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Türkiye, 2020 yılının Aralık ayında Demir İpek Yoluyla 
Orta Asya üstünden Çin’e ilk ihracat trenlerini gönderdi. 
Anadolu Ajansı’nın (AA) aa.com.tr haber sitesinin, 
Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Basın Servisi’nin 
konuyla ilgili olarak kamuoyuyla paylaştığı açıklamalarda, 
12 Aralık 2020 ve 20 Aralık 2020 tarihlerinde iki 
defa Çin’e ihracat treninin gönderildiği bildirildi. 
İlk ihracat treninin 12 Aralık 2020 tarihinde düzenlenen 
uğurlama töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Adil Karaismailoğlu, 18 yıldır ilmek ilmek işledikleri ulaşım 
altyapısıyla, güçlü yarınlara emin adımlarla ilerlediklerini 
aktardı ve bu kapsamda Çin, Asya, Avrupa ve Orta Doğu’yu 
birbirine bağlayan bir altyapı ve ulaşım ağı üzerinde yer alan 
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattının (BTK) öneminden bahsetti. 
Faaliyetlerine 30 Ekim 2017 tarihinde başlayan bu hattın, 
Asya ve Avrupa arasında demir yolu yük taşımacılığı alanında 
yeni bir çağ başlattığını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, söz 
konusu demir yolu hattının Pekin’den Londra’ya uzanan orta 
koridorun ve Kazakistan’dan Türkiye’ye ulaşan Demir İpek 
Yolu’nun en stratejik bağlantı noktası olduğunu vurguladı. 
Türkiye’nin 20 Aralık 2020 tarihinde Çin’e gönderdiği ikinci 
tren için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan 
yazılı açıklamada, içerisinde 1.400 adet buzdolabı yüküyle 
42 vagon/konteynerden oluşan ikinci ihracat treninin Tekirdağ 
Çerkezköy’den 20 Aralık 2020 tarihinde uğurlandığı belirtildi.  
Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, 

Türkiye’den Çin’e giden ilk ihracat treninin 23 Aralık 
2020 tarihinde düzenlenen karşılama töreninde yaptığı 
konuşmada “Atalarımız, ekonomik faaliyetleri geliştirmek 
için güvenli ve istikrarlı ulaşım yollarının öneminin 
farkındaydı. Bu nedenle Asya ile Avrupa arasında malların 
taşınmasını sağlayan bir ‘yol’ yarattılar. Bugün, yüzyıllar 
sonra yine onların yollarını takip ediyoruz. Teknolojinin ve 
modernleşmenin sağladığı imkânlarla modern bir İpek Yolu 
inşa ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu. Büyükelçi 
Önen, Türkiye’den Orta Asya’ya giden ikinci trenin de yeni 
yıldan sonra Çin’e varmasını beklediklerini sözlerine ekledi. 
Türkiye’nin 42 konteynerlik beyaz eşya taşıyan ihracat trenleri 
iki kıta, iki deniz ve beş ülke geçerek, Kafkaslar ve Orta Asya 
üstünden yüklerini 12 günde tarihi İpek Yolunun başlangıç 
merkezi, Çin’in Şian (Xi’an) şehrine ulaştırıyor. 
Trenler, Türkiye’de 2 bin 323 kilometre, Gürcistan’da 220 
kilometre, Azerbaycan’da 430 kilometre, Hazar Denizi’nde 420 
kilometre, Kazakistan’da 3 bin 200 kilometre ve Çin’de 2 bin 100 
kilometre olmak üzere toplamda 8 bin 693 kilometre yol kat ediyor. 
Türkiye’den gönderilen ihracat trenlerinin, Kovid-19 salgını 
sürecinde Demir İpek Yolu’nun giderek önem kazandığını 
göstermesi açısından önemli rol üstlendiği belirtiliyor.  
Bu tür girişimlerle, geçmişteki İpek Yolunun canlanması 
bekleniyor. Ayrıca Orta Asya’nın kuzeyi ve güneyine uzanan 
çeşitli projelerle bölgenin bir kavşağa dönüşmesi dünyadaki 
önemini tekrar artıracaktır.

TÜRKİYE’DEN ÇİN’E 
ORTA ASYA ÜSTÜNDEN KONTEYNER TRENLERİ SEFERE BAŞLADI
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TÜRKİYE-KIRGIZİSTAN 
TİCARET VE SANAYİ ODASI FORUMU ÜYELERİ BİR ARAYA GELDİ

Türkiye-Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu üyeleri 
tarafından videokonferans yöntemiyle bir araya geldiği, 
düzenlenen toplantıya Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi 
Kubanıçbek Ömüraliyev’in de katıldığı bildirildi. 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) resmî tobb.org.tr 
sitesinden alınan bilgide, Türkiye-Kırgızistan Ticaret ve Sanayi 
Odası Forumu üyeleri tarafından düzenlenen toplantıya 
yer verildi. Alınan bilgiye göre, Türkiye-Kırgızistan Ticaret 
ve Sanayi Odası Forumu Türkiye Tarafı Üyeleri tarafından, 
videokonferans aracılığı ile toplantı düzenlendiği, Forum 
Eş Başkanı Aydın Mistaçoğlu başkanlığındaki toplantıya, 
Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev’in de 
katıldığı açıklandı.
Toplantının açılışında söz alan Eş Başkan Aydın Mistaçoğlu, 
Kırgızistan’da çeşitli sektörlerde 300 civarında Türkiye 
sermayeli firmanın faaliyet gösterdiğini, bu firmaların, 5 bini 
aşkın Kırgızistan vatandaşına istihdam sağladığını ifade 

ederek Türkiye’nin, Kırgızistan’a en çok yatırım yapan ilk 5 
ülke arasında yer aldığını belirtti.
Yarım milyar dolar düzeyindeki iki ülke arasındaki ticaret 
hacminin, toplamda 90 milyonluk iki kardeş ülkenin insan 
potansiyeli olarak yeterli olmadığını vurgulayan Mistaçoğlu, 
belirlenen 1 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılacağına 
inandığını belirtti. Eş Başkan Aydın Mistaçoğlu ayrıca, Türkiye-
Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu’nun, ikili ticaret ve 
yatırım ilişkilerine katkı sağlayacağını inandığını ifade etti.
Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev de iki ülke arasındaki 
ticaret hacminin potansiyeli yansıtmadığına ve bu rakamın 
daha da fazla olması gerektiği düşüncelerine katıldığını ifade 
ederek, Kırgızistan hükümetinin, yatırımcıları teşvik etmek 
amacıyla bazı vergilerden kendilerini muaf tuttuğunu ve 
kolaylıklar sağladığını belirtti. Türkiyeli firmalar ile Kırgızistanlı 
firmaların daha fazla iş birliği içerisinde olması gerektiği ve 
karşılıklı yatırımları arttırmaları gerektiğine dikkat çekti. Açılış 
konuşmalarının ardından, Türkiye-Kırgızistan Ticaret ve 
Sanayi Odası Forumu üyelerinin birer söz alarak kendilerini 
tanıttığı; sorun, talep ve önerilerini dile getirdikleri bilgisi verildi.
Türkiye-Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Kırgızistan Ticaret ve 
Sanayi Odası (CCI KR) tarafından 2018 yılında kurulmuştu. 
Oda’nın Türkiye tarafı Başkan ve üyeleri TOBB, Kırgızistan 
tarafı üyeleri de CCI KR tarafından belirleniyor. Yıllık ekonomi 
zirveleri, ortak yönetim kurulu toplantıları, iş forumları, iş 
görüşmeleri ve iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmeye 
dönük çalışmalar, Türkiye-Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası 
Forumu’nun ana çalışma alanlarını teşkil ediyor.

Kırgızistan Başbakan Vekili Artyom Novikov’un, Özbekistan’ın 
Fergana şehrine günübirlik bir ziyaret düzenlediği, Özbekistan 
Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov ile bir araya 
geldiği bildirildi.
Kabar.kg sitesinden alınan bilgide, Kırgızistan Başbakanlığı 
Basın Servisinin konuyla ilgili olarak kamuoyuyla paylaştığı 
açıklamalara yer verildi. Alınan bilgiye göre, Başbakan Vekili 
Artyom Novikov’un 8 Aralık 2020 tarihinde Özbekistan’ın Fer-
gana şehrine günübirlik bir ziyarette bulunduğu, bu çerçevede 
Özbekistan Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov 
ile bir görüşme gerçekleştirdiği açıklandı.
Heyetler arası yapılan görüşmede tarafların, iki ülke arasında-
ki ticari ve ekonomik iş birliği konularını tüm yönleriyle masaya 
yatırdığı belirtildi.
Görüşmede özellikle, içinde bulunduğumuz 2020 yılının Aralık 
ayı sonuna kadar hayata geçirilen ortak yatırım projeleri ve 
sanayi sektöründe uygulanması planlanan bir dizi iş birliği 
konularının da ele alındığı bilgisi verildi.
Tarafların, her iki ülkenin de ihracat alanını genişletmesi ve 
bu çerçevede yeni pazarlara girmiş olmasını göz önünde bu-
lundurarak, uluslararası taşımacılık sektörünün gelişimi, ortak 

ticaret ve toptan dağıtım altyapısının iyileştirilmesi konularına 
ehemmiyet verdiği ifade edildi.Görüşmenin nihai bölümünde, 
daha önce taraflar arasında imzalanan Mali İşbirliği An-
laşması çerçevesinde, 50 milyon dolarlık kuruluş sermayesi 
ile Kırgızistan-Özbekistan Yatırım Fonu’nun kurulması ve iki 
ülkenin gümrük alanındaki iş birliği faaliyetleri için bir çalış-
ma grubunun oluşturulmasının kararlaştırıldığı bildirildi. İkili iş 
birliğinin genişletilmesi ve derinleştirilmesi için bir yol haritası 
üzerinde anlaşmaya varıldığı da gelen bilgiler arasında.

