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TÜRKMENİSTAN, AFGANİSTAN VE PAKİSTAN ARASINDA
TAPI BORU HATTI PROJESİNDE İLERLEME SAĞLANDI

Türkmenistan’dan Afganistan, Pakistan ve Hindistan’a 
döşenecek boru hattıyla gaz taşınmasını hedefleyen TAPI 
projesinde iki önemli adım atıldı. Türkmenistan ve Afganistan’ın 
31 Ağustos 2020 tarihinde TAPI projesinin Afganistan’dan 
geçecek bölümünün inşası konusunda mutabakat zaptı 
imzaladığı ve Türkmenistan ile Pakistan devlet başkanlarının 20 
Eylül 2020 tarihinde projenin bir sonraki aşamasını görüştükleri 
bildirildi.
Türkmenistan ve Afganistan TAPI için Mutabakat Zaptı İmzaladı
Centralasia.news sitesinde, Türkmenistan doğal gazını 
Afganistan üzerinden Pakistan ve Hindistan’a taşıyacak olan 
Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan (TAPI) Doğal Gaz 
Boru Hattı Projesinin Afganistan ayağının inşası konusunda 
başkent Kabil’de Türkmenistan ve Afganistan arasında 31 
Ağustos 2020 tarihinde mutabakat zaptı imzalandığı bilgisi 
verildi. İmza törenine Afganistan Kentsel Gelişme Bakanı M. 
Karzai ve Türkmenistan TAPI Limited Şirketi Genel Müdürü 
Muhammetmırat Amanov’un katıldığı belirtildi.
Ritmeurasia.org sitesinin paylaştığı bilgiye göre, imza töreninde 
söz alan TAPI Boru Hattı Limited Şirketi Konsorsiyumu Müdürü 
Muhammetmurat Amanov, TAPI’nin Afganistan ayağı için gerekli 
arazi tahsisinin tamamlanmasının ardından Afganistan’daki 
inşaat faaliyetlerine başlanacağını, inşaatın iki buçuk yıl içinde 
tamamlanmasından hemen sonra doğal gaz boru hattının 
devreye alınarak gaz ihracatına başlanacağını açıkladı
29 Mayıs 2020 tarihli Türkmenistan Bakanlar Kurulu 

Toplantısında TAPI boru hattı projesi çerçevesinde tüm konular 
masaya yatırılmış; Başbakan Yardımcısı Mıratgeldi Meredov, 
proje için gerekli tüm malzemelerin temin edildiğini açıklamıştı.
Türkmenistan, Pakistan ile TAPI Boru Hattı Projesini Görüştü
Ritmeurasia.org sitesinden alınan bilgiye göre, Türkmenistan 
Devlet Başkanı Kurbangulı Berdimuhamedov ve Pakistan 
Cumhurbaşkanı Arif Alvi arasında telekonferans yöntemiyle 20 
Eylül 2020 tarihinde TAPI Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin inşası 
konulu bir görüşme gerçekleştirildiği açıklandı. Görüşmede 
Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov’un, TAPI’nin 
Pakistan ayağının inşasına yakında başlanacağına olan 
inancını dile getirdiği belirtildi.
Haberde, iki tarafın da TAPI boru hattı projesinin enerji 
sektöründe ülkeler arası iş birliği için stratejik bir temel 
oluşturacağına dikkat çektiği bilgisi verildi. Devlet Başkanı 
Berdimuhamedov toplantıda yaptığı açıklamada, TAPI Doğal 
Gaz Boru Hattının Türkmenistan ayağının inşaat ve montaj 
işlerinin son aşamada olduğunu ifade etti.
TAPI projesinin Afganistan güzergâhının Herat, Farah, Helmand 
ve Kandahar illerinin 17 ilçesinden geçeceği ve bu ilçelerden 
geçecek hattın toplam uzunluğunun 600 km ve genişliğinin ise 
44 metre olduğu belirtildi. 
Yıllık doğal gaz taşıma kapasitesi 33 milyar metreküp olan 
TAPI boru hattı projesinin, Türkmenistan ayağının 214 km, 
Afganistan ayağının 773 km, Pakistan ayağının 827 km olmak 
üzere toplam uzunluğunun 1.814 km olması planlanıyor.
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 ÖZBEKİSTAN’IN ARTEL FİRMASI 
KIRGIZİSTAN’DA ÜRÜN YELPAZESİNİ GENİŞLETEREK İHRACATA GEÇECEK

Kırgızistan’ın Oş Bölgesinde ev aletleri üretimi yapan Artel 
Elektronics Şirketinin ürün yelpazesini genişleterek, ihracat 
yapmayı planladığı bildirildi.
Azattyk.org sitesinden alınan bilgide, Kırgızistan Devlet 
Başkanlığı Basın Servisinin konuyla ilgili kamuoyuyla 
paylaştığı açıklamalara yer verildi. Buna göre, Kırgızistanlı 
ve Özbekistanlı iş insanlarının iştirakiyle Oş Bölgesinin Kara 
Suu ilçesine bağlı Anciyan’da ticari faaliyetlerini yürüten 
Artel Elektronics Şirketinin ürün yelpazesinin genişleterek, 
ihracat yapmayı planladığı açıklandı. Söz konusu şirketin 
üretim tesisinin iki ülke iş insanlarının ortaklığıyla Oş 
şehrinde kurulması yönündeki anlaşma, Kırgızistan Devlet 
Başkanı Sooronbay Ceenbekov’un 2017 yılının Ekim ayında 
Özbekistan’ı ziyareti sırasında karara bağlanmıştı.
Devlet Başkanı Ceenbekov’un 10 Eylül 2020 tarihinde Oş 
şehrini ziyaret ederek, Artel Elektronics Şirketi’nin faaliyetlerini 

yerinde incelediği belirtildi. Şirketin Halkla İlişkiler Müdürü 
Orozbay Atacanov’un verdiği bilgiye göre, 2018 yılından beri 
faaliyetlerini yürüten işletmenin ev aletleri üretimi ve bunların 
içinde özellikle çamaşır makinesi montajı yaptığı bilgisi verildi.
İşletmede hâlihazırda 105 kişinin çalıştığı, ilerleyen yıllarda 
bu sayının 200 kişiyi bulacağı da kaydedildi. İşletme ayda 
yaklaşık 900 adet çamaşır makinesi üretirken, aylık satış 
hacminin 3 milyon som olduğu, üretilen ürünlerin ilk etapta iç 
piyasada satılmakta olduğu; ancak ilerleyen yıllarda ürünlerin 
ihracatının planlandığı bildirildi. Şirketin, 2022 yılında fırınlı 
ocak, 2023 yılında ise televizyon ve buzdolabı üretimi yaparak 
ürün yelpazesini genişletmeyi planladığı da açıklandı.
Komşu ülkelerin, özellikle de Özbekistan’ın Kırgızistan ile ticari 
ilişkilerini geliştirme konusuna ilgi gösterdiğini belirten Devlet 
Başkanı Ceenbekov, iki ülke arasında ortaklaşa kurulacak 
işletmelerle bölgeleri ekonomik yönden geliştirme politikası 
doğrultusunda dış ticaret hacminin artırılması gerektiğine 
dikkat çekti. Artel Şirketinin ