlık “Macar-Kırgız” Kalkınma Fonu kurulması konusunda 
bir anlaşma imzalandı. Bu miktarın içinden 16 milyon doları 
bugün verilecek, kalan 34 milyon dolar ise yıl sonuna kadar 
bağışlanacaktır. Belirtilen fon kapsamında Kırgızistan’ın eko-
nomisi için gerekli yatırım projeleri hayata geçirilecek “, dedi.
Ayrıca, Vakfın Kırgızistan’da üretim tesislerinin kurulmasına 
da katkıda bulunduğu ve bu yatırımların ülkede yeni istihdam 
sahası yaratacağı da gelen bilgiler arasında.

KIRGIZİSTAN VE MACARİSTAN 
KALKINMA FONU OLUŞTURMAK İÇİN ANLAŞMA İMZALADI
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PAKİSTAN KIRGIZİSTAN’A İNSANİ YARDIM GÖNDERDİ
Pakistan’ın, Kovid-19 koronavirüs enfeksiyonu ile mücadele 
etmek için Kırgızistan’a insani yardım gönderdiği bildirildi.
Sputnik.kg sitesinden alınan bilgide, Kırgızistan Dışişleri 
Bakanlığı Basın servisinin konu ile ilgili açıklamasına yer 
verildi. Alınan bilgiye göre, Koronavirüsle mücadeleye 
yönelik krizle mücadele faaliyetleri çerçevesinde 
Pakistan’daki Kırgızistan Büyükelçiliğinin, Pakistan 
hükümetinden insani yardım alma konusunu ele aldığı 
belirtildi.
Ayrıca, 9 Nisan’da İslamabad şehrinde, Kırgızistan sağlık 
sektörünün ihtiyaçları için koronavirüs enfeksiyonu ile 
mücadele kapsamında Pakistan ulusal acil durum güvenlik 
komitesinin, Kırgızistan Büyükelçiliğine toplam 1,400  kg 
ağırlığında 5 bin adet N95 tıbbi maske, koruyucu takım 
elbise, 5 bin adet koruyucu tıbbi aracı İnsani yardım olarak 
teslim ettiği de gelen bilgiler arasında.

KIRGIZİSTAN’A RUSYA’DAN 20 BİN DOZ SPUTNİK V AŞISI GETİRİLDİ
Rusya’dan Kırgızistan’a 20 bin doz Sputnik V aşısı getirildiği 
bildirildi.
Kabar.kg sitesinden gelen bilgide, Kırgızistan Dışişleri 
Bakanlığı Basın servisinin açıklamasına yer verildi. 
Alınan bilgiye göre, 22 Nisan günü Kovid-19 virüsüne 
karşı mücadele için, Rusya’nın iki aşamalı, 20 bin dozdan 
oluşan Sputnik V aşısının ilk partisinin Kırgızistana ulaştığı 
kaydedildi.
Bakanlık, Rusya’daki Kırgızistan Büyükelçiliği ile birlikte, 
Sputnik V aşısının Kırgızistan’a teslimatı için bundan 
sonrada çalışmalarına devam edeceğini açıkladı.
Ayrıca, aşının teslimatının, Cumhurbaşkanı Sadır 
Caparov’un 24-25 Şubat 2021’de Moskova’ya ziyareti 
sırasında elde edilen anlaşmalar çerçevesinde 
gerçekleştirildiği de gelen bilgiler arasında.
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KAZAKİSTAN VE KIRGIZİSTAN 
EKONOMİK BAĞLARINI GÜÇLENDİRECEK

KAZAKİSTAN’DA LASTİK FABRİKASI İNŞAATINA BAŞLANDI
Kazakistan Başbakanı Askar Mamin ve Tataristan Devlet 
Başkanı Rustam Minnihanov’un, Kazakistan’ın Karaganda 
bölgesindeki Saran şehrinde, otomobil tekerleği üretim tesisinin 
inşaat çalışmalarının başlama törenine katıldığı bildirildi.
Kazpravda.kz sitesinden gelen bilgide, Kazakistan 
Cumhurbaşkanlığı Basın servisinin açıklamalarına yer 
verildi. Alınan bilgide, fabrikanın inşaatı Kazakistan şirketi 
KamaTyresKZ ve Tataristan Tatneft tarafından ortaklaşa 
yürütüleceği yönündedir. İlk aşamada, fabrikanın yılda 3,5 
milyon lastik üreteceği ve daha sonrasında bu sayının 9 milyon 
parçaya kadar artırılacağı açıklandı.
Fabrikanın lansmanının, Kazakistan’daki otomobil 
üretim seviyesini artıracağı ve lastik ithalatını azaltacağı 
beklenmektedir. Aynı zamanda, ürünlerin %40’ının ihraç 
edilmesi planlanmaktadır. Fabrikanın inşaat çalışmalarının 
2022 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Harcanan 
toplam yatırım miktarı 125 milyar tenge olacaktır.  Fabrikada 
1,100’den fazla yeni yüksek vasıflı istihdam alanı oluşturulacağı 
belirtildi.
Kazakistan Hükümeti Başkanı Askar Mamin, lastik üretimi 
için bir fabrika inşa etme projesinin Kazakistan ve Rusya 
arasındaki endüstriyel işbirliğinin somut genişlemesinin bir 

kanıtı olduğunu vurguladı.
Askar Mamin: “Saran şehrinde ki lastik fabrikasının inşası, 
Karaganda bölgesi ve Kazakistan’ın ekonomisi üzerinde bir 
bütün olarak önemli bir etkiye sahip olacak, rekabet gücünü 
artıracak ve yeni nitelikli istihdam alanı yaratacaktır. Fabrika 
bölgenin en büyüklerinden biri olacak, ürünleri yüksek ihracat 
potansiyeline sahip olacak “ dedi.
Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov, Kazakistan’ın, 
Tataristan’ın önde gelen yabancı ortaklarından biri olduğunu 
ve 2020’deki pandemiye rağmen ticaretin 14% artarak 630 
milyon dolardan fazla olduğunu söyledi.

2 Nisan’da Kazakistan Başbakanı Askar Mamin ve Kırgızistan 
Başbakanı Ulukbek Maripov, Hükümetlerarası Konsey’in 
IX toplantısını gerçekleştirdi. Sonrasında, iki ülkenin devlet 
sınırında modernize edilmiş Korday Ak Yol sınır kapısının açılış 
törenin yapıldığı bildirildi.
Kazpravda.kz sitesinden gelen bilgide, Kazakistan Hükümeti 
basın servisinin açıklamasına yer verildi.
Hükümetlerarası Konsey toplantısında, ticaret, ekonomi, 
yatırım, tarım, su, enerji, transit ve ulaşım, turizm, uzay ve 
bilişim, sanayi alanında işbirliği, eğitim, kültür, sağlık, sosyal 
güvenlik, nüfus ve işgücü göçü, çevre koruma, bölgelerarası 
ve sınır işbirliği, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ve diğer 
entegrasyon dernekleri çerçevesinde işbirliği konuları ele 
alındı.

Tarafların Karatuu - Ak Tilek kontrol noktasında Alatau ortak 
sınır Ticaret Merkezi kurulmasını değerlendirdiği açıklandı. 
Merkezin temelinde, meyve ve sebze ürünleri için modern 
depoların yanı sıra, belgelendirme kuruluşları, sıhhi ve bitki 
sağlığı kontrol noktalarının yerleştirilmesi de planlanmaktadır. 
Bu tür adımların, tarımsal ürünlerin işlenmesi alanında 
işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunacağı belirtildi.
Kırgızistan’ın Çüy ve Isık Göl bölgelerinde toptan dağıtım 
merkezlerinin inşası konusu da ele alındı. Bu merkezlerin 
İnşaatındaki yatırım miktarının 25 milyon dolar civarında 
olacağı söylendi.
Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev’in 
talimatıyla, Kazakistan’ın Kırgızistan’a 10 bin ton buğday unu 
ve 1000 ton yüksek verimli kışlık buğday tohumunu insani 
yardım olarak göndereceği öğrenildi.
Toplantının ardından Hükümet Başkanları, Korday Ak Yol geçiş 
noktasının açılış törenine katıldı.
2020-2021 yılında hayata geçirilen yeniden yapılanma 
sonrasında, geçiş noktası bina alanının 3,5 kat artarak, 4,9 bin 
metrekareye kadar genişletildiği ifade edildi. Pasaport kontrol 
noktalarının sayısı 13 noktadan 34’de yükseltildi. Yapılanmanın 
bir sonucu olarak, bir bant genişliği kapasitesi daha önce günde 
sadece 1000 otomobil geçişini mümkün kılarken, sonrasında  
2,500 aracın geçişini sağlayacak şekilde yükseltildi. Bant 
genişliği öncesinde günde 6 bin kişinin geçisini sağlamaktaydı, 
şimdi bu sayının 25 bin kişiyi kapsayacağı söylendi. 
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ÖZBEKİSTAN VE KAZAKİSTAN ORTA ASYA ULUSLARARASI TİCARET VE 
EKONOMİK ORTAKLIK MERKEZİ KURACAK

Özbekistan Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov’un 
Kazakistan Ticaret Bakanı Bahit Sultanov ile 7 Nisan’da bir 
araya geldiği bildirildi.
Sentralasia.news sitesinden gelen bilgide, Özbekistan 
Dış Ticaret Bakanlığı’nın Basın servisinin açıklamalarına 
yer verildi. Alınan bilgiye göre, taraflar, iki ülkenin sınır 
bölgelerinde Orta Asya uluslararası ticaret ve ekonomik 
ortaklığı için bir merkez oluşturmak üzere bir projenin hayata 
geçirilmesi konusunda anlaştı. Gürüşmede yatırım, ticaret, 
ekonomi, ulaşım ve lojistik alanında işbirliği konularının da 
ele alındığı açıklandı.
Toplantıda esnasında, ikili ekonomik işbirliği seviyesinin 
dinamik olarak arttığı kaydedildi. Bakanlar, devletler 
arasındaki ticaretteki engelleri ortadan kaldırarak ticaret 
hacmini artırmak için önemli bir kullanılmamış potansiyel 
olduğunu belirtti.
Taraflar, Orta Asya Uluslararası Ticaret ve Ekonomik 
Ortaklık Merkezi’nin kurulmasının, iki ülke arasındaki ulaşım 
ve lojistik ilişkilerine daha verimli katkıda bulunacağını ve 
her iki ülkenin de dünya pazarına mal tedarikinde zaman ve 
ekonomik maliyetleri önemli ölçüde azaltacağını vurguladı.
Buna ek olarak, projenin, bölgeler arası endüstriyel 

işbirliğini teşvik etmek ve ortak projelerin uygulanması için 
karşılıklı yatırımları çekmek için elverişli koşullar yaratacağı 
belirtildi.
Ayrıca, toplantı sonrasında tarafların ikili yatırımların ve 
ticari ve ekonomik ortaklığın genişlemesini hızlandırma 
amaçlı eylemleri yoğunlaştırmaya karar verdiği de gelen 
bilgiler arasında.

KAZAKİSTAN’DA ORTA ASYA’NIN EN BÜYÜK TURİZM KOMPLEKSİ AÇILDI

Kazakistan’ın tarihi Türkistan şehrinde, “Kervansaray” adı 
verilen, bölgenin en büyük multidisipliner turizm kompleksi 
faaliyete geçti. Kazakistan Başbakanı Askar Mamin’in 11 
Nisan’da bölgenin açılış törenine katıldığı bildirildi.
Bigasia.ru sitesinden alınan bilgide, Kazakistan hükümetinin 
basın servisinin konuyla ilgili yaptığı haberine yer verildi. 

Alınan bilgiye göre, uzun zamandır beklenen yatırım 
projesinin inşaat çalışmaları 2019’un sonunda başlamıştı. 
Projeyi “Türkistan Turizm Şehri” şirketi hayata geçirdi.
Tarihi Doğu kentlerine benzer şekilde inşa edilen bu 
turizm kompleksi, Hoca Ahmed Yesevi türbesi’nin yanında, 
“Azret Sultan”  Kültür Merkezi’nde bünyesinde yer alıyor. 
Kompleksin 20 hektarlık bir alanı kaplamakta olduğu 
belirtildi.
Projeyi hazırlayanların açıkladığına göre, burada modern 
bir hizmet anlayışı içinde “İpek Yolu” döneminin atmosferi 
canlandırılıyor. Şehirde, tüccar ve zanaatkarların yer 
aldığı sokaklarda dolaşılabilir, at oyunları izleyebilir ve 
eski pazarda pazarlık  yapılabilir. Aynı zamanda kompleks, 
markalı butikler, oteller, restoranlar, güzellik salonları, spor 
salonu, sinema ve aile parklarını da kapsamaktadır.
Ayrıca Başbakanın Orta Asya’da Kervansaray gibi turistik 
komplekslerin bulunmadığı ve böyle bir kompleksin inşa 
amacının Türkistan topraklarına turist ve yatırım çekmek 
olduğunu belirttiği de gelen bilgiler arasında.
Türkistan şehri, 31 Mart 2021’de  Türk Keneşi tarafından 
“Türk Dünyasının Manevi Başkenti” ilan edildi.
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KAZAKİSTAN KORONAVİRÜSLE SAVAŞMAK İÇİN 
600 MİLYON DOLAR DAHA AYIRACAK

Kazakistan’da salgın durumunun iyileştirilmesi için alınan 
önlemler dâhilinde, ek 265 milyar tenge (614,5 milyon 
dolardan fazla) tahsis edileceği bildirildi.
AA.com sitesinden gelen bilgide, Kazakistan Maliye 
Bakanı Erulan Cumabayev’in, hükümet toplantısında 
yaptığı açıklamaya yer verildi. Kursiv.kz. haber ajansından 
alınan bilgiye göre, Maliye Bakanlığı Başkanı’nın 2021 yılı 
içerisinde Cumhuriyet bütçesinin açıklığa kavuşturulması 
için bir yasa tasarısı sunduğu kaydedildi.
Bakana göre, 265 milyar tengenin 70 milyar tengesi 
(162 milyon dolar), karantina faaliyetlerine katılan sağlık 
çalışanlarına ek ödeme yapmak için ayrıldı.
Ayrıca, ücretsiz sağlık hizmetlerinin sağlanması için 80 
milyar tenge (185 milyon dolar)ayrılması öngörülüyor. 
Maliye bakanına göre, pandemiyle mücadele önlemleri 
kapsamında, tıbbi alan için bütçe harcamaları 1,3 trilyon 

KAZAKİSTAN’IN KÖYLERİNDE 2025 YILINA KADAR 
24 MİLYON METREKARE KONUT İNŞA EDİLECEK

tengeye (3 milyar dolar) yükseldi ve toplam rakam 15,3 
trilyon tengeye (35,4 milyar dolar) ulaştı. Erulan Cumabayev, 
bütçe harcamalarının ek gelirlerle arttığını belirtti.

