
AYLIK BÜLTENİ
ORASAM

Ekim-2020/ Sayı:42

KIRGIZİSTAN’DA PROTESTOLAR SONRASINDA CUMHURBAŞKANI 
CEENBEKOV İSTİFA ETTİ VE YENİ HÜKÜMET KURULDU

Kırgızistan’da 4 Ekim 2020 tarihinde yapılan Meclis Seçimlerinin 
ardından başlayan protestolar sonucunda, Cumhurbaşkanı 
Soornbay Ceenbekov istifa etti ve Meclis tarafından Başbakan 
olarak seçilen Sadır Caparov yetkileri devraldı. Başbakan 
Caparov yeni hükümeti kurarak, meclis ve cumhurbaşkanlığı 
seçimlerine kadar gerekli değişiklik ve düzenlemeleri 
gerçekleştirmek için  göreve başladı.
Kırgızistan’da 4 Ekim 2020 tarihinde  Meclis (Cogorku Keneş) 
Seçimleri gerçekleştirildi. İlan edilen sonuçlara göre yüzde 7’lik 
seçim barajını geçerek Meclis’e giren partilerin oy dağılımları 
şu şekilde oldu:  Birimdik (Birlik) %24,90, Mekenim Kırgızstan 
(Vatanım Kırgızistan) %24,27, Kırgızstan %8,90 ve Bütün 
Kırgızstan (Birleşmiş Kırgızistan) %7,25. 
Yoğun seçim yolsuzluğu iddiaları, ilk üç sıradaki partinin 
Cumhurbaşkanına yakın partiler olması ve biri dışında muhalefet 
partilerinin Meclis dışı kalması, 5 Ekim’de protestoları başlattı. 
Protestocular, Cumhurbaşkanının istifası ve seçimlerin iptalini 
talep ediyorlardı. 
Gece yarısı sonrası protestocuların Beyaz Ev’e girmesiyle 
iktidar meşruiyet zeminini kaybetti. Protestolar sırasında 
hapiste bulunan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev 
ve eski milletvekili Sadır Caparov gibi muhalif siyasetçiler, 
taraftarlarınca serbest bırakıldı. Protestolar sırasında 1 kişi 
öldü, 700’den fazla kişi yaralandı.
6 Ekim’de Başbakan Kubatbek Boronov ve Meclis Sözcüsü 
Dastan Jumabekov istifalarını açıkladılar. Meclis Sözcüsü 
olarak aynı gün Mıktıbek Abdıldayev seçildi. 120 kişilik Meclis’te, 

10 Ekim’de gerekli çoğunluğun sağlanmasının ardından 
yeni başbakan olarak Sadır Caparov seçildi. Meclis Sözcüsü 
Abdıldayev’in görevi bırakmasının ardından 13 Ekim’de 
Kanatbek Isayev Meclis Sözcüsü olarak görevi devraldı. 
14 Ekim’de Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Caparov’un 
Başbakanlığını onayladı ve aynı gün Başbakan Caparov yeni 
Bakanlar Kurulunu açıkladı. Beş ayrı partiden bakanın yer 
aldığı 25. Hükümette görev alan bakanların çoğunluğu, parti 
bağı olmayan, bürokrasi veya iş dünyasından bağımsız kişiler.
Başkent Bişkek’te devam eden protestolar ve muhaliflerin 
baskısı sonucunda, 15 Ekim’de Cumhurbaşkanı Ceenbekov 
da istifasını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı yetkileri Meclis  
Sözcüsüne geçmesi gerekirken, Meclis Sözcüsü Isayev’in bu 
görevi kabul etmemesi nedeniyle, Başbakan Caparov geçici 
olarak Cumhurbaşkanlığı yetkilerini de üstlendi. 
Kırgızistan’da en geç 1 Haziran 2021 tarihine kadar 
Meclis ve Cumhurbaşkanlığı makamı için yeni seçimlerin 
yapılması gerekiyor. Meclis seçimleri için öncelikle Aralık 
ayı, Cumhurbaşkanlığı seçimleri içinse 2021 yılının Ocak ayı 
belirlendi. Ancak Başbakan Caparov, ülkeyi karışıklığa sokan 
Anayasada değişiklikler yapılmasını gerekli gördüğünden, 
istikrarlı bir siyasi sistemin kurulması yönünde anayasal 
düzenlemelerin yapılmasının ardından seçimlerin yapılması 
gerektiğini açıkladı. 
Hukukçuların üstünde çalıştığı anayasal değişikliklerin en 
kısa sürede tamamlanmasının ardından, seçim takviminin ilan 
edilmesi ve seçimlerin yapılması bekleniyor.
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KIRGIZİSTAN’DA TEKSTİL FABRİKASININ İNŞAATINA BAŞLANDI

Kırgızistan’ın Batken şehrine kurulacak tekstil fabrikasının 
inşaatına başlandığı bildirildi.
Turmush.kg sitesinde, Kırgızistan’ın Batken Belediye 
Başkanı Mamırcan Rahimov’un konuyla ilgili olarak yaptığı 

açıklamalarına yer verildi. Alınan bilgiye göre, Kırgızistan 
merkezli Kaganat Yatırım Holding tarafından Kırgızistan’ın 
Batken şehrine kurulacak olan tekstil fabrikasının inşaatına 
başlandığı açıklandı. 2,5 hektarlık alana sahip olacak fabrikanın 
toplam tahmini maliyetinin 6 milyon dolar olduğu belirtildi. 2020 
yılının Aralık ayına kadar dış cephe kaplamasının bitirilerek, 
gerekli tekstil ekipmanlarınınsa bir sonraki yıl Avrupa’dan 
getirilmesinin planlandığı ifade edildi.
Söz konusu tekstil fabrikasının 2021 yılının ilk yarısında 
faaliyete geçmesinin beklendiğini ifade eden Belediye Başkanı 
Rahimov, ayrıca şehrin altyapısını geliştirmek için fabrikaya ek 
olarak, bir dizi ek faaliyet yürütüldüğünü; bölgenin ekonomik 
kalkınması için kayısı işleme fabrikası, mezbaha, lojistik 
merkezi ve taş kırma atölyesinin inşa edilmesinin planlandığını 
dile getirdi.
2018-2022 Batken Şehri Geliştirme Programı kapsamında, 
önümüzdeki yıllarda 23 yeni işletme açılarak, 2.500 kişiye 
iş imkânının sağlanmasının planlandığı da gelen bilgiler 
arasında.

TİKA’DAN KIRGIZİSTAN’DAKİ ÇİFTÇİLERE TOHUM VE GÜBRE YARDIMI
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından 
yürütülen “Tohumculuğun Geliştirilmesine Destek Projesi” 
kapsamında Kırgızistanlı çiftçilere buğday, mısır, fasulye 
tohumu ve gübre yardımında bulunulduğu bildirildi.
Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçiliği’nin sosyal medya 
hesabından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’na bağlı Türk İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı Başkanlığı (TİKA) Bişkek Koordinatörlüğü tarafından 
Kırgızistan’da yürütülen “Tohumculuğun Geliştirilmesine 
Destek Projesi” kapsamında 30 Eylül 2020 tarihinde 
Kırgızistanlı çiftçilere buğday, mısır, fasulye tohumu ve 
gübre yardımında bulunulduğu açıklandı. Başkent Bişkek’te, 
Kırgızistan Tarım, Gıda ve Arazi Islahı Bakanlığı’na bağlı Tarım 
Ürünleri Kalite Denetimi Merkezi’nde, TİKA Bişkek Program 
Koordinatörlüğü tarafından temin edilen tarım ürünlerinin 
teslim töreni düzenlendiği bilgisi verildi.
Törene, Kırgızistan Tarım Bakan Yardımcısı Amangeldi İsayev, 
Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, TİKA 
Bişkek Program Koordinatörü Osman Usta, Tarım Ürünleri 
Kalite Denetimi Merkezi Müdürü Taalaybek Aydaraliyev ve 
çiftçiler katıldı.
Ürünlerin teslimi sonrasında TİKA Bişkek Koordinatörü Usta, 
Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip 
koronavirüs salgınının yayıldığı bir dönemde tarımın, toprağın 
ve kendi ürününü yetiştirmenin önemini daha iyi anladıklarını 
belirtti. Tohum fiyatlarının artışı karşısında Türkiye olarak, 
kardeş ve dost Kırgızistan’a tohum desteği yolunda bir adım 
atıklarını ifade eden Usta, bu kapsamda, 5 ton kışlık buğday, 

