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TÜRK KONSEYİ OLAĞANÜSTÜ GÜNDEMLE TOPLANDI

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’ne (Türk 
Keneşi, Türk Konseyi) üye devlet başkanlarının, 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in girişimiyle 
yeni tip Kovid-19 salgını konulu video konferans 
yöntemiyle düzenlenen olağanüstü zirvede bir araya 
geldiği bildirildi.
Anadolu Ajansı’nın Aa.com.tr haber sitesinde paylaşılan 
bilgilere göre, Türk Konseyi Devlet Başkanları 
Olağanüstü Toplantısının 10 Nisan 2020 tarihinde 
video konferans vasıtasıyla “Kovid-19 Küresel Salgını 
ile Mücadelede Dayanışma ve İşbirliği” temasıyla 
düzenlendiği açıklandı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in öncülük ve 
başkanlık ettiği toplantıya, Kazakistan Cumhurbaşkanı 
Kasım Comart Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı 
Sooronbay Ceenbekov, Macaristan Başbakanı 
Viktor Orban, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat 

Mirziyoyev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu 
Berdimuhamedov katıldı. Ayrıca, Türk Konseyi Genel 
Sekreteri Baghdad Amreyev ve Birleşmiş Milletler 
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros 
Adhanom Ghebreyesus’un da video konferansta yer 
aldığı belirtildi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ülkesinde Kovid-
19’a karşı alınan önlemler konusunda bilgi vererek, Türk 
Konseyinin, devlet başkanları düzeyinde zirve yapan 
ilk uluslararası kuruluş olduğunu söyledi. Dünyanın 
dayanışma ve iş birliğine ihtiyacı olduğunu ifade eden ve 
zirvenin asıl amacının, ulusal düzeyde attıkları adımlar 
konusunda tecrübe paylaşımında bulunmak olduğuna 
işaret eden Aliyev, “Amacımızın, gerektiğinde birbirimizi 
desteklemek ve halklarımız arasındaki dayanışmayı 
güçlendirmek olduğuna inanıyorum. Mevcut küresel 
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salgında, Türk Konseyi üye ülkeleri kendi içlerine 
kapanmadı. Türk Konseyi, diğer uluslararası kuruluşlarla 
iş birliği yapmaya hazırdır.” diye konuştu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi 
Zirvesi’nin, yeni tip koronavirüse karşı dayanışmayı 
perçinleyeceğini belirterek, “Sağlık malzemelerinin üretimi 
ve tedariki konusunda ciddi bir sıkıntı yaşamadık. Kendi 
ihtiyaçlarımızı karşılamanın yanı sıra tüm imkânlarımızı 
zorlayarak kardeşlerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. 
Salgının etkisiyle, aynı zamanda küresel çapta bir 
sosyoekonomik krizle de karşı karşıyayız. Serbest, açık 
ve kurallara dayalı bir anlayış çerçevesinde uluslararası 
ticaretin ve kargo taşımacılığının sürdürülmesi, tedarik 
zincirinin sürekliliği açısından hayatidir. Allah’ın izniyle 
koronavirüsle savaşı elbette kazanacağız. Ardından 
da yeni bir dünya gerçeğiyle karşı karşıya kalacağız. 
Bu nedenle bir taraftan mücadelemizi sürdürürken, 
diğer taraftan da salgın sonrası dönem için hazırlık 
yapmalıyız.” değerlendirmesinde bulundu.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, salgının 
üstesinden gelmek için hızlı bilgi alışverişi, önleyici 
tedbirler, yenilikçi teşhis ve tedavi yöntemlerinin 
oluşturulması konularının koordine edilmesi gerektiğini 
belirtirken, sağlık sisteminin modernleştirilmesi 
gerektiğini vurguladı. Tokayev, ülkesindeki Kovid-19 
konulu bilimsel çalışmalara da değinerek, “Kazakistan 
Bilimsel Araştırma Enstitüsü, Kovid-19’un tespiti için 
test hazırladı. Tecrübemizi paylaşmaya hazırız.” dedi. 
Salgının, Türk Konseyi ülkeleri arasındaki ticari ve 
ekonomik ilişkileri etkilediğine dikkati çeken Tokayev, 
olumsuz etkilerin sonuçlarının giderilmesi için ortak 
“hareket planı” geliştirmeyi önerdi.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, virüse karşı 
daha etkili mücadele için Türk Konseyi bünyesinde 
epidemiyolojik durumun izleneceği, analiz edileceği ve 
hastalığın yayılmasına ilişkin öngörülerin yapılacağı bir 
sistem oluşturmayı önerdi. Mirziyoyev, ülkeler arasındaki 
taşımacılık imkânlarının tam olarak kullanılması ve 
sınır geçişlerinin kolaylaştırılması gerektiğini kaydetti. 
Hiçbir ülkenin tek başına bu salgınla verimli mücadele 
edemeyeceğinin altını çizen Mirziyoyev, “Bizim birlik, 
beraberlik ve karşılıklı dayanışma ilkelerine dayanarak 
çalışmamız lazım.” dedi.
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, sınırların 
kapatılmasıyla nüfusun ve özellikle de sağlık 
çalışanlarının ihtiyaçlarının karşılanmasında 
olumsuzluklarla karşılaştıklarını belirterek, salgının 
daha da yayılmasını önlenmek için ortak eyleme gerek 
durdukları kaydetti. Günlük tüketim ürünleri, ilaç ve tıbbi 
ekipman temini için sınırlardaki engellerin azaltmasını 
istediklerini dile getirerek, Türk Konseyi’nin krizle 
mücadele fonu oluşturması önerisinde bulundu ve 
şunları söyledi: “Salgın nedeniyle bazı yurttaşlarımız 
ülkelerine dönemedi. Ülkelerinizde zor durumda kalan 
Kırgız vatandaşlarına yardımcı olmanızı istiyorum. 

Kırgızistan da ülkede bulunan Türk Konseyi üyesi 
ülkelerin vatandaşlarına yardımcı olacaktır.”
Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov, 
son derece ciddi bir sorunla karşı karşıya kaldıklarını 
vurguladı. Bu bağlamda, fikir alışverişinde bulunulması 
ve bu tehdide karşı başarılı şekilde direnmek için 
koordineli adımlar atılması gerektiğini belirten 
Berdimuhammedov, “En zor koşullarda, halklarımızın 
ortak nitelikleri olan hümanizm, karşılıklı destek ve 
dayanışma göstermeliyiz. Bugün, kararlar alırken 
daha fazla sorumluluk göstermeli, dikkatli ve öngörülü 
davranmalıyız. Çabalarımızı birleştirirsek sonuç elde 
edebiliriz.” değerlendirmesinde bulundu.
Macaristan Başbakanı Orban ise Türk Konseyi üye 
ülkelerin arasındaki ortak kültürel mirasa dikkat çekti 
ve Macaristanlıların Türk halklarını kardeş olarak 
gördüğünü söyledi. Türk Konseyi ülkelerinden özellikle 
Türkiye, Özbekistan ve Azerbaycan tarafından yapılan 
yardımlar için minnettarlığını dile getirerek “Gerçek 
dostlarınızın kim olduğunu zor zamanlar yaşadığınızda 
öğreniyorsunuz” ifadelerini kullandı.
Ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü 
Ghebreyesus, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, yeni tip 
koronavirüs ile mücadelede komşu ve birçok ülkeye 
sağlanan tıbbî malzeme desteğinden dolayı takdir 
ettiğini belirterek, “Türkiye’nin sergilediği dayanışma 
tüm dünyaya örnek olmalı.” dedi. Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı Aliyev’e de teşekkürlerini sunan 
Ghebreyesus, Türk Konseyinin Kovid-19 salgını 
konusunda sergilediği dayanışmanın tüm dünyaya 
örnek teşkil etmesi gerektiğini vurgulayarak “Umuyorum 
ki diğer ülkeler de bu dayanışma ilkesine bağlı kalacak 
ve bu görünmez ama tehlikeli düşmana karşı birlikte 
savaşacaklar.” dedi.
Türk Konseyi Olağanüstü Zirvesinin ortak bildirisinde 
sonuç olarak, “Kovid-19 pandemisinin üye ülkeler 
üzerindeki sonuçlarının bertaraf edilmesi ihtiyacı 
ile ayrım gözetmeksizin ikili ve çok taraflı işbirliği 
gerekmektedir.” denildi.