Kazakistan Başbakanı Askar Mamin’in bir hükümet 
toplantısı düzenlediği ve bu zamana kadar yapılan 
çalışmaların sonuçları hakkında bilgi verdiği bildirildi.
İnform.kz sitesinden gelen bilgide, Askar Mamin: “Bizim 
önümüzde kırsal yaşam kalitesini iyileştirme görevi var. 
Her şeyden önce, köylülerin yaşam kalitesini iyileştirmek 

için altyapının güncellenmesi gerekiyor. Bu hedefin 
gerçekleşmesi için, 2025 yılına kadar 27 bin kilometre yerel 
yol inşa edilecek. Ayrıca kırsal alanda 24 milyon metrekare 
konut inşa edilecek “ dedi.
Başbakana göre, tarım alanında 845 proje hayata 
geçirilecek ve 500 bin yeni istihdam alanı yaratılacak. 
Alınan önlemler köylülerin gelirlerini artıracaktır. Hükümet 
Başkanı: “hemen hemen tüm köylüler  %100 temiz 
içme suyu temin edilecek. Doğal gazın %60’na erişim 
sağlanacak. Sağlık sektöründe, 5 yıl içinde toplam 1,095 
tıbbi tesis yenilenecek ve yeni tesisler inşa edilecek. Bu tür 
faaliyetler, nüfusun sağlık hizmetlerine erişimini iki katına 
çıkaracak “ açıklamasında bulundu.
Hükümet Başkanına göre, kırsal kesimde eğitimin 
üzerinde önemle durulacaktır. 2025 yılına kadar 5 bin 
ortaokulun modernizasyonu gerçekleştirilecek ve 315 yeni 
okul inşa edilecek. Kırsal kesimdeki okul öğrencilerinin 
eğtim olanaklarını en üst düzeye çıkarmak ve şehir ile 
köy arasındaki eğitim kalitesi boşluğunu azaltmak için 
çalışmalar devam etmektedir.
Ayrıca, 748 kültürel ve 1,719 spor tesisinin de yenileneceği 
ve yenilerinin  inşa edileceği de gelen bilgiler arasında.
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KAZAKİSTAN’DA YEREL AŞI QAZVAC İLE 
VATANDAŞLARIN AŞILANMASI BAŞLADI

Kazakistan’da 26 Nisan’da, nüfusun Koronavirüse karşı yerel 
bir aşı olan QazVac ile aşılanması başladı. Pazartesi günü, 
aşının birinci dozunu alan ilk kişinin  Sağlık Bakanı Aleksey 
Tsoy olduğu bildirildi.
Kazpravda.kz sitesinden alınan bilgide, nisan ayı başında, 

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in Rus 
yapımı Sputnik V aşısını aldığı kaydedildi. Ülkede bu aşının 
aşılanmasının 1 Şubat’ta başladığı belirtildi.
Kasım Cömert Tokayev: “Amacımız insanlara fırsat 
sunmaktır. Daha sonrasında vatandaşlar kendi iradeleri 
ile seçecek, kendileri aşılanmaya karar verecekler “ dedi. 
Sağlık Bakanlığı’na göre, 26 Nisan itibariyle Kazakistan’da 
koronavirüse karşı 893 633 kişi aşılandı, bunlardan 165.997 
kişi her iki dozu da aldı.
Kazakistan Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy, Cambıl bölgesinde 
bir aşı üretim tesisi inşaatının devam ettiğini söyledi, şu anda 
Biyogüvenlik Araştırma Enstitüsü’nün bağımsız olarak 50 bin 
doz aşı ürettiği açıklandı. Bugüne kadar, yerel olarak üretilen 
aşı, nüfusu aşılamak için Kazakistan’ın diğer bölgelerine 
teslim edilmiştir.
Ayrıca, geçen yılın resmi verilerine göre, Kazakistan’da 
Mart ayından bu yana 361 bin kişinin KOVİD-19 virüsüne 
yakalandığı ve Koronavirüs’ün  4,300 ölüme neden olduğu da 
belirtilmiştir.

KAZAKİSTAN VE AZERBAYCAN GÖÇ ALANINDA İŞ BİRLİĞİ YAPACAK
Kazakistan’ın Meclis(Parlamento) Genel Kurul 
toplantısında, Kazakistan Hükümeti ile Azerbaycan 
Hükümeti arasında göç alanında işbirliği anlaşmasının 
onaylandığı bildirildi.
Kazpravda.kz sitesinden alınan bilgide, tasarı sonucuna 
göre, yasa taslağında belirlendiği üzere tarafların göç 
alanında işbirliği yapacağı kaydedildi. Yasaya göre, 
Kazakistan vatandaşları Azerbaycan topraklarında 
yaşıyorsa, bu vatandaşların hakları geniş ölçüde 
korunacaktır. Aynı şekilde bu kararın  Kazakistan tarafı için 
de geçerliği olduğu açıklandı.
Taraflar ayrıca kendi ülkelerinin yasalarına ve uluslararası 
yükümlülüklerine uygun olarak enfarmasyon işbirliğini 
gerçekleştireceklerdir.
Yasa tasarısı, “Göç süreçlerinin düzenlenmesi ve yasadışı 
göçle mücadele organizasyonu da dahil olmak üzere iki 

devletin göç yasalarına uygun olarak bilgi alışverişi için 
elverişli koşullar yaratmayı amaçlıyor” diye söylendiği de 
gelen bilgiler arasında.
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TACİKİSTAN’DA YÜZDEN FAZLA SANAYİ İŞLETMESİ KURULACAK

TACİKİSTAN’DA YENİ YOLLAR VE TÜNELLER İNŞA EDİLECEK
Tacikistan Ulaştırma Bakanı Azim İbrahim’in, Obigarm – 
Nurobod  karayolunun ilk aşamasının inşası için Hunan 
Road & Bridge Construction Group Company Limited adlı 
Çinli şirketin yetkili temsilcisi Bay Louis Fei ile bir anlaşma 
imzaladığı bildirildi.
Centralasia.news sitesinden gelen bilgide, Tacikistan 
Ulaştırma Bakanlığı Basın servisinin konuyla ilgili 
haberine yer verildi. Alınan bilgiye göre, Yeni bir yol inşa 
ederken, başlangıçta yerleşim yerlerinden geçen 30,2 km 
uzunluğundaki yolun asfaltlanması ve 1,6 km ve 1,7 km 
uzunluğundaki iki tünelin inşasının yanı sıra beş yeni köprünün 
inşası ve eski köprülerin yeniden inşası öngörülüyor.
Ulaştırma Bakanı Azim İbrahim, Tacikistan ile Çin arasındaki 
işbirliğinin güçlendiğini ve bu tür çalışmaların gelecekte 
devam edeceğini belirtti.
Hunan Road & Bridge Construction Group Company Limited 
şirketinin Çinli temsilcisi, yapımını üstlendikleri otoyolda, 
inşaat çalışamasının belirlenen sürede ve yüksek kalitede 
yapımının devam etmekte olduğunu açıkladı.

Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknoloji Bakanı Şirali Kabirov’a 
göre Tacikistan, Orta Asya’daki en zengin doğal kaynaklara 
sahip ülkedir.
Asiaplustj.info sitesinden gelen bilgide, Yerel Gazete adlı 
gazetede Sanayi Bakanlığı Başkanı Şirali Kabirov’un 
röportajına yer verildi. Alınan bilgiye göre, ülkede 600’den 
fazla maden yatağı keşifedildi. 100’den fazla madenin 
işletilmekte olduğu, ayrıca 50’den fazla mineral türününde 
çıkarılmakta olduğu belirtildi.
Şirali Kabirov, ülkedeki sanayinin hızlandırılmış Kalkınma 

Programı kapsamında değerli metal üretimini önemli ölçüde 
artırmayı planladığını belirtti. Örneğin, Zeravşan Vadisi’nde 
Çore ve Duoba altın cevheri yataklarının geliştirilmesi için 
hazırlık yapılmaktadır. Buna ek olarak, ülkenin kuzey ve 
güneyindeki altın yataklarındaki rezervlerin hesaplanması 
için ayrıntılı jeolojik araştırmalar yapılmaktadır. Şirali 
Kabirov, Tacikistan’ın Orta Asya’daki en büyük gümüş 
rezervlerine sahip olduğunu da vurguladı.
Bakana göre, iki tane daha gümüş maden yatağının Pamir 
bölgesinde, Akcilgin ve Taror altın madenlerinin yanında 
bulunan Mirhanskiy gümüş yataklarında ön araştırma 
çalışmaları yapılmaktadır. Bu alanların geliştirilmesi, ülkenin 
gümüş üretiminde dünyanın önde gelen isimlerinden 
olmasına katkı sağlayacaktır.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Başkanı, ülkenin umut verici 
en büyük kaynak tabanını, Sogdi bölgesinin Penjikent 
ilçesinde bulunan altın cevheri yatağı Taror olduğunu ifade 
etti. Bakan, 2021 yılı sonuna kadar Tacikistan’da 103 yeni 
sanayi kuruluşu ve 139 atölye kurulması planlanlandığını 
ve şu anda ülke çapında 2,274 sanayi kuruluşunun kayıtlı 
olduğunu belirtti.
Ayrıca, 2020 yılında düzenlenen basın toplantısında, 
Şirali Kabirov, ülkede 6,500’den fazla istihdam alanı 
oluşturduğunu, 300 yeni sanayi tesisi ve atölyesinin 
devreye alındığını da hatırlattı.

Ayrıca, proje için 178,1 milyon dolar tahsis edilmiştir. Yolun 
inşasını finanse etmek için Asya Kalkınma Bankasının 
(AÖB)  110 milyon dolar, OPEK Fonu’nun 40 milyon dolar ve 
Tacikistan hükümetinin 28,1 milyon dolar tahsis edeceği de 
gelen bilgiler arasında.
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KAZAKİSTAN TACİKİSTAN’IN ANA TİCARET ORTAĞI OLDU

TACİKİSTAN VE ÖZBEKİSTAN 
YENİ BİR DEMİRYOLU İNŞA ETMEYİ PLANLIYOR

Tacikistan’ın dış ticaret cirosunda, Kazakistan ilk ticaret 
ortağı olduğu, ikinci sırayı ise Rusya’nın takip ettiği bildirildi.
Avesta.tj sitesinden gelen bilgide, uzun yıllar boyunca, 
BDB(Bağımsız Devletler Birliği) ülkeleri arasında Rusya’nın 
Tacikistan’ın dış ticaret cirosunda ilk sırada yer aldığı 
belirtildi.
İçinde bulunduğumuz yılın ilk çeyreğinin sonuçlarına göre 
Kazakistan, Rusya’yı geride bırakarak Tacikistan’ın BDB 
ülkeleri arasında dış ticaret dolaşımında lider bir pozisyona 
geçtiği kaydedildi.
Tacikistan Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı’na 
göre, bu yılın ilk üç ayında Tacikistan ve Kazakistan 
arasındaki ticaret hacmi bir önceki yıla göre 6,8 % artarak 
271,3 milyon doları aştığı açıklandı. Rusya ile  yürütülen  
ticaret hacminin 14,1 % düşüş yaşayarak 223,5 milyon 

dolar olarak gerçekleştiği söylendi.
Ayrıca, bu ülkelerden esas olarak petrol, tahıl, un ve bitkisel 
yağların temin edilmekte olduğu da gelen bilgiler arasında.

Tacikistan ve Özbekistan Ulaştırma Bakanlıkları 
temsilcilerinin 22 Nisan’da Duşanbe şehrinde bir 
toplantı düzenledikleri ve tarafların, iki ülke arasındaki 
ulaşım alanında işbirliğinin geliştirilmesi konularını 
değerlendirdikleri bildirildi.

Avesta Basın servisinden alınan bilgide, toplantıya, 
Tacikistan ve Özbekistan Ulaştırma Bakanlıkları heyetlerinin 
yanı sıra, Ulusal Güvenlik Komitesi, Sınır Birlikleri ve 
Tacikistan Gümrük Servisi Devlet Komitesi temsilcilerinin 
de katıldığı kaydedildi.
Toplantıda, taraflar Uluslararası Karayolu Taşımacılığı ile 
malların taşınması, Özbekistan - Tacikistan – Çin ulaşım 
koridorunun geliştirilmesi ve Haştyak - Bekobod  sınır 
geçişinin restorasyonu ile ilgili ikili işbirliği konularını 
değerlendirdiler.
Ayrıca, Bekabad (Özbekistan) Spitmayen-Istiklol 
(Tacikistan) demiryolunun elektrifikasyonu, Pencikent 
(Tacikistan) Bulungu-Camboy (Özbekistan) bölgesinde 
yeni bir demiryolunun inşası, Bekabad-İstiklol  ve diğer 
konularda transit trafiğin artması konularını ele aldı.
Toplantının sonunda, karayolu ve demiryolu taşımacılığında 
ikili işbirliğinin genişletilmesi ve ortak etkinliklerin 
gerçekleştirilmesi amacıyla katılımcılar tarafından ilgili 
protokoller imzalandı.
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TACİKİSTAN, ÖZBEKİSTAN VE KAZAKİSTAN 
TİCARETİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN BİR MERKEZ KURMAYI PLANLIYOR

RUSYA TACİKİSTAN’A 
YÜKSEK TEKNOLOJİ EKİPMANLARI TEDARİK EDECEK

Tacikistan Hocent şehrinde, komşu ülkeleri Özbekistan 
ve Kazakistan ile ticaret merkezi kurmayı planlamaktadır.  
Merkezin açılışının, Çımkent-Taşkent-Hocent ekonomik 
koridorunun oluşturulması projesi kapsamında sunulduğu 
bildirildi.
Kabar.kg sitesinden alınan bilgide, Asya Plus haber ajansının 
konuyla ilgili haberine yer verildi. Alınan bilgiye göre, 
Tacikistan’ın, Çımkent (Kazakistan), Taşkent (Özbekistan), 
Hocent (Tacikistan) şehirleri arasında yeni bir ekonomik 
koridor oluşturmak için Asya Kalkınma Bankası’nın (AKB) 
girişimi kapsamında üç ülke arasında bölgesel bir lojistik ve 
ticaret merkezi kurmayı önerdiği kaydedildi.
Projenin, Tacikistan, Kazakistan ve Özbekistan arasındaki 
ticareti hızlandırmayı amaçladığı belirtildi.
Tacikistan Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı, bu 
projenin sınır ötesi ekonomik işbirliğinin gelişimine ve sınır 
bölgelerinde ticari ve lojistik hizmetlerin geliştirilmesine 
katkıda bulunacağına inanıyor.
Asya Kalkınma Bankası (AKB) tarafından projenin 
uygulanması için bir yol haritası yayınlandı. Projenin hayata 
geçirilmesi için, söz konusu bankanın 800 bin dolarlık teknik 

yardım sağladığı açıklandı.
Son yıllarda, Tacikistan ve Özbekistan arasındaki ikili ticaret 
hacmi yaklaşık 6 kat arttı. 2017 yılında satışlar 81,8 milyon 
dolar civarında iken, 2019’da ise bu rakamın 470,6 milyon 
dolara ulaştığı kaydedildi.
Yol haritası, Tacikistan ve Özbekistan’ın yakın gelecekte 
ikili ticaret cirosunu 1 milyar dolara çıkarmayı planladığını 
söylüyor. Yol haritası ayrıca, bu üç ülkenin transit ticareti 
kolaylaştırarak mal ve hizmetlerinin diğer ülkelere ihracatını 
arttırmakla ilgilendiklerini de belirtiyor.