400 kilogram mısır, 400 kilogram fasulye tohumu ve 5 ton 
gübre yardımında bulunulduğunu aktardı.
Hayatı boyunca çiftçilik yaptığını ve ilk kez kendisini bu 
kadar mutlu hissettiğini dile getiren Ragim Rıskuliyev adlı 
Kırgızistanlı çiftçi, “Bugün hayatımda ilk kez tohum ve gübre 
yardımı alıyoruz. Türkiye, TİKA ve Türk halkının bu katkısının 
bölgemizin kalkınmasına büyük etkisi olacak. Bu yardımı hem 
manevi hem de maddi yardım olarak algılıyoruz. Bu bizi çok 
rahatlatacak. Bu yardım bize büyük moral oldu.” ifadelerini 
kullandı.
Ayrıca TİKA Bişkek Koordinatörlüğü tarafından 28 Eylül 2020 
tarihinde Kırgızistan Sağlık Bakanlığı makamlarına Mobil 
Mamografi Aracı hibe edilmişti.
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AĞIR VASITA ÜRETİCİSİ RUSYA FİRMASI 
KAZAKİSTAN’DA FABRİKA KURUYOR

Rusya’nın ağır vasıta üreticisi firmanın yedek parça üretimi 
yapacağı Orta Asya’daki yeni fabrikasının temelinin, 
Kazakistan Başbakanı Askar Mamin ve Özerk Tataristan 
Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov’un katıldıkları bir 
törenle atıldığı bildirildi.
Centralasia.news sitesinde, Rusya merkezli ağır vasıta 

üreticisi Kamaz Şirketler Grubu’nun ağır taşıtlar için yedek 
parça üretimi yapacağı fabrikasının temel atma töreninin, 
Kazakistan’ın Kostanay Bölgesi’nde 27 Eylül 2020 tarihinde 
gerçekleştiği açıklandı. Fabrika inşaatının temeline kapsül 
koyma törenine başta Kazakistan Başbakanı Askar Mamin 
ve Özerk Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov 
olmak üzere Kamaz Şirketler Grubu, Kazakistan Agromaş 
Holding Anonim Şirketi temsilcileri ve Rusya hükümetinden 
bazı yetkililerin katıldığı bilgisi verildi.
Verilen bilgiye göre, 126 bin çeşit yedek parça üretiminin 
yapılabileceği fabrika sayesinde 1.200 kişiye iş imkânı 
sağlanmış olacak. Rusya merkezli Kamaz Şirketler 
Grubu’nun Özerk Tataristan’daki ağır vasıta fabrikası için 
yedek parça üretiminin yapılacağı fabrikada ihracatın da 
planlandığı belirtildi.
Tören kapsamında, Başbakan Mamin ve Tataristan 
Cumhurbaşkanı Minnihanov’un katılımlarıyla, Kazakistan’ın 
Karağandı Bölgesi’ne bağlı Saran şehrinde araç lastiği 
fabrikasının kurulmasına ilişkin yatırım anlaşmasının da 
imzalandığı bildirildi. Kurulacak olan lastik fabrikasının 
yıllık üretim kapasitesinin 3,5 milyon adet olduğu, projenin 
hayata geçmesiyle 1.000 kişiye istihdam imkânının 
sağlanacağı gelen bilgiler arasında.

KAZAKİSTAN’DA 20 MİLYON TONLUK TAHIL HASADI
Kazakistan’da 20 tonluk tahıl hasadının yapıldığı bildirildi.
Centralasia.news sitesinde, Kazakistan Cumhurbaşkanı 
Kasım Comart Tokayev’in 5 Ekim 2020 tarihinde tarım 
sektörü çalışanları için paylaştığı tebrik mesajındaki 
açıklamalarına yer verildi. Açıklamaya göre, Kazakistanlı 
tarım sektörü çalışanları tarafından 2020 yılı hasat 
döneminde 20 milyon tonluk tahıl hasadının yapıldığı 
açıklandı.
Kazakistan’ın tahıl üretim kapasitesini tüm dünyaya 
gösterdikleri için tarım alanında emek veren herkese 
teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tokayev, yayınladığı 
mesajında salgın sebebiyle 2020 yılı üretim döneminin zor 
geçtiğine değinerek, mevsimin kurak geçmesine rağmen 
tahılda yüksek verim alındığına dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Tokayev, yayınladığı tebrik mesajında 
“Ülkemizdeki tahıl depolama noktalarına toplamda 20 
milyon tonun üzerinde tahıl teslimatı yapıldı. Bu sayede 
ülkedeki iç ihtiyacı tam anlamıyla karşılayacak, ihracat 

potansiyelini de artıracağız.” ifadelerini kullandı.
Hasat edilen tahılın yüksek kalitede olduğu ve tüm 
standartları karşıladığı da gelen bilgiler arasında.



4

TÜRKİYE VE KAZAKİSTAN 
DIŞ TİCARET HACMİNİ 10 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAYI PLANLIYOR

KAZAKİSTAN DENİZ LİMANLARINI 
ÖZBEKİSTAN’IN KULLANIMINA SUNMAYI PLANLIYOR

Kazakistan’ın deniz limanlarını Özbekistan gibi ülkelerin 
kullanımına sunarak, yıllık konteyner geçiş sayısını 
artırmayı planladığı bildirildi.
Kaztag.kz haber sitesinde, Kazakistan Sanayi ve Altyapı 
Bakan Yardımcısı Berik Kamaliyev’in konuyla ilgili olarak 
7 Ekim 2020 tarihinde meclis kürsüsünden yaptığı 
açıklamalarına yer verildi. Alınan bilgiye göre, Kazakistan’ın 
deniz limanları aracılığıyla Özbekistan’dan yılda yaklaşık 
10 bin adet nakliye konteyneri geçirmeyi planladığı bilgisi 
verildi.
Bakan Yardımcısı Kamaliyev, açıklamasında “Çin mallarını 
diğer ülkelere ulaştırabilmemiz için uluslararası Hazar 
Denizi yolu güzergâhını aktif hâle getirmemiz gerek. 
Deniz limanlarımız aracılığıyla yılda yaklaşık 10 bin 
konteynerin geçirilmesi konusunda Özbekistanlı yetkililerle 
müzakerelerimiz devam ediyor.” ifadelerini kullandı.
Hükümetin, Kazakistan’daki Aktav ve Kurık limanlarını dış 
ticaret faaliyetlerinde kullanmaları için Kazahmıs, Kaztsink 
ve Alyuminiy Kazahstana şirketlerinin kullanımına sunmayı 

planladığını belirten Bakan Yardımcısı Kamaliyev, “Deniz 
limanlarımızdan yılda 40 bin konteyner geçirilmesi bizim 
için bir sınır olmamalı. Biz bu sayıyı 2025 yılına kadar 130-
140 bin konteyner seviyesine çıkarmak istiyoruz.” dedi.
Kazakistan’ın deniz limanlarından hâlihazırda yılda 
yaklaşık 40 bin konteyner geçtiği de gelen bilgiler arasında.