KIRGIZİSTAN BAŞBAKAN VEKİLİ 
NOVİKOV ÖZBEKİSTAN’I ZİYARET ETTİ
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KIRGIZİSTAN SAĞLIK BAKANI 
MOSKOVA’DA RUSYALI MEVKİDAŞI MURAŞKO İLE GÖRÜŞTÜ

Kırgızistan Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev’in, 
Moskova’da Rusyalı mevkidaşı Mihail Muraşko ile Sputnik V 
aşısının Kırgızistan’da üretilmesi ve insani yardım konusunda 
bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.
Kabar.kg sitesinden alınan bilgide, Kırgızistan Dışişleri 
Bakanlığı Basın Servisi’nin konuyla ilgili olarak kamuoyuyla 
paylaştığı açıklamalara yer verildi. Alınan bilgiye göre, 
Kırgızistan Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev’in, 
Moskova’da 15 Aralık 2020 tarihinde Rusyalı mevkidaşı 
Mihail Muraşko ile bir görüşme gerçekleştirdiği, görüşmede 
koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele bağlamında iki 

ülke arasında iş birliği yapılmasına yönelik konuların masaya 
yatırıldığı, özellikle Sputnik V aşısının Kırgızistan’da üretilmesi 
ve insani yardım konusunun ele alındığı açıklandı.
Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 
Rusya tarafından Kırgızistan’a yapılan insani yardımlar 
için mevkidaşı Muraşko’ya şükranlarını sunan Bakan 
Beyşenaliyev, Kırgızistan’da koronavirüs vakalarının tepe 
noktasının görüldüğü 2020 yılının Temmuz ayında ülkede 
kötüye giden sağlık durumunun kontrol altına alınmasında 
bir grup Rusyalı sağlık çalışanının gayretlerinin önemli rol 
oynadığına dikkat çektiği belirtildi.
Görüşmede yeni tip koronavirüs vakalarında dünyada 
yaşanan artışa dikkat çeken iki bakanın, Rusya’nın salgınla 
mücadeledeki tecrübesinin dikkate alınarak, iki ülkenin ortak 
önlemler alması, Kırgızistan’a insani yardım gönderilmesi 
ve özellikle Sputnik V aşısının tedariki konularının masaya 
yatırıldığı ifade edildi.
Rusya Sağlık Bakanı Muraşko, iki devlet arasındaki dostluk 
ilişkilerinin göz önünde bulundurularak, koronavirüs salgınıyla 
mücadele kapsamında Rusya tarafından Kırgızistan’a insani 
yardım sağlama konusuna özel önem verdiklerini dile getirdi.
Toplantının ardından salgınla mücadele kapsamında taraflar 
arasındaki çalışmaların devam edeceği bildirildi.

TÜRKİYE MAARİF VAKFI YÖNETİMİ 
KIRGIZİSTAN BÜYÜKELÇİSİ ÖMÜRALİYEV’İ ZİYARET ETTİ

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı ve üyelerinin, Kırgızistan’ın 
Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev’i ziyaret ettiği 
bildirildi.
Kabar.kg sitesinden alınan bilgide, Kırgızistan Dışişleri 
Bakanlığı Basın Servisi’nin konuyla ilgili olarak kamuoyuyla 
paylaştığı açıklamalara yer verildi. Alınan bilgiye göre, 
Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, 
mütevelli heyet üyeleri Doç. Dr. Cahit Bağcı ve Prof. Dr. 
Cihad Demirli’nin 18 Aralık 2020 tarihinde Kırgızistan’ın 
Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev ile bir araya 
geldiği, yapılan görüşmede vakfın Kırgızistan’daki eğitim 
faaliyetlerine ilişkin fikir alışverişinde bulunulduğu açıklandı.
Görüşmede tarafların, vakıf tarafından Kırgızistan’da özel 
eğitim kurumlarının kurulması ve çalıştırılması konusunda 
Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanlığı ile Türkiye Maarif Vakfı 
arasında imzalanan anlaşmanın uygulanması konusunu 
ele aldığı belirtildi.
Büyükelçi Ömüraliyev’le yapılan görüşmede Maarif 
Vakfı Başkanı Akgün’ün, söz konusu anlaşmanın hayata 

geçirilmesi çerçevesinde Türkiye Maarif Vakfı tarafından 
Kırgızistan’da bir çalışma bürosunun açıldığını, önümüzdeki 
2021 yılında başkent Bişkek’te ilk ve orta öğretim 
kademelerini kapsayacak bir okulun devreye alınmasının 
planlandığını ifade ettiği de gelen bilgiler arasında.
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KIRGIZİSTAN’DA HAFİF TİCARİ ARAÇLARA 
AMBULANS EKİPMANI MONTAJI YAPILMASI PLANLANIYOR

KIRGIZİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI KAZAKBAYEV 
BÜYÜKELÇİ FIRAT’I KABUL ETTİ

Türkiye Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kâmil Fırat’ın, Kırgızistan 
Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev’i makamında ziyaret 
ettiği bildirildi.
Kabar.kg sitesinden alınan bilgide, Kırgızistan Dışişleri 
Bakanlığı Basın Servisi’nin konuyla ilgili olarak kamuoyuyla 
paylaştığı açıklamaya yer verildi. Alınan bilgiye göre, 
Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev’in 21 Aralık 2020 
tarihinde Türkiye Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kâmil Fırat’ı 
kabul ettiği açıklandı.
Taraflar arasında yapılan görüşmede, 9-11 Kasım 2020 
tarihinde Bakan Kazakbayev’in Türkiye’yi ziyareti ve iki ülke 
arasındaki güncel konuların ele alındığı belirtildi.
Bakan Kazakbayev, çalışma gezisinin ardından edindiği 
izlenimlerine dayanarak, Türkiye ve Kırgızistan arasındaki 
stratejik ilişkilerin olumlu yönde seyrettiğini ifade etti.
Büyükelçi Fırat, iki ülke arasındaki siyasi, ticari ve kültürel 
münasebetlerin daha da geliştirilmesi gerektiğini, Türkiye 
olarak bu çerçevede kardeş ülkelere yardımcı olmaya her 
zaman hazır olduklarını dile getirdi.
Küresel koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin de masaya 
yatırıldığı görüşmede, Bakan Kazakbayev’in salgın sürecince 
Kırgızistan’a yapılan insani yardımlardan dolayı; özellikle 
TİKA tarafından kurulan hastanenin tahsisi, yapay solunum 

cihazları ve müteaddit defalar yapılan tıbbi yardımlar için 
Türkiye’ye şükranlarını sunduğu kaydedildi.
Büyükelçi Fırat, TİKA tarafından yapımı tamamlanan 
Kırgızistan-Türkiye Dostluk Hastanesi’nin resmî açılış törenini 
Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve beraberindeki 
heyetin teşrif edeceğin ve Türkiyeli iş insanlarının Isık Göl İş 
Forumu’na katılacağı haberini verdi.
Tarafların, iki ülke arasındaki ticari iş birliği, dış ticaret hacmi, 
yatırım ortaklıkları, iki ülke çıkarları doğrultusunda projelerin 
hayata geçilmesi gibi konuları da görüştüğü gelen bilgiler 
arasında.