Rusya’nın Tacikistan’daki ticaret temsilcisi Evgeniy 
Korenkov’un,  24 Nisan’da Tacikistan’daki Avrasya Kalkınma 
Bankası Temsilciliği Başkanı Nikolay Nikulin ile bir araya 
geldiği bildirildi. Görüşmelerde Rusya, Tacikistan’a yüksek 
teknoloji ekipmanlarını transfer etme niyetini açıkladı.

Centralasia.news sitesinden gelen bilgide, Avrasya 
Kalkınma Bankası basın servisinin konuyla ilgili haberine 
yer verildi. Alınan bilgiye göre, Evgeniy Korenkov, Avrasya 
Kalkınma Bankası’nın temsilcisini Tacikistan’daki birçok 
büyük altyapı projesinin finansmanına katılmaya davet 
etti. Özellikle sağlık sektörü için Tacikistan’a Rusya yapımı 
modern teknik ekipman tedarik etmeyi amaçlayan bir dizi 
projeye katılmayı önerdiği kaydedildi.
Görüşmede, Tacikistan’ın ekonomik potansiyelini 
genişletmek ve yatırım projelerinin hayata geçirilmesi için 
bu bankanın mali katkısının üzerinde özel olarak durulduğu 
belirtildi.
Evgeniy Korenkov, şu anda Rusya tarafının Tacikistan 
demiryolları için 1000 adet kargo ve 100 adet yolcu vagonu 
tedarik etmeyi düşündüğünü de sözlerine ekledi.
Ayrıca, Korenkov Rusya’nın, Tacikistan Rogun hidroelektrik 
santralinin (HES), türbin inşaatını tamamlanması için 
gerekli olan ekipman ve jeneratörlerin teslimatına, inşaat ve 
montaj çalışmalarına yardımcı olacağını da daha önceden 
bildirmişti.
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TÜRKMENİSTAN HAZAR DENİZİ’NDE PETROL ÜRETİMİNE BAŞLAYACAK

TÜRKİYE ŞİRKETİ ÖZBEKİSTAN’DA ELEKTRİK SANTRALİ İNŞA EDECEK

Türkmenistan’a ait PETRONAS Carigali şirketinin genel 
müdürü Ruslan Bin Abdul Gani 10 Nisan 2021’de, 
Türkmenistan’a ait Hazar Denizi topraklarında Garagol 
Deniz Drilling Platform’un (GDDP-A) denize iniş törenine 
katıldığı bildirildi.
Sng.fm sitesinden gelen bilgide, NEBIT-GAZ internet 
gazetesinin konuyla ilgili haberine yer verildi. Alınan bilgiye 
göre, Garagol Deniz Drilling Platform sondaj platformunun 
ağırlığı 3,9 bin tonu aşıyor. Günde 10 bin varil petrol 
üretebildiği açıklandı.
Batış Garagol Deniz sahasındaki ilk petrol üretiminin bu 
yıl Ağustos ayında başlaması bekleniyor. Üretilen petrolün 
özel bir terminalde işlenerek bitmiş ürünlere dönüştürüldüğü 
belirtildi.
Şirketin CEO’su Ruslan Bin Abdul Gani, Platformun 
Türkmenistan’ın petrol ve gaz endüstrisinin daha da 
geliştirilmesine büyük katkıda bulunacağını belirtti.
Platform, bir petrol boru hattı aracılığıyla deniz kıyısına 
bağlanır. Ham petrolü gaz terminaline ulaştırır. Ham 
petrolün gaza dönüştürüldükten sonra, elektrik üretmek 

için bir kısmının kullanılması hedeflenmektedir.
Ayrıca, Garagol Deniz Drilling Platform sondaj 
platformunun, son sekiz yıldır denizde kullanılan metal yapı 
montaj atölyesinde Malezya’ya ait bir şirket tarafından inşa 
edildiği de gelen bilgiler arasında.

Türkiyeli Aksa Enerji şirketinin Taşkent bölgesinde 470 
megavat kapasiteli iki ısı santralinin inşası için projeler 
gerçekleştirdiği bildirildi.
Podrobno.uz sitesinden alınan bilgide, yapım aşamasında 
olan termik santralin (CHP), Taşkent bölgesinin Kibray 
ilçesinde 7 hektarlık bir alana inşa edileceği bilgisine yer 
verildi.
Projelerin toplam tutarı 300 milyon dolar. Türkiye’den gelen 

doğrudan yatırımla inşa edilen ısıtma merkezlerinin, bu 
yılın dördüncü çeyreğinde devreye alınması planlanıyor. 
İstasyonlar yılda 3,9 milyar kilovat saat elektrik üretebilecek.
Yapım aşamasında olan elektrik santrallerine (CEB) monte 
edilen enerji tasarrufu ekipmanı, yılda 550 milyon metreküp 
doğal gaz tasarrufu sağlayacaktır.
Projelerin uygulanması çerçevesinde, Türkiyeli şirket Aksa 
Enerji ve Özbekistan Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığı 
ile  Özbekistan Ulusal Elektrik Şebekesi Açık Anonim 
Şirketi (ААК) arasında elektrik satın almak için bir yatırım 
anlaşması imzalandığı belirtildi.
Buna ek olarak, Türkiyeli Aksa Enerji şirketi Buhara 
bölgesinde bir elektrik santrali inşa etmeye başlamıştır. Yeni 
termik santralin 270 megawatt (MW) elektrik üretebileceği 
ve bu proje kapsamında termik santral inşası için arazi 
araştırmasının yapılmakta olduğu kaydedildi.
Ayrıca,  elektrik santralinin inşası için çalışmaların devam 
etmekte olduğu ve santralin yapımında yaklaşık dokuz 
yüz kişiye istihdam sağlandığı, aynı zamanda istasyonun 
lansmanı ile birlikte 220 kişilik yeni istihdam alanının 
oluşturulacağı da gelen bilgiler arasında.
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ÖZBEKİSTAN’DA 133 TON ALTIN REZERVİNE SAHİP 
YENİ BİR SAHA BULUNDU

İRAN ÖZBEKİSTAN’IN 
DÜNYA PAZARLARINA TRANSİT ERİŞİMİNİ SAĞLAMAYA HAZIR

Özbekistan mineral ve hammadde tabanının geliştirilmesi 
ve çoğaltılması komitesi genel müdürü Asror Rustamov, 
kurumunun çalışmaları hakkında yaptığı sunum 
sırasında: “2020 yılında, ülke çapında birkaç yeni yeraltı 
zenginliklerinin bulunduğu sahalar devlet tarafından 
kaydedildi. Bunlardan 133 ton altın rezervi ile Çunkurkuduk 
sahası ve yaklaşık rezervleri 70-80 ton altın civarında olan 
diğer sahalar devlet denetimine aktarıldı. Buna ek olarak, 
Surhandarya bölgesinde bulunan Çınorsoy kurşun yatağını 
da devlet denetimine aktardık. Bu sahada sadece kurşun 
değil, altın ve gümüş rezervleri olan metaller de var “ 
ifadelerinde bulundu.
Ayrıca, Almalık şehri yakınlarında büyük bir bakır yatağı 
olduğu bilinmektedir. Burada 200 bin tondan fazla bakır 
rezervi tespit edildiği bildirildi. Kun. Uz sitesinden alınan 

bilgide, Semerkant ve Kaşkadarya bölgelerinin sınırındaki 
Sarıkul sahasında büyük tungsten (Volfram) rezervleri 
bulunduğu açıklandı.

İran, Özbekistan’ın dünya pazarlarına ve açık denize 
transit erişimine yardım sağlayabilecek bir ülkedir. Bu 
açıklamanın 5 Nisan’da İran Dışişleri Bakanı Sayın Javad 
Zarif tarafından, Özbekistanlı mevkidaşı Abdulaziz Kamilov 
ile Taşkent’te görüştükten sonra Dışişleri Bakanı Zarif 
tarafından yapıldığı bildirildi.
Turkmenportal.com sitesinden alınan bilgide, IRNA haber 

ajansının konuyla ilgili haberine yer verildi. Alınan bilgiye 
göre, Özbekistan’ın, İran Dışişleri Bakanı tarafından Orta 
Asya ülkelerine yapılan görüşmelerin bir parçası olarak 
ziyaret edilen ilk ülke olduğu açıklandı.
Çalışma ziyareti çerçevesinde İran Dışişleri Bakanı 
Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev ile de 
görüştüğü kaydedildi.
Buluşmada taraflar Ekonomik İşbirliği, ticari ilişkilerin 
geliştirilmesi ve yeni işbirliği projelerinin tanıtımı konularını 
değerlendirdiler. Ayrıca ulaştırma ve iletişim alanında 
ülkelerin, karşılıklı yararlı işbirliğinin arttırılmasının 
önemine dikkat çektikleri, İran limanlarının etkin kullanımı 
ve Özbekistan-Türkmenistan-İran-Umman ulaşım 
koridorunun geliştirilmesi üzerinde durulduğu belirtildi.
Özbekistan Cumhurbaşkanı denetiminde ki stratejik ve 
bölgeler arası çalışmalar enstitüsü’ne göre, geçen yıl, 
koronavirüs pandemisine rağmen, İran güzergâhı boyunca 
transit geçişin %5, demiryolu ile yük taşımacılığı %31 arttı.
Özbekistan’a yaptığı ziyaretin bir parçası olarak, İran 
Dışişleri Bakanı Taşkent’te yapım aşamasında olan İslam 
Medeniyeti Merkezi’ni ziyaret ettiği söylendi.
Ayrıca, İran Dışişleri Bakanı’nın, Orta Asya’daki gezisinin 
bir parçası olarak Kırgızistan, Kazakistan ve Türkmenistan’ı 
da ziyaret edeceği gelen bilgiler arasında.
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RUSYA ÖZBEKİSTAN’IN GAZ ENDÜSTRİSİNE
900 MİLYON DOLAR YATIRIM YAPACAK

ÖZBEKİSTAN RUSYA İLE BİRLİKTE UÇAK ÜRETMEYİ PLANLIYOR

Özbekistan’da, 6 Nisanda büyük uluslararası sanayi fuarı 
İNNOPROM düzenlendi. Bu çerçevede Özbekistan’ın 
petrol ve gaz sektöründeki önemli projeler için büyük 
anlaşmalar imzalandığı ve Rusya’nın Özbekistan’ın en 
büyük doğal gaz alanını geliştirmek için 900 milyon dolar 
yatırım yaptığı bildirildi.
Centralasia. News sitesinden gelen bilgide, Özbekistan 
Enerji Bakanlığı basın servisinin konuyla ilgili haberine 
yer verildi. Alınan bilgiye göre, Özbekistan’ın 150 milyar 

metreküpten fazla gaz rezervi varlığı, , Bağımsızlığın 25. Yılı 
adlı gaz sahasının geliştirilmesi için ilgili anlaşma, Rusya 
Devlet kalkınma şirketi ВЭБ.РФ (VEB. RF), Газпромбанка 
(Gazprombank) ve SGC-OC şirketleri tarafından imzalandı.
Projeye göre, Özbekistan’ın Surhanderya bölgesinde, 
doğal gaz üretimi ve işlenmesi için altyapı tesisleri ile 
birlikte bir fabrika inşa edileceği belirtildi. Bu projenin 35 
yıl süreceği, tahmini maliyetin ise 2 milyar dolar olacağı 
açıklandı.
Bağımsızlığın 25. Yılı adlı gaz sahasının geliştirilmesi 
projesi şu anda Özbekistan’da uygulanan ana projelerden 
biridir ve bölgelerin üretim sektörlerinin gelişimi için stratejik 
öneme sahiptir.
Rusya Devlet kalkınma şirketi , ВЭБ.РФ’nun (VEB. RF) 
Başkan Yardımcısı, Daniel Alguliyan: “ Proje katılımcıları 
adına, bugün Özbekistan’da meydana gelen önemli 
altyapı değişikliklerine ve Газпромбанка (Gazprombank) 
ve devlet kalkınma şirketi’ne katılım için projeye güven 
ve destek verdikleri için Şevket Mirziyoyev ve hükümetine 
şükranlarımı sunuyorum” dedi.
Ayrıca, Bağımsızlığın 25. Yılı adlı gaz yatağında, mavi yakıt 
rezervlerinin 150 milyar metreküp olarak tespit edildiği de 
gelen bilgiler arasında.