3

KIRGIZİSTAN-ÖZBEKİSTAN DIŞ TİCARET HACMİNDE ARTIŞ

KIRGIZİSTAN ÜLKEDEKİ İŞLETMELERE 177,2 MİLYON DOLARLIK 
DESTEK KREDİSİ VERMEYİ PLANLIYOR

Kırgızistan’ın, Kovid-19 salgını sebebiyle ticari faaliyetlerde 
zorluk çeken ülkedeki işletmelere 14 milyar somluk (177,2 
milyon dolar) uzun vadeli destek kredisi vermeyi planladığı 

bildirildi.
Kabar.kg haber sitesinden alınan bilgide, Kırgızistan 
Başbakan Yardımcısı Erkin Asrandiyev’in konuya ilişkin 
düzenlediği brifing sırasında yaptığı açıklamalarına yer 
verildi. Açıklamaya göre, ülkedeki özellikle küçük ve orta 
ölçekli işletmeleri destekleme amacıyla ikinci tedbir paketi 
üzerinde çalışıldığı belirtildi.
İlk önce ülkedeki ticari sektörlerin analizinin yapılarak, 
virüsten en fazla zarar gören işletmelerin tespit edileceğini 
bildiren Başbakan Yardımcısı Asrandiyev, şunları kaydetti: 
“Özellikle perakende ticaretle uğraşan veya hizmet ifa 
eden küçük işletmelere özen göstereceğiz. Küçük ve orta 
ölçekli işletmelerle büyük işletmelerin faaliyetlerinin genel 
bir analizi yapılacak. Vergi Dairesi’nin verdiği bilgiye göre 
bu işletmelerin sayısı ülkemizde 2 binden fazla. Her işletme 
için ayrıntılı bir çalışma yapılması planlanıyor.”
Başbakan Yardımcısı Asrandiyev’in açıklamalarına göre, 
verilecek destek kredisinin kaynağı, geri ödeme süresi ve 
miktarı üzerinde hâlen çalışmaların devam ettiği de gelen 
bilgiler arasında.

Kırgızistan ve Özbekistan arasındaki dış ticaret hacminin 
2019 yılı verilerine göre 339,8 milyon dolar seviyesine 
ulaştığı bildirildi.
Tazabek.kg haber sitesinden alınan bilgide, Kırgızistan 
Ekonomi Bakanlığı Basın Servisi’nin konuyla ilgili 
kamuoyuyla paylaştığı açıklamalara yer verildi. Alınan 
bilgiye göre, 2018 yılında 336,5 milyon dolar seviyesinde 
gerçekleşen iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin, 2019 
yılında % 1 oranında artarak, 339,8 milyon dolar seviyesine 
ulaştığı açıklandı.
2019 yılında Kırgızistan’dan Özbekistan’a yapılan ihracat 
hacminin 138,9 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiği, bu 
oranın 2018 yılında 158,5 seviyesinde olduğu belirtildi.
2019 yılında Özbekistan’dan Kırgızistan’a yapılan ithalat 
hacmininse 2018 yılında 178 milyon dolar olduğu, bu 
oranın 2019 yılında % 12,9 oranında artarak, 200,9 milyon 
dolar seviyesine çıktığı bildirildi.
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ERDOĞAN’DAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI’NA ONAY
Türkiye ile Kırgızistan arasında imzalanan Sosyal Güvenlik 
Anlaşması’nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından onaylandığı bildirildi.
Azattyk.org haber sitesinden alınan bilgiye göre, Türkiye 
ile Kırgızistan arasında imzalanan Sosyal Güvenlik 
Anlaşması’nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 7 
Nisan 2020 tarihinde onaylanmasının ardından 14 Nisan 
2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe 
girdiği açıklandı.
Türkiye’de çalışan Kırgızistan vatandaşları ile Kırgızistan’da 
çalışan Türkiye vatandaşlarının bir süredir merakla 
beklediği Sosyal Güvenlik Anlaşması, işçi istihdamının 
sağlamasında kolaylıklar sunacak. Söz konusu anlaşmayla 
her iki ülkenin vatandaşları ve çalışanlarının sosyal güvenlik 
haklarının mütekabiliyet esasları çerçevesinde korunması 
ve güvence altına alınması sağlanmış olacak.
Tarafların imzaladığı Sosyal Güvenlik Anlaşması’na göre, 
iki ülkede çalışma vizesi ile çalışarak, sigorta primi ödeyen 
vatandaşlar, iki ülkeden de emekli maaşı alabilecek. 
Türkiye’deki iş kanununa göre, 30 yaşındaki yabancı 
uyruklu bir kişinin 7.200 prim gününü doldurmuş olması 
gerekiyor. Türkiye’de örneğin 2019 yılında işçi vizesi alıp 
resmî olarak çalışmaya başlayan 30 yaşındaki bir kadının, 
61 yaşına geldiğinde emekli olabildiği, bu yaşın erkeklerde 
63 olduğu, bu sürecin Kırgızistan’da da hemen hemen aynı 
şartlarda gerçekleştiği belirtiliyor.

TÜRKİYE’DEN KIRGIZİSTAN’A KOVID-19 SALGININA KARŞI YARDIM

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) 
Bişkek Temsilciliği tarafından Kırgızistan’daki ihtiyaç sahibi 
ailelere gıda ve tıbbî malzeme yardımı yapıldığı bildirildi.
Anadolu Ajansı’nın Aa.com.tr haber sitesinden alınan 
bilgiye göre, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 
TİKA Bişkek Temsilciliği tarafından Kırgızistan Kızılay 

Türkiye vatandaşlarının emekli olabilmesi için kadınların 
20, erkeklerin ise 25 yılı tamamlaması gerekiyor. Emeklilik 
yaşı kadınlarda 58, erkeklerdeyse 60. Türkiye’nin 26 ülke 
ile Sosyal Güvenlik Anlaşması imzaladığı biliniyor.
Kırgızistan hükümetinin verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 
30 bin Kırgızistan vatandaşının çalıştığı ifade ediliyor. 2019 
yılında 2,6 bin Kırgızistan vatandaşının çalışma vizesi 
alarak, Göç İdaresi Müdürlüğü’ne kayıt yaptırdığı da gelen 
bilgiler arasında.
Türkiye ile Kırgızistan arasında 9 Nisan 2018 tarihinde 
Ankara’da imzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşması, 
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov 
tarafından 31 Ocak 2019 tarihinde onaylanmıştı.