Türkiye ve Kazakistan’ın dış ticaret hacmini 10 milyar 
dolara çıkarmayı planladığı bildirildi.
Anadolu Ajansı’nın (AA) aa.com.tr haber sitesinde, Türkiye 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın konuyla ilgili olarak 
yaptığı açıklamalarına yer verildi. Alınan bilgiye göre, 
Bakan Pekcan’ın Kazakistan Ticaret Odası yetkilileriyle 29 
Eylül 2020 tarihinde videokonferans yöntemiyle bir toplantı 
düzenlediği açıklandı.
Geçtiğimiz 2019 yılı verileri dikkate alındığında iki ülke 
arasındaki dış ticaret hacminin 3,9 milyar dolar seviyesini 
gördüğü bilgisini paylaşan Bakan Pekcan, “Hedefimiz, iki 
ülke cumhurbaşkanlarımızın talimatları doğrultusunda dış 
ticaret hacmini 10 milyar dolar seviyesine çıkarmak. Bunun 
için iki ülke arasındaki gümrük ve ticaret sektörünün dengeli 
ve sürdürülebilir olması gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.
Türkiye Ticaret Bakanlığı’nın dijitalleşmeye ayrı bir önem 
verdiğini vurgulayan Bakan Pekcan, küresel koronavirüs 
(Kovid-19) salgını sürecinin bunun gerekliliğini bir kez 
daha ortaya çıkardığını, bu çerçevede hayata geçirilen 
sanal satış ofislerinin ve sanal fuarların iş dünyasını canlı 
tuttuğunu da sözlerine ekledi.
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KAZAKİSTAN BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ İLE 
6,1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM ANLAŞMASI İMZALADI

KAZAKİSTAN VE TÜRKİYE UZAY ALANINDA İŞ BİRLİĞİ YAPACAK
Hüseyin Yıldırım’ın 14 Ekim 2020 tarihinde Kazakistan’a 
ziyaret gerçekleştirdiği, iki günlük çalışma ziyareti kapsamında 
başkent Nur Sultan’da Bakan Bagdat Musin ile görüştüğü 
açıklandı. Ziyaretin ilerleyen bölümlerinde iki ülke arasında 
uzay alanında yapılacak iş birliği konularının ele alındığı, 
taraflar arasında iş birliği mutabakatı imzalandığı belirtildi.
Kazakistan temasları kapsamında Yıldırım ve beraberindeki 
heyet, başkent Nur Sultan’daki ulusal uzay merkezini ziyaret 
ederek, uzaktan algılama uydu sistemlerini inceledi.
Yıldırım ve beraberindeki heyet, daha sonra Kızılorda 
eyaletindeki Baykonur Uzay Üssü’ne giderek, Soyuz MS-17 
uzay aracının uzaya fırlatılması etkinliğine katıldı.
Yıldırım’ın, ziyaret çerçevesinde Kazakistan Uzay ve Havacılık 
Komitesi Başkanı Baubek Oralmagambetov ile de bir araya 
geldiği, taraflar arasındaki görüşmenin ardından uzay alanında 
iş birliği mutabakat zaptını imzaladığı bilgisi verildi.
Yıldırım, imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, “Söz konusu 
belge, iki ülkenin uzay kurumları ve şirketleri arasında pratik 
iş birliğinin başlamasını sağlayacak.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Türkiye Uzay Ajansı ile Kazakistan Uzay ve Havacılık Komitesi 
arasında uzay alanında iş birliği mutabakatı imzalandığı 
bildirildi.
Anadolu Ajansı’nın (AA) aa.com.tr haber sitesinde, Kazakistan 
Dijital Gelişme, İnovasyon ve Uzay Sanayi Bakanlığı’nın 
konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamalara yer verildi.
Alınan bilgiye göre, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar 

Kazakistan’ın, Birleşik Arap Emirlikleri ile yaptığı görüşmeler 
kapsamında 6,1 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzaladığı 
bildirildi.
Kazakistan’ın resmî Kazakstanskaya Pravda Gazetesi’nin 
Kazpravda.kz haber sitesinde, Kazakistan Başbakanlığı Basın 
Servisi’nin konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamalara yer verildi. 
Alınan bilgiye göre, Kazakistan Başbakanı Askar Mamin’in 12 
Ekim 2020 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri’ne yaptığı ziyaret 
kapsamında BAE Başbakan Yardımcısı Mansur bin Zayed 
El Nahyan ile bir görüşme gerçekleştirdiği, bu görüşmeler 
kapsamında geniş kapsamlı bir yatırım anlaşması imzaladığı 
açıklandı.
Görüşmede tarafların ticaret, ekonomi, finans, yatırım, 
ulaşım, lojistik, tarımsal sanayi, petrokimya, uzay, madencilik, 
metalürji, enerji ve diğer birçok alanda ikili iş birliği konularını 
masaya yatırdığı belirtildi.
Görüşme sonucunda Kazakistan ve BAE hükümetleri arasında 
birçok alanda 21 projenin hayata geçirilmesi kapsamında 6,1 
milyar dolarlık yatırım anlaşması imzalandığı bilgisi verildi.
Söz konusu yatırım projelerinin devreye alınması hâlinde 
iç ve dış piyasada gelecek vaat eden; potansiyeli, katma 
değeri ve kârı yüksek yeni üretim tesislerinin oluşturulmasının 
sağlanacağı; bu sayede birçok kişiye istihdam imkânının 
sunulacağı bildirildi.

Kazakistan ve BAE’nin, tarımsal sanayi sektöründeki iş birliği 
potansiyelini gerçekleştirmeye özel önem verdiği, bu sebeple 
uygulanması planlanan 21 projeden 10’unun tarıma dayalı 
projeler olduğu ifade edildi.
Kazakistan’ın tarım alanındaki projeleri hayata geçirerek, 
Birleşik Arap Emirlikleri’nin 2051 yılına kadar ulaşmayı 
hedeflediği Ulusal Gıda Güvenliği Stratejisi programına büyük 
katkı sağlayacağı da kaydedildi. Böylelikle iki ülke arasındaki 
dış ticaret hacminde önemli artışların yaşanacağı da gelen 
bilgiler arasında.
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TÜRKİYELİ ŞİRKET KAZAKİSTAN’DA 
VETERİNER AŞISI VE HAYVAN İLACI ÜRETİM TESİSİ KURACAK

Türkiye merkezli Vetal Hayvan Sağlığı Ürünleri A.Ş.’nin 
Kazakistan ile veterinerlik alanındaki iş birliği kapsamında 
Türkistan Bölgesi’ne veteriner ilaçları ve aşı üretimi için bir 
tesis kuracağı bildirildi.
Kazakistan’ın resmî Kazakstanskaya Pravda Gazetesi’nin 
Kazpravda.kz haber sitesinde, Kazakistan Tarım Bakanlığı 
Basın Servisi’nin konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamalara 
yer verildi. Alınan bilgiye göre, Kazakistan Tarım Bakanı 
Saparhan Omarov’un 17 Ekim 2020 tarihinde Türkiye’ye 
resmî ziyaret düzenlediği açıklandı. Bakan Omarov’un, 
resmî temaslar kapsamında Vetal Hayvan Sağlığı Ürünleri 
A.Ş.’nin Adıyaman’daki üretim tesislerini de ziyaret ettiği 
bildirildi. Ziyaret programına Kazakistan Ankara Büyükelçisi 
Abzal Saparbekulı, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar 
başta olmak üzere yetkili heyet de katıldı.
Bakan Omarov, tesisin veterinerlik aşıları, serum ve diğer 
biyolojik ürünlerinin üretim sürecini yerinde inceledi. Ziyaret 
kapsamında Bakan Omarov, Büyükelçi Saparbekulı ve Vali 
Çuhadar’ın da katılımıyla Vetal Hayvan Sağlığı Ürünleri 
A.Ş. ile Vetal Kazakistan arasında mutabakat zaptı 
imzalandı. Mutabakat kapsamında Kazakistan’ın Türkistan 
Bölgesi’ne 2021 yılına kadar veteriner ilaçları ve aşı üretimi 
için bir tesis kurulması kararlaştırıldı.