Özbekistan ve Rusya, uçak üretimi alanında ortak projeleri 
değerlendiriyor. Özellikle, tarafların Sovyet döneminde  
Ил-76(İL-76), ve daha sonra  Ил-114-100 (İL-114-100) 
marka uçakları üreten eski “Чкалов”(Çkalov) adındaki 
Taşkent Havacılık Üretim Birliği’ni yeniden canlandırmayı 
planladıkları bildirildi.
İnfoshos. ru sitesinden gelen bilgide, Rusya Devlet şirketi 
Ростек’in (Rostek)  Genel Müdürü Sergey Çemezov, 
bugün, Taşkent Havacılık Üretim Birliği’nin boşta olduğunu 
ancak bu alanı canlandırmak için tüm koşulların mevcut 
bulunduğunu dile getirdi.
Ayrıca, Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov’a göre 
Rusya, Özbekistanlı öğrencilere uçak yapımını öğretmek 
için özel bir program hazırladı. Programa göre, her yıl 
yaklaşık yüz öğrencinin Rusya’da eğitim göreceği de gelen 
bilgiler arasında.
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SEMERKANT’TA YENİ BİR TURİZM KOMPLEKSİ 
HİZMETE GİRECEK

ÖZBEKİSTAN AFGANİSTAN PAKİSTAN ARASINDA DEMİRYOLU İNŞATI 
Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev’in, 
Samarkant bölgesine yaptığı çalışma ziyareti sırasında 
Özbekistan, Afganistan ve Pakistan tarafından ortaklaşa 
yürütülen Mezarı-Şerif-Kabil-Peşaver demiryolu projesinin 
önemine dikkat çektiği bildirildi.
Gazeta. Uz sitesinden gelen bilgide, Şevket Mirziyoyev:”27 
yıl içinde Çin’e veya başka bir Asya ülkesine bir demiryolu 
inşa edersek, ihracat ürünlerimizin fiyatları %60-70 daha 
düşük olacaktır.”ifadesinde bulundu.
Şevket Mirziyoyev, Pakistan Başbakanı İmran Han ve 
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile yapılan birkaç 
görüşmeden sonra, projenin ortak uygulanması konusunda 
tarafları ikna etmeyi başardıklarını belirtti. Şevket 
Mirziyoyev: “Bu projenin uygulanması yararlı olacak, 
ancak demiryolunun güvenliğini kim sağlayacak?  Elbette, 
200 milyon nüfuslu ülke Pakistan tarafından sağlanacak. 
Bu pazara girebilirsek, limanlar aracılığıyla diğer pazarlara 
girebiliriz”dedi.
2021 yılında, Özbekistan, Afganistan ve Pakistan 
arasındaki görüşmelerden sonra, Mazarı-Şerif-Kabil-
Peşaver demiryolunun inşası için ortak bir eylem planı (Yol 
Haritası) 2 Şubatta kabul edildi. Devlet Başkanına göre, 
eğer proje uygulanırsa, Özbekistan’ın diğer pazarlara 

Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev’in, turizm 
merkezinin inşası ile ilgili bilgi almak için Semerkant 
bölgesini ziyaret ettiği bildirildi.
Gazeta. Uz sitesinden gelen bilgide, Özbekistan 
Cumhurbaşkanlığı Basın servisinin konuyla ilgili haberine 
yer verildi. Alınan bilgiye göre, turizm kompleksinin yapımı 
için 212 hektarlık arazi tahsis edilmiştir. Projeye göre, 

kongre salonu, oteller ve dinlenme yerleri de dahil olmak 
üzere kompleksin içinde 10 tesis inşa edileceği kaydedildi.
Şu anda,  kongre salonu ve Ebedi Şehir olarak adlandırılan 
kervan sarayın yanı sıra 8 adet otel inşa edilmektedir. 
Ayrıca, her biri 22 kattan oluşan iki adet beş yıldızlı otelin 
de inşa edileceği belirtildi.
Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın servisinin bildirisinde: 
“Yapım aşamasındaki kompleks bir turizm merkezi haline 
gelecektir. Uluslararası etkinlikler için gerekli koşullar da 
oluşturulacaktır. Merkezin 2022 yılında faaliyete geçmesi 
planlanıyor”, açıklamalarına yer verildi.
Şevket Mirziyoyev, yeni turizm merkezinin olanakları ve 
konuklara verilecek hizmetler hakkında bilgilendirildi. 
Semerkant kentinde turizm altyapısının geliştirilmesi için 
projelerin sunumu da yapıldı.
Şevket Mirziyoyev, turizm merkezini şehre bağlayan 
üstgeçit köprüsünün inşasının yanı sıra Ust Umar 
Curakulov ve Afrosiyab sokaklarının güzelleştirilmesi ile 
ilgili çalışmaların seyrini de öğrendi. 
Ayrıca, Sermerkant bölgesindeki  turizm kompleksi 
projesinin geçen yaz Cumhurbaşkanı’na sunulduğu da 
gelen bilgiler arasında.

girmesinin en kısa ve en ucuz yolu olacaktır.
14 Nisanda Özbekistan Cumhurbaşkanı ile Pakistan 
Başbakanı arasında düzenlenen çevrimiçi zirvede, 
ülkeler arasındaki uçuş rotalarının gözden geçirilmesi, 
kolaylaştırılmış ticaret, vize rejiminin basitleştirilmesi, 
ulaşım ve transit anlaşmasının kabulü ve diğer konular ele 
alındı. 
Ayrıca, toplantıda tarafların Mezarı-Şerif-Kabil-Peşaver 
Demiryolu Projesinin (yaklaşık 600 km uzunluğunda) 
uygulanmasını hızlandırmak için anlaştıkları da gelen 
bilgiler arasında.
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ÖZBEKİSTAN’DA ÜRETİLEN 
KİA MARKA OTOMOBİLLER SATIŞA SUNULDU

TÜRKİYE VE ÖZBEKİSTAN 
TİCARET HACMİNİ 5 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAYI PLANLIYOR

Özbekistan’da  üretilen KİA markasının otomobilleri 
satılmaya başladı. Bu markanın arabalarının ADM-Jizzak 
otomobil fabrikasında üretildiği bildirildi.

Centralasia.media sitesinden gelen bilgide, aynı fabrikada 
Kasım 2020’de KİA Seltos marka küçük Crossover ve K5 
birinci sınıf otomobil üretimi için çalışmalar başlatıldığı 
ve yeni KİA Motors Sergeli bayiliğinde Koreli şirketin 
temsilcileri bu araçların ilk alıcılarına anahtarlarını teslim 
ettiği açıklandı.
Özbekistan’daki KIA otomobil markasının satışlarının, 
2020’de otomotiv sektöründeki gerileme karşısında da 
artarak devam ettiği belirtildi. Böylece, Focus2move  
organizasyonunun verilerine göre, yerel pazarda bu 
araçların satışları %2,8 arttı.
Aynı zamanda, 2020 yılında Özbekistan pazarında 
Toyota, Hyundai, Mercedes-Benz gibi diğer birçok popüler 
markanın otomobil satışlarının 8,6% gerilediği kaydedildi.
Ayrıca, yerel marka Kia’ya ait K5 ve Seltos otomobil modelleri 
örneklerinin üretiminin, Özbekistan’da gerçekleştiği de 
gelen bilgiler arasında.

Türkiye ve Özbekistan’ın, karşılıklı ticaret hacmini 5 milyar 
dolara çıkarmayı planladıkları bildirildi.
AA.com sitesinden gelen bilgide, Türkiye Ticaret Bakanlığı 
Başkanı Ruhsar Pekcan’ın, Özbekistan Yatırım ve Dış 
Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov ile yaptığı görüşmedeki 
açıklamasına yer verildi.
Ruhsar Pekcan, iki ülkenin kültürel, tarihi ve kardeşçe 
ilişkilere dayalı stratejik işbirliğini, devlet başkanları 
düzeyinde desteklediklerini vurguladığı kaydedildi. 
Türkiye Ticaret Bakanlığı Başkanı, 2020 yılında iki ülke 
arasındaki ticari ilişkileri müzakere etme fırsatı olduğunu 
hatırlatarak, Özbekistan’a yapılacak ziyaretin ilişkileri daha 
da güçlendireceğini umut ettiğini ifade etti.
Ruhsar Pekcan, Özbekistan’a planlanan ziyarete, üst düzey 
yetkililerden oluşan bir heyet tarafından eşlik edileceğini 
açıkladı.
Türkiye Ticaret Bakanlığı Başkanı Ruhsar Pekcan: 
“Ekonomik ilişkileri ülkelerimiz arasındaki kardeşlik ve 
dostluk seviyesine getirmek amacımızdır. İki ülke arasındaki 
ticaret hacmi şu anda 2 milyar dolar “ ,dedi.

Ruhsar Pekcan, iki ülke başkanlarının girişimleri 
neticesinde, bu rakamın 5 milyar dolara ulaşmasının 
planlandığını belirtti.
Ayrıca, Özbekistan ziyareti çerçevesinde Ruhsar Pekcan’ın, 
Özbekistan-Türkiye yuvarlak masa toplantısına katılacağı 
ve Özbekistan Devlet Gümrük Komitesi Başkanı Murocon 
Asimov ile görüşeceği de gelen bilgiler arasında.
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ÖZBEKİSTAN FRANSA’YA TARIM ÜRÜNLERİ İHRACATINA BAŞLADI

ÖZBEKİSTAN JEOLOJİ SEKTÖRÜNDEKİ 
YATIRIMLARI CANLANDIRMAYI PLANLIYOR

Özbekistan Global Export şirketinin, Fransa’daki Özbekistan 
Büyükelçiliği ve ihracat tanıtım ajansının desteğiyle, ünlü 
Fransız şirketi Bonduelle’ nin ilk fasulye partisini gönderdiği 
bildirildi.
UzNews. Uz sitesinden gelen bilgide, Global Export, 
Özbekistan’ın önde gelen mal ihracat şirketlerinden biridir. 
Şirketin aktif faaliyetleri sonucunda, Özbekistan tarım 
ürünlerini Fransa pazarına ihraç etmeye başladı.
Özbekistan’ın Avrupa Birliği’nin GSP+ yararlanıcı statüsüne 
sahip olması nedeniyle, GSP+ sistemi çerçevesinde Global 
Export şirketi Fransa pazarına girmeyi ve baklagiller dışındaki 
diğer tarımsal ürünleri satmayı planladığı açıklandı.
Ayrıca, Fransalı şirket Bonduelle 1853 yılında kurulmuştur. 
Şirketin sebzelerin işlenmesi, konserve edilmesi, 
dondurulması ve hazır salataların üretiminde dünya lideri 
konumunda olduğu gelen bilgiler arasında.

Özbekistan’ın, jeolojik araştırmalar neticesinde doğal 
yatakların verimliliğini artırarak aynı zamanda doğal 
alan arama maliyetlerini azaltarak hizmetlerin maliyetini 
düşürmeyi planladığı bildirildi. 
Kabar. Kg sitesinden gelen bilgide, Hükümet Basın 
servisi Lex. Uz bilgi portalının konuyla ilgili haberine yer 
verildi. Alınan bilgiye göre, Yukarıda yer alan planların 
uygulanması için Özbekistan Devlet Başkanı’nın, jeoloji 
alanına yatırımları aktif olarak çekmek, sanayi işletmelerinin 
dönüşümü ve ülkenin mineral ve hammadde tabanının 
genişletilmesi için ek önlemler üzerine bir kararname 
imzaladığı kaydedildi.
Kararnameye göre, Özbekistan Keşif sınırlı sorumluluk 
şirketi  (CÇK)  jeoloji alanında çalışan yedi kuruluşu 
bir araya getirecek. Bunların arasına: Kızılkumjeoloji, 
Semerkantjeoloji, Surhonjeoloji, Hisorjeoloji, anonim şirketi, 
Merkez Laboratuvarı ve Geoburteknik, Taşkentjeoloji kamu 
işletmeleri girmektedir.
Özbekistan keşif Anonim Şirketi gözetiminde oluşturulan 
bu işletmeler, ülkenin maden ve hammadde tabanının 
geliştirilmesi ve artırılması için devlet programları 
çerçevesinde jeolojik araştırma çalışmalarının bakımı ile 
görevlendirilmiştir.
Bugüne kadar Özbekistan’daki mineral stoklarının 5,7 

trilyon dolar olarak tahmin edildiği belirtildi. Özbekistan, 
dünyanın en önemli maden türlerinin rezervlerinde ilk on 
lider ülke arasındadır. Dünyada altın rezervlerinde 5.sırada, 
uranyum rezervlerinde 12. sırada, bakır rezervlerinde 8. 
sırada, potasyum tuz rezervlerinde 4. sırada yer alıyor. 
Ayrıca, Özbekistan altın üretiminde dünyada 10. ve 
uranyum üretiminde 7. sırada yer alıyor. Toplamda, 
Özbekistan’da 2 binden fazla değerli fosil bulunduğu da 
gelen bilgiler arasında.
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ÖZBEKİSTAN TEKSTİL ÜRÜNLERİ İHRACATINDAN 
630 MİLYON DOLAR ELDE ETTİ

Özbekistan’ın, 2021 yılının ilk çeyreğinde (Ocak-Mart) 
tekstil ürünlerinin ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 37,8 artarak 637,7 milyon dolar olduğu bildirildi.
Aa.com.tr sitesinden gelen bilgide, Özbekistan Tekstil 
Sanayi Derneği Basın servisinin konuyla ilgili haberine yer 
verildi. Özbekistan’ın, 2020 yılının ilk çeyreğinde tekstil 
ürünlerini 462,8 milyon dolar değerinde ihraç ettiği belirtildi.
2021’in Ocak ve Mart ayları arasında Özbekistan 364 çeşit 
tekstil ürünü ihraç etti. En popüler tekstil ürünleri arasında 
pamuklu ipliklerin 349.8 milyon dolara, örme kumaşlar ve 

bitmiş giysilerin 147.5 milyon dolara, nakışlı kumaşların 
55,7 milyon dolara, pamuklu kumaşların 28 milyon dolara, 
ipek kumaşlar ve ipek ürünlerin 11.5 milyon dolara, halıların 
8.5 milyon dolara ihraç edildiği açıklandı.
Ayrıca, Özbekistan, 2021 yılının ilk çeyreğinde tekstil 
ürünlerini 54 ülkeye sattı. Özbekistan’dan tekstil ürünleri 
satın alan ülkeler arasında Rusya (209,4 milyon dolar), 
ardından Çin (170,1 milyon dolar), Kırgızistan (84 milyon 
dolar), Türkiye (65,9 milyon dolar), Polonya (15,4 milyon 
dolar) ve İran (11 milyon dolar) bulunuyor.
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KIRGIZİSTAN’A MOBİL KLİNİKLER TESLİM EDİLDİ

CUMHURBAŞKANI SADIR CAPAROV 
YAPILAN REFERANDUMUN ARDINDAN YENİ ANAYASAYI İMZALADI

5 Mayıs’ta Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un, 
Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı’na teslim edilen mobil 
kliniklerin (beş adet) ödül törenine katıldığı bildirildi.
Kabar. Kg sitesinden alınan bilgide, Cumhurbaşkanlığı 
Basın servisinin haberine yer verildi. Alınan bilgiye göre, 
etkinliğe Kırgızistan Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanı 
Alımkadır Beyşenaliyev, Norveçli  NORMEKA AS şirketinin 
başkanı  Jan Carlsen ve sağlık çalışanlarının katıldığı 
açıklandı.
Mobil kliniklerin, Фаель Хайр (Fael Hayr) Programı 
kapsamında İslam Kalkınma Bankası tarafından satın 
alındığı belirtildi. Kırgızistan bu projenin hayata geçirildiği 
ilk ülkedir. İslam Kalkınma Bankası, bu projenin  ihale 
yoluyla uygulanması için Norveçli şirket NORMEKA AS’ı 
seçti. Bu şirket Türkiye’nin fabrikalarında mobil klinikler 
üretmekte ve bunları Kırgızistan’a tedarik etmektedir.
Cumhurbaşkanı, yaptığı konuşmada, tüm Kırgızistan 
adına, İslam Kalkınma Bankası ve Fael Hayr Vakfı’na 
yardımlarından dolayı teşekkür etti. Sadır  Caparov, mobil 
kliniklerin modern tıbbi ekipmanlarla donatıldığını ve tüm 
gereksinimleri karşıladığını belirtti.
Devlet Başkanı’nın açıklamasına göre, mobil kompleks 
öncelikle dağlık bölgelere ve Batken bölgesinin uzak 
köylerine aktarılacak. Yedi ay içinde, doktorların  ülkenin 
yedi bölgesini ziyaret edecekleri ve daha sonra Batken’e 
geri dönecekleri kaydedildi.