Kurumu’na 400 koli gıda ve tıbbi malzeme yardımı yapıldığı 
açıklandı.
TİKA Bişkek Temsilciliği tarafından yapılan gıda yardımı 
kolilerinin içinde makarna, sıvı yağ, pirinç, domates 
salçası, süt tozu, çay ve şeker bulunduğu; tıbbî yardım 
kolilerindeyse maske, tulum, gözlük, eldiven ve dezenfektan 
malzemelerinin bulunduğu belirtildi.
TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu, kardeş ve dost 
ülkelere Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla yapılan 
yardımların önemine dikkat çekerek “TİKA, koronavirüsle 
mücadele kapsamında yardımlarını sürdürecektir. 
Malumunuz, Kırgızistan’da olağanüstü hâl ve belirli 
saatlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bundan dolayı 
insani yardım kolilerimiz, ajansımız aracılığıyla Kırgızistan 
Kızılay Kurumu’na ulaştırıldı.” ifadelerini kullandı.
Kırgızistan Kızılay Kurumu Direktörü Çıngız Cakıpov, 
yapılan yardımlar için Türkiye’ye minnettarlığını dile getirdi.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 
1992 yılından beri eğitim, kültür, ticaret ve teknoloji 
alanlarında Kırgızistan’da faaliyet gösteriyor.
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ABILGAZİYEV’DEN TOKMOK SÜT İŞLEME TESİSİNE ZİYARET

KIRGIZİSTAN ULUSLARARASI KREDİ KURULUŞLARINDAN 456,4 
MİLYON DOLARLIK YARDIM KREDİSİ ALIYOR

Kırgızistan Başbakanı Muhammedkalıy Abılgaziyev’in, 
modernizasyonu tamamlanan Tokmok Süt İşleme Tesisini 
ziyaret ettiği bildirildi.
Akchabar.kg haber sitesinden alınan bilgiye göre, Çüy 
Bölgesi’ndeki resmî temasları kapsamında Tokmok Süt 
İşleme Tesisini de ziyaret eden Kırgızistan Başbakanı 
Muhammedkalıy Abılgaziyev’in, tesisin faaliyetlerini 
yerinde incelediği bildirildi.
Tesisin tarihini hatırlatan Başbakan Abılgaziyev “1974 
yılında kurulan tesisin zengin bir geçmişi var. Bildiğiniz gibi 
SSCB’nin çöküşünden sonra, tesisteki faaliyetler askıya 
alınmıştı. Yatırımcılar sayesinde bugün bu tesisin tekrar 
faaliyetlerine başlamış olmasından dolayı çok mutluyum. 
250 ton süt işleme kapasitesine sahip tesiste, aylık 5 bin ton 
süt ürünü elde ediliyor. Bu ürünlerin % 90’ı ihraç edilecek. 
Tesiste işlenen sütten Avrupa standartlarında, kaliteli ve 
güvenli süt ürünleri imal ediliyor.” ifadelerini kullandı.
Başbakan Abılgaziyev’in, ayrıca tereyağı, peynir ve yağsız 
süt tozu üretilen bölümleri gezerek, süt nakil aşamasını da 

yerinde incelediği belirtildi.
Tesiste hâlihazırda 100’den fazla kişiye istihdam sağlandığı, 
ilerleyen aylarda üretimin tam güçle yapılması durumunda 
600 kişiye daha iş imkânı sağlanacağı ifade ediliyor. Tesisin 
modernizasyonu için Rusya-Kırgızistan Kalkınma Fonu 
tarafından 1,5 milyon dolarlık yatırım yapılmıştı.

Kırgızistan’ın, uluslararası kredi kuruluşlarından ve 
bankalardan toplamda 456,4 milyon dolarlık yardım kredisi 
aldığı bildirildi.
Kabar.kg haber sitesinden alınan bilgiye göre, Kırgızistan 
Başbakan Yardımcısı Erkinbek Asrandiyev, 17 Nisan 2020 
tarihinde düzenlediği basın toplantısında uluslararası kredi 
kuruluşlarından ve bankalardan devlet bütçesine aktarılmakta 
olan yardım kredileri hakkında bilgi verdi.
Konuya ilişkin olarak Asrandiyev şunları kaydetti: “Uluslararası 
kredi kuruluşlarından ve bankalardan yardım başlığı altında 
alınmakta olan kredilerin toplam miktarı 456,4 milyon doları 
buluyor. Bu miktar, aslında üzerinde anlaşılmış olan miktar. 
Bunun dışında, ayrıca müzakerelerin devam ettiği proje ve 
yardımlar da bulunmakta. Miktarı konusunda anlaşılan 456,5 
milyon doların, 120 milyon dolarlık kısmı 31 Mart 2020 tarihinde 

Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından bize ulaştırıldı. 
Kalan 336,4 milyon dolarlık kısım üzerinde müzakereler ve 
prosedürle ilgili işlemler devam ediyor. Bu bağlamda IMF’den 
gelecek 120 milyon dolarlık ikinci kısım üzerinde de anlaşma 
sağlandı. Prosedürlerin tamamlanmasından sonra ikinci kısım 
yardım kredisinin tarafımıza ulaştırılmasını bekliyoruz.”
Asya Kalkınma Bankası (AKB) tarafından yapılacak olan 120 
milyon dolarlık yardım kredisi üzerinde de anlaşma sağlandığını 
ve konu üzerinde bankanın yönetim kurulunda müzakerelerin 
devam ettiğini açıklayan Başbakan Yardımcısı Asrandiyev 
“Dünya Bankası’ndan da 21 milyon dolarlık yardım kredisi 
almayı planlıyoruz. Bu kredinin 12 milyon dolarlık kısmının 
prosedür işlemleri devam ediyor. Önceki gün (16 Nisan 2020 
tarihinde) yapılan meclis oturumunda Dünya Bankası’ndan 
alınacak olan yardım kredisi anlaşması olumlu karşılandı. 
Dünya Bankası’ndan alınacak kalan 9 milyon dolarlık kısım 
üzerinde de anlaşma sağlanmış durumda. Bu yardımlara ilk 
etapta tıbbî malzeme ve koruyucu ekipman alımı yapılması 
için ihale açıldı. İhale, Dünya Bankası’nın belirlediği şartlar 
altında gerçekleşecek. İslam Kalkınma Bankası (İKB) Yönetim 
Kurulu gündemine, ülkemize 15 milyon dolarlık yardım kredisi 
verilmesi konusunu götürmeyi planlıyoruz. Avrupa Birliği’nin 
28 milyon dolarlık maddi yardım yapmasını bekliyoruz. 
Almanya Kalkınma Bankası (KfW) ile ülkemize 30 milyon 
dolarlık yardım kredisi verilmesi konusu üzerinde anlaşmaya 
varmış bulunuyoruz. Bu miktar, ülkemizdeki ticari faaliyetlerin 
korunması amacıyla yapılan 14 milyar somluk (175,6 milyon 
dolar) kısmın içinde yer alıyor.” ifadelerini kullandı.
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KAZAKİSTAN’DAN KOVİD-19 İLE MÜCADELEDE ÖNLEM PAKETİ

KAZAKİSTAN’DAN İSTİHDAM ATAĞI

Kazpravda.kz haber sitesinden alınan bilgide, Kazakistan 
Enformasyon ve Toplumsal Kalkınma Bakanı Dauren 
Abayev’in 3 Nisan 2020 tarihinde konuyla ilgili yaptığı 
açıklamalarına geniş yer verildi. Bilgilendirme toplantısına 
video konferans yöntemiyle katılan Bakan Abayev, 
şunları kaydetti: “Bugün, Başbakanımız tarafından Devlet 
Komisyon Toplantısı yapıldı. Toplantıda, halkımıza istihdam 
imkânı sağlama amacıyla kabul edilen yol haritasının 
hayata geçirilmesi de dâhil olmak üzere birçok konu ele 
alındı.”
Kabul edilen istihdam yol haritasına göre, sosyal ve ulaşım 
altyapılarının, toplum hizmetlerinin ve yerleşim yerlerinin 
modernizasyonu çerçevesinde istihdam yaratılmasının 
amaçlandığını ve ayrıca yeni projelerin inşasının masaya 
yatırıldığını belirten Bakan Abayev: “147 sosyal tesis, 56 
konut ve yatakhane, 75 su tedarik tesisi, 33 gaz tedarik 
tesisi, 42 elektrik enerjisi tedarik tesisi inşa edilecek. Bu 
yapıların inşa edilmesi sürecinde 73 bin kişiye istihdam 
imkânı sağlanacak.” ifadelerini kullandı.

Kazakistan’ın Kovid-19’a karşı mücadelede kullanılmak 
üzere 23 milyar tengelik (51,4 milyon dolar) önlem paketi 
hazırladığı bildirildi.
Kaztag.kz haber sitesinden alınan bilgide, Kazakistan 
Enformasyon ve Toplumsal Uzlaşma Bakanı Dauren 
Abayev’in konuyla ilgili kamuoyuyla paylaştığı açıklamalara 
yer verildi.
Bakan Abayev, ülkenin Kovid-19 ile mücadelesi konusunda: 
“Kovid-19 ile mücadele için devlet bütçesinden 3 defa 
fon tahsisi yapıldı. 1,6 milyar tenge (3,5 milyon dolar) 
tutarındaki ilk fon tahsisi 29 Ocak 2020 tarihinde, 428,2 
milyon tenge (957 bin dolar) tutarındaki ikinci fon tahsisi 21 
Şubat 2020 tarihinde, 21,4 milyar tenge (47,8 milyon dolar) 
tutarındaki üçüncü fon tahsisi ise 25 Mart 2020 tarihinde 
yapıldı.” ifadelerini kullandı.
Bakan Abayev’in verdiği bilgilere göre, bu fonların 
Kovid-19 önlemleri kapsamında ilaçlar, tıbbi araç-gereçler, 
laboratuvar ekipmanları, dezenfektan, maske, eldiven, 
koruyucu giysi, tulum ve test kitlerinin satın alınmasında 
kullanıldığı belirtildi.
Ayrıca, Bakan Abayev bu fonların acil servislerin tam 

kapasite çalıştırılması çerçevesinde sağlık ve kamu 
çalışanlarına ek ödenek tahsisinde kullanıldığı bilgisini de 
verdi.
Haber yayına hazırlandığı sırada, Kazakistan’da 372 
Kovid-19 vakası tespit edilmiş durumda, bunlardan 26’sının 
taburcu edildiği, üçününse öldüğü açıklanmıştı.

Kazakistan’da istihdam imkânı sağlama amacıyla kabul 
edilen yol haritası çerçevesinde bazı yapıların inşa ve 
modernizasyon sürecinde birçok kişiye iş imkânı sunulacağı 
bildirildi.
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KAZAKİSTAN 2030’A KADAR 28 BARAJ KURMAYI PLANLIYOR

KAZAKİSTAN’DA 2020’DE 
22,5 MİLYON HEKTARLIK ALANA TAHIL EKİMİ

Kazakistan’da 2020 yılında 22,5 hektarlık alana tahıl ekimi 
yapılacağı bildirildi.
Kazpravda.kz haber sitesinden alınan bilgide, Kazakistan 
Tarım Bakanı Yardımcısı Aydarbek Saparov’un içinde 
bulunduğumuz 2020 yılında yapılacak tarımsal faaliyetler 
hakkındaki açıklamalarına yer verildi. Açıklamasında “2020 
yılında, toplam tahıl ekim alanı 22,5 milyon hektar olacak. 
Devlet Başkanı Kasım Comart Tokayev’in talimatlarına 
uygun olarak, ekili alanlardaki ürünlerin çeşitlendirilmesi 
ve yüksek kazançlı ürünlerin ekimine geçiş konusundaki 
çalışmalarımız devam ediyor.” ifadelerini kullanan Bakan 
Yardımcısı Saparov, 2,5 milyon ton tohumluk tahılın 
depolandığını, bu miktarın ülkenin tohum ihtiyacını 
fazlasıyla karşılayacağını belirtti.
Bakan Yardımcısı Saparov, “Bölgelerin tohum üretiminin 
gelişimini sübvanse etmek için yerel bütçelere 11,3 milyar 
tenge (26,2 milyon dolar) tarımsal destek, ayrıca bölgelerin 
ihtiyaçlarına yönelik yaklaşık 29,4 bin ton tohum ve 838,7 
bin adet fidenin satın alınması için devlet bütçesinden 2,5 
milyar tenge (5,8 milyon dolar) tahsis edilecek. Yüksek 
verim elde etmede özellikle mineral gübre kullanımı önemli 
bir rol oynamaktadır, bu sebeple içinde bulunduğumuz 2020 
yılında yerel bölgelerin ihtiyaçlarına yönelik yaklaşık 480 
bin ton gübre satın alımı yapılabilmesi için yerel bütçelere 

düzenlenen basın toplantısında Kazakistan’daki tarım 
alanlarının sulanması için altyapının modernizasyonu ve 
geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi 
verdiği belirtildi.
Bakan Mirzagaliyev, Kazakistan’da önümüzdeki 2020-2021 
yılları arasındaki dönemde 6,7 kilometre uzunlukta kanal, 4 
baraj, 239 dikey drenaj kuyusu ve 23 bine yakın su tesisinin 
yeniden inşa edileceğini; inşaat ve onarım çalışmalarında 
11 bini geçici, 77 bini daimi olmak üzere, toplamda 88 bin 
işçi istihdamının yapılacağını ifade etti.
Yeni barajların inşa edilmesi aracılığıyla ek sulama 
kaynaklarının oluşturulması gerektiğini belirten Bakan 
Mirzagaliyev, “Devlet Başkanımız Kasım Comart Tokayev, 
sulama alanlarının 3 milyon hektara çıkarılması talimatını 
vermişti. Bu sebeple 2030 yılına kadar Akmola, Aktöbe, 
Karağandı ve Cambıl bölgelerinde 28 adet barajın 
yapılması planlanıyor. Yapılacak barajlarda toplamda 3,8 
milyon metreküp su birikecek. Barajların inşa edilmesiyle 
29 bin kişiye de iş imkânı sağlanacak.” ifadelerini kullandı.
Kazakistan’ın tarım sektörünün yıllık üretim hacmi 165 
milyar tenge (386,4 milyon dolar) seviyesinde bulunuyor.

23,3 milyar tenge (54,2 milyon dolar) tahsis edilecek. Aynı 
zamanda, çiftçilerin yaklaşık 54 bin ton civarında gübre 
satın alımı yapabilmesi için 2,8 milyar tenge (6,5 milyon 
dolar) tutarında ek fon ayrılacak.” ifadelerini sözlerine 
ekledi.
Ayrıca Kazakistanlı çiftçilerin ihtiyaçlarına yönelik 1,6 
milyon litre pestisit satın alımı yapılabilmesi için devlet 
bütçesinden 5,6 milyar tenge (13 milyon dolar) tutarında ek 
fon tahsis edileceği de gelen bilgiler arasında.

Kazakistan’ın muhtelif bölgelerinde 2030 yılına kadar 28 
adet baraj yapılmasının planlandığı bildirildi.
Kazpravda.kz haber sitesinden alınan bilgide, Kazakistan 
Ekoloji, Jeoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Magzum 
Mirzagaliyev’in basın toplantısında konuyla ilgili 
yaptığı açıklamalarına yer verildi. Bakan Mirzagaliyev, 
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KAZAKİSTAN’DAN KIRGIZİSTAN VE TACİKİSTAN’A GIDA YARDIMI

Kazakistan’ın Kırgızistan ve Tacikistan’a gıda unu 
yardımında bulunduğu bildirildi.
Kabar.kg haber sitesinden alınan bilgiye göre, “Küresel 
Kovid-19 Salgını ile Mücadelede Dayanışma ve İşbirliği” 
temasıyla 10 Nisan 2020 tarihinde düzenlenen Türk 
Konseyi Devlet Başkanları Olağanüstü Toplantısına video 
konferans vasıtasıyla bağlanan Kazakistan Devlet Başkanı 
Kasım Comart Tokayev, Kırgızistan ve Tacikistan’a 5’er bin 
ton gıda unu yardımı yaptıklarını açıkladı.
Devlet Başkanı Tokayev: “Kazakistan, kardeş devletlerin 
vatandaşlarına her türlü yardımı yapıyor. Kazakistan 
olarak, komşularımızın gıda ihtiyacını karşılama adına 
Kırgızistan ve Tacikistan’a 5’er bin ton gıda unu yardımı 
yaptık.” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’DEN KAZAKİSTAN’A TIBBİ YARDIM

ile mücadele amacıyla, Kazakistan’da da faaliyet gösteren, 
Türkiye sermayeli bir ilaç şirketi tarafından üretilen 
430 kilogramlık tıbbi ilaç yardımının, Türk Hava Yolları 
Kargo Başkanlığı’na bağlı Turkish Cargo Şirketi uçağıyla 
Kazakistan’ın Almatı şehrine ulaştırıldığı belirtildi. Yardım 
kolilerinin içinde antiviral ve antibiyotik tıbbi ilaçların 
bulunduğu bilgisi verildi.
Yardım uçağını karşılamak üzere Kazakistan Dışişleri 
Bakanlığı Almatı Temsilciliği Başkanı Erlan İsakov’un da 
Almatı Havalimanı’nda hazır bulunduğu belirtildi. İsakov: 
“Bu yardım, Türkiye tarafından bize ilk defa yapılmış bir 
yardım değil. Türkiye, bundan önce bize 2 defa daha 
yardım ulaştırmıştı. Bu yardım, yapılan üçüncü yardım 
oluyor.” ifadelerini kullandı.
Türkiye Almatı Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı “Yapılan bu 
ilaç yardımı, koronavirüsle mücadele amacıyla kullanılacak. 
Tabii ki bu yardımlar, Türkiye’nin inisiyatifiyle yapılıyor. 
Türkiye Cumhuriyeti bugüne kadar dünyanın 35 ülkesine 
insani yardım yapmış durumda. Kazakistan halkının ve 
bütün dünya milletinin bu illetten kurtulmasını diliyorum. 
Çok yakın bir vakitte bu salgın hastalıktan kurtulacağımıza 
inanıyorum.” açıklamalarında bulundu.

Türkiye’nin, Kovid-19 salgını ile mücadele amacıyla 
Kazakistan’a yarım tona yakın tıbbi malzeme yardımında 
bulunduğu bildirildi.
Kazakistan merkezli Nur Haber Ajansı’nın Nur.kz 
sitesinden alınan bilgiye göre, Türkiye tarafından Kovid-19 
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KAZAKİSTAN’DA SAHRA HASTANESİ HİZMETE GİRDİ

getirilen ekipmanlarla Almatı Organize Sanayi Bölgesi’nde 
18 günde tamamlanan 280 yatak kapasiteli sahra 
hastanesinin 24 Nisan 2020 tarihinde hizmete girdiği 
açıklandı.
Hastane bünyesinde çalışacak sağlık görevlilerinin 
enfeksiyondan korunması amacıyla hastanede özel hava 
temizleme sisteminin kullanıldığı,  hastanenin giriş ve iç 
kısımlarının “kirli” ve “temiz” bölge diye ikiye ayrıldığı, bu 
temiz ve kirli bölgeler arasındaki geçişin özel bir ağ geçidiyle 
sağlandığı belirtildi. 5.850 metrekarelik hastanenin 280 
yatak kapasitesinin bulunduğu, 98 koğuşun her birinde 
yemek yeme yeri ve duş kabininin bulunduğu bilgisi verildi. 
Hastanede ayrıca her biri 14 kişilik 2 yoğun bakım ünitesi 
bulunuyor. Hastanenin başhekimi Magaz Mukaşev’in 
verdiği bilgiye göre, hastane personeli 75’i doktor olmak 
üzere yaklaşık 200 sağlık görevlisinden oluşacak. Ayrıca 
personelin arasında gönüllüler de bulunacak.

ASELSAN’DAN KAZAKİSTAN’LA YENİ İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI

Türkiye’nin savunma sanayi devi Aselsan ile Kazakistan 
arasında Sarp-Dual Uzaktan Komutalı Stabilize Silah 
Sistemi’ne yönelik yeni bir sözleşmenin imzalandığı 
bildirildi.
İhlas Haber Ajansı’nın İha.com.tr sitesinden alınan bilgiye 
göre, faaliyet yürüttüğü pazarlarda yerelleşme çalışmalarını 
sürdüren Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketi’nin, Kazakistan’ın ihtiyaçları doğrultusunda Sarp-
Dual Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi’ne yönelik 
yeni bir sözleşme imzaladığı açıklandı.
Aselsan ve Kazakistan’daki iştiraki Kazakhstan Aselsan 
Engineering Limited Şirketi (KAE), Kazakistan’ın askeri ve 
sivil alanlardaki ihtiyaçlarının azami düzeyde karşılanması 
amacıyla üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.
Aselsan’ın çeşitli kara ve deniz platformlarında kullanılabilen 
farklı konfigürasyon ve kalibrelerde geliştirdiği uzaktan 
komutalı silah sistemleri, hâlen 20 farklı ülkenin askeri 
envanterinde bulunuyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından 
TSK’nın askerî haberleşme ihtiyaçlarının karşılanması 

amacıyla 1975 yılında Ankara’da kurulan Aselsan Elektronik 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. özellikle son 17 yılda savunma 
sanayiinde elde ettiği başarılarla dünyada adından söz 
ettiren kuruluşlar arasında yer alıyor.

Kazakistan’ın Almatı şehrinde Kovid-19 salgınıyla 
mücadele amacıyla kurulan sahra hastanesinin hizmete 
girdiği bildirildi.
Nur.kz haber sitesinden alınan bilgiye göre, Avusturya’dan 
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Kazakistan’daki Sarıarka Otomobil Fabrikası’nın üçlü 
vardiyaya geçerek üretim faaliyetlerine devam ettiği 
bildirildi.
Kazpravda.kz haber sitesinden alınan bilgide, Kazakistan 
Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Beybut Atamkulov’un 
konuyla ilgili yaptığı açıklamalarına yer verildi. Yapılan 
açıklamaya göre, Kazakistan’ın Kostanay Bölgesindeki 
Sarıarka Otomobil Fabrikası işçilerinin, Kovid-19 salgını 
tehlikesine aldırmadan üçlü vardiya sistemiyle otomobil 

KAZAKİSTAN’DAKİ 
OTOMOBİL MONTAJ FABRİKASI FAALİYETLERİNE DEVAM EDİYOR

KAZAKİSTAN ULAŞIM AĞINI GELİŞTİRMEYİ PLANLIYOR

montaj faaliyetlerine devam ettikleri belirtildi.
Sarıarka Otomobil Fabrikası, içinde bulunduğumuz 2020 
yılının ilk çeyreğinde 9.694 adet otomobil imal etti. Bu oran, 
geçtiğimiz 2019 yılındaki 3.328 adetlik üretim miktarından 
% 291 daha fazla. Fabrikanın, içinde bulunduğumuz 2020 
yılında 50.000 adet otomobil üretmeyi planladığı ifade 
edildi.
Fabrikanın bu üretim seviyesine JAC, Hyundai ve Chevrolet 
gibi dünya markalarının araçlarını üreterek ulaştığı 
belirtiliyor. Kazakistan’da montajı yapılan otomobillerden 
özellikle Chevrolet’in Damas ve Labo modellerindeki 
araçları, küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından çok 
tercih ediliyor. Ayrıca içinde bulunduğumuz salgın tehlikesi 
döneminde bu araçların şehir içi yolların ilaçlanmasında da 
kullanıldığı bildirildi.
Kazakistan’ın, 2020 yılında Chevrolet lisansı altında 
çıkarmayı planladığı 26.000 adet aracın 13.000’ini ihraç 
etmeyi planladığı açıklandı.
Sarıarka Otomobil Fabrikası bünyesinde, Kazakistan 
Başbakanı Askar Mamin’in katılımıyla gerçekleşen bir 
törenle 28 Mart 2019 tarihinde yeni bir üretim bandı 
açılmıştı.

Kazakistan’ın ulaşım ağını geliştirmeyi planladığı bildirildi.
Centralasia.news haber sitesinden alınan bilgide, 
Başbakan Askar Mamin’in video konferans vasıtasıyla 
düzenlediği bakanlar kurulu toplantısında konuya ilişkin 
yaptığı açıklamalarına yer verildi. 21 Nisan 2020 tarihinde 
düzenlenen toplantıda 2025 yılına kadar ülkedeki ulaşım 
ve iletişim ağının modernizasyonu ve genişletilmesi 
konularının ele alındığı belirtildi.
Başbakan Mamin, toplantıda ülkedeki tüm karayolu ağının 

5 yıllık süre zarfında tüm talepleri karşılayabilecek bir 
seviyeye getirilmesi gerektiğini kaydetti.
21 bin kilometrelik şehirler arası, 27 bin kilometrelikse 
şehir içi yolun modernize edilerek yeniden inşa edilmesinin 
planlandığını belirten Başbakan Mamin, bu planın hayata 
geçmesi için yerli ve yabancı şirketlerin katılımıyla 
oluşturulan 112 mühendislik projesi üzerinde çalışıldığı, 
projelerin hayata geçirilme sürecinde 550 bin kişiye 
istihdam imkânının sunulacağını söyledi.
Kazakistan tarihinde böylesine muazzam bir projenin 
ilk kez uygulandığını vurgulayan Başbakan Mamin, 
“İçinde bulunduğumuz 2020 yılında karayollarımızı 
kullanan araçlar, Karağandı-Balkaş-Kapçagay, Kalbatau-
Maykapçagay, Uşaral-Dostık, Aktöbe-Astrahan gibi 
stratejik öneme sahip transit yollarımızı kullanma imkânı 
buldu.” ifadelerini kullandı.
Ülkedeki transit yolların kullanım imkânının geliştirilmesi 
gerektiğinin altını çizen Başbakan Mamin, Çimkent 
Uluslararası Havalimanı’ndaki yolcu terminali ve Türkistan 
Uluslararası Havalimanı inşasının içinde bulunduğumuz 
2020 yılında tamamlanması için talimat verildiğini belirtti.
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Kazakistan’ın ülkedeki üretim sektörüne finansal destek 
vermeyi planladığı bildirildi.
Centralasia.news haber sitesinde, Kazakistan Başbakanlığı 
Basın Servisi’nin kamuoyuyla paylaştığı açıklamalara 
yer verildi. Açıklamaya göre, Başbakanı Askar Mamin’in 
24 Nisan 2020 tarihinde video konferans vasıtasıyla milli 
ekonominin modernizasyonu konulu Devlet Komisyon 
Toplantısı düzenlediği belirtildi.
Kazakistan Ekonomi Bakanlığı’nın, Kovid-19 salgınıyla 
mücadele amacıyla kabul edilen sınırlamalardan olumsuz 
etkilenen ülkedeki stratejik ticari firmaların devlet tarafından 
desteklenmesini içeren bir proje hazırladığı açıklandı. 
Destek verilecek firmaların, sanayi, imalat, inşaat, ulaşım, 
yakıt, enerji sektörü ve madencilik sektörlerinde faaliyet 
gösterdiği ifade edildi.
Kazakistan Ekonomi Bakanı Ruslan Dalenov’un verdiği 
bilgiye göre, listeye 361 işletmenin dâhil edildiği; listedeki 
şirketlere kredi ve vergi ödemelerinin ertelenmesi, kredi 
alımının kolaylaştırılması, KDV iadesi gibi imkânların 
tanınmasının planlandığı bildirildi.
Destek verilmesi planlanan bu işletmelereyse bünyelerinde 

KAZAKİSTAN TİCARÎ İŞLETMELERE DESTEK VERMEYİ PLANLIYOR

TÜRKMENİSTAN RUSYA’DAN KOVİD-19 SALGININA KARŞI 
İLAÇ SATIN ALDI

Rusya’nın TASS Haber Ajansı’nın konuyla ilgili haberine 
yer verildi. Haberde, Rusya merkezli bir ilaç şirketi olan 
Medsintez Limited Şirketi’nin Yönetim Kurulu Başkanı 
Aleksandra Petrova’nın söz konusu ilaçla alakalı olarak 
yaptığı açıklamaları geniş yer tuttu.
Medsintez Şirketi tarafından üretimi yapılan Triazavirin 
ilacının daha önce Çin’e gönderilerek, Kovid-19 tedavisinde 
test edildiğini belirten Petrova: “Türkmenistan’ın yetkili 
makamlarınca satın alınan Triazavirin ilacının, her pakette 
20 kapsül olmak üzere 2 bin paketinin Türkmenistan’a 
teslimatını gerçekleştirmiş bulunuyoruz.” ifadelerini 
kullandı.
Ural Federal Üniversitesi, Rusya Bilimler Akademisi, Ural 
Biyofarma Teknolojileri Merkezi ve Medsintez Limited 
Şirketi’nin ortak gayretleriyle geliştirilen, geniş spektrumlu 
antiviral bir ilaç olan Triazavirin ilacının Rusya’da gribal 
enfeksiyonlara karşı tedavide kullanıldığı bilgisi verildi.

çalışan personeli işten çıkarmayarak, aylık maaşlarının 
aksatılmadan ödenmesi gibi sorumlulukların yüklendiği 
gelen bilgiler arasında.

Türkmenistan’ın, Kovid-19 salgınıyla mücadelede 
kullanmak üzere Rusya’dan ilaç satın aldığı bildirildi.
Centralasia.media haber sitesinden alınan bilgide, 
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TÜRKİYE’DEN TACİKİSTAN’A 
2019’DA 13,5 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

AVRUPA BİRLİĞİ TACİKİSTAN’A 
KOVİD-19 SALGININA KARŞI YARDIM YAPACAK

Avrupa Birliği’nin (AB), Tacikistan’a Kovid-19 ile mücadele 
kapsamında 48 milyon avroluk maddi yardım yapmayı 
planladığı bildirildi.
Tacikistan’daki Asia-Plus Haber Ajansı’nın konuyla ilgili 
yaptığı haberde, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirociddin 
Muhriddin ile AB Tacikistan Büyükelçisi Marilyn Josephson 
arasında 13 Nisan 2020 tarihinde bir görüşme yapıldığı 
açıklandı.
Büyükelçi Josephson, Kovid-19 ile mücadele sürecinde 
Tacikistan’ı desteklemek için AB tarafından 48 milyon 
avroluk yardım yapılacağını duyurdu.
Toplantıda, Kovid-19’un ülkeye yayılmasını önleme de 
dâhil olmak üzere, Tacikistan ile AB arasında çok taraflı 
iş birliğinin geliştirilmesi hususunda mevcut konular ve 
beklentilerin masaya yatırıldığı belirtildi.
Tacikistan’da yeni tür korona virüs salgınıyla mücadele 
amacıyla bağış toplamak için hesap açılmış, konuya ilişkin 
Tacikistan Dışişleri Bakanlığı’nın kamuoyuyla paylaştığı 
bilgide “Hesaba yapılan bağışlar, tıbbî yönden salgına 
karşı önlemlerin alınarak, halk sağlığının korunmasında 
kullanılacaktır. Uluslararası kurumlar, yardım kuruluşları, 

bireyler ve iş insanlarından gelecek yardımları 
memnuniyetle kabul etmeye hazırız.” ifadeleri kullanılmıştı.
Haber yayına hazırlandığı sırada, Tacikistan’da Kovid-19 
vakası tespit edildiğine yönelik resmî bir bilgi paylaşılmış 
değildi.

Türkiye tarafından Tacikistan’a 2019 yılında yapılan 
doğrudan yatırımların toplam hacminin 13,5 milyon dolar 
seviyesinde olduğu bildirildi.
Kabar.kg haber sitesinden alınan bilgide, Tacikistan’ın 
Avesta Haber Ajansı’nın konuyla ilgili yaptığı haberine 
yer verildi. Tacikistan Devlet Yatırımlar Komitesi ve Emlak 
İdaresi’nin verdiği bilgiye göre, geçtiğimiz 2019 yılında 
Türkiye tarafından yapılan yatırımların toplam hacminin 

13,5 milyon doları bulduğu, Türkiyeli iş insanlarının açtığı 
firma sayısında artış kaydedildiği ifade edildi.
Tacikistan’ın ilgili ekonomi departmanlarının verdiği 
bilgiye göre, bugüne kadar Türkiye tarafından Tacikistan 
ekonomisine yapılan doğrudan yatırımlarının toplam 
hacminin 213 milyon dolardan fazla olduğu açıklandı. Bu 
yatırımların alkolsüz içecek, boya, vernik, mobilya, otobüs 
montajı sektörlerinde yapıldığı; ayrıca işletme kurma 
amacıyla hayata geçirilen projelerde kullanıldığı belirtildi.
Bugün Tacikistan’da çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 
yaklaşık 90 Türkiyeli şirketin bulunduğu bilgisi verildi.
Türkiye-Tacikistan ortaklığında işletmelerin kurulmasının 
planlandığı, bunların arasında özellikle inşaat sektöründe 
faaliyet gösterecek işletmelere öncelik verildiği açıklandı. 
İnşaat sektöründe özellikle çok katlı konutlar için asansör 
imal eden firmaların kurulmasına yönelik öncelik tanındığı, 
buna yönelik planlanan projelerin toplam maliyetinin 500 
milyon dolar olduğu bildirildi.
Ayrıca, Türkiyeli yatırımcıların başkent Duşanbe’de yüksek 
kaliteli fiberglas su boruları üretmek için ortak bir işletme 
kurmayı planladıkları da gelen bilgiler arasında.
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TACİKİSTAN’IN 
MODERNİZE EDİLEN UN FABRİKASI FAALİYETE GİRİYOR

ilgili yaptığı açıklamalara yer verildi. Yapılan açıklamaya 
göre, Çin merkezli COFCO E&T Şirketi tarafından yeni 
ekipmanlarla modernize edilen Kombinat Ordi Duşanbe Un 
İşletmesinin modernizasyon işlemlerinin bittiği, fabrikadaki 
çeşitli programlama süreçlerinden sonra yakında faaliyete 
geçileceği açıklandı.
Tacikistan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın verdiği bilgiye 
göre, Kombinat Ordi Duşanbe Un Fabrikası’nın günlük 400 
ton buğdayı işleme gücüne sahip olacağı, bu sayede 100 
kişiye istihdam imkânı sunulacağı ifade edildi.
Tacikistan, gıda unu ihtiyacını Kazakistan’an ihraç eden 
bir ülke. Resmî istatistiklere göre, içinde bulunduğumuz 
2020 yılının ilk çeyreğinde ülkedeki birinci sınıf gıda unu 
fiyatları % 4,1 oranında pahalanmış durumda. Tacikistan’ın 
başkenti Duşanbe piyasasında 50 kilogramlık 1. sınıf gıda 
unu fiyatının 250 somoni (24 dolar) seviyesinde olduğu da 
gelen bilgiler arasında.

ÖZBEKİSTAN’DAN KIRGIZİSTAN’A İNSANİ YARDIM

Özbekistan tarafından demir yoluyla Kırgızistan’a, içinde 
bin ton un ve çok miktarda tıbbî malzemenin bulunduğu 
insani yardım yapıldığı bildirildi.
Centralasia.media haber sitesinden alınan bilgide, 
Özbekistan tarafından demir yoluyla Kırgızistan’a, içinde 
7 bin adet tulum, 20 tanesi N95 tip olmak üzere 220 adet 
gelişmiş sağlık maskesi, 20 bin adet eldiven, 500 adet 
laboratuvar gözlüğü, 200 adet pirometre (uzaktan sıcaklık 
algılama termometresi) ve 2 bin adet hızlı sonuç veren 
Kovid-19 test kitinin bulunduğu 17 vagonluk tıbbî malzeme 
ve gıda yardımı yapıldığı açıklandı.
Özbekistan tarafından yapılan insani yardımların kabul 
töreninde Kırgızistan Olağanüstü Haller Bakan Yardımcısı 
Ravşan Rıspayev, Oş Bölgesi Hükümet Temsilcisi Uzarbek 
Cılkıbayev ve Dış İşleri Bakanlığı temsilcilerinin hazır 
bulunduğu belirtildi.

Tacikistan’da modernize edilen un fabrikasının yakında 
faaliyete gireceği bildirildi.
Tacikistan Telgraf Ajansı’nın Tajik.tj haber sitesinden alınan 
bilgide, Tacikistan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın konuyla 
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İSLAM KALKINMA BANKASI’NDAN ÖZBEKİSTAN’A
KOVİD-19 SALGINI KARŞISINDA 17 MİLYON DOLARLIK YARDIM

İslam Kalkınma Bankası (İKB) tarafından Kovid-19 ile 
mücadele amacıyla Özbekistan’da yeni kurulmakta olan 
hastanelere acil tıbbî malzeme ve ekipman satın alımını 
finanse etmek için 17 milyon dolarlık yardımda bulunulacağı 
bildirildi.
Kabar.kg haber sitesinden alınan bilgide, Özbekistan Yatırım 
ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov ile İslam Kalkınma 
Bankası (İKB) Başkanı Dr. Bandar Al Hajjar arasında 
telekonferans yöntemiyle düzenlenen görüşmenin sonucunda 
yapılan konuya ilişkin açıklamalara yer verildi.

Görüşmenin sonucunda İKB Başkanı Al Hajjar, Kovid-19 
ile mücadele amacıyla Özbekistan’da yeni kurulmakta 
olan hastanelere acil tıbbi malzeme ve ekipman satın alımı 
yapılabilmesi için 46 milyon dolarlık yardım yapmaya hazır 
olduklarını ifade etti.
Ayrıca tarafların, Özbekistan’daki sağlık sistemi ile küçük 
ve orta ölçekli işletmeleri destekleme amacıyla 140 milyon 
dolarlık ek yardım paketi üzerinde de anlaştıkları bilgisi verildi.
Özbekistan, 2003 yılının Eylül ayından beri İslam Kalkınma 
Bankası’nın (İKB) üyesi konumunda.

ÖZBEKİSTAN’DAN TACİKİSTAN’A 
KOVİD-19 İLE MÜCADELEDE DESTEK

Özbekistan tarafından demir yoluyla Tacikistan’a, içinde 
un ve birçok tıbbî malzemenin bulunduğu insani yardım 
yapıldığı bildirildi.
Tacikistan Telgraf Ajansı’nın Tajikta.tj haber sitesinden 
alınan bilgiye göre, Özbekistan tarafından demir yoluyla 
Tacikistan’a, içinde bin tonluk un, tulum, maske, eldiven, 
laboratuvar gözlüğü, pirometre (uzaktan sıcaklık algılama 
termometresi) ve hızlı sonuç veren Kovid-19 test kitinin 
bulunduğu 18 vagonluk tıbbî malzeme ve gıda yardımı 
yapıldığı açıklandı.
Özbekistan tarafından yapılan 18 vagonluk insani 
yardımların kabulünde Tacikistan Başbakanı Azim İbrohim 
ve Tacikistan Sağlık Bakanı Nasim Olimzoda’nın da hazır 
bulunduğu belirtildi.
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ÖZBEKİSTAN’A SOLUNUM CİHAZI FABRİKASI KURULUYOR
Slovakya, Rusya ve Özbekistan iş birliğinde Chirana Asia 
Şirketi tarafından Özbekistan’ın başkenti Taşkent’e bağlı 
Bektemir ilçesinde yapay solunum cihazı üretimi yapacak 
bir fabrikanın kurulacağı bildirildi.
Uztag.info haber sitesinden alınan bilgide, Özbekistan 
Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığı Basın Servisi’nin konuyla 
ilgili olarak kamuoyuyla paylaştığı açıklamalara yer verildi.
Basın Servisi’nin açıklamasında “Taşkent’in Bektemir 
ilçesinde yapılacak fabrika inşaatı tamamlandıktan sonra 
içinde bulunduğumuz 2020 yılının Eylül ayına kadar tesisin 
devreye alınması bekleniyor. Üretimin ilk aşamasında 3 
milyon dolarlık yatırım ve 30 işçi istihdamının yapılması, 
ikinci aşamasında ise 5 ila 6 milyon dolarlık bir yatırımın 
ve 100 işçi istihdamının yapılması planlanıyor.” ifadeleri 
kullanıldı.
Solunum cihazlarının Slovakya, Rusya ve Özbekistan 
ortaklığında kurulan Chirana Asia Şirketi tarafından 
yapılacağını belirten Bakanlığın Basın Servisi’nin 
açıklamasında “Fabrikamızın üretim işine başlamasıyla 
birlikte Orta Asya’da ilk solunum cihazı üretimi 
gerçekleştirilmiş olacak. Bu üretim, ülkemizdeki solunum 
cihazı ithalatını azaltacak. Ayrıca, anesteziyoloji alanında 
nitelikli yabancı uzmanların ülkemize gelmesiyle cihazların 
nasıl kullanılması gerektiği konusunda seminer, satış 

sonrası yedek parça ve servis hizmetlerinin verilebilmesi 
için merkez kurulacak.” ifadeleri kaydedildi.
1935 yılından beri Avrupa’da tıbbî malzeme üretimi yapan ve 
merkezi Slovakya’da bulunan Chirana Şirketi, 2017 yılında 
Slovakya, Rusya ve Özbekistan arasında imzalanan iş 
birliği anlaşmasıyla Chirana Asia adı altında Orta Asya’daki 
alıcılarına cihazların nasıl kullanılması gerektiği konusunda 
seminer ve satış sonrası servis hizmeti veriyor.

ÖZBEKİSTAN SOSYAL KONUT YAPMAYI PLANLIYOR

Özbekistan’ın muhtelif yerlerinde 30 bin aile için sosyal 
konut inşa edilmesinin planlandığı bildirildi.
Centralasia.news haber sitesinden alınan bilgide, Devlet 
Başkanı Şavkat Mirziyoyev’in 20 Nisan 2020 tarihli basın 

toplantısında konuyla ilgili yaptığı açıklamalara yer verildi. 
30 bin aile için içinde bulunduğumuz 2020 yılında sosyal 
konut inşa edilmesinin planlandığı, konut inşaatı için gerekli 
arsa tahsisinin yapılması konusunda Devlet Başkanı 
Mirziyoyev’in talimat verdiği belirtildi.
Devlet Başkanlığı Basın Servisi’nin verdiği bilgiye göre, 
Mirziyoyev ilk olarak sektördeki eksikliklerin tespit edilmesi 
ve halkın barınma ihtiyacının yoğun olduğu bölgelerde 
konut kurulması için arsa tahsisinin öneminin altını çizdiği 
ifade edildi. Bundan dolayı Mirziyoyev’in, konut inşaat 
sektörüne devlet bütçesinden 3,6 trilyon som (355,1 milyon 
dolar) ödenek ayrılmasına yönelik talimat verdiği bildirildi.
Ayrıca Devlet Başkanı Mirziyoyev’in, şirket ve firmaların 
kredi borçlarının % 50’sinin devlet bütçesinden ödenmesine 
yönelik bir çalışma başlatılması talimatı verdiği de gelen 
bilgiler arasında.
Özbekistan ekonomisinde önemli yeri olan inşaat sektörü, 
hâlihazırda 1,3 milyon kişiye istihdam imkânı sunuyor.
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ÖZBEKİSTAN KOVİD-19 İLE MÜCADELE İÇİN 
100 MİLYON DOLARLIK FON OLUŞTURMAYI PLANLIYOR

Özbekistan’ın, Kovid19 ile mücadele kapsamında 100 
milyon dolarlık fon oluşturmayı planladığı bildirildi.
Kabar.kg haber sitesinden alınan bilgide, Özbekistan Maliye 
Bakanlığı Basın Servisi’nin konuyla ilgili açıklamalarına 
yer verildi. Açıklamaya göre, Özbekistan Maliye Bakanlığı 
ve Sağlık Bakanlığı ile Dünya Bankası arasında ülkedeki 
Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla bir dizi projenin 
hayata geçirilmesi konusunda görüşme yapıldığı belirtildi.
Hayata geçirilmesi planlanan projelerin 3 bölümden oluştuğu; 

ilkinin ülkedeki ulusal sağlık sisteminin güçlendirilmesi 
mahiyetinde; özellikle bölge ve ilçe düzeyinde hızlı 
müdahale etmeye hazır sağlık çalışanları için tıbbi ekipman 
ve malzeme alımı yapılmasının planlandığı açıklandı. Bu 
çerçevede 15 tıbbî laboratuvarın yeni tür korona virüsün 
teşhisi için test sistemleri ile donatılmasının planlandığı, 
proje maliyetinin 29,5 milyon dolar olduğu bildirildi.
Projenin ikinci bölümünde, birey ve hane halkı bazından 
maddi destek yapılmasının planlandığı belirtildi. Bunların 
arasında, özellikle dar gelirli insanlara ve 60 bin aileye 
sosyal yardım yapılması gündemde. Bu projenin 
maliyetininse 69,5 milyon dolar olduğu açıklandı.
Projenin üçüncü bölümdeyse hayata geçirilmesi planlanan 
bu projelerin uygulanması için gerekli idari kadro desteğinin 
sağlanmasının, başka bir ifadeyle bu projelerin hayata 
geçirilmesinde görev alacak kişilerin aylık giderlerinin 
tahsis edilmesi konusunun yer aldığı ifade edildi. Bu 
projenin maliyetininse 1 milyon doları bulduğu bildirildi.
Bu projelerin hayata geçirilmesi çerçevesinde Dünya 
Bankası’nın Özbekistan’a 30 milyon dolar tahsis etmesi 
bekleniyor. Gelecek yardımların tıbbî ekipman, koruyucu 
malzeme ve ilaç alımında kullanılacağı gelen bilgiler 
arasında.