Projenin toplam maliyetinin 60 milyon dolar olacağı belirtildi. 
İlk etapta çiftlik hayvanları hastalıklarının tedavisine yönelik 
ilaç ve aşı üretimi için 7 milyon dolarlık bir tesisin kurulması 
planlanıyor. Bu çerçevede 75 kişiye iş imkânı sağlanacak. 
Tesisin üretim kapasitesinin arttırılmasıyla istihdam 
kapasitesinin ilerde 300’e kadar çıkarılmasının planlandığı 
bilgisi verildi.
Şirketin ürünlerinin Türkiye başta olmak üzere Azerbaycan, 
BAE, Fransa, Gürcistan, Irak, İran, Pakistan ve Ukrayna’da 
yaygın olarak kullanıldığı da gelen bilgiler arasında.

KAZAKİSTAN’DA 2020’NİN İLK 9 AYINDA 
64,7 MİLYON TON PETROL ÜRETİMİ

Kazakistan’da 2020’nin ilk 9 ayında 64,7 milyon ton petrol 
üretimi yapıldığı bildirildi.
Anadolu Ajansı’nın (AA) aa.com.tr haber sitesinde, 
Kazakistan Enerji Bakanı Nurlan Nogayev’in konuyla ilgili 
olarak 13 Ekim 2020 tarihinde Bakanlar Kurulunda yaptığı 

açıklamalarına yer verildi. Alınan bilgiye göre, 2020 yılının 
Ocak-Eylül döneminde ülkede 64,7 milyon ton petrol 
üretildiği açıklandı.
Bakan Nogayev, yaptığı açıklamada “2020’nin başından 
itibaren yıllık üretim planımız % 100,5 oranında 
gerçekleşmiş oldu. İlk 9 aylık dönemde Tengiz petrol 
kuyusunda 20,2 milyon ton, Kaşagan petrol kuyusunda 
ise 11,5 milyon ton petrol üretimi yapıldı ki bu 2020 Ocak-
Eylül üretim planımızın % 100 yerine getirilmesi anlamına 
geliyordu. Bunun dışında Karaçaganak petrol kuyusundan 
elde ettiğimiz 9 milyon ton petrol üretimiyle yıllık üretim 
planımızı geçmiş olduk.” ifadelerini kullandı.
Bakan Nogayev, ayrıca Kazakistan tarafından 2020 yılının 
ilk 9 ayında 52,2 milyon ton petrol ihracatı yapıldığı bilgisini 
verdi ve 11,5 milyon tonluk petrolün işlendiğine dikkat çekti.
Kazakistan’da 2020’nin Ocak-Eylül döneminde 41,6 milyar 
metreküplük doğal gaz üretimi yapıldığı da gelen bilgiler 
arasında.
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KAZAKİSTAN KIZILORDA BÖLGESİNİN KALKINMASI İÇİN 
265 PROJEYİ HAYATA GEÇİRMEYİ PLANLIYOR

Kazakistan’ın, Kızılorda Bölgesi’nin sosyoekonomik 
yönden kalkınması için 265 projeyi hayata geçirmeyi 
planladığı bildirildi.
Kazakistan’ın resmî Kazakstanskaya Pravda 
Gazetesi’nin Kazpravda.kz haber sitesinde, Kazakistan 
Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi’nin konuyla ilgili olarak 
kamuoyuyla paylaştığı açıklamalara yer verildi. Alınan 
bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tokayev 23 Ekim 2020 
tarihinde Kızılorda Bölge Valisi Gülşara Abdıkalikova’yı 
kabul etti. Yapılan görüşmede Vali Abdıkalikova tarafından 
Cumhurbaşkanı Tokayev’e Kızılorda Bölgesi’nin son 9 
aylık sosyoekonomik gelişiminin ana göstergeleri hakkında 
rapor sunulduğu ve 2023 yılına kadar Kızılorda Bölgesi’nde 
hayata geçirilmesi planlanan ekonomik kalkınma planı 
hakkında bilgi verildiği açıklandı.
Vali Abdıkalikova tarafından sunulan Kızılorda Bölgesi 
Ekonomik Kalkınma Planı’na göre, 271 milyar tenge 
(630 milyon dolar) maliyetindeki 265 projenin 2023 yılına 
kadar hayata geçirilerek, 4.610 kişiye kalıcı iş imkânı 
sağlanmasının planlandığı belirtildi. 2020 yılının ilk 9 aylık 
döneminde 26 milyar tenge (60,5 milyon dolar) değerindeki 
110 projenin hayata geçirilmesiyle 2 bin kişiye kalıcı 
istihdam sağlandığı bilgisi verildi.

Vali Abdıkalikova, bu dönemde altyapı yenileme 
çalışmalarına yönelik devreye alınmakta olan 38 milyar 
tenge (88,4 milyon dolar) maliyetindeki yol haritası 
çerçevesinde 9 bin kişiye de iş imkânı sağlandığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Tokayev’in, Vali Abdıkalikova ile yaptığı 
görüşmenin sonuç bölümünde Kızılorda Bölgesi’ndeki geri 
dönüşüm işletmelerinin sayısının artırılması, ticari faaliyet 
yürüten küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi ve 
bölgedeki koronavirüs (Kovid-19) salgını süreci konusunda 
gerekli önlemlerin titizlikle alınması yönünde bir dizi talimat 
verdiği de gelen bilgiler arasında.

TACİKİSTAN’IN ALÜMİNYUM İHRACATINDA ARTIŞ

Tacikistan’ın, yılın ilk 8 ayında alüminyum ihracatını artırdığı 
bildirildi.
Kabar.kg sitesinde, Tacikistan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Basın Servisi’nin konuyla ilgili yaptığı açıklamalara yer 
verildi. Alınan bilgiye göre, Tacikistan’ın 2020 yılının 
Ocak-Ağustos döneminde alüminyum ihracatını artırdığı 

açıklandı. Bu doğrultuda dış ülkelere, özellikle Avrupa 
ülkelerine 923,8 milyon somoni (89,5 milyon dolar) 
değerinde 57,4 bin tonluk alüminyum ihracatı yapıldığı 
belirtildi.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020 yılının 
Ocak-Ağustos döneminde 264 milyon somoni (25,5 milyon 
dolar) değerinde 61,1 bin ton alüminyum üretildiği bilgisi 
verildi.
Üretilen alüminyumun 6,2 bin tonunun işlemden geçirilmek 
üzere ayrıldığı fabrikanın, bu yıl geçtiğimiz 2019 yılının 
aynı dönemine göre 105 ton daha fazla alüminyum üretimi 
yaptığı bildirildi.
Alüminyum işleme faaliyetleri yapan Talko Şirketi’nin de dış 
ülkelere 942,2 milyon somoni (91,2 milyon dolar) değerinde 
alüminyum ihracatı yaptığı açıklandı. Tacikistan’dan 
alüminyum ithalatı yapan ülkelerin başında Özbekistan, 
Kazakistan, Kırgızistan ve Avrupa ülkelerinin yer aldığı da 
gelen bilgiler arasında.
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TACİKİSTAN’DA 
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ YAPILDI

TACİKİSTAN VAHŞ NEHRİ’NE YENİ BİR HES YAPMAYI PLANLIYOR

Tacikistan’da hafta sonu yapılan cumhurbaşkanlığı 
seçimlerini, İmomali Rahman’ın yüzde 90,9 oy oranıyla 
kazandığı açıklandı.
Kabar.kg sitesinde, Avesta Haber Ajansı’nın konuyla ilgili 
olarak yaptığı haberine yer verildi. Alınan bilgiye göre, 
Tacikistan’da 28 yıldır devlet başkanlığı görevinde bulunan 
İmomali Rahman’ın, % 90,9 oy alarak hafta sonu yapılan 
cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandığı açıklandı. Ülkedeki 
3,8 milyon kişinin, oyunu Cumhurbaşkanı Rahman’a verdiği 
belirtildi.
Seçimlerde iktidardaki Halk Demokrat Partisinden aday 
gösterilen Cumhurbaşkanı İmomali Rahman ile Çiftçiler 
Partisi lideri Rustam Latifzade, Sosyalist Parti lideri 
Abduhalim Gaffarzade, Ekonomik Reformlar Partisi 
lideri Rustam Rahmatzade ve Komünist Parti lideri Miraj 
Abdulloyev yarıştı.
Adaylardan Rustam Latifzade’nin oyların % 3,03’ünü (127,7 
bin oy), Abduhalim Gaffarzade’nin oyların % 1,49’unu (62,8 
bin oy), Rustam Rahmatzade’nin oyların % 2,1’ini (90,1 bin 
oy), Miraj Abdulloyev’in oyların % 1,17’sini (49,2 bin oy), 
İmomali Rahman’ın ise oyların % 90,9’unu (3,8 milyon oy) 

aldığı bilgisi verildi.
Cumhurbaşkanının 7 yıl süreyle seçildiği ülkede, oyların 
% 90,9’unu alan İmomali Rahman seçimleri beşinci kez 
kazanmış oldu.
Tacikistan’da 4,9 milyon seçmen bulunduğu, salgına 
rağmen seçimlere 4,2 milyon kişinin katılarak %85,3 
oranında katılım sağlandığı da gelen bilgiler arasında.