Proje’nin  5 yıl süreceği  ve bağışçıların  bu süre zarfında 
uygun ilaç, ekipman ve yakıt tedarik edeceği, buna ek 
olarak, doktorlar için ödeme sağlanacağı  ve önümüzdeki 
yıllarda birkaç mobil kliniğin ülkeye gelmesinin beklendiği 
ifadelerine yer verildi.
Ayrıca, mobil klinikler, doktorlar için ofisler, testler için bir 
laboratuvar, bilgisayarlı tomografi ve mamografi, ameliyat 
ünitesi, X-ray  makineleri, gastroskopi, mobil tarama 
merkezi ve kontrol merkezine sahiptir. Mobil kliniğin 
bir parçası olarak, C sınıfı ambulanslar da dâhil olmak 
üzere nüfusun taşınması için Mercedes-Benz Sprinter 
minibüslerinin de bulunduğu gelen bilgiler arasında.

Kırgızistan’ın Anayasa Günü olan 5 Mayıs’ta Sadır 
Caparov’un  yeni anayasayı imzaladığı bildirildi.
Super. Kg sitesinden alınan bilgide, imza töreni için 

düzenlenen etkinliğe eski Cumhurbaşkanları Sooronbay 
Ceenbekov, Roza Otunbayeva, milletvekilleri  ile toplum ve 
siyaset dünyasından önde gelen kişilerin katıldığı  belirtildi. 
Törende Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Nurcan 
Şayıldabekova konuşmasını yaptıktan sonra  yeni tasarının 
kabul edildiğini bildirdi.
Nurcan Şayıldabekova’nın açıklamasında belirtiğine 
göre, referandumda oy kullanacak toplam vatandaş 
sayısı 3.606.201 idi. Bunların yüzde 36.66’sı (1.322.124) 
seçimlere katıldı. Oy verenlerin yüzde 79,32’si (1,048 
660) Kırgızistan’da başkanlık yönetim sisteminin devamını 
sağlayacak olan anayasa taslağını destekledi. Kalan yüzde 
13.72’nin ise (181.370) karşı oy kullandığını belirtti.
Yapılan konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı 
Caparov’un törenle yeni anayasayı imzaladığı kaydedildi.
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ÖZBEKİSTAN YAPIMI 
350 OTOBÜS KIRGIZİSTAN’A TESLİM EDİLECEK

TÜRKİYE KIRGIZİSTAN İLE GİRİŞİMCİLİK DENEYİMİNİ PAYLAŞACAK
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un 14 Mayıs’ta 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Mustafa 
Rıfat Hisarcıklıoğlu başkanlığında bir heyeti kabul ettiği 
bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin basın servisinin açıklamsına 
göre, Türkiye’den tarım, tekstil,  gıda, enerji, turizm, 
madencilik ve inşaat sektörlerinin en büyük şirketlerinin 
liderlerinin de bu ziyaret çerçevesinde Kırgızistana 
geldikleri kaydedildi.
Sadır Caparov yatırımcılar için uygun bir ortam yaratmak 
için çağrıda bulunarak, bu sektörün tam reformuna özel 
dikkat gösterildiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’a göre Kırgızistan, 
sanayi işbirliğini genişletecek, kamu-özel ortaklığı, 
tarım sektörünün yanı sıra madencilik ve hafif sanayi, 
hidroelektrik, turizm ve diğer ortak ilgi alanlarına yönelik 
projelerin geliştirilmesine vurgu yapacak.
Cumhurbaşkanı, Kırgızistan ile Türkiye arasındaki temel 
hedeflerden biri olan, yılda 1 milyar dolarlık ticaret hacminde 
bir artış olması için her türlü çabayı göstereceklerini ifade 
etti.

Mustafa Rıfat Hisarcıklıoğlu, Kırgızistan’ın ekonomik 
fırsatları ve insani potansiyeli hakkında konuştu ve ülkenin 
iyileştirilmesi için sanayinin geliştirilmesi ihtiyacına dikkat 
çekti. Ayrıca, Hisarcıklıoğlu’nun Kırgızistan Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın reform ihtiyacına değindi ve çalışma 
mekanizmalarının iyileştirilmesi konusundaki deneyimlerini 
paylaşmaya hazır olduğunu da ifade ettiği gelen bilgiler 
arasında.

11 Mayıs’ta Bişkek Belediyesi konferans salonunda, 
Özbekistan’a ait olan Eko Yolcu Taşımacılığı şirketi ile 
Şehir Ulaştırma İdaresi arasında bir işbirliği anlaşması 
imza töreni düzenlendiği bildirildi.
Vesti. Kg sitesinden alınan bilgide, Anlaşmanın Bişkek 

Şehir Ulaştırma Dairesi Başkanı Unkuyev Emilbek ve 
Eko yolcu taşımacılığı müdürü Usubamatov tarafından 
imzalandığı kaydedildi.
Sözleşmeye göre, Eko yolcu taşımacılığı şirketinin 2021 
yılında 350 adet kendi üretimi çevre dostu gaz ISUZU 
otobüsü Bişkek şehrine teslim etmeyi taahhüt ettiği belirtildi.
Otobüslerin ilk partisinin 1 Temmuz 2021’den itibaren 
Bişkek güzergahlarına çalışmaya başlayacağı açıklandı.
Toplantıda, geçici olarak Bişkek Belediye Başkanı olarak 
görev yapan Baktıbek Kudeybergenov’un, Bişkek kentinin 
çevre ve hava temizliğinin korunmasının önemine dikkat 
çektiği söylendi. Bu bağlamda, çevre dostu toplu taşıma 
araçlarının satın alınmasına öncelik verileceği kaydedildi.
Ayrıca, 2022-2023 yılları arasında Eko yolcu taşımacılığı 
şirketi gazla çalışan yolcu otobüslerin sayısını 1000 
parçaya çıkarmayı planlıyor. Bu 1000 parçanın içine engelli 
yolcular için tasarlanmış  9, 10, 12 metrelik otobüsler de 
dahil. Bir ay öncesinde, Samarkand Otomotiv Fabrikası  
(SamAuto) ve Bişkek Belediye Binası temsilcileri arasında 
yukarıdaki anlaşmanın taslağının imzalandığı da gelen 
bilgiler arasında.
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ISIK GÖL BÖLGESİNDE 
KIRGIZİSTAN’IN EN BÜYÜK TAVUK ÇİFTLİĞİ FALİYETE GEÇTİ

RUSYA’NIN KAMAZ ŞİRKETİ
KIRGIZİSTAN’DA OTOMOBİL ÜRETMEYİ PLANLIYOR

Isık Göl bölgesine bağlı, Isık Göl ilçesinin Sarı-Kamış 
köyünde Агро-Куш (Agro-Kuş) adında büyük bir tavuk 
çiftliğinin açıldığı bildirildi.
Sputnik. Kg sitesinden alınan bilgide, Cumhurbaşkanlığı 
basın servisinin haberine yer verildi. Alınan bilgiye 
göre, açılış törenine Devlet Başkanı Sadır Caparov 
katıldı. Bildirildiğine göre, bu çiftlik kanatlı eti üretimine 

odaklanmıştır.
Cumhurbaşkanlığı basın servisinin açıklamasında: 
“Çiftlikte kanatlılar beslenip, yetiştirilerek, kesime hazır hale 
gelmektedir. Tavuk çiftliği ayrıca yılda 2.5 milyon yumurta 
üretecek bir inkübatör kullanımını başlattı. Kuluçkadan 
sonra, kümes hayvanları yetiştirme süreci gerçekleşir. 
Şirket modern Avrupa ekipmanlarını kullandı ve yeni bir 
yem fabrikası inşa etti. Ayrıca saatte 3.000 kanatlının 
kesimini yapabilecek bir kesim yeri inşa etti” dedi. 
Tavuk çiftliğinin kuruluşu için Rusya-Kırgızistan Kalkınma 
Fonu’ndan 3,5 milyon dolarlık ödenek tahsis edildiği 
açıklandı.
Devlet Başkanı, yerli üreticileri destekleme ihtiyacına dikkat 
çekti ve şirketin piyasaya sürülmesinin ülkenin iç pazarında 
üretimi teşvik edeceğine olan güvenini dile getirdi.
Ayrıca, kurumsal iş gücü ile gerçekleştirilen görüşmede, 
Sadır Caparov’un tercihli ipotek kaynaklarına bölgelerin 
sakinlerinin erişiminin genişletilmesi konusunu da ele aldığı 
gelen bilgiler arasında.

Rusyalı şirket KAMAZ Kırgızistanlı şirketler ile birlikte 
Kırgızistan’da ağır kamyon üretmeyi planladığı bildirildi.
24.kg sitesinden alınan bilgide, bu konuda Savunma 
Bakanlığı basın servisinden yapılan açıklamada, 
Kırgızistan’da yatırımların teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili 
bilgiler yer aldı.
Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, Yatırım Teşvik ve 
Savunma Bakanlığı Başkanı Almambet Şıkmamatov ve 
КАМАЗ şirketinin araba satışından sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Vasiliy Tsınanov ve şirketin Orta Asya bölge 
temsilcisi Lyubof Türina ile görüştü. Görüşmede tarafların, 
Kırgızistan’da KAMAZ marka otomobil üretimi konularını 
detaylı olarak değerlendirdikleri belirtildi.
26 Nisan’da Rusya’nın Kazan kentinde Tataristan-
Kırgızistan İş Forumunda Kırgızistanlı şirket DT Teknik ve 
Rusyalı şirket KAMAZ arasında Kırgızistan’da bu markanın 
kamyonlarının ortak üretimi hakkında bir sözleşme 
imzalandığı kaydedildi.
Ayrıca, Kamaz Fabrikası’nın 1976 yılında Sovyet 
döneminde faaliyete başladığı ve daha sonra bir Rusya 

şirketi olduğu ve ağırlıklı olarak dizel motorlarla KAMAZ 
marka ağır kamyonlar üretiği bilinmektedir. Buna ek olarak, 
otobüsler, traktörler, biçerdöverler, elektrikli üniteler, termal 
mini santraller ve bular için yedek parçalar ürettiği de gelen 
bilgiler arasında.
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KIRGIZİSTAN VE TÜRKİYE 
ARASINDAKİ TİCARET HACMİNDE HEDEF 1 MİLYAR DOLAR

Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev,  
31 Ağustos’ta kutlanacak Kırgızistan’ın bağımsızlığının 
30. yıl dönümü öncesinde Anadolu Ajansı muhabirine 
değerlendirmelerde bulundu.
Ülkesinin demokratik reformları teşvik etmeyi, hukukun 
üstünlüğünü güçlendirmeyi ve insan haklarını korumayı 
ve ilerletmeyi amaçladığını kaydeden Ömüraliyev, “Kırgız 
Cumhuriyeti, tüm uluslararası yükümlülüklerine tam olarak 
bağlı kalmaya devam ediyor ve daha önceden imzalanmış 
olan tüm ikili ve çok taraflı sözleşme ve anlaşmalara kesinlikle 
uymaktadır.” diye konuştu.
Türkiye’ye Kırgızistan’a sağladığı destek için teşekkür eden 
Ömüraliyev, “Kırgızistan, Türkiye Cumhuriyeti ile stratejik 
ortaklık ve dostane ilişkilerin geliştirilmesine olan bağlılığını bir 
kez daha teyit etmektedir.” dedi.
İki ülke ticaret hacminde hedef 1 milyar dolar
İki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 507 milyon dolar 
olduğuna vurgu yapan Ömüraliyev, “Taraflar, iki ülke arasındaki 
ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmak için çalışıyorlar,” diye 
konuştu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen ticaret 
hacminin düşmediğini söyleyen Ömüraliyev, Kırgızistan’ın 
başta fasulye, pamuk ve pamuklu kumaşlar, ham deri, değerli 
taşlar, altın ve gümüşten yapılmış mücevherler ile mineral 
yakıtlar ihraç ettiğini söyledi.
Ömüraliyev, Türkiye’nin Kırgızistan’a ise hafif sanayi ürünleri, 
kimyasallar, plastikler, makine imalatı ürünleri, tarımsal ham 
madeler ve mobilya ve aksesuarlarını ihraç ettiğini de sözlerine 
ekledi.
Türk Hava Yollarının (THY) Bişkek’teki Manas Havalimanı 
üzerinden Doğu ve Güneydoğu Asya ülkelerine kargo seferleri 
düzenlediğini de belirten Ömüraliyev, “Manas Havalimanı’nın 
Türk hava yolu şirketlerine sadece kargo taşımacılığı alanında 
değil, aynı zamanda yolcu taşımacılığı alanında da büyük 
fırsatlar sunduğunu da belirtmek isterim. Gelecekte, Manas 
Havalimanı bölgesel bir havacılık merkezi haline gelebilir ve 
yabancı havayollarına beşinci derece hava özgürlüğü hakkı 
tanıyabilir,” diye konuştu.
Ömüraliyev, “Kırgızistan yatırım alanında tarım, tekstil, 
madencilik, hidroelektrik ve diğer karşılıklı çıkar sağlayan 
sektörlerde kardeş Türkiye ile ortak sanayi işletmelerinin hayata 
geçirilmesine ilgi duymaktadır.” ifadesini kullandı.
Öncelikli sektörlerde faaliyet gösteren yatırımcılara gümrük 
vergisi muafiyeti
Son yıllarda karşılıklı düzenlenen Karma Ekonomik 
Komisyonu (KEK) Toplantısı ile Kırgız-Türk İş Forumu’na 
değinen Ömüraliyev, “Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ticari 
ve ekonomik bağları güçlendirmek ve yatırımı artırmak için 
Büyükelçilik, Türkiye’nin illerindeki Ticaret Odaları ve Organize 
Sanayi Bölgelerinin liderleri ve girişimcileri ile düzenli olarak 
görüşmekte ve sunumlar gerçekleştirmektedir,” diye konuştu.
Bu sene Kırgızistan’ın Issık-Köl bölgesinde iki ülkenin iş 
çevrelerinin katılımıyla 10. Kırgız-Türk KEK Toplantısı ve 
İş Forumu’nun yapılmasının planlandığını da açıklayan 
Ömüraliyev, ülkesinde yatırımcılara sunulan imkanlardan da 
bahsetti.
Kırgızistan’da KDV’nin yüzde 12, kurumlar vergisi ile gelir 