Kırgızistan’daki özel bir işletmede ülkedeki sağlık sektöründe 
kullanılmak üzere bazı hafif ticari araç modellerine ekipman 
montajı yapılarak ambulans üretiminin planlandığı bildirildi.
Sputnik.kg sitesinden alınan bilgide, Kırgızistan Başbakan 
Yardımcısı Ravşan Sabirov’un 18 Aralık 2020 tarihinde Oş 
Bölgesine bağlı Ken Say kasabasındaki araç montaj ve tekstil 
işletmelerini ziyaretiyle ilgili başlıklara yer verildi. Alınan bilgiye 

göre, Kırgızistan’ın Oş Bölgesine bağlı Ken Say kasabasında 
bulunan özel bir işletmede ülkedeki sağlık sektöründe 
kullanılmak üzere bazı hafif ticari araç ve minibüs modellerine 
gerekli ekipman montajının yapılarak, 30 adet ambulans 
üretiminin planlandığı açıklandı.
İşletme müdürü Abdumanap Kudayberdiyev’in verdiği bilgiye 
göre, ülkede bulunan Rusya yapımı GAZelle ve Lada Largus 
başta olmak üzere Ford Transit gibi araçların ambulansa 
dönüştürülmesi için ekipman montaj çalışmalarının organize 
edilmekte olduğu belirtildi.
Kudayberdiyev, yaptığı açıklamada “Günlük 1 adet ambulans 
montajı yapmayı planlıyoruz. Normal bir minibüsün gövde ve 
şasisine ambulans için gerekli teçhizatın montajını yapacağız. 
B sınıfı olacak bu ambulanslara istendiği takdirde yapay 
solunum cihazı da takılabilecek. Ayrıca taşınabilir yapay 
solunum cihazı, röntgen ve X-Ray gibi cihazları üretmeyi de 
planlıyoruz. Geçenlerde tarafımıza örnek olarak Rusya yapımı 
bir yapay solunum cihazı getirildi. Elektrikli otobüs üretimi de 
planlarımız arasında yer alıyor.” ifadelerini kullandı.
Görüşmede Başbakan Yardımcısı Sabirov, hükümetin 
ülkedeki sanayi kuruluşlarına destek vereceğine olan güvenini 
dile getirdi.
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İRAN BÜYÜKELÇİSİ 
KIRGIZİSTAN’IN OŞ BÖLGESİNİ ZİYARET ETTİ

KIRGIZİSTAN’DA ÖZBEKİSTAN’IN DESTEĞİYLE KURULAN 
SAHRA HASTANESİ DEVREYE ALINDI

Bakanlığı’nın konuyla ilgili olarak kamuoyuyla paylaştığı 
açıklamaya yer verildi. Alınan bilgiye göre, Kırgızistan’ın Batken 
Bölgesine bağlı Kadamcay ilçesinde Özbekistan’ın desteğiyle 
kurulumu tamamlanan 200 yataklı sahra hastanesinin 22 
Aralık 2020 tarihinde törenle devreye alındığı açıklandı.
Düzenlenen açılış törenine Kırgızistan Sağlık Bakanı Alımkadır 
Beyşenaliyev ve Özbekistan Sağlık Bakan Yardımcısı Amrilla 
İnoyatov başta olmak üzere Kırgızistan Batken Bölgesi 
Hükümet Temsilcisi Yardımcısı Munarbek Nasirov ve sağlık 
çalışanlarının katıldığı belirtildi.
Hızlı kurulumu sayesinde kısa sürede yapımı tamamlanan 
ve 2 bölümden oluşan hastanenin, Avrupa’dan getirilen 
ekipmanlarla donatıldığı, koronavirüs (Kovid-19) hastası 
kişilerin tedavisi için hizmet vereceği ifade edildi.
Sağlık Bakanı Beyşenaliyev’in, yaptığı konuşmada 
yardımlarından dolayı Özbekistanlı yetkililere teşekkür ettiği 
kaydedildi.
Özbekistan, küresel koronavirüs (Kovid-19) salgını süreci 
başladığından beri Kırgızistan’a birçok defa tıbbi malzeme ve 
gıda yardımında bulunmuştu.
.

Kırgızistan’ın Batken Bölgesinde Özbekistan’ın desteğiyle 
kurulan sahra hastanesinin törenle devreye girdiği bildirildi.
Sputniknews.ru sitesinden alınan bilgide, Kırgızistan Sağlık 

İran Bişkek Büyükelçisi Said Harrazi’nin, Kırgızistan’ın Oş 
Bölgesini ziyaret ettiği, Oş Bölgesi Hükümet Temsilcisi Carasul 
Abduraimov ile bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.
Kabar.kg sitesinden alınan bilgide, Kırgızistan Oş Bölgesi 
Hükümet Temsilciğinin konuyla ilgili olarak kamuoyuyla 
paylaştığı açıklamalara yer verildi. Alınan bilgiye göre, İran 
Bişkek Büyükelçisi Said Harrazi’nin 21 Aralık 2020 tarihinde 
Oş Bölgesini ziyaret ettiği, Kırgızistan Oş Bölgesi Hükümet 
Temsilcisi Carasul Abduraimov’la bir görüşme gerçekleştirdiği 
açıklandı.
Taraflar arasında yapılan görüşmede, iki ülke arasındaki siyasi 
ve ticari ilişkilerin ele alındığı belirtildi.
Büyükelçi Harrazi, yapılan toplantının tarihi öneme sahip 
olduğunu vurgulayarak, 29 yıl önce bugün 21 Aralık 1991 
tarihinde İran’ın Kırgızistan’ın bağımsızlığını tanıdığını, 
böylece iki ülke arasındaki ilişkilerin resmî olarak başladığını 
ifade etti.
Hükümet Temsilcisi Abduraimov, iki ülke arasındaki ilişkilerin 
önemine dikkat çekerek, Kırgızistan’daki et tüketimi ihtiyacının 
giderilmesi adına ülkedeki kanatlı hayvan yetiştiriciliğinin 

geliştirilmesi için İran’ın tecrübesinden yararlanılmasına 
yönelik projeler üzerinde çalıştıklarını vurguladı.
Ayrıca Abduraimov’un, görüşmede “Oş Bölgesinde tıbbi 
malzeme, koruyucu maske ve plastik pet şişe imalatı yapan 
tesisler kurmayı planlıyoruz. Temel hammadde tedarikini 
İran’dan karşılayacak, büyük ölçekli tesis projeleri başlatacağız. 
Bu projeleri hayata geçirmek için bölgesel olarak imkânımız 
var.” ifadelerini kullandığı da gelen bilgiler arasında.
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KAZAKİSTAN’DA KATI ATIK TABANLI 
ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİ KURULMASI PLANLANIYOR

Kazakistan’da katı atık tabanlı elektrik üretim tesislerinin 
kurulmasının planlandığı bildirildi.
Kazakistan’ın resmî Kazakstanskaya Pravda Gazetesi’nin 
Kazpravda.kz haber sitesinden alınan bilgide, Kazakistan 
Ekoloji, Jeoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Magzum 
Mirzagaliyev’in Bakanlar Kurulunda konuyla ilgili olarak yaptığı 
açıklamalarına yer verildi. Alınan bilgiye göre, Kazakistan’ın ilk 
etapta altı şehrinde katı atık tabanlı elektrik üretim tesisinin 
kurulmasının planlandığı, ilgili yasa tasarısının 24 Kasım 
2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Kasım Comart Tokayev’in 
onayından geçtiği duyuruldu.
Bakan Mirzagaliyev, Bakanlar Kurulunda yaptığı açıklamada 
“Ülkedeki yapısal katı atıkların geri dönüşüm sorununu çözüme 
kavuşturma çerçevesinde kabul edilen yasal düzenleme 
uyarınca sistematik olarak ‘Waste to Energy’ (atıktan enerji 
üretimi) teknolojisine geçmeyi planlıyoruz. Bu teknoloji, 
katı atıkların yakılarak ısıya çevrilmesi ve bu ısıdan elektrik 
enerjisi üretilerek halkın kullanımına sunulması işlemlerini 
kapsıyor. Kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Tokayev, ilgili 
yasa tasarısını imzalamış bulunuyor.” ifadelerini kullandı.
Projenin, ilk aşamada belirlenen 6 pilot bölgede hayata 
geçirilmesinin planlandığını; bunların Aktöbe, Almatı, Atırav, 
Nur-Sultan, Taraz ve Çimkent şehirleri olduğunu belirten 

Bakan Mirzagaliyev, “İlgili bölge valileriyle proje için gerekli 
olan arsa tahsisinin yapılması konusunda çalışmalar 
sürüyor. Projenin, ilgili pilot bölgelerde başarılı olması 
durumunda, diğer şehirlerde de bu tür tesislerin kurulması 
planlanıyor.”açıklamasında da bulundu.
Kazakistan’da katı atık tabanlı elektrik üretim teknolojisi 
sayesinde 2025 yılına kadar ülkedeki katık atık geri dönüşüm 
hacminin % 30 seviyesine çıkarılmasının planlandığı da gelen 
bilgiler arasında.

DÜNYA PETROL REZERVİ SIRALAMASINDA KAZAKİSTAN 11. SIRADA

DDünya petrol rezervi sıralamasında Kazakistan’ın 11. 
sırada bulunduğu bildirildi.
Kazakistan’ın resmî Kazakstanskaya Pravda Gazetesi’nin 
Kazpravda.kz sitesinden alınan bilgide, Energyprom.
kz haber portalının konuyla ilgili olarak yaptığı haberine 
yer verildi. Alınan bilgiye göre, 2020 yılı dünyanın en çok 
petrol rezervine sahip olan ülkeler sıralamasının belli 

olduğu, dünya petrol rezervi sıralamasında yıllık 30 milyar 
varil üretim hacmiyle Kazakistan’ın 11. sırada yer aldığı 
açıklandı.
Sıralamanın en tepesinde yıllık 302 milyar varil üretim 
hacmiyle Venezuela bulunuyor, 2. sırada 266 milyar varille 
Suudi Arabistan, 169 milyar varille Kanada ise 3. sırada 
yer alıyor.
Kazakistan’da 2020 yılının Ocak-Ekim döneminde 6,5 
trilyon tenge değerinde (15,4 milyar dolar) 61,2 milyon 
tonluk ham petrol üretiminin yapıldığı belirtildi.
Ülkede petrol üretimi yapılan iki ana bölgeden Atırav 
Bölgesinde toplam üretim hacminin % 64’ü, Mangıstav 
Bölgesinde ise % 22,8’i karşılanıyor.
Kazakistan tarafından 2020 yılının Ocak-Eylül döneminde 
18,7 milyar dolar değerinde 55 milyon tonluk petrol ihracatı 
yapıldığı bilgisi verildi. 18,6 milyar dolar değerinde 54,6 
milyon tonluk petrolün İtalya, Hollanda ve Hindistan’a ihraç 
edildiği, başta Özbekistan olmak üzere Bağımsız Devletler 
Topluluğu (BDT) ülkelerine 120,3 milyon dolar değerinde 
439,4 bin ton ham petrol ihracatı yapıldığı da gelen bilgiler 
arasında.
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KAZAKİSTAN’DA SPUTNİK V AŞISI UYGULAMASINA GEÇİLECEK
Kazakistan’da koronavirüs salgınına karşı Rusya tarafından 
üretilen Sputnik V aşısının toplu uygulamasına geçileceği 
bildirildi.
Kazakistan’ın resmî Kazakstanskaya Pravda Gazetesi’nin 
Kazpravda.kz haber sitesinden alınan bilgide, Kazakistan 
Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi’nin konuyla ilgili olarak 
kamuoyuyla paylaştığı açıklamalara yer verildi. Alınan bilgiye 
göre, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Comart Tokayev 
ve Başbakan Askar Mamin arasında 4 Aralık 2020 tarihinde 
yapılan görüşmede koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı 
2021 yılının başlarından itibaren ülkede toplu Sputnik V aşısı 
uygulamasına geçilmesinin planlandığı açıklandı.
Başbakan Mamin tarafından Cumhurbaşkanı Tokayev’le 
yapılan görüşmede Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapılan 
anlaşma doğrultusunda, ülkede Sputnik V aşısının üretimine 
22 Aralık 2020 tarihinde başlanacağı da ifade edildi.
Kazakistan’da gönüllü aşı uygulamasına 2021 yılının 
başlarından itibaren geçilmesi konusunda planlamaların 
yapıldığı, aşı uygulama sürecinde ilk aşamada, sağlık 
çalışanları, öğretmenler ve güvenlik birimleri gibi toplumun 
enfeksiyon kapma riski en yüksek olan gruplarına öncelik 
tanınacağı da gelen bilgiler arasında.

KAZAKİSTAN’DA RUSYA’NIN 
ORTA MENZİLLİ NAKLİYE HELİKOPTERLERİ ÜRETİLMEYE BAŞLANDI

Kazakistan’ın Almatı şehrindeki tesiste Rusya’nın orta menzilli 
nakliye helikopteri Mi-8 AMT’nin üretimine başlandığı, ilk 
teslimatın törenle yapıldığı bildirildi.
Trend.az sitesinden alınan bilgiye göre, Kazakistan’ın Almatı 

şehrindeki 405 Numaralı Hava Taşıtları Bakım ve Onarım 
Tesisinde Moskova merkezli Russian Helicopters Şirketi 
iştirakiyle Rusya’nın standart orta menzilli nakliye helikopteri 
olan Mi-8 AMT’nin montajına başlandığı, ilk parti teslimatın 
12 Aralık 2020 tarihinde törenle Kazakistan Acil Durumlar 
Bakanlığı’na yapıldığı açıklandı.
Almatı’da düzenlenen teslimat törenine, Moskova merkezli 
Russian Helicopters Şirketi yetkilileri ile Kazakistan Hükümet 
üyelerinin katıldığı belirtildi.
Proje konusundaki iş birliği çalışmalarına, Kazakistan’ın 
Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in 2015 
yılında Rusya’ya yaptığı resmî ziyaret sonrası verdiği talimat 
doğrultusunda başlandığı kaydedildi.
Mi-8 tipi helikopterler, ilk defa 1960’lı yılların başında 
Sovyetler Birliği tarafından askeri görevler için imal edilmiş, 
sonraki yıllarda sivil görevlerde de kullanılmaya başlanmıştı. 
Çift motora sahip, standart orta menzilli bir nakliye helikopteri 
olan Mi-8 AMT tipi helikopterler, günümüzde 50’den fazla 
ülkede çeşitli sivil ve askeri görevler için kullanılıyor.
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KAZAKİSTAN’DA BETON YAPI MALZEMESİ ÜRETİM TESİSİ AÇILDI

KAZAKİSTAN’IN QAZCOVID-IN AŞISI %96 ETKİLİ

Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da beton yapı malzemeleri 
üreten bir tesisin, Başbakan Askar Mamin’in de katıldığı 
törenle devreye alındığı bildirildi.
Centralasia.news sitesinden alınan bilgide, Kazakistan 
Başbakanlığı Basın Servisi’nin konuyla ilgili olarak 
kamuoyuyla paylaştığı açıklamalara yer verildi. Alınan 
bilgiye göre, Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da beton 
yapı malzemeleri üretecek ModeX Modüler Yapı Teknolojileri 
İşletmesinin törenle faaliyete girdiği, 12 Aralık 2020 tarihinde 
düzenlenen açılış törenine Kazakistan Başbakanı Askar 
Mamin’in de katıldığı açıklandı.
Başbakanlık Basın Servisi’nin paylaştığı bilgiye göre, tesisin 
konut inşaatları için modüler taşıyıcı beton duvar bloğu 
üretimi yapacağı, tesisin ürettiği beton blokların tüm kalite ve 
dayanıklılık testlerini başarıyla geçtiği belirtildi.
Başbakan Mamin’in, tesisin devreye alınmasıyla ülkedeki 
inşaat sektörünün ivme kazanacağını, böylelikle ülkenin 
konut stokunu artıracağını vurguladığı ifade edildi.
Son teknoloji ekipmanlarla donatılan işletmenin, yılda 200 
bin metrekarelik konut inşaatı için gerekli yapı malzemesini 

üretme kapasitesine sahip olduğu, ModeX İşletmesinin 
üretim potansiyelini ilerleyen yıllarda artırmayı planladığı 
bilgisi verildi.
Tesisin faaliyete girmesiyle beton blok üretiminin hız 
kazanacağı, bu sayede ülkedeki konut inşaatı süresinin 
kısalarak, kaliteli ve düşük maliyetli konutların daha kısa 
sürede tamamlanmasının sağlanacağı kaydedildi.

Kazakistan’ın QazCovid-in koronavirüs aşısının %96 etkili 
olduğu bildirildi.
Azattyq.org sitesinden alınan bilgide, Kazakistan Sağlık 
Bakanı Yardımcısı Marat Şoranov’un 28 Aralık 2020 tarihinde 

verdiği bir brifingde konuyla ilgili olarak kamuoyuyla paylaştığı 
açıklamalara yer verildi. Alınan bilgiye göre, Kazakistan’ın 
QazCovid-in koronavirüs aşısının denemeler sonucu yüksek 
verimlilik gösterdiğinin tespit edildiği, söz konusu aşının 
virüse karşı %96 etkili olduğu açıklandı.
Sağlık Bakanı Yardımcısı Şoranov yaptığı açıklamada 
“Yaptığımız aşı deneylerinin sonucunda Rusya’nın Sputnik V 
aşısının %92, Kazakistan’ın QazCovid-in aşısınınsa %96’ya 
kadar etkili olduğunu gördük. Bu çok yüksek bir oran.” 
ifadelerini kullandı.
Kazakistan’da 19 Aralık 2020 tarihinde uygulanan yerli 
QazCovid-in aşı denemelerine gönüllü olarak 3.000 kişi 
katılmıştı.
Kazakistan’ın Karağandı İlaç Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Şirketi bünyesinde 22 Aralık 2020 tarihinden itibaren 
Rusya’nın Sputnik V aşısının üretimine geçildiği, aşamalı 
olarak 2 milyon doz aşı üretiminin planlandığı bilgisi verilmişti. 
Kazakistan’da 2021 yılının Şubat ayından itibaren kitlesel 
aşı uygulamasına geçilmesinin planlandığı da gelen bilgiler 
arasında.
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KAZAKİSTAN’DAN TACİKİSTAN’A MOBİL SOLUNUM CİHAZI YARDIMI

TACİKİSTAN’DA ÜRETİLEN OTOBÜS MODELLERİ TANITILDI

Kazakistan tarafından koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla 
mücadele kapsamında Tacikistan’a taşınabilir solunum cihazı 
yardımında bulunulduğu bildirildi.
Eadaily.com sitesinden alınan bilgide, Kazakistan Sanayi 
ve Altyapı Bakanlığı Basın Servisi’nin konuyla ilgili olarak 
kamuoyuyla paylaştığı açıklamaya yer verildi. Alınan bilgiye 
göre, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Comart Tokayev’in 
talimatıyla Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı tarafından 
22 Aralık 2020 tarihinde koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla 
mücadele kapsamında Tacikistan’a kara yoluyla 100 adet 
yerli üretim taşınabilir solunum cihazı gönderildiği açıklandı.
Bakanlığın Basın Servisi tarafından yapılan açıklamaya göre, 
Kazakistan’ın yerli taşınabilir solunum cihazı Kokchetav-
4P, Akmola Bölgesine bağlı Kökşetav şehrindeki Tınıs 
Fabrikası tarafından üretiliyor. İşletme, ayda yaklaşık 500 
adet taşınabilir solunum cihazı üretim kapasitesine sahip. 
Cihazın günümüzdeki bedeli ise 750 bin tenge (1,7 bin dolar) 
seviyesinde bulunuyor. Cihazların taşınabilir olması sebebiyle 
sağlık araçlarına kurulumunun kolay yapılabildiği de gelen 
bilgiler arasında.

Türkiye’de otobüs üreten Akia Otomotiv Limitet Şirketi’nin 
Tacikistan’daki iştiraki Akia Avesto İşletmesi tarafından 
başkent Duşanbe’de araç tanıtım töreni düzenlendiği, törene 
Cumhurbaşkanı İmomali Rahmon’un da katıldığı bildirildi.
Bağımsız Devletler Topluluğu’nun (BDT) Sng.today (Sng.
segodnya) haber sitesinden alınan bilgide, Tacikistan 
Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi’nin konuyla ilgili olarak 
kamuoyuyla paylaştığı açıklamalara yer verildi. Alınan bilgiye 
göre, merkezi Türkiye’nin Bursa şehrinde olan, otobüs üreticisi 
Akia Otomotiv Limitet Şirketi’nin Tacikistan’daki iştiraki 
Akia Avesto İşletmesi tarafından 11 Aralık 2020 tarihinde 
başkent Duşanbe’de araç tanıtım töreni düzenlendi, törene 
Cumhurbaşkanı İmomali Rahmon da katıldı.
Yapılan açıklamaya göre, içinde bulunduğumuz 2020 yılı 

sonuna kadar Duşanbe’de Akia Avesto tarafından üretimi 
yapılan modern otobüslerin devreye alınacağı, bu araçların 
çevre dostu ve enerji tasarrufu sağlayan bir teknolojiye sahip 
olduğu belirtildi.
Yıl sonuna kadar Duşanbe’de toplam 36 otobüsün toplu 
taşımada devreye alınacağı, uzunluğu 8 metreyi bulan 
araçların tek seferde 64 yolcu taşıyabileceği bilgisi verildi.
Akia Avesto tarafından geliştirilen özgün teknoloji sayesinde 
otobüslerin sahip olduğu avantajlar arasında hız, atiklik, yakıt 
tasarrufu ve çevre dostu olma gibi özellikler göze çarpıyor. 
2020 yılı sonuna kadar bu otobüslerden toplamda 50 adet 
üretileceği, söz konusu otobüslerde yolculuk sırasında reklam 
ve haber yayını için monitörlerin de bulunacağı kaydedildi.
Tacikistan’ın troleybüs ihtiyacının bugüne kadar Belarus’tan 
karşılandığı, yakın bir gelecekte ülkede troleybüs üretiminin 
planlandığı ifade edildi.
Planlamalar doğrultusunda Duşanbe’de 90 yolcu taşıma 
kapasitesine sahip 69 yeni troleybüsün devreye alınacağı, 
bu troleybüslerin çevre dostu olduğu, bataryası sayesinde 
elektrik enerjisi kullanmadan 15 km yol alabileceği, böylelikle 
bu araçların elektrikten % 30’a kadar tasarruf sağlayacağı da 
gelen bilgiler arasında.
Türkiye’nin Bursa şehrinde 2013 yılından beri otobüs üreten 
ve pek çok ülkeye ihracat yapan Akia Otomotiv Limitet Şirketi, 
Tacikistan Üniter Devlet Teşkilatı’nın (State Unitary Enterprise-
USE) iştirakiyle Duşanbe’deki fabrikasını, geçtiğimiz 2019 
yılının Mart ayında devreye almış, fabrikanın açılış törenine 
Cumhurbaşkanı İmomali Rahmon da katılmıştı.
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Türkmenistan’da seramik yapı malzemesi fabrikasının, 
Cumhurbaşkanı Kurbangulı Berdimuhamedov’un da katıldığı 
törenle faaliyete girdiği bildirildi.
Platon.asia sitesinden alınan bilgide, Türkmenistan Devlet 
Haber Ajansı’nın konuyla ilgili olarak kamuoyuyla paylaştığı 
açıklamalara yer verildi. Alınan bilgiye göre, Türkmenistan’ın 
Lebap iline bağlı Halaç ilçesinde Döwletli Döwran Şirketler 
Grubu tarafından yapımı tamamlanan Orta Asya’nın en 

TÜRKMENİSTAN’DA SERAMİK YAPI MALZEMESİ FABRİKASI AÇILDI

TÜRKMENİSTAN’IN DOĞAL GAZ REZERVİNDE ARTIŞ

büyük seramik yapı malzemesi fabrikasının, Cumhurbaşkanı 
Kurbangulı Berdimuhamedov’un da katıldığı açılış töreniyle 
devreye alındığı açıklandı. Törende Cumhurbaşkanı 
Berdimuhamedov tarafından Döwletli Döwran Şirketler Grubu 
temsilcilerine hediye takdiminde bulunulduğu belirtildi.
Türkmenistan Sanayici ve Girişimciler Birliği’nin üyesi olan 
Döwletli Döwran Şirketler Grubu tarafından kurulan fabrikanın 
üretim atölyelerinin 1,5 hektarlık alanı, tüm işletmesininse 28 
hektarlık bir alanı içine aldığı dile getirildi.
Fabrikanın, kapasitesi ve yüksek teknolojik ekipmanlara 
sahip donanımıyla, dünya standartlarına uygun seramik yapı 
malzemesi üreterek, bölgesinde lider olacağı ifade edildi.
İşletmenin üretim kapasitesinin yıllık 192,5 bin ton ve 80 
milyon adet olduğu, üretim sürecinin tamamen otomatik 
ekipmanlarla yapılacağı bilgisi verildi.
Japonya, İtalya ve İspanya’dan satın alımı yapılan yüksek 
performanslı makine ve cihazlarla donatılan fabrikada imal 
edilecek ürünlerin ihracatının planlandığı kaydedildi.
Ayrıca 200’den fazla uzman işçi ve teknik mühendisin 
çalışma imkânı bulacağı fabrikada, 3’lü vardiya düzeninin 
uygulanacağı da gelen bilgiler arasında.

Türkmenistan’ın 2000-2019 yılları arasında kanıtlanmış doğal 
gaz rezervinde artış yaşandığı bildirildi.
Trend.az sitesinden alınan bilgide, İtalya merkezli petrol 
ve doğalgaz şirketi ENI (“Ente Nazionale Idrocarburi” 
İtalya Ulusal Hidrokarbon Kurumu) tarafından yayınlanan 
2020 Dünya Doğal Gaz ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları 
Raporu’nda konuyla ilgili açıklamalara yer verildi. Alınan 
bilgiye göre, Türkmenistan’ın 2000 yılında kanıtlanabilir 
doğal gaz rezervinin 2,6 milyar metreküp olduğu, bu miktarın 
geçtiğimiz 2019 yılında 19,4 milyar metreküp seviyesine 
çıktığı açıklandı.
Rapora göre, Türkmenistan’ın kanıtlanmış doğal gaz 
rezervlerinin 2015-2019 yılları arasında 19,486 milyar 
metreküp seviyesinde seyrettiği belirtildi.
Raporda, Türkmenistan’daki doğal gaz üretiminde 2000 
yılından 2015 yılına kadar yavaş bir seyrin yaşandığı; 2017 
yılında doğal gaz üretiminin 76,2 milyar metreküp, 2019 
yılında 79,9 milyar metreküp, 2019 yılına gelindiğinde ise 
yıllık üretim hacminin 82,1 milyar metreküp seviyesine ulaştığı 
bilgisi verildi.
Raporda ayrıca, Türkmenistan’daki doğal gaz tüketim 
miktarına de yer verildi. 2015-2018 yılları arasında 24,8 milyar 
metreküp olan ülkedeki yıllık doğal gaz tüketim miktarının, 

2019 yılında 32,6 milyar metreküp seviyesine çıktığı ifade 
edildi.
Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu’nun (GECF) küresel doğal 
gaz tahminlerine göre, Türkmenistan’daki yıllık doğal gaz 
üretim hacminin, yılda % 1,9 büyüme oranıyla 2050 yılına 
kadar 141 milyar metreküp seviyesinin üzerine çıkmasının 
beklendiği de gelen bilgiler arasında.
Dünyanın en büyük 4. kanıtlanmış doğal gaz rezervlerine 
sahip olan Türkmenistan’da 2000-2019 yılları arasında doğal 
gaz üretiminde sürekli artış yaşanması, yabancı yatırımcıların 
ülkeye olan ilgisini artırıyor.
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Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov’un, Tatneft 
Petrol ve Doğalgaz Şirketinin Türkmenistan’daki petrol üretim 
planları hakkında bilgi verdiği bildirildi.
Centralasia.news sitesinden alınan bilgide, Özerk Tataristan 
Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov’un 18 Aralık 2020 
tarihinde Rusya merkezli TASS Haber Ajansı’na konuyla 
ilgili olarak yaptığı açıklamalarına yer verildi. Alınan bilgiye 
göre, Rusya’ya bağlı Tataristan Petrol ve Doğalgaz Şirketi’nin 
(Tatneft) Türkmenistan’daki petrol sahalarında 770 bin ton petrol 
üretimi yapmayı planladığı, söz konusu üretimin Türkmenistan 
Devlet Petrol ve Doğalgaz Şirketi (Turkmennebit) ile yapılan 
anlaşmalar doğrultusunda gerçekleştirileceği açıklandı.
Cumhurbaşkanı Minnihanov’un açıklamasına göre, Tatneft 
Şirketi tarafından Türkmenistan’daki petrol üretiminin 
artırılması için hizmet sunulduğu, Türkmennebit ile yapılan 
ortak üretim faaliyetlerinde 286 bin ton ek petrol üretimi 
yapıldığı, bu sayede 480’den fazla kişiye ek istihdam imkânı 
sağlandığı belirtildi.
İçinde bulunduğumuz 2020 yılının Aralık ayı başlarında 
Türkmenistan’ın Goturdepe petrol sahasında 2028 yılına 
kadar üretim faaliyetlerine devam edilmesine yönelik iki şirket 
arasında ek bir anlaşma imzalandığı bilgisi de verildi.
2020 yılının Aralık ayında Azerbaycan Devlet Petrol ve Doğalgaz 

TATARİSTAN CUMHURBAŞKANI MİNNİHANOV 
TÜRKMENİSTAN’DAKİ PETROL ÜRETİM PLANLARINI AÇIKLADI

TÜRKMENİSTAN AFGANİSTAN’A ELEKTRİK İHRACATINI ARTIRACAK

Türkmenistan’ın Afganistan’a elektrik ihracatını artırmayı 
planladığı, bu doğrultudaki kararnamenin Cumhurbaşkan 
Kurbangulı Berdimuhamedov tarafından imzalandığı bildirildi.
Turkmenportal.com sitesinden alınan bilgide, Türkmenistan’ın 
Vatan Haber Ajansı’nın konuyla ilgili olarak yaptığı 
haberine yer verildi. Alınan bilgiye göre, Türkmenistan’dan 

Afganistan’a elektrik enerjisi ihracatının artırılmasına 
yönelik ek anlaşmalar yapılmasını ön gören kararnamenin 
Cumhurbaşkanı Kurbangulı Berdimuhamedov tarafından 20 
Aralık 2020 tarihinde imzalandığı açıklandı.
Kararnamenin, 2013-2020 Periyodunda Türkmenistan Elektrik 
Enerjisi Sektörünün Geliştirilmesi Hamlesi doğrultusunda 
Türkmenistan Hükümeti ve Afganistan Hükümeti arasında 
elektrik enerjisi üretim sektöründe devam edegelen iş birliğini 
pekiştirmenin yanı sıra Türkmenistan elektriğinin yurt dışına 
ihracatının artırılmasına yönelik projelerin hayata geçirilmesi 
çerçevesinde kabul edildiği belirtildi.
Türkmenistan’dan Afganistan’a elektrik enerjisi tedariki 
yapılmasını öngören kararname, Cumhurbaşkanı 
Berdimuhamedov tarafından ilk olarak 2017 yılının Kasım 
ayında imzalanmıştı.
Türkmenistan’dan Afganistan’a, Serhetabat-Herat-Turgundi 
ve Rebatkeşan-Kale-i Nev enerji nakil hatları aracılığıyla 
elektrik enerjisi arzının artırılmasına yönelik iki ülke yetkilileri 
arasındaki görüşmelerin devam ettiği de gelen bilgiler 
arasında.
.

Şirketi’nin (SOCAR), 2021 yılı çerçevesinde Türkmenistan’ın 
Balkan Vilayetine bağlı Ekerem petrol sahasında 500 bin ton 
ham petrol üretim ihalesi kazandığı, üretilecek petrolün Bakü-
Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı aracılığıyla Türkiye’ye ihraç 
edilmesinin planlandığı kaydedildi.
Türkmenistanlı devlet yetkililerinin, yıllık bazda petrol üretim 
potansiyelinin artırılması için ülkedeki petrol ve doğal 
gaz endüstrisinin gelişimine özel önem verdiği biliniyor. 
Bu doğrultuda Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbangulı 
Berdimuhamedov’un geçtiğimiz 2019 yılında Tataristan’a 
yaptığı çalışma ziyareti kapsamında Tatneft ve Türkmennebit 
şirketler arası mutabakat zaptı imzalamıştı.
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ÖZBEKİSTAN RUSYA’NIN SPUTNİK V AŞISINI TEST EDECEK

ÖZBEKİSTAN’DA 
ÇELİK SAC ÜRETİM TESİSİ FAALİYETE HAZIR

Özbekistan’da yapımı tamamlanan çelik sac üretim tesisinin 
faaliyete geçmek için gün saydığı bildirildi.
Centralasia.media sitesinden alınan bilgide, Rusya merkezli 
TASS Haber Ajansı’nın konuyla ilgili olarak paylaştığı haberine 
yer verildi. Alınan bilgiye göre, Özbekistan’ın başkenti 
Taşkent’te yapımı tamamlanarak faaliyete hazır hâle gelen 
çelik sac üretim tesisinin 4 Aralık 2020 tarihinde düzenlenecek 
resmî bir açılışla devreye alınmasının planlandığı açıklandı.
Yıllık 500 bin ton haddelenmiş çelik sac üretim kapasitesine 
sahip olan Taşkent Metalürji Fabrikası projesinin, Rusya’nın 
Metprom Mühendislik ve İnşaat Şirketler Grubu ile Özbekistan 
Hükümeti tarafından hayata geçirildiği belirtildi.
Metprom Mühendislik ve İnşaat Şirketler Grubu Yönetim Kurulu 
Başkanı Andrey Deyneko, tesisin toplam yatırım bedelinin 325 
milyon avro olduğu;  proje finansman maliyetinin % 50’sinin 
Rusya İhracat Merkezi Grubu (Russian Export Center Group-
REC) üyesi Roseximbank (Rusya İhracat Kredisi ve Yatırım 
Sigortası Geliştirme Kurumu Ajansı) tarafından, % 25’inin 
özel bir yatırımcı kuruluş tarafından, kalan % 25’lik payınınsa 
Özbekistan Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Fonu tarafından 

Özbekistan’ın, Rusya tarafından koronavirüs (Kovid-19) 
Özbekistan’ın, Rusya tarafından koronavirüs (Kovid-19) 
salgınına karşı üretilen Sputnik V aşısının klinik deneme 
çalışmalarına başlamayı planladığı bildirildi.
Knews.kg sitesinden alınan bilgide, Rusya merkezli RIA 
Novosti Haber Ajansı’nın konuyla ilgili olarak yaptığı 
haberine yer verildi. Özbekistan Sağlık Bakanı Abduhakim 
Hacibayev tarafından kamuoyuyla paylaşılan bilgiye göre, 
Rusya’nın koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı bağışıklığı 
güçlendirici Sputnik V aşısının, içinde bulunduğumuz 2020 
yılının sonlarında veya gelecek 2021 yılının başlarında 
Özbekistan’da klinik deneme çalışmalarına başlanmasının 

planlandığı açıklandı.
Bakanlığın geçtiğimiz Eylül ayında paylaştığı bildiride, 
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ile Özbekistanlı ilaç 
şirketi Laxisam İlaç Limitet Şirketi’nin Özbekistan’a 2020-
2021 periyodunda 35 milyon doz Sputnik V aşısının temini 
konusunda anlaşma sağladığı duyurulmuştu.
Daha önce yaptığı bir açıklamasında “Rusya’nın Doğrudan 
Yatırım Fonu’ndan (RDIF) olumlu bir cevap almamız 
durumunda bu yılın sonunda veya gelecek yılın başlarında bu 
aşının klinik denemelerine başlamayı planlıyoruz.” ifadelerini 
kullanan Sağlık Bakanı Hacibayev, RDIF ile görüşmeler 
sırasında bakanlık tarafından 500 doz Sputnik V aşısının talep 
edildiği bilgisini vermişti.
Ayrıca, Özbekistan Yenilikçi Kalkınma Bakanı İbrohim 
Abdurahmanov, önceki günlerde basın mensuplarına verdiği 
bir demeçte Çin, Rusya, Avrupa ve ABD’den gelen aşıların 
Özbekistan’da test edilmesinin planlandığını ifade etmiş; bu 
doğrultuda Özbekistan tarafından klinik deneme çalışmaları 
için Çin’den 6.000 doz aşı temin edilmişti. 5.000 Özbekistanlı 
gönüllü üzerinde test edilecek olan Çin aşısının 3. faz deneme 
çalışmalarının hazırlık aşamasında olduğu da gelen bilgiler 
arasında.
2011 yılında kurulan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), 
dünyadaki büyük ölçekli kurumsal yatırımcılarla birlikte 
ortak yatırım faaliyetlerinde bulunmak için Rusya Hükümeti 
tarafından desteklenen varlık fonu konumunda bulunuyor.
.

tahsis edildiği bilgisini verdi.
Tesiste üretilecek ürünlerin Türkiye, Afganistan, Azerbaycan, 
Belarusya, Ermenistan, Estonya, Gürcistan, İran, Kazakistan, 
Kırgızistan, Letonya, Litvanya, Tacikistan, Türkmenistan ve 
Ukrayna’ya ihracatının planlandığı da gelen bilgiler arasında.
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ÖZBEKİSTAN GSP+ STATÜSÜ SAYESİNDE 
AB ÜLKELERİNE TEKSTİL İHRACATINI ARTIRACAK

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından gelişmekte olan 
ülkelere tanınan gümrüksüz ihracat yetkisi GSP+ Statüsüne, 
günümüzde 10 ülke sahip durumda bulunuyor. Bunların 
arasında Bolivya, Ermenistan, Filipinler, Gürcistan, 
Kırgızistan, Moğolistan, Pakistan, Paraguay,  Sri Lanka ve 
Yeşil Burun Adalar, yer alıyor. GSP+ Statüsü, gelişmekte olan 
ülkelerin ihraç mallarını gümrük vergisinden muaf tutarak 
ya da indirimli gümrük vergisi uygulayarak, gelişmiş ülke 
pazarlarında gelişmekte olan ülkelerin ürünlerine rekabet 
gücü kazandırılmasını amaçlıyor.
.

Özbekistan’ın, yeni aldığı GSP+ Statüsü sayesinde Avrupa 
Birliği (AB) ülkelerine olan tekstil ürünleri ihracatını artırmayı 
planladığı bildirildi.
Podrobno.uz sitesinden alınan bilgide, Özbekistan Tekstil 
Sanayicileri Birliği’nin (Uztekstilprom) uzts.uz sitesinde 
paylaşılan habere yer verildi. Alınan bilgiye göre, Özbekistan’ın 
2020 yılının Haziran ayında yaptığı GSP + Statüsü 
başvurusunun, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 30 Kasım 
2020 tarihinde onaylandığı, bu sayede Avrupa Birliği (AB) 
ülkelerine olan tekstil ürünleri ihracatının 2025 yılına kadar 1,2 
milyar dolar seviyesine çıkarılmasının planlandığı açıklandı.
Başvurunun onaylanmasının ardından Özbekistanlı tekstil 
üreticilerinin, Avrupa pazarına gümrüksüz 6200 çeşit emtiayı 
ihraç etme imkânı bulacağı belirtildi.
Uzmanlara göre, Özbekistan’ın GSP+ Statüsü sayesinde 
Avrupa’ya yapacağı tekstil ürünleri ihracatının ilk aşamada 
300 milyon dolar olacağı, 2025 yılına kadar bu oranın 1,2 
milyar dolara çıkmasının beklendiği ifade edildi.
Özbekistan hâlihazırda dış ülkelere 2,1 milyar doların üzerinde 
tekstil ürünü ihraç ediyor. Bu ülkeler arasında Bağımsız 
Devletler Topluluğu ve Orta Asya ülkeleri başta olmak üzere, 
Türkiye, Çin ve AB ülkeleri yer alıyor.

ÖZBEKİSTAN GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ 
YAPIMI İÇİN YATIRIMCI VE KREDİ TAHSİSİ ARAYIŞINDA

Özbekistan’ın, yabancı yatırımcı desteği ve kredi tahsisi ile 
ülkede güneş enerjisi santralleri kurmayı planladığı bildirildi.
Regnum.ru sitesinden alınan bilgide, Özbekistan Enerji 
Bakanlığı Basın Servisi’nin konuyla ilgili olarak kamuoyuyla 
paylaştığı açıklamalara yer verildi. Alınan bilgiye göre, 
Özbekistanlı yetkililerin önümüzdeki yıllarda ülkede hayata 
geçirmeyi planladığı, toplamda 5 GW elektrik üretim 
kapasitesine sahip güneş enerjisi santrallerinin yapımı için 
yabancı yatırımcı ve kredi tahsisi arayışında olduğu açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre, gelecek on yıl içinde belli bir 
seviyede elektrik üretim kapasitesine sahip güneş enerjisi 
santrallerinin çalışmaya başlatılmasının planlandığı, bu 
çerçevede Dünya Bankası (DB), Asya Kalkınma Bankası 
(AKB), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) gibi kredi 
kuruluşlarıyla çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Özbekistanlı yetkililerin, 2021 yılının sonuna kadar ülkede 
100 MW elektrik üretim kapasitesine sahip 2 adet güneş 
enerjisi santralinin faaliyete geçirilmesi için yatırımcı seçim 
aşamasında olduğu bilgisi verildi.
2021 yılının sonuna kadar Özbekistan’ın Nevai ilinde Birleşik 
Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Masdar Yenilenebilir Enerji 
Şirketi tarafından bir rüzgâr çiftliğinin (rüzgâr elektrik üretim 
santrali) kurulmasının planlandığı da gelen bilgiler arasında.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Mubadala Yatırım 
Şirketi’ne (Mubadala Investment Company) bağlı Masdar Temiz 
Enerji Şirketi (Masdar Clean Energy Company), geçtiğimiz 
2019 yılının Ekim, içinde bulunduğumuz 2020 yılının Ocak ve 
yine 2020 yılının Haziran aylarında Özbekistan’da kamu-özel 
sektör ortaklıkları (PPP) aracılığıyla açılan alternatif enerji 
sektörü yatırım ihalelerini kazanmıştı.
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CUMHURBAŞKANI MİRZİYOYEV 
URGENÇ’TEKİ TEKNOPARK’I ZİYARET ETTİ

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev’in, Harezm 
Bölgesine yaptığı çalışma ziyareti kapsamında Urgenç 
şehrindeki Teknoparkta bulunan tekstil işletmesini gezdiği 
bildirildi.
Uzreport.news haber sitesinden alınan bilgiye göre, 
Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev’in 12 Aralık 2020 tarihinde 
Harezm Bölgesine yaptığı çalışma ziyareti kapsamında 
Urgenç’teki Teknopark’ta incelemelerde bulunduğu, teknopark 
bünyesinde bulunan tekstil işletmesini gezdiği açıklandı.
Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in, hazır giyim üretimi yapan Ok 
Oltin Mega Tekstil İşletmesinin faaliyetlerini yerinde incelediği 
ve personelle görüştüğü belirtildi.

Türkiye, Almanya ve İtalya’dan getirilen tekstil ekipmanlarıyla 
donatılan fabrikada 100’den fazla çeşit hazır giyimin üretildiği, 
üretilen hazır giyimlerin % 75’inin ihraç edildiği bilgisi verildi.
İşletmede Özbekistan’ın Urgenç, Hive, Yeniarık ve Hanka 
bölgelerinden gelen genç ve yetişkin olmak üzere 400 kadın 
elemanın çalıştığı kaydedildi.
Personelin faaliyetlerini yerinde izleyen Cumhurbaşkanı 
Mirziyoyev “Sizlerle görüştüğüm için çok mutluyum. Burada 
çalışan insanların bir mesleğinin olduğunu görmekten 
memnunum. Başta bayanlar ve gençler olmak üzere 
vatandaşlarımızı istihdam etmek için büyük çaba sarf ediyoruz. 
Harezm Bölgesine yapmış olduğum çalışma ziyaretinin amacı 
işte buydu.” ifadelerini kullandı.
Teknoparkın diğer bloklarının tamamlanması için ekipman 
teslimatının devam etmekte olduğu, kompleksin tam 
kapasiteye ulaşmasının ardından yılda 87 milyar somluk 
(8,3 milyon dolar) üretim, 5,8 milyon dolarlık ise ihracatın 
hedeflendiği de gelen bilgiler arasında.
Özbekistan’da, ticari faaliyetleri büyütmek, tüm şehir ve 
bölgelerde girişimciler için uygun koşullar yaratmak amacıyla 
teknopark gibi küçük sanayi bölgeleri kuruluyor. Bu doğrultuda 
Teknopark Urgenç, içinde bulunduğumuz 2020 yılının Mayıs 
ayında hizmete girmesinin ardından hazır giyim üretimi yapan 
Ok Oltin Mega Tekstil ile çeşitli metal ürünleri imal eden Great 
Horezm işletmeleri faaliyete başlamıştı.