Tacikistan’da Vahş Nehri’ne yeni bir hidroelektrik santralin 
yapılması için çalışmalara başlandığı bildirildi.
Asiaplustj.info sitesinde, Tacikistan Enerji ve Su Kaynakları 
Bakanlığı Basın Servisi’nin konuyla ilgili olarak 21 Ekim 
2020 tarihinde yaptığı açıklamalarına yer verildi. Alınan 
bilgiye göre, Tacikistan’daki Vahş Nehri’ne yeni bir 
hidroelektrik santralin yapılmasının planlandığı, bu sebeple 
fizibilite ve finansman çalışmalarına başlandığı açıklandı.
Bakanlığın yaptığı açıklamalara göre, Şurab Hidroelektrik 

Santrali’nin inşaat faaliyetlerinin finanse edilmesi için 
çalışmaların devam ettiği kaydedildi. Barajın inşaat 
maliyetinin yaklaşık 1 milyar doları bulacağı belirtiliyor.
Bakanlığın daha önce kamuoyuyla paylaştığı bilgide, 862 
megavat kapasiteye sahip olacak Şurab Hidroelektrik 
Santrali’nin fizibilite çalışmalarının, özel bir danışmanlık 
firması ve Tacikistan Alüminyum Şirketi’nin (TALCO) 
katılımıyla Enerji ve Su kaynakları Bakanlığı, Yatırımlar ve 
Devlet Mülkiyet İdare Komitesi tarafından yapılacağı ifade 
edilmişti.
Şurab Hidroelektrik Santrali, başkent Duşanbe’nin 110 
kilometre doğusunda, Tacikistan’ın en büyük barajları olan 
Vahş Nehri üzerindeki Rogun ve Nurek HES’leri arasında 
inşa edilecek.
Vahş Nehri üzerinde yapılması planlanan 9 adet HES’ten 
7’sinin inşaat faaliyetlerinin tamamlanmış durumda olduğu 
bilgisi verildi.
Tahmini yüksekliği 83 metre, rezervuar hacmi 77 milyon 
metreküp olacak Şurab Hidroelektrik Santrali’nin ülkedeki 
enerji ihracatına da büyük katkı sunacağı bildiriliyor.
Elektrik enerjisinin gerek ülke içinde tüketim gerekse 
ihracat açısından Tacikistan’da önemli yere sahip olduğu 
da gelen bilgiler arasında.
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TACİKİSTAN’DA 212 MİLYON DOLARLIK 
İNŞAAT MALZEMESİ ÜRETİMİ

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, Tacikistan’ın inşaat 
malzemesi ihracatından elde ettiği payın en büyüğünü 
çimento satışlarının oluşturduğu, yurtdışına 45,4 milyon 
dolarlık çimento ihracatı yapıldığı ifade edildi.

TÜRKMENİSTAN’DA 
PAMUK ÜRETİMİ HACMİNDE ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Tacikistan tarafından 212,7 milyon dolar değerinde yapı 
malzemesi üretimi yapıldığı bildirildi.
Avesta.tj sitesinde, Tacikistan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Basın Servisi’nin konuyla ilgili olarak kamuoyuyla paylaştığı 
açıklamalara yer verildi. Alınan bilgiye göre, 2020 yılının ilk 
9 ayında 2,2 milyar somoni (212,7 milyon dolar) değerinde 
inşaat malzemesi üretimi yapıldığı, bu miktarın geçtiğimiz 
2019 yılının aynı dönemine göre 128,3 milyon somoni (12,4 
milyon dolar) daha fazla olduğu açıklandı.
Bakanlığın basın servisi tarafından verilen bilgiye göre, bu 
yıl inşaat sektörünün ülkedeki GSYİH içindeki payının % 
10,4 olarak gerçekleştiği belirtildi.
Geçtiğimiz 9 ay içinde ülkedeki inşaat malzemesi sektörü 
tarafından 3,2 milyon ton çimento, 133,7 milyon tuğla, 55,6 
milyon adet beton blok ve farklı kalemlerden pek çok inşaat 
malzemesinin üretiminin yapıldığı ifade edildi.
2020 yılının Ocak-Eylül döneminde 45,5 milyon dolarlık 
inşaat malzemesi ihracatı yapılırken, 27,3 milyon dolarlık 
da ithalat yapıldığı kaydedildi.

Türkmenistan’daki pamuk üretiminde geçen yılın aynı 
dönemine göre artış kaydedildiği bildirildi.
Zen.yandex.ru sitesinde, Türkmenistan Lebap Bölgesi Valil-
iği’nin yayın organı Türkmen Gündogary Gazetesinin konuy-
la ilgili olarak yaptığı 3 Ekim 2020 tarihli haberine yer verildi. 
Alınan bilgiye göre, Türkmenistan’ın Lebap Bölgesi’ne bağlı 

Halaç İli’ndeki pamuk işleme fabrikası tarafından 2020 yılının 
başından bu yana 25 milyon manatlık (7 milyon dolar) pamuk 
lifi üretimi yapıldığı açıklandı. Geçtiğimiz 2019 yılının aynı 
döneminde 12 milyon dolarlık pamuk lifi üretimi yapılmıştı.
Öte yandan Türkmenistan hükümetinin, ülkedeki tekstil endüs-
trisinin büyümesini teşvik etmek ve yerli üretim tekstil ürünleri-
nin dünya pazarlarına açılmasını sağlamak için bir dizi adımlar 
attığı da belirtiliyor.
Pamuk ekimi yapılan sahaların genişletildiği ülkede, buna 
bağlı olarak tekstil sektörünün vazgeçilmez ana hammaddesi 
olan pamuk üretiminin artması planlanıyor. İçinde bulunduğu-
muz 2020 yılı döneminde pamuk ekimi yapılan arazilerin 550 
bin hektardan 620 bin hektara çıkarıldığı, bu alanlardan 1,2 
milyon tonluk pamuk hasadının yapılmasının planlandığı ifade 
edildi. Haberde, Türkmenistan pamuğunun özellikle Rusya, 
Türkiye ve Polonya tarafından rağbet gördüğü de kaydedildi.
Türkmenistan’ın Daşoğuz ve Bayramalı bölgelerindeki pamuk 
işleme fabrikalarında İtalya merkezli tekstil makinesi üreticisi 
Cormatex Limited Şirketi’nin yardımıyla yeni üretim hatlarının 
devreye alınmasının planladığı da gelen bilgiler arasında.
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Türkmenistan ve Özbekistan’ın dış ticaret hacmini artırmak 
için iki ülke arasında kurulan iş konseyinin ilk toplantısını 
düzenlediği bildirildi.
Centralasia.news sitesinde, Türkmenistan Segodnya Devlet 
Haber Ajansı’nın konu ile ilgili olarak yaptığı haberine yer 
verildi. Alınan bilgiye göre, iki devlet arasındaki ekonomik 
iş birliklerini güçlendirmek için kurulan Türkmenistan-
Özbekistan İş Konseyi’nin 7 Ekim 2020 tarihinde 

TÜRKMENİSTAN VE ÖZBEKİSTAN 
DIŞ TİCARET HACMİNİ ARTIRMAYI PLANLIYOR

TÜRKMENİSTAN’IN PAMUK İPLİĞİ VE ÇORAP İHRACATINDA ARTIŞ

videokonferans yöntemiyle ilk toplantısını düzenlediği 
açıklandı.
Yapılan toplantıya Türkmenistan ve Özbekistan tarafının 
ticaret ve sanayi odaları başkanları Dövletgeldi Recepov 
ve Adham İkromov başta olmak üzere iki ülkedeki ekonomi 
sektörünün yöneticileri ve 30 kadar da iş insanının katıldığı 
bilgisi verildi.
Ticaret, nakliye ve lojistik alanlarında iş birliğinin 
genişletilmesi konularının masaya yatırıldığı toplantıda 
Özbekistan tarafının, Doğu-Batı ve Kuzey-Güney ulaşım 
koridorlarından oluşan bir ağın geliştirilmesi sürecinde yer 
almaya hazır olduğu kaydedildi.
Bir dizi yatırım projesinin de ele alındığı toplantıda tekstil, 
inşaat, kimya, elektronik sanayi, sağlık ve ilaç sektörlerindeki 
çift taraflı ortaklık oluşturulması konularına özellikle vurgu 
yapıldığı belirtildi.
Tarafların, tarım sektöründe iş birliğinin vücuda getirilmesi 
konusunda hemfikir olduğu kaydedildi. Özbekistan’dan 
alınan tarım ekipmanlarının kendi ülkelerindeki iklim 
özelliklerine çok iyi uyum sağladığına dikkat çeken 
Türkmenistanlı yetkililerin, Taşkent’e tarım ürünleri ihraç 
etmeye ilgi duydukları da gelen bilgiler arasında.
Türkmenistan-Özbekistan İş Konseyi, iki ülke arasındaki dış 
ticaret ilişkilerinin geliştirilmesi için 2018 yılının Nisan ayında 
Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te kurulmuştu.

Türkmenistan’ın çorap ve iplik sektöründe faaliyet gösteren 
Batly Gadam Şirketi’nin ihracatı artırdığı bildirildi.
Turkmenportal.com sitesinde, Türkmenistan Devlet Gümrük 
İdaresi’nin konuyla ilgili olarak 12 Ekim 2020 tarihinde 
paylaştığı açıklamalara yer verildi. Alınan bilgiye göre, 
Türkmenistan’ın çorap ve pamuk ipliği sektöründe faaliyet 
gösteren Batly Gadam Şirketi’nin 2020 yılı Ocak-Eylül 
döneminde 187 ton pamuk ipliği ve 309 bin çift yüksek kalite 
çorap ihracatı yaptığı açıklandı. İhracatı yapılan ürünlerin 
çoğunluğunun Türkiye ve Rusya’ya gönderildiği bilgisi verildi.
Ülkenin batısındaki Balkanabat şehrinde yer alan Batly Gadam 
Şirketi, Avrupa’nın önde gelen teknolojik ekipmanlarıyla her 
yıl çeşitli türlerde bükümlü 7000 ton pamuk ipliği üretiyor. 
Modern, yüksek teknoloji ekipmanlarla donatılmış dört 
atölyeye sahip olan fabrikanın eğirme, boyama, örme ve 
ütüleme bölümlerinden oluştuğu belirtiliyor.
Batly Gadam Şirketi’nin, Uluslararası Standardizasyon 
Örgütü’nün (ISO) tüm standartlarına uygun şekilde üretim 
yaptığı da gelen bilgiler arasında.
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Türkmenistan ve Kazakistan’ın ulaştırma alanında iş birliği 
yapmayı planladığı bildirildi.
Bağımsız Devletler Topluluğu’nun Sesi Radyosu’nun 
(Radyo Golos SNG) Sng.fm haber sitesinde, Türkmenistan 
Demiryolları Ajansı Müdürü Azat Atamuradov, Kazakistan 
Demiryolları Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Çıngız Kakenov 
ve Kazakistan Aşkabat Büyükelçisi Erkbulan Sapiyev’in 
katılımlarıyla 14 Ekim 2020 tarihinde videokonferans 
yöntemiyle bir toplantı düzenlendiği açıklandı.
Tarafların toplantıda konteyner taşımacılığı hacminin 
artırılması, Kuzey-Güney ulaşım koridoru boyunca 
Kazakistan-Türkmenistan-İran demiryolu rotasının aktif 
hâle getirilmesi, demir yolu sistemlerinin güvenilirliğinin 
sağlanması gibi konuları değerlendirdiği belirtildi.
Türkmenistan Demiryolları Ajansı Müdürü Atamuradov 
konuşmasında avantajlı coğrafi konumu, bölgesel ve kıtasal 
bakımdan ulaşım ve lojistik altyapısına sahip olmasıyla 
Türkmenistan’ın, Avrasya’daki ana ulaşım ve transit bağlantı 
koridorlarındaki artan rolüne vurgu yaptı.
Görüşmenin sonuç bölümünde tarafların, Türkmenbaşı-
Aşkabat-Marı-Türkmenabat demir yolu güzergâhının 
modernizasyonu ve elektrifikasyonu projesinin hayata 
geçirilmesi için iş birliği yapılması üzerinde durdukları bilgisi 
verildi.

TÜRKMENİSTAN VE KAZAKİSTAN 
DEMİR YOLU TAŞIMACILIĞI ALANINDA İŞ BİRLİĞİ YAPACAK

TÜRKMENİSTAN’IN 
KİMYEVİ MADDE FABRİKASI YILLIK ÜRETİM HACMİNİ ARTIRDI

Türkmenistan’daki Türkmenabat Kimyevi Madde 
Fabrikası’nın, yıllık üretim hacmini artırdığı bildirildi.
Turmenportal.com sayfasında, Türkmen Gündogary 
Gazetesi’nin konuyla ilgili olarak yaptığı haberine yer 
verildi. Alınan bilgiye göre, Türkmenabat Kimyevi Madde 
Fabrikası’nın, yıllık üretim planını % 100’ün üzerinde 
gerçekleştiği açıklandı.
Türkmenabat Kimyevi Madde Fabrikası’nın, 2020 yılının 
ilk 9 ayında ürettiği mineral gübre hacminin 302,6 bin ton 

olarak gerçekleştiği, böylece yıllık üretim planının % 100’ün 
üzerinde gerçekleştiği bilgisi verildi.
Paylaşılan verilere göre, tesis 2020 yılının ilk 9 ayında 2,3 
bin ton zirai ilaç üretti. Tesisin Magdanlı şubesinde çamaşır 
suyu üretiminde de artış kaydedildi. İçinde bulunduğumuz 
2020 yılında 406 ton dezenfektan üretimi yapıldığı, bu oranın 
geçtiğimiz 2019 yılının aynı dönemine göre 2,5 kat fazla 
olduğu bildirildi.
Sülfürik asit üretiminde de artış yaşandığı, 2020 yılının Ocak-
Eylül döneminde yaklaşık 74 bin ton sülfürik asit üretimi 
yapıldığı ifade edildi.
Tesiste 2020 yılının ilk 9 ayında 77,8 milyon manatlık (22,8 
milyon dolar) imalat yapıldığı ve böylelikle yıllık üretim 
planının % 121 oranında gerçekleştirilmiş olduğu vurgulandı.
Türkmenabat Kimyevi Madde Fabrikası, Türkmenistan’daki 
mineral gübre üretimi sektöründeki en büyük tesislerden biri 
konumunda bulunuyor. Tesiste üretilen gübrelerin ülkedeki 
tarım sektörünün gelişmesinde önemli rol oynadığı, ilerleyen 
yıllarda fosforlu gübre üretimini artırmak için güçlü bir ek 
tesisin daha kurulmasının planlandığı da gelen bilgiler 
arasında.

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhamedov 
ile Kazakistan Başbakanı Askar Mamin arasında 17 Eylül 
2020 tarihinde bir görüşme yapılmış, görüşmede iki ülke 
arasındaki ticari ilişkilerin canlı tutulması, ekonomi alanındaki 
iş birliğinin geliştirilmesi bağlamında iki ülke arasında serbest 
ticaret bölgesi oluşturulması konuları masaya yatırılmıştı.
2020 yılının ilk 7 ayında iki ülke arasında dış ticaret hacminin 
% 10 artarak 100 milyon dolar seviyesine yükseldiği, 
Kazakistan ve Türkmenistan üzerinden demir yolu aracılığıyla 
ticari yük taşımacılığı hacminde ise % 55 artış kaydedildiği 
de gelen bilgiler arasında.
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ANKARA’DA KEÇİÖREN BELEDİYESİ’NDEN 
TÜRKMENİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ’NE RESMÎ ZİYARET

CUMHURBAŞKANI MİRZİYOYEV’E KONUT PROJELERİ TANITILDI
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev’e konut 
projeleri tanıtım sunumu yapıldığı bildirildi.
Centralasia.news haber sitesinden alınan bilgide, Özbekistan 
Cumhurbaşkanlığı Basın Servisinin konuyla ilgili olarak 
kamuoyuyla paylaştığı açıklamalara yer verildi. Alınan bilgiye 
göre, Özbekistan’da yapılması planlanan konut projelerinin 
Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev’e 26 Ekim 2020 tarihinde 
tanıtım sunumunun yapıldığı açıklandı.
Geçtiğimiz Mayıs ayında Sardoba Barajı’nın taşması sonucu 
meydana gelen felaketin yaralarını sarmak için Sırderya 
Bölgesine bağlı Sardoba ve Mirzaabad ilçelerinde kısa 
sürede 5 katlı 86 ev inşa edildiği bilgisi verildi. Daha önce 
Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in, bu ilçelerde yaşayan halkın 
konut ihtiyacının kısa sürede karşılanması için bir dizi talimat 
verdiği ifade edildi.
Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in, sunumu yapılan konut 
projelerinin inşa edilmesi konusunda onay verdiği ve 
Özbekistan’ın yüksek nüfus yoğunluğuna sahip yerleşim 
yerlerinde bu tür evlerin yapılması gerektiğini vurguladı.
Özbekistan’ın Sırderya Vilayetinde yer alan Sardoba 
Barajı’nın şiddetli yağışlar sebebiyle 1 Mayıs 2020 tarihinde 

Ankara Keçiören Belediyesi tarafından Türkmenistan Ankara 
Büyükelçiliği’ne resmî ziyaret düzenlendiği bildirildi.
Anadolu Ajansı’nın (AA) aa.com.tr haber sitesinde, Keçiören 
Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamalara yer 
verildi. Alınan bilgiye göre, Keçiören Belediyesi Başkan 
Yardımcısı Sabiha Akdemir ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü 
Buket Paker’in, iki ülke ikili ilişkilerinin geliştirilmesi yönündeki 
Dışişleri Bakanlığı tavsiye kararı ve Keçiören Belediye 
Başkanı Turgut Altınok’un talimatları doğrultusunda 23 Ekim 
2020 tarihinde Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İşankuli 
Amanliyev’i makamında ziyaret etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediyesi 
Başkan Yardımcısı Sabiha Akdemir, Keçiören Belediyesi’nin 
gerçekleştirdiği projelerin tümünün yerel yönetimler olarak, 
ulusal ve uluslararası düzeyde ülke politikalarına katkı 

sağlamak amacıyla yürütüldüğünü aktardı.
Akdemir, konuşmasında: “Türkmenistan Aşkabat 
Büyükelçiliğimiz ile Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan 
Yardımcısı Bahargül Abdiyeva arasında yakın zamanda 
gerçekleşen toplantıdan çıkan sonuca paralel olarak, bu 
ziyaretimizde de Türkiye ile Türkmenistan arasında kardeş 
şehir ilişkilerinin canlandırılması başta olmak üzere yeni 
platformlarda bir araya gelmenin faydalı olacağı konusunda 
fikir birliğine varılmıştır.” ifadelerini kullandı.
Görüşmede, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un 
“Türkistan Ülküsüne” ömrünü adamış bir siyasetçi olarak, 
Türk cumhuriyetleri Büyükelçileri ile sıcak ilişkiler kurulması 
ve kardeş ülkelerle bağların kuvvetlendirilmesine yönelik her 
türlü girişimin dün olduğu gibi bugün de öncüsü ve destekçisi 
olmaya devam edileceği belirtildi.
Görüşmede, Estergon Türk Kültür Merkezi’ndeki Türkmenistan 
Sofrası’nın el birliğiyle tekrar açılması; halı dokumadan atlara, 
buğday tohumundan her türlü kültür-sanat zenginliğinin 
tanıtılmasına yönelik ortak projeler geliştirilmesi konusunda 
mutabık kalındığı bilgisi verildi.
Koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası Türkmenistan günleri 
etkinliği ve benzeri programların yapılması, Türkmenistan’ın 
önemli el sanatlarının sergilenmesi gibi faaliyetlerin gündeme 
geldiği ziyarette, Keçiören Belediyesi’nin Türk dünyasının dün 
olduğu gibi bugün de merkez ilçe belediyelerinden biri olma 
misyonuna bağlı kalacağı, Başkan Altınok’un bu amaç uğruna 
hizmet etmeye devam edeceği kaydedildi.

taşması sonrasında büyük çaplı bir sel felaketi yaşanmış; 
bu sebeple 70 binin üzerinde yerleşimci, bölgeden tahliye 
edilmek zorunda kalmıştı.
Ayrıca Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in, Taşkent Devlet Teknik 
Üniversitesi kampüsüne inşa edilmesi planlanan eğitim ve 
uygulama kompleksi projesini incelediği de gelen bilgiler 
arasında.
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ÖZBEKİSTAN 
KARAKALPAKİSTAN’A SOSYOEKONOMİK DESTEK VERECEK

için hükümet tarafından kapsamlı, somut önlemler alındığı 
ifade edildi.
Toplantıda ayrıca, sosyoekonomik açıdan çok zor durumda 
olan, 45 köyün altyapısının iyileştirilmesi için bireysel 
programların hazırlanması, zirai ve endüstriyel kalkınmayı 
hızlandırarak, nüfusun istihdamını sağlamayı amaçlayan 
bir dizi yatırım projesinin uygulanması gibi konuların 
görüşüldüğü de gelen bilgiler arasında.

Özbekistan’ın, özerk bölgesi Karakalpakistan’a 
sosyoekonomik yönden destek vereceği bildirildi.
Centralasia.news sitesinde, Özbekistan Başbakan 
Yardımcısı Sardor Umurzakov’un hükümet üyeleriyle 19 
Ekim 2020 tarihinde düzenlediği toplantıda konuyla ilgili 
olarak yaptığı açıklamalarına yer verildi. Alınan bilgiye 
göre, Başbakan Yardımcısı Umurzakov ve hükümet 
üyeleri videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen 
toplantıda, 2020-2023 Dönemi Karakalpakistan Kapsamlı 
Sosyoekonomik Kalkınma Planı çerçevesinde yapılan 
faaliyetleri masaya yatırdı.
Toplantıda, 17-18 Ekim 2020 tarihleri arasında 
Karakalpakistan’ın tüm bölgelerinde ve Nukus şehrinde 
incelemeler yapan heyetin hazırladığı rapor değerlendirildi.
Söz konusu heyetin, yerel halkla ve ilçelerdeki vatandaşlarla 
doğrudan iletişim kurmak suretiyle Karakalpakistan’ın 
sosyoekonomik kalkınmasını sağlamak ve refah seviyesini 
yükseltmek için özel öneriler hazırladığı bildirildi. Hâlihazırda 
bölgenin sosyoekonomik yönden kalkınmasını iyileştirmek 