vergisinin yüzde 10 seviyesinde olduğunun altını çizen 
Ömüraliyev, “Yatırımcı, devletin öncelikli faaliyet türüne karşılık 
gelen yatırım projeleri uygulaması durumunda, ithal edilen 
teknolojik ekipmanlar, aksam ve yedek parçalar, hammadde ve 
malzemeler gümrük vergilerinden muaf tutulacaktır,” dedi.
Ayrıca Kırgızistan, Yatırımların Teşviki ve Korunması 
Bakanlığı’nın internet sitesinde de projelerin yer aldığı bir 
yatırım haritası yer almaktadır,” ifadelerini kullandı.
Türkiye ile Kırgızistan arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme 
ve Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları 
bulunduğuna dikkati çeken Ömüraliyev, “Türk yatırımcıları aktif 
olarak ülkemizde yatırım yapmaya ve iş yapmaya çağırıyorum. 
Ayrıca, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un girişimleriyle yeni 
yatırım mevzuatı geliştirilmektedir. Kanun, devlet desteğiyle 
yatırım faaliyetlerinin teşvik edilmesinin yanı sıra yatırımcı 
haklarının korunmasını amaçlamaktadır.” değerlendirmesini 
yaptı.
Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi açılıyor
Türk vatandaşlarının vizesiz şekilde 90 güne kadar Kırgızistan’da 
kalabildiğini, yaklaşık 130 bin dolarlık yatırım yapanlara ise aile 
üyeleriyle birlikte 3 yıllık yatırımcı vizesi verildiğini kaydeden 
Ömüraliyev, iki ülke arasında diğer alanlarda yürütülen 
ortaklıklardan da söz etti.
Şu anda 1792 Kırgızistanlı öğrencinin Türkiye’de eğitim aldığını 
hatırlatan Ömüraliyev, “Aynı zamanda Türk vatandaşları 
Kırgızistan’ın yükseköğretim kurumlarında da eğitim 
almaktadır. Şu anda, 490 Türkiye vatandaşı Kırgız Cumhuriyeti 
üniversitelerinde eğitimlerine devam etmekte, onlardan 311’i 
Kırgız -Türk Manas Üniversitesinde, 22’si ise Yusuf Balasağın 
Kırgız Milli Üniversitesi’nde eğitimlerini sürdürmektedir.” dedi.
Ömüraliyev, salgın süresince ikili temasların da önemli ölçüde 
geliştiğini belirterek “15 Temmuz 2020’de Türkiye, Kırgızistan’a 
ilaç ve oksijen cihazlarını kapsayan insani yardım göndermiştir. 
Pandemi sırasında, Kırgız Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti 
Sağlık Bakanlıklarının ortak yönetim sürecinin başlamasından 
önce Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Hastanesinin geçici olarak 
açılması konusu kabul edilmiştir. Şu anda, her iki ülkede de 
onay için tüm prosedürler tamamlanmış ve hastanenin tam 
teşekküllü işleyişinin başlaması beklenmektedir.” ifadelerini 
kullandı.
Karşılıklı imzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşmasına da değinen 
Ömüraliyev, yasal olarak çalışan ve sigorta primi ödeyen iki ülke 
vatandaşlarının hem Kırgızistan’da hem de Türkiye’de emekli 
maaşı ve sosyal yardım alma imkanına sahip olacaklarını da 
vurguladı.
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KIRGIZİSTAN VE TÜRKİYE 
DIŞİŞLERİ BAKANLARI BİŞKEK’TE BİR ARAYA GELDİ

GÜNEY KORELİ YATIRIMCILAR 
KIRGIZİSTAN’DA ELEKTRİKLİ OTOMOBİL ÜRETMEYİ PLANLIYOR

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ve Türkiye 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kırgızistan’da görüşme 
yapıyor.
Türkiye Dışişleri Bakanı resmi bir ziyaret için Kırgızistan’a 
geldi. Daha önce Çavuşoğlu, Kırgızistan Cumhurbaşkanı 
Sadır Caparov tarafından kabul edildi. Devlet konutu 
Ala-Arça’da iki ülke dışişleri bakanlıklarının başkanları 
el sıkışma töreni yaparak dar formatta müzakereler için 
salona girdiler.
Karşılama konuşmasında Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri 
Bakanı Ruslan Kazakbayev, Kırgızistan ve Türkiye’nin ortak 
bir tarih ve dil grubuna sahip kardeş ülkeler olduğunu dile 
getirdi. “Ülkelerimiz arasında siyasi veya başka herhangi 
bir çatışma yok. Ülkelerimiz arasında kardeş ve müttefik 
ilişkiler var. Biz stratejik ortağız. İkili ilişkiler gelişiyor ”dedi.
Kazakbayev, Türkiye’nin Kırgızistan’ın bağımsızlığını ilk 
tanıyan ülke olduğunu hatırlattı. “Ve bu kez, seçimlerden 
kaynaklanan kısa bir siyasi krizin ardından, beni Türkiye’ye 
akraba olarak ilk çalışma ziyaretine davet eden siz oldunuz. 
Çok yardımcı oldunuz. COVID-19 salgını sırasında Türk 
tarafı büyük destek verdi ”dedi.
Buna karşılık Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Kırgızistan’ın 
ortak bir tarihe, köklere, tek bir dile ve dine sahip kardeş 
ülkeler olduğunu söyledi. “İkili ilişkilerin geliştirilmesine 

büyük önem verilmektedir. Birbirimize her zaman yardım 
eder ve destekleriz. Koronavirüs salgını sırasında 
birbirimize destek olduk. Siyasi, ekonomik ve kültürel 
ilişkileri geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Aynı 
zamanda stratejik bağlar geliştirmek için mümkün olan 
her şeyi yapıyoruz. Türkiye ziyaretiniz samimi ve verimli 
geçti. Ziyaretinize cevaben Kırgızistan’ı ziyaret ettim ”dedi. 
“Bugün heyetle bu etkinliğin hazırlıklarını tartışacağız. 
Yakın gelecekte Türkiye ve Kırgızistan hükümetlerarası 
komisyonu toplantısı Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
ve Kırgızistan Başbakanı’nın katılımıyla gerçekleştirilecek. 
Bu hükümetler arası komisyon çerçevesinde bir iş forumu 
da düzenlenecek ”dedi.

Kırgızistan’ın Isık Göl bölgesinde bulunan Balıkçı şehrine, 
25 Mayıs 2021’de Güney Kore’den yatırımcıların geldiği 
bildirildi.
Turmuş basının servisinden alınan bilgide, Balıkçı’nın 

Belediye Başkanı Azamat Arnabek Uulunun, elektrikli araç 
üretimi için bir fabrika inşa etmeyi planlayan Güney Koreli 
yatırımcılarla bir toplantı düzenlediği kaydedildi.
Güney Koreli TLNiP Co. LTD şirketinin Maliye Başkanı Kim 
Ji Tsuk ve Genel Başkanı An Yoon Rong, toplantı sırasında 
10 yıl garantili elektrikli araçlar üreteceklerini söylediler. 
Şirket temsilcileri, Balıkçı’nın sakinlerinin, öncelikle özel 
eğitim alacaklarını ve ancak bundan sonra, fabrikanın 
inşasına ve elektrikli araçların üretimine katılacaklarını dile 
getirdiler.
İlk aşamada 65 bin adet araç, daha sonra 300 bin araç 
üretilecek ve elektrikli araçlar için gerekli malzemeler 
önce dışarıdan ithal edilecektir. Sonrasında ise Balıkçı’da 
üretileceği açıklandı.
Ayrıca, Kırgızistan’ın  bölgelerinde elektrikli araçların şarj 
edilmesi için istasyonların inşa edileceği de gelen bilgiler 
arasında.
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KAZAKİSTAN YILDA 60 MİLYON DOZ QAZVAC AŞISI ÜRETECEK
Kazakistan Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy Cambıl bölgesinde 
kurulan, QazVac aşı tesisini ziyaret etti. Tsoy  Meclis 
(Parlamento) milletvekilleri ile yaptığı toplantıda, bu 
tesisin ülkenin yılda yaklaşık 60 milyon doz aşı ihtiyacını 
karşılayacağını bildirildi.
İnform. Kz sitesinden alınan bilgide, Казинформ (Kazinform) 
basın servisinin haberine yer verildi. Alınan bilgiye göre, 
Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy “ Daha önce yayınladığımız 
plana göre, Araştırma Enstitüsüne dayanarak, her ay 100 
bin doz aşı üretilmektedir. Gelecekte, Cambıl bölgesinde 
aşı üretim tesisimizin lansmanından sonra, yılda yaklaşık 
60 milyon doz aşı üreteceğiz “ dedi. Sağlık Bakanı’nın 
açıklamasına  göre, tesisin 2021 yılı sonuna kadar  tam 
bir muayeneden geçmesi beklenmektedir.  Fabrika’nın  
üretime  geçmesi ve pilot aşının ilk partisinin üretilmesi 
planlanmaktadır. Daha sonra fabrikanın performansının 
değerlendirilmesinin  yapılacağı ve aşının seri üretimine 
başlanacağı belirtildi.

ULUSLARARASI ALMATI HAVALİMANI 
TÜRKİYE’NİN FİRMASI TARAFINDAN SATIN ALINDI

Türkiye’den TAV Airports Holding’in Kazakistan’ın 
Uluslararası Almatı Havalimanı’nın hisselerinin tamamını  
satın aldığı bildirildi.
24.kg sitesinden alınan bilgide, Bu konuda Tengrinews. Kz 
haber ajansının haberine yer verildi. Alınan bilgiye göre, 
havalimanının sözleşme değerinin 415 milyon dolar olduğu 
belirtildi.
TAV Airports Holding’in havalimanı hisselerinin tam 
transferinin, tüm yasal işlemlerin tamamlanmasından sonra 
gerçekleştirileceği söylendi. TAV Airports Holding  Başkanı 
Sayın Sani Şener, Almatı Uluslararası Havalimanı’nın Asya 
ve Avrupa arasında önemli bir geçiş merkezi olduğunu 
kaydetti.
Sani Şener: “Kazakistan hem coğrafi hem de ekonomik 
olarak bölgedeki en büyük ülkedir. Almatı şehri, 
Kazakistan’ın gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yüzde 
20’sini oluşturan ülkenin en büyük şehridir. Buna ek olarak, 
Çini, Avrupa ve Afrika’yı birbirine bağlayan Modern İpek 

Yolu’nun merkezi olarak kabul edilir. İyi bir potansiyele 
sahip ve biz bilgi birikimimize dayanarak onu geliştirmek 
için çalışacağız” dedi.
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2020 YILINDAKİ SALGINA KARŞIN TÜRKİYE’DEN KAZAKİSTAN’A 
BÜYÜK YATIRIMLAR YAPILDIĞI BİLDİRİLDİ

KAZAKİSTAN’DA 1,2 MİLYAR DOLARLIK 
BÜYÜK BİR BAKIR FABRİKASI AÇILACAK

Birleşmiş Milletler’e (BM) göre, koronavirüs pandemisi nedeniyle 
2020 yılında dünyanın özel yatırım hacmi %42 azaldı. Bu 
eğilime rağmen, 2020 yılı sonunda Türkiye’nin Kazakistan’daki 
yatırım hacminin 2019 yılına göre %1,3 artarak 362,4 milyon 
dolar olduğu bildirildi.
Aa.com.tr sitesinden alınan bilgide, Kazakistan Dışişleri 
Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda “Kazakistan ile Türkiye 
arasındaki yatırım işbirliğinin yeni tarihi aşaması” yer alıyor. 
Belgede belirtildiği üzere, özellikle Türkiye’nin 2020 yılındaki 
yatırımı, Kazakistan’ın bağımsızlığını kazanmasından bu yana 
en hacimlisidir. Şimdiye kadar, Türkiye tarafından 2007 yılında 
347.6 milyon dolar ve 2019 yılında 357.8 milyon dolarlık yatırım 
yapıldığı kaydedildi.
Kazakistan’ın Türkiye Büyükelçisi Abzal Saparbekulu: 
“Koronavirüs pandemisine rağmen, 2020 yılında Türkiyeli 

şirketler ile çeşitli formatlarda 400’den fazla müzakere 
gerçekleştirdik ve otuzdan fazla potansiyel yatırımcının 
Kazakistan’a ziyaretlerini düzenledik. 2020 yılı sonunda 
Türkistan, Kuzey Kazakistan, Jambıl, Pavlodar, Kostanay 
bölgelerinde, Nur Sultan, Almatı ve Çimkent şehirlerinde kardeş 
Türkiyeli şirketlerin yatırımlarının katılımıyla tahmini olarak 190 
milyon dolarlık 8 proje hayata geçirildi” dedi.
Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Almaz Aydarov’a 
göre:”Kardeş ülke Türkiye şu anda Kazakistan’daki en aktif 
yabancı yatırımcı ülkelerden biri. Türkiyeli yatırımcıların 
katılımıyla bu yılın sonuna kadar gaz-elektrikli fırınlar, 
şekerlemeler, çocuk bezi, maden suyu ve içecekler, tıbbi 
solunum, gübre ve düşük voltajlı kablo üretim tesisleri devreye 
alınacak” dedi.
Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, genel olarak 2023 yılına kadar 
Kazakistan’daki yatırım alanındaki projelerinin sayısını 2016 
yılına kıyasla Türkiyeli yatırımcıların katılımıyla iki katına 
çıkarmayı planladığını belirtti.
Buna ek olarak, Türkiye Ticaret Bakanlığı’nın raporuna göre: 
“Türkiye’nin yurtdışı yatırımları hakkındaki sonuca göre, 
Kazakistan son dört yılda Türkiyeli şirketlerin yatırımına elverişli 
ülkeler arasında 14. pozisyona yükseldi.”
Ayrıca, günümüzde Kazakistan’da, Yıldız Holding, Yıldırım 
Holding, Ida Holding, Abdi Nooken,  Aselsan,  Anadolu Sanayi 
Holding, Borusan Holding, Tavrik Holding, Ulkar Holding ve 
diğer birçok büyük şirketin çalışmaya devam etmekte olduğu 
da gelen bilgiler arasında.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev 11 
Mayıs’ta KAZ Minerals şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Oleg 
Novaçuk ile bir araya geldi. Toplantıda, Oleg Novaçuk’un, 
Cumhurbaşkanı’nı madencilik fabrikası Aktogay’da 
gerçekleşmekte olan inşaat ve montaj çalışmalarının ikinci 
aşaması hakkında bilgilendirdiği kaydedildi.
Centralasia. News sitesinden alınan bilgide, Акорда 
(Akorda) basın servisinin haberine yer verildi. Basın 
hizmetinde belirtildiği gibi, yapım aşamasındaki madencilik ve 
zenginleştirme tesisi için modern yenilikçi teknolojiler ve dijital 
yöntemler kullanılmaktadır. Modern teknolojilerin kullanımı, 
Aktogay madencilik tesisini bakır konsantresi üretimi için 
dünyanın önde gelen şirketlerinden birine dönüştürecektir.
Toplantıda, fabrikanın inşası için 1,2 milyar dolarlık yatırım 
harcanacağı öğrenildi. Yakın gelecekte madencilik ve işleme 
endüstrisi devinin 1,200 kişilik yeni istihdam alanı oluşturacağı 
belirtildi. Ayrıca işçiler için uygun çalışma koşulları, yiyecek ve 
rahat bir dinlenme alanı oluşturulacağı açıklandı.
Kasım Cömert Tokayev KAZ Minerals şirketi yönetimine, 

Fabrika’nın açılışının Kazakistan’ın Bağımsızlık Günü’nde 
devreye alınacak şekilde çalışmaların hızlandırılmasını 
söyledi.
Oleg Novaçuk’un, Cumhurbaşkanı’nın emrinin zamanında 
yerine getirileceği ve fabrikanın en kısa sürede tam kapasitede 
devreye gireceğine dair söz verdiği de gelen bilgiler arasında.
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TÜRKİYE VE KAZAKİSTAN ARASINDA 
YENİ BİR ULUSLARARASI UÇUŞ ROTASI AÇILDI

KAZAKİSTAN’DAN KIRGIZİSTAN’A İNSANİ YARDIM

Türkiye’ye ait  Türk Hava Yolları Şirketi’nin, Kazakistan’ın 
Türkistan şehrine Türkistan-İstanbul rotasında yeni bir 
uluslararası uçuş başlattığı bildirildi.
Kazpravda. Kz sitesinden alınan bilgide, Kazakistan Sivil 
Havacılık Komitesinin basın servisinin haberine yer verildi. 
Alınan bilgiye göre, Türk Hava Yolları’nın, Kazakistan’ın 
bağımsızlığının 30. Yıldönümünde yeni uçuş rotasının açılışını 
gerçekleştirdiği kaydedildi.
Kazakistan Sivil Havacılık Komitesi basın servisinin 

açıklamasında: “Kazakistan- Türkistan şehri  ve  Türkiye’nin 
İstanbul kenti arasında, haftada 1 uçuştan (Cumartesi günleri) 
B-737 uçağı ile düzenli uçuşlar yapılacağını açıkladı. Daha 
sonrasında yavaş yavaş, epidemiyolojik durumun neticesinde, 
uçuş sayısı artacaktır. Uçak biletinin maliyetinin 119.500 
tengeden başlamaktadır” ifadeleri yer almaktadır.
Günümüzde, Türkistan Havalimanı’ndan Nur Sultan, Almatı, 
Atırau ve İstanbul’a uçuşlar yapıldığı bilinmektedir. Bu yılın 
2.yarısından itibaren, Türk dünyasının manevi merkezi olan 
Türkistan şehrini Aktau, Aktöbe, Karaganda, Kokşetau, 
Kostanay, Pavlodar, Petropavlovskiy, Taldıkorgan, Ust-
Kamenogorsk gibi bölgelerin başkentleri ile hava iletişimi 
kurularak Türk dünyasının manevi merkezine bağlantı 
oluşturulması planlanmaktadır.
Şu anda, Türkistan havalimanı yabancı havayollarının serbest 
uçuşları için Açık Gökyüzü moduna dahil edilmiştir. Bu 
fırsat yabancı turistleri Türkistan şehrine çekmeye yardımcı 
olacaktır.
Ayrıca, 31 Mayıstan itibaren Fly Arystan havayolunun, 
Türkistan kentinden Kırgızistan’ın Bişkek şehrine  yeni 
uçuşların açılmasını planlamakta olduğu da gelen bilgiler 
arasında.

18 Mayıs tarihli habere göre, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım 
Cömert Tokayev’in talimatıyla (yaklaşık 4500 ton buğday unu) 
ilk insani yardım partisinin Kırgızistan’a teslim edildiği bildirildi.
Kazpravda. Kz sitesinden alınan bilgide, Kazakistan 
Dışişleri Bakanlığı’nın basın servisinin haberine yer verildi. 
Kazakistan’ın Kırgızistan Büyükelçisi Rapil Coşubayev ve 
Kırgızistan Cumhuriyeti Tarım, Su ve Ormancılık Bakan 
Yardımcısı Azamat Mukaşev’in insani yardım teslim törenine 
katıldığı açıklandı.
75 vagona yüklenen insani yardımın, tüm sıhhi ve 
epidemiyolojik normlara uygun olarak Kırgızistan’a demiryolu 
ile teslim edildiği kaydedildi. Kırgızistan Tarım, Su ve 
Ormancılık Bakan Yardımcısı Azamat Mukaşev’in, Kırgızistan 
tarafının, Kazakistan hükümetinin sağladığı insani yardımı 
takdir ettiğini ve Kazakistan’ın kardeş halkına verdiği destek 
için derin bir takdire layık olduklarını belirtti.
Verilen insani yardımın toplam hacminin 10 bin ton un olduğu 
ifade edildi. Ayrıca, koronavirüs pandemisinin başlangıcından 

bu yana Kazakistan, Kırgızistan’ın talebi doğrultusunda 
Kırgızistan’a insani yardım sağlamıştır. 2020’nin Mayıs ayında 
komşu ülkeden Kırgızistan’a 5 bin ton unun insani yardım 
olarak teslim edildiği de gelen bilgiler arasında.
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TACİKİSTAN VE KAZAKİSTAN’DAN
 İŞ İNSANLARI YENİ ANLAŞMALARA İMZA ATTI

Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de 17 Mayıs’ta İş Formu 
düzenlendi. Bu etkinliğe yerel ve Kazakistanlı iş insanları 
katıldı. Forumun neticesinde, toplam tutarı yaklaşık 80 milyon 
dolar olan büyük sözleşmelerin imzalandığı bildirildi.
Sng. Today sitesinden alınan bilgide, bu konuda devlet haber 
ajansı Howar’ın haberine yer verildi. Alınan bilgiye göre, 
etkinliğin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in 
Tacikistan’a resmi ziyareti öncesinde düzenlendiği kaydedildi.
İki ülkenin girişimcileri için düzenlenen foruma 100’den fazla 
Tacikistanlı ve 15 Kazakistanlı şirketin katıldığı açıklandı.
Forum çerçevesinde Kazakistan’ın  QazTrade Ticaret Politikası 
Geliştirme Merkezi ile Tacikistan’ın Ticaret ve Sanayi Odası 
arasında 70 milyon dolarlık bir işbirliği memorandumu imzalandı. 
Buna ek olarak, Kazakistan Anonim Şirketi Lokomotiv Karastıru 
ve Tacikistan devlet kargo şirketi Tacikistan Demiryolları 
arasında 7,9 milyon ABD doları tutarında iki dizel lokomotif 
satın almak için bir anlaşma imzaladı.
Ayrıca, 2020 yılında ülkeler arasındaki ticaret hacminin 909,8 
milyon dolar olduğu da gelen bilgiler arasında.

ÖZBEKİSTAN VE TACİKİSTAN TİCARET HACMİNİ ARTIRACAK

18 Mayıs tarihli habere göre, Özbekistan Başbakanı Abdullah 
Aripov ve Tacikistan Devlet Başkanı Kohir Rasulzoda’nın 
başkanlığında Taşkent’te  ticaret ve ekonomik ortaklık 
hükümetlerarası komisyonu toplantısının  yapıldığı bildirildi.
Centralasia. news sitesinden alınan bilgide, bu konuda 

Özbekistan Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanlığı basın servisinin 
haberine yer verildi. Alınan bilgiye göre, müzakereler sırasında 
taraflar, önümüzdeki birkaç yıl içinde ticaret hacmini 1 milyar 
dolara çıkarmanın ve ticaretin geliştirilmesinin potansiyel 
olasılıklarını değerlendirdiler.
Toplantıda, sanayi, madencilik, elektrik, enerji ve ulaştırma 
sektörlerinde işbirliğini güçlendirmek ve bölgeler arası ilişkileri 
teşvik etmek için ortak çözümlerin ele alındığı kaydedildi.
Tarafların, Özbekistan Devlet Başkanı Şevket  Mirziyoyev’in 
2021 yılında Tacikistan’a yapılacak olan  resmi ziyaretin 
organizasyonu ve iki ülke arasındaki çok taraflı ortaklığın 
daha da geliştirilmesi konularına değindikleri açıklandı.
İki ülke Hükümet Başkanlarının, tarımsal mühendislik, 
karayolu ve demiryolu altyapısını iyileştirmeyi amaçlayan 
yatırım projelerinin ortak uygulanması konusunda anlaştıkları 
belirtildi.
Toplantı sonrasında, çok taraflı işbirliğinin temel alanlarını 
belirleyen anlaşmaların imzalandığı da gelen bilgiler arasında.
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TÜRKMENİSTAN VE KAZAKİSTAN DENİZ TAŞIMACILIĞINI ARTIRACAK

Türkmenistan’ın Kazakistan Büyükelçisi Batır Recepov’un 
29 Nisan’da Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı 
Beybut Atamkulov ile bir araya geldiği bildirildi.
Sng. today sitesinden alınan bilgide, Kazakistan Sanayi ve 
Altyapı Geliştirme Bakanlığı basın servisinden yapılan habere 

yer verildi. Alınan bilgiye göre, buluşmada tarafların, her iki 
ülkenin de deniz taşımacılığını artırmaya ilgi duyduklarını 
ifade ettikleri açıklandı.
Yetkililer’in, Kazakistan’ın Aktau limanı ile Türkmenistan’ın 
Тürkmenbaşı uluslararası limanı arasındaki yük 
taşımacılığının genişlemesi için umutlu olduklarını  dile 
getirdikleri kaydedildi.
Toplantıda Batır Recepov, Türkmenistan’ın Kazakistan  
mallarının transit taşımacılığının genişlemesine katkıda 
bulunacağını belirtti. Türkmenistan ise komşu ülkenin 
işletmelerinde üretilen ürünleri satın almayı düşündüğünü 
söyledi.
Ayrıca, Aralık 2020’de Türkmenistan Devlet Başkanı 
Gurbanguli Berdimuhamedov’un, Kazakistan’ın Aktau limanı 
ile deniz bağlantısının  kurulması için örgütsel meselelerin 
tamamlanması gerektiğini belirttiği ve İlgili talimatın Dışişleri 
Bakanlığı Başkanı Raşid Meredov’a verildiği de gelen bilgiler 
arasında.

TÜRKMENİSTAN VE ÖZBEKİSTAN 
İKİLİ İŞ BİRLİĞİ PERSPEKTİFLERİNİ ELE ALDI

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli 
Berdimuhamedov’un  29 Nisan’da Aşkabat’ta Özbekistan 
Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev’i kabul ettiği bildirildi.
Centralasia. news sitesinden alınan bilgide, Türkmenistan 
devlet haber ajansı Türkmenistan Bugün tarafından yapılan 
habere yer verildi. Alınan bilgiye göre, Devlet başkanlarının  
ticaret, yatırım ve sanayi alanlarında işbirliği perspektiflerini 
değerlendirdikleri belirtildi.
Cumhurbaşkanları, son yıllarda ülkeler arasındaki ticaret 
hacminin üç kattan fazla arttığını vurguladı. Geçtiğimiz 2020 
yılında iki ülke arasındaki ticaret hacmi 530 milyon dolara 
ulaştı. Ayrıca, ülkeler arasında 150’den fazla ortak girişim 
kurulduğu kaydedildi.
Şevket Mirziyoyev, Taşkent’in uluslararası bir ulaşım 
ve transit koridoru oluşturmak ve Çin-Orta Asya-Güney 
Kafkasya-Türkiye multimodal rotasında yük taşımacılığını 
artırmak için Aşkabat Anlaşması’nın tanıtımını sürdürmeye 
hazır olduğunu söyledi.
Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev, Gurbanguli 
Berdimuhamedov’a, Türkmenistan’ın başkentinde  Taşkent 

parkının açılışının, ülkeler arasındaki kardeşlik bağlarının 
güçlendirilmesini simgeleyen girişimi için teşekkür etti.
Ayrıca, taraflar, Özbekistan’ın başkentinde ticaret, ekonomi, 
bilim ve teknoloji, kültür alanlarında hükümetlerarası 
işbirliği komisyonu oturumunun geçtiğimiz günlerde 
gerçekleştirilmesinin önemini tekrar vurguladılar.
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TÜRKMENİSTAN İLE İRAN 
YAKIT VE ENERJİ ALANINDA İŞ BİRLİĞİNİ GENİŞLETECEK

3 Mayıs tarihli habere göre, Türkmenistan ve İran Hazar 
Denizi’nde petrol üretimi alanında işbirliğini genişletmek 
istiyor. Türkmenistan’ın Tahran Büyükelçisi Ahmet 
Kurbanov’un, İran petrol şirketi KEPCO (Kerso) Başkanı 
Ali Osuli ile yaptığı görüşmede bu konuda açıklamalarda 
bulunduğu bildirildi.
Sng. today sitesinden alınan bilgide’nun Başkanı Ali Osuli, 
Hazar Denizi’ndeki petrol sahalarının geliştirilmesi ile ilgili 
çeşitli projeler önerdi.
Osuli Hazar Denizi’nde mevduat gelişimi ile ilgili çeşitli 
projeler sundu. Ayrıca, İran’ın ilgili denizin sularında çalışmak 
için gemilerin ve platformların inşasında geniş deneyime 
sahip olduğuna işaret etti.
Ahmet Kurbanov, iki ülkenin mühendislik ve teknik alanda 
bağlantı kurma çabalarını takdir etti ve Türkmenistan’ın ilgili 
İran deneyimini uygulamakla ilgilendiğini belirtti.
Tarafların, bu meselelerin etkin bir şekilde çalışabilmesi 
için Türkmenistan ve İran özel şirketlerinin temsilcileriyle 
bir toplantı düzenlenmesi ve bu konuların hükümetlerarası 
Türkmenistan-İran toplantısının gündemine dahil edilmesi 
gerektiği sonucuna varmış oldukları kaydedildi.

Ayrıca, KEPCO (Kerso), İran’ın ulusal petrol şirketinin bir 
parçasıdır. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in 
8 Nisan 2021’de Türkmenistan’a resmi ziyaret çerçevesinde 
seyahatte bulunmuştur. Sonrasında Muhammed Cevad 
Zarif’in Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli 
Berdimuhamedov ile yaptığı görüşmede ikili işbirliğini 
genişletme niyetini açıkladığı da gelen bilgiler arasında.

18 Mayıs tarihli habere göre, Türkmenistan, Kırgızistan, 
Özbekistan ve İran’ın demiryolu müdürlükleri ve diplomatik 
temsilcilikleri başkanlarının çevrimiçi toplantısında, yeni bir 
demiryolu koridorunun oluşturulması konusunun ele alındığı 
bildirildi.
Turkmenportal.com sitesinden alınan bilgide, Türkmenistan: 
Altın Çağ haber ajansının haberine yer verildi. Alınan bilgiye 
göre, toplantının Kırgızistan Sanayiciler ve Girişimciler 
Birliği’nin (KSPP) girişimiyle düzenlendiği kaydedildi.

Yeni koridorun, Türkmenistan, Kırgızistan ve Özbekistan 
üzerinden İran deniz limanı Bandar Abbas’a demiryolu 
bağlantısı sağlamak üzere tasarlandığı belirtildi.
Uzmanlara göre, konteyner mallarının Çin, Hindistan ve 
Güneydoğu Asya ülkelerinden Orta Asya ülkelerine 45-21 gün 
aralığında İran deniz limanı Bandar Abbas üzerinden teslim 
süresinin kısaltması mümkün. Uzmanlar, Türkmenistan’ın 
büyük nakliye ve lojistik projeleri oluşturma ve geliştirme 
konusunda zengin deneyime sahip olduğunu belirtiyorlar. 
2014 yılında Kazakistan-Türkmenistan-İran uluslararası 
demiryolu güzergâhının açılmış olduğu bilinmektedir. Bu 
güzergâh temel alınarak, Çin - Kazakistan - Türkmenistan 
– İran adlı yeni bir demiryolu yolu (yaklaşık 10 bin kilometre 
uzunluğunda) oluşturuldu. Şu anda, bu yol, Çin’in doğu 
tarafında, Körfez’de bulunan İran pazarlarına yüksek hızlı 
mal teslimatı için ilk lojistik rota konumundadır.
Kırgızistan Sanayiciler ve Girişimciler Birliği (KSPP) 
temsilcileri yeni koridorun etkinliğini test etmek için Çin, 
Hindistan ve Güneydoğu Asya ülkelerinden işadamlarını 
Bender-Abbas-Türkmenistan-Özbekistan-Kırgızistan 
demiryolu güzergâhı üzerinden Kırgızistan’a mal getirmeye 
davet ettiler.

ORTA ASYA ÜLKELERİ 
YENİ DEMİRYOLU KORİDORUNUN AÇILIŞINI GÖRÜŞTÜLER
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İRAN VE TÜRKMENİSTAN 
TİCARET HACMİNİ ARTIRMAYI GÖRÜŞTÜ

TÜRKMENİSTAN VE KAZAKİSTAN TİCARET EVLERİ AÇACAK

23 Mayıs tarihli habere göre, Türkmenistan ve İran’ın, Hazar 
Denizi’ndeki yük taşımacılığının artmasını görüşmek üzere 
bir toplantı düzenlediği bildirildi.
Trend. Az sitesinden alınan bilgide, toplantının, Türkmenistan 
ajansı Türkmendeňizderýaýollary (Türkmenistan deniz 

ve nehir yolları) temsilcileri ile İran limanlarını birleştiren 
organizasyon arasında gerçekleştiği açıklandı.
Görüşmede,  Türkmenistan Uluslararası Limanı Türkmenbaşı 
ile İran Deniz limanları Amirabad, Novşahr ve Anzali 
arasında ulaşım işbirliğinin genişletilmesi olanaklarının 
değerlendirildiği kaydedildi. Taraflar, iki ülkenin ulaştırma ve 
transit alanında işbirliğinin genişlemesinin önemini belirttiler.
Daha önce, İran ve Türkmenistan, koronavirüs pandemisi 
nedeniyle sınırlarını geçici olarak kapattığı bilinmektedir. 
Ancak, tarafların daha sonrasında  ulaşım temaslarının 
aktivasyonu konusunu tekrar gözden geçirdikleri kaydedildi.
Türkmenistan ve İran’ın, sınır terminali Sarahs aracılığıyla 
ticareti yeniden canlandırmayı amaçladıkları ve Türkmen-
İran sınırının her iki tarafında bulunan Sarahs kentinin iki 
bölümünü birbirine bağlayan yeni bir karayolu köprüsü 
açıldığı da bilinmektedir.
Ayrıca, bu projenin, iki ülke arasındaki otomotiv seferlerini 
genişletmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan ikinci proje olduğu da 
gelen bilgiler arasında.

29 Mayıs tarihli habere göre, Trend’e atıfta bulunan GBNews’e 
göre, Türkmenistan ve Kazakistan’ın ürünlerini tanıtmak ve 
iki ülkenin girişimcileri arasında sözleşmeler yapmak için 
ticaret evleri açma meselesinin şuanda çözüldüğü belirtildi.
Açıklamada, “Kazakistan, Türkmenistan ile ticari ve 
ekonomik işbirliğinin genişletilmesine büyük önem veriyor” 
deniyor. Esas olarak akaryakıt ve enerji, ulaştırma ve 
transit, endüstriyel sektörlerde iki ülke arasındaki etkileşimi 
genişletmekle ilgili olduğu belirtiliyor. Kazakistan Dışişleri 
Bakanlığı, bunun ticareti artırmak ve iki eyaletin iş çevreleri 
arasında iş bağları kurmak için bir teşvik olacağını vurguladı.
Kazakistan ve Türkmenistan enerji piyasasının önemli 
taraflarındandır. Bakanlık, “Uzun yıllardır, Türkmen 
gazının Kazakistan topraklarından ÇHC’ye Türkmenistan-
Özbekistan-Kazakistan-Çin doğalgaz boru hattı ile nakli 
başarıyla gerçekleştirildi” dedi.
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ÖZBEKİSTAN VE DÜNYA BANKASI 
1,7 MİLYAR DOLARLIK PROJELER GERÇEKLEŞTİRECEK

PAKİSTAN ORTA ASYA ÜLKELERİ İLE İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRECEK

29 Nisan’da Özbekistan Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı 
Sardor Umurzakov’un, Avrupa ve Orta Asya Dünya Bankası 
(WB) Başkan Yardımcısı Anna Börde ile çevrimiçi bir toplantı 
düzenlediği bildirildi.
Centralasia. news sitesinden alınan bilgide, ilgili bakanlığın 
basın servisinin haberine yer verildi. Alınan bilgiye göre, 
taraflar, Dünya Bankası (WB) ile Özbekistan devleti arasında 
2022-2026 yılları arasında yeni bir işbirliği programının 
geliştirilmesini ele aldılar. Daha fazla işbirliği formatını 

belirledikleri kaydedildi. Ayrıca tarafların, 1,7 milyar dolarlık 
toplam maliyetle ortak projelerin uygulanması sürecini 
hızlandırmaya karar verdikleri açıklandı.
Sardor Umurzakov, 2030 yılına kadar doğrudan yabancı 
yatırımları çekmek için strateji geliştirmede sağlanacak olan 
teknik yardım için Dünya Bankası (WB) temsilcisine içten 
teşekkürlerini dile getirdi. Bu belge, ülkenin kilit sektörlerinde 
yabancı yatırımların akışını artırmak için pratik önlemlerin 
belirlenmesi için düzenlenmiştir. Taraflar, büyük ölçekli sosyo-
ekonomik projelerin hayata geçirilmesi için Özbekistan’da 
gerçekleşen ortaklığın aktif gelişim hızını memnuniyetle 
karşıladılar.
Geçtiğimiz yılda alınan sonuçta, Dünya Bankası (WB) 
aşağıdaki alanlarda altı proje için finansman onaylamıştır. 
Bunların  arasında su temini, tarım endüstrisi, yatırım, pazar 
reformlarını teşvik etme ve koronavirüsle mücadele gibi 
toplam 1,6 milyar dolarlık projeler yer alıyor.
Görüşmenin sonunda, Dünya Bankası sözcüsü Börde, bu yıl 
Mayıs ayında Dünya Bankası Delegasyonu ile Özbekistan’ı 
ziyaret etmeyi planladığını söyledi. Bu bağlamda tarafların, 
önümüzdeki ziyaretin gündemini belirlemek için ikili ortaklığın 
tüm yönleriyle işbirliğini yoğunlaştırmayı kabul ettikleri de 
gelen bilgiler arasında.

6 Mayıs tarihli habere göre, USAID organizasyonu, Pakistanlı 
TCS Logistics şirketi ile birlikte, uluslararası mal taşımacılığı 
Gümrük Sözleşmesi (TIR) kapsamında Orta Asya’ya ilk 
kargo uçuşunu düzenlediği bildirildi.
Özbekistan için bitkisel ilaçlar taşıyan araçların, Pakistan’ın 
Karaçi şehrinden  29 Nisan 2021’de yola çıktıları, Karaçi-
Kabil-Termez güzergâhında  4 Mayıs 2021’de Taşkent’e 
ulaştıkları kaydedildi.
Böyle bir pilot projenin temel amacı, Orta Asya’ya uluslararası 
transit rotaların kapasitesini test etmek ve yolculuk sırasında 
ortaya çıkan lojistik problemleri hızlı bir şekilde tespit 
etmektir. Özbekistan’a giden ilk rotanın başarılı bir şekilde 
tamamlanması, Orta Asya ülkelerinin ticaret alanındaki 
entegrasyonunu güçlendireceği üzerinde duruldu.
Ayrıca, USAID organizasyonu bölgesel ekonomik 
entegrasyon projesi kapsamında bu girişime teknik ve 

mali destek sağlamıştır. USAID organizasyonun, Pakistan 
hükümetinin diğer ülkelerle ticari bağlarını genişletmesine 
yardımcı olmaya devam ettiği de gelen bilgiler arasında.
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ÖZBEKİSTAN’DA ORTA ASYA’NIN EN BÜYÜK 
RÜZGÂR ENERJİSİ İSTASYONU İNŞA EDİLECEK

ÖZBEKİSTAN OCAK-MART DÖNEMİNDE 
87,4 MİLYON DOLARLIK OTOMOBİL İHRAÇ ETTİ

4 Mayıs tarihli habere göre, Özbekistan’ın Enerji ve Dış Ticaret 
Bakanlığı ve Suudi Arabistan’a ait ACWA Power şirketinin, 
Rüzgâr Santrali projesini uygulamak için bir anlaşma imzaladığı 
bildirildi.
Aa.com.tr sitesinden alınan bilgide, Bu konuda Özbekistan 
Enerji Bakanlığı basın servisinin haberine yer verildi. Alınan 
bilgiye göre, sözleşmeye göre, Özbekistan’ın Karakalpakistan 
bölgesinde 1500 megavat (MW)kapasiteli rüzgâr enerjisi 
santrali projesi hazırlanacak ve inşa edilecek.
İstasyonun açılışının ardından faaliyet göstermeye başlaması 
ile İstasyon Orta Asya Bölgesinin ve dünyanın en büyük rüzgâr 
enerjisi yerleşkesi olacağı açıklandı.
ACWA Power şirketinin başkanı Muhammed Abunayyan: “Bu 

proje ülkeniz için önemli bir başarıdır ve ACWA Power şirketinin 
Özbekistan gibi hızla gelişen bir ülke ile işbirliğini ilerletmesi 
doğadan enerji elde etme hedefine ve sürdürülebilir kalkınmaya 
katkıda bulunur” açıklamasında bulundu.
Özbekistan enerji yatırımları ve Dış Ticaret Bakan Yardımcısı 
Şerzod Hocayev şunları söyledi: “Enerji üreten bir ülke 
olarak, özellikle Ortadoğu’daki Suudi ortaklarımızdan çok 
şey öğreniyoruz. ACWA Power projesi bu sürece büyük katkı 
sağlayacaktır. 2030 yılına kadar planlarımıza göre, elektriğin 
%25’i doğal (rüzgâr, güneş ışığı) kaynaklardan üretilecek “ dedi.
İnşaatın tamamlanmasının ardından, rüzgardan enerji alacak 
olan elektrik santralinin, yaklaşık 4 milyon ailenin elektrik 
ihtiyacını karşılayabilmesi ve yılda yaklaşık 2,5 milyon ton 
karbondioksit emisyonunu önleyebilmesinin beklendiği belirtildi.
Son yıllarda artan enerji talebini karşılamak için doğal enerji 
kaynaklarının kullanılması, elektrik üretimini önemli ölçüde 
artırmak için hedeflere doğrudan katkıda bulunmaktadır. Proje, 
Özbekistan hükümetinin enerji sektöründe yürütülen stratejik 
reformlara uygun olarak ülkenin enerji dengesini çeşitlendirme 
çabalarını desteklemeyi amaçlıyor.
Ayrıca, ACWA Power şirketi bu yılın başlarında Buhara ve 
Navoi’de inşa edilen, elektrik enerji kapasitesi 1000 megawatt 
(MW) olan iki küçük elektrik üretim projesinin yatırımcısıdır. 
Buna ek olarak, Suudi Arabistan şirketinin Sırderya bölgesinde 
1500 megawatt (MW) kapasiteli yüksek verimli bir gaz dağıtım 
santrali inşa etmek için bir proje gerçekleştirmekte olduğu da 
gelen bilgiler arasında.

2021 yılında, Ocak-Mart aylarında Özbekistan’ın 87,4 milyon 
dolar değerinde otomobil ihraç ettiği bildirildi.
Kabar. Kg sitesinden alınan bilgide, bu konuda Özbekistan 
Devlet İstatistik Komitesi basın servisinin haberine yer verildi. 
Alınan bilgiye göre, Binek otomobil ihracatındaki büyümenin, 
2020 yılının aynı dönemine göre 50,9 milyon dolar arttığı 
kaydedildi.
Özbekistan’ın fabrikalarında üretilen otomobilleri satın alan 
ülkelerin başında Kazakistan var. Kazakistan, Özbekistan’dan 
82,6 milyon dolar değerinde (8 468 adet) otomobil satın 
almıştır. İkinci sırada ise Ukrayna (1, 5 milyon dolarlık otobil 
satın almıştır) gelmektedir.
Ayrıca, sırası ile Afganistan’ın 1.3 milyon dolar, Kırgızistan’ın 
ile 963,3 bin dolar, Azerbaycan’ın 444,7 bin dolar, Rusya’nın  
313 bin dolar ve Tacikistan’ın 134,4 bin dolar değerinde 
araba satın aldığı da gelen bilgiler arasında.
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RUSYA ŞİRKETİ ÖZBEKİSTAN’DA OTOMOBİL ÜRETMEYİ PLANLIYOR
24 Mayıs tarihli habere göre, Rusyalı otomobil şirketi GAZ 
Özbekistan’da araba üretmeyi planlıyor. İlgili anlaşmanın 
Özbekistan’ın Taşkent bölgesinin yönetimi ile söz konusu 
otomobil şirketinin temsilcileri arasında imzalandığı bildirildi.
GAZ  otomobil şirketi  basın servisinin yayınladığı rapora  
göre, tarafların  otomobil markası Gaz’ın üretimi konusunda 
anlaştıkları ve ülkedeki otoparkların yenilenmesinin 
olasılıklarını ele aldıkları açıklandı. Memorandum göre, 
Otomobil şirketi Özbekistan’da otomobil ve orta ölçekli 
kamyon Gaz markasının ürünlerinin yanı sıra onlar için 
gerekli parçaları üretmeyi planladığı belirtildi.
Aynı zamanda Gaz şirketi tarafından küçük ve orta ölçekli 
işletmeler için, yerleşim alanları  ve kamu çiftliklerinde,  
sosyal ve sağlık kurumlarında, şehrin içinde ve uzağında  
yaşayanların yolcu taşımacılığı için tasarlanmış otomobillerin 
piyasaya sürülmesi planlanmaktadır.
Ayrıca, ulaşım yönetimi için modern dijital çevrimiçi 

sistemlerin geliştirilmesi de sağlanmıştır. Nisan 2021’de 
Gaz Oto şirketinin, Özbekistan’a mobil tıbbi kompleksler de 
dahil olmak üzere 20 tıbbi araç tedarik ettiği de gelen bilgiler 
arasında.
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