ÖZBEKİSTAN’DAN İNANÇ TURİZMİ ATAĞI
Özbekistan’ın, turizm sektörünü tekrar canlandırmak 
için inanç turizmini geliştirmeye yönelik adımlar atmaya 
hazırlandığı bildirildi.
Kabar.kg sitesinden alınan bilgide, Özbekistan 
Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi’nin konuyla ilgili 
olarak kamuoyuyla paylaştığı açıklamalara yer verildi. 
Alınan bilgiye göre, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat 
Mirziyoyev tarafından 10 Aralık 2020 tarihinde ilgili devlet 
yetkililerinin de katılımıyla turizm, kültür ve spor alanlarında 
devam eden çalışmalar ve gelecek 2021 yılında yapılması 
planlanan faaliyetler konulu bir videokonferans toplantısı 
düzenlendiği açıklandı.
Toplantıda, küresel koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası 
ülkedeki turizm sektörünün tekrar canlandırılması ve buna 
yönelik yapılması gereken çalışmaların masaya yatırıldığı 
belirtildi.
Gelecek 2021 yılında 1,7 milyon yabancı ve 7,5 milyon 
yerli turistin çekilmesinin planlandığı, hizmet sektörünün bu 
sayede millî gelirdeki payının 370 milyon dolar seviyesine 
çıkacağı, bu konuda en umut verici turizm kaynağını 
özellikle inanç turizminin oluşturacağı bilgisi verildi.
Özbekistan’da hâlihazırda birçok cami,  sinagog, Budist 
tapınak ve anıt bulunuyor. Özbekistan Turizm Komitesinin 
hazırladığı rapora göre, sahip olunan zengin kültürel ve 

tarihi miras sayesinde ülkeye 700 bin turist çekilerek, 130 
milyon dolar hacminde hizmet sektörü ihracatının mümkün 
olacağı kaydedildi.
Bu bağlamda, gelecek 2021 yılında Avrupa ülkeleri başta 
olmak üzere, Endonezya, Japonya, Malezya, Pakistan 
ve Tayland ile uçak seferlerinin kademeli olarak tekrar 
başlatılacağı ifade edildi. Bu sayede inanç turizmi için 
ülkeye daha çok turist çekilerek hizmet sektörünün millî 
gelirdeki payının artırılmasının planlandığı da gelen bilgiler 
arasında
.
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ÖZBEKİSTAN’IN İLK YERLİ AKILLI TELEFONU GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Özbekistan’da ilk yerli akıllı telefonun üretimine başlandığı 
duyuruldu.
Sputnik.kg sitesinden alınan bilgiye göre, Özbekistan’da 

bulunan bir şirketin, ilk yerli akıllı telefonun üretimine 
başladığı açıklandı. 64 GB dâhili hafızaya sahip olan cihazın 
üretiminin, Özbekistan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Bakanlığı 
adına Navoi Serbest Ekonomi Bölgesi’nde bulunan Telecom 
Devices Limitet Şirketi tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.
Yapılan açıklamaya göre, Özbekistan Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Bakanlığı’nın talimatıyla üretimine başlanan cihazın 
dâhili hafızasında Özbekistan Cumhurbaşkanlığı tarafından 
hazırlanan kitapların ve Özbekistan’ın klasik ve modern edebî 
metinlerinin, radyo tiyatrolarının ve Özbekistan’ın kültürel 
ezgilerinin örneklerinden oluşan sesli bir koleksiyonun yanı 
sıra ülkenin kültürel ve tarihi mirasını tasvir eden fotoğraf 
albümünün de bulunduğu ifade edildi.
İlk etapta 3 bin adet üretilen telefonların, özel hazırlanmış 
hediye kutuları içinde piyasaya sunulduğu kaydedildi.
Cihazların şimdilik iç pazar ihtiyacına yönelik üretildiği, komşu 
ülkelere satılmasına yönelik ihracat çalışmalarının devam 
ettiği de gelen bilgiler arasında.

Özbekistan İstanbul Başkonsolosluğu tarafından Türkiyeli 
turizm şirketi yöneticilerine “inanç turizmi” hakkında 
videokonferans yöntemiyle sunum yapıldığı bildirildi.
Centralasia.media sitesinden alınan bilgide, Özbekistan 
merkezli Dunyo Haber Ajansı’nın konuyla ilgili olarak yaptığı 
haberine yer verildi. Alınan bilgiye göre, Özbekistan İstanbul 
Başkonsolosluğu tarafından 14 Aralık 2020 tarihinde Türkiyeli 
seyahat şirketi yöneticilerine “inanç turizmi” hakkında 
videokonferans yöntemiyle sunum yapıldığı açıklandı.
Yapılan açıklamada toplantı katılımcılarına, Başkonsolosluk 
tarafından Özbekistan’daki güvenli inanç turizmi ve ayrıca 
ülkenin turizm sektöründeki koronavirüs (Kovid-19) salgını 
kapsamında alınan önlemler hakkında da bilgi verildiği 
belirtildi.
Toplantıda, Türkiyeli turizm şirketi yöneticileriyle 
Özbekistan’a daha çok turist çekilmesine yönelik faaliyetlerin 
yoğunlaştırılması, bu bağlamda mevcut düzenli uçak 
seferlerine ek olarak charter uçuşlarının açılması gibi konuların 
ele alındığı kaydedildi.
Şirket temsilcileri, salgın sürecinde en çok turistin Arap 
dünyasından geldiğini, dolayısıyla turizm faaliyetleri 
konusunda Arap ülkelerine yöneldiklerini ifade etti.
Bu çerçevede Özbekistan İstanbul Başkonsolosluğu’nun, 
daha önce inanç turizmi kapsamında Türkiye’ye gelen; ancak 
şu anda çeşitli salgın ve bazı sebepler nedeniyle Türkiye’ye 
gelemeyen Arap turistler için seyahat şirketi yöneticilerine 
İstanbul’dan Özbekistan’a inanç turizmi turlarının 

düzenlenmesini önerdiği bilgisi verildi.
Toplantıya katılan seyahat şirketi temsilcilerinin, “inanç turizmi” 
kapsamında Özbekistan’a turist gönderilmesi konusuna 
ilgi duyduğu ve bazı konuların ayrıntılı bir şekilde masaya 
yatırılması için yakın bir gelecekte Özbekistan’ı ziyaret etmeye 
hazır oldukları bildirildi.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından 
ilgili devlet yetkililerinin de katılımında 10 Aralık 2020 tarihinde 
videokonferans yöntemiyle bir toplantı düzenlenmiş; toplantıda 
turizm, kültür ve spor alanlarında devam eden çalışmalar, 
gelecek 2021 yılında yapılması planlanan faaliyetler masaya 
yatırılarak, turizmin millî gelirdeki payının artırılması için 
ülkedeki inanç turizminin geliştirilmesi konusunda somut 
adımların atılması gerektiği vurgulanmıştı.

ÖZBEKİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU TÜRKİYELİ TURİZMCİLERE 
İNANÇ TURİZMİ HAKKINDA SUNUM YAPTI
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ÖZBEKİSTAN VE KIRGIZİSTAN 
OTOBÜS SEFERLERİNİ TEKRAR BAŞLATMAYI PLANLIYOR

Özbekistan ve Kırgızistanlı yetkililerin, iki ülke arasında-
ki karşılıklı otobüs seferlerini tekrar başlatmayı planladığı 
bildirildi.
Centralasia.media sitesinden alınan bilgide, Özbekistan 
Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığı Basın Servisinin konuyla 

ilgili olarak kamuoyuyla paylaştığı açıklamalara yer veril-
di. Alınan bilgiye göre, Kırgızistan Başbakan Vekili No-
vikov’un 8 Aralık 2020 tarihinde Özbekistan’ın Fergana 
şehrine düzenlediği resmî temaslar çerçevesinde Özbeki-
stan Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov ile 
heyetler arası yapılan görüşmelerde iki ülke arasındaki 
karşılıklı otobüs seferlerinin tekrar başlatılmasının gün-
deme geldiği açıklandı.
Tarafların görüşmede, iki ülke arasındaki yolcu 
taşımacılığının kararlaştırılan otobüs güzergâhlarında 
yeniden başlamasına hız kazandırmak için ortak önlemler 
almaya hazır olduğu belirtildi.
Toplantıda ayrıca, Andican-Oş-İrkeştam-Kaşgar kara yolu 
güzergâhının, Çin’den Orta Asya’daki ülkeler üzerinden 
Avrupa’ya yapılan çok modlu emtia taşımacılığında etkin 
kullanımının sağlanması gerektiğine vurgu yapıldı da gelen 
bilgiler arasında.
Özbekistan ve Kırgızistan arasında yapılan kara yolu yol-
cu taşımacılığı, küresel koronavirüs (Kovid-19) salgınının 
yayılmasına bağlı olarak karantina kararlarının alınması ve 
sınırların kapatılması nedeniyle içinde bulunduğumuz 2020 
yılının Mart ayında askıya alınmıştı.