ÖZBEKİSTAN 
KORONAVİRÜSLE MÜCADELEYE 290 MİLYON DOLAR AYIRDI

Özbekistan’ın, ülkedeki koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla 
mücadele için devlet bütçesinden 290 milyon dolar ayırdığı 
bildirildi.
Kabar.kg sitesinde, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat 
Mirziyoyev’in bütçe görüşmelerinde konuyla ilgili olarak 
19 Ekim 2020 tarihinde videokonferans yöntemiyle yaptığı 

açıklamalarına yer verildi. Alınan bilgiye göre, Özbekistan 
tarafından 2021 yılı sağlık harcamaları için devlet 
bütçesinden 1,9 milyar dolar ayrıldığı, bunun 290 milyon 
dolarının koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede, 
16,7 bin dolarınınsa ilaç harcamalarında kullanılacağı 
açıklandı.
Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in başkanlık ettiği 2021 yılı 
devlet bütçesi görüşmelerinde, salgın süresince sosyal 
yardım harcamalarının bir önceki 2019 yılının aynı 
dönemine göre en az % 15 artırılmasının planlandığı 
kaydedildi.
Eğitim Bakanlığı’na ayrılan bütçe ödeneğinin % 16 
artırılacağı, ilk defa bu yıl okullara internet erişiminin 
sağlanması için 100 milyar sum (9,6 milyon dolar), ayrıca 
gerekli ekipman için ise 200 milyar sum (19,2 milyon dolar) 
tahsis edileceği bilgisi verildi.
Yoksulluğun azaltılması çerçevesinde düşük gelirli ailelere 
yapılan sosyal yardımların 2 katına çıkarılacağı, yetimlere 
barınma imkânı sağlamak için 2021 yılında ilk kez bütçeden 
30 milyar sum (2,9 milyon dolar) tahsis edilmesinin 
planladığı da gelen bilgiler arasında.
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ÇİN VE ÖZBEKİSTAN DEMİR YOLUNDA 
KONTEYNER TAŞIMACILIĞIYLA TİCARET BAŞLADI

Çin ve Özbekistan arasında konteyner taşımacılığı 
yapılacak ticari demir yolu hattının devreye alındığı bildirildi.
Rossaprimavera.ru sitesinde, Çin Merkez Komitesi’nin 
resmî yayın organı Halkın Günlüğü gazetesinin konuyla 
ilgili olarak 21 Ekim 2020 tarihinde yaptığı haberine yer 

verildi. Alınan bilgiye göre, Çin ve Özbekistan arasındaki 
ticari demir yolu hattının devreye alındığı, bu çerçevede 
Gao-Korgas-Taşkent ticari demir yolu güzergâhını 
kullanacak olan ilk uluslararası tarifeli yük treninin Çin’den 
Özbekistan’a gitmek üzere Çin’in Hebei Eyaleti’nin 
Şiciajuang (Shijiazhuang) şehrine bağlı Gao (Gaoyi) 
ilçesinden hareket ettiği açıklandı.
12 Ekim 2020 tarihinde Çin’den yola çıkan konteyner 
yüklü ticari treninin 12 günlük bir yolculuğun ardından 25 
Ekim 2020 tarihinde Özbekistan’ın başkenti Taşkent’e 
ulaşmasının beklendiği bilgisi verildi.
Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde bulunan Korgas 
sınır kontrol noktasından geçecek trenin, gerekli tüm 
gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra Kazakistan 
üstünden Özbekistan’a giriş yapacağı belirtildi.
50 vagondan oluşan yük treni, 30 milyon Yuan (Renminbi) 
değerinde (4,5 milyon dolar) tıbbi ilaç, bisiklet, otomotiv ve 
endüstriyel ekipman parçaları başta olmak üzere birçok 
ticari mal taşıyor. 
Gao-Korgas-Taşkent demir yolu hattının devreye 
alınmasının Çin hükümetinin “Bir Kuşak, Bir Yol” girişimi 
kapsamında hayata geçirildiği de gelen bilgiler arasında.

ÖZBEKİSTAN İHRACAT YAPAN 
İŞLETMELERİ DESTEKLEMEK İÇİN 100 MİLYON DOLAR AYIRDI

Özbekistan’ın, ülkedeki yurtdışına ihracat yapan işletmeleri 
desteklemek için devlet bütçesinden 100 milyon dolar 
ayırdığı bildirildi.
Kabar.kg sitesinde, Podrobno.uz Haber Ajansı’nın konuyla 
ilgili olarak yaptığı habere yer verildi. Alınan bilgiye 
göre, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev’in 
ülkedeki ihracatçıları desteklemek için devlet bütçesinden 
100 milyon dolar tahsis edilmesine ilişkin bir kararname 
imzaladığını açıklandı.
Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in kamuoyuna yaptığı 
açıklamada “Bugün ülkedeki ihracat yapan işletmeler için 
mali desteğin genişletilmesi konusunda bir kararname 
imzaladım. Oluşturulmakta olan İhracat Destek Fonu 
aracılığıyla bu tür işletmelere 100 milyon dolar ek fon tahsis 
edilecek.” ifadeleri yer aldı.
2020 yılının 9 aylık döneminde otomobil ihracatının 1,5 
kat, elektrikli cihaz ihracatının 1,3 kat, tekstil ürünlerinin 
% 16, bakır tel ihracatının ise % 15 arttığını kaydeden 
Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, geri dönüşüm sektörünün % 
3, elektrikli cihaz üretiminin % 25, tekstil üretiminin % 12, 

demir madeni sektörünün % 7, yapı malzemesi üretiminin 
ise % 6 arttığı bilgisini verdi.
Ülkedeki gayri safi yurtiçi hasılanın pozitif yönde seyrederek, 
% 0,4 arttığı ve bütçe gelirlerinin 1,9 trilyon sum (183 milyon 
dolar) fazla verdiği de gelen bilgiler arasında.
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orasammanas

Özbekistan’ın, Fransa Hükümetinin ve Fransız şirketlerin 
desteğiyle ülkedeki turizm sektörüne 500 milyon dolarlık 
yabancı sermaye çekmeyi planladığı bildirildi.
Centralasia.media sitesinde, Özbekistan Nooma Haber 
Ajansı’nın konuyla ilgili yaptığı haberine yer verildi. Alınan 
bilgiye göre, Fransız şirketlerin desteğiyle Özbekistan 
Başbakanlığı tarafından Taşkent Bölgesi’nin Bostanlık 
İlçesi’nde Beldersay-Çimgan-Nanay (MVK) adlı bir dört 
mevsim tatil köyü kompleksinin yapılması planlanıyor.
Söz konusu turizm planının, Fransa Ekonomi Bakanlığı 
Özel Sektör Çalışma ve Yardım Fonu’nun (Le FASEP) kredi 
desteğiyle Fransız Geode, Manie Lives, Egis, Patriarche, 
Epode şirketlerinden oluşan bir konsorsiyum tarafından 
hazırlandığı bilgisi verildi.

Oluşturulan plan doğrultusunda turizm sektörüne 500 milyon 
dolara kadar yabancı sermaye çekilmesi öngörülüyor. 
Yatırımcıların dışında Fransa’nın kredi kuruluşlarının da 
Özbekistan’ın turizm sektörüne destek vermesi bekleniyor. 
Alınacak kredilerin turizm başta olmak üzere karayolu ve 
altyapı hizmetlerinin geliştirilmesinde kullanılacağı belirtiliyor.
Yapılan açıklamaya göre, projenin hayata geçirilmesi 
için Fransız devleti tarafından 47,9 milyon avroluk kredi 
sağlanacağı da açıklandı.
Fransız devleti dışında Özbekistan Ulusal Bankası 
tarafından Beldersay-Çimgan-Nanay (MVK) dört mevsim 
tatil köyü kompleksinin yapımı için hükümete 7 yıllık vadeyle 
20 milyon dolarlık kredi verilmesinin beklendiği de gelen 
bilgiler arasında.
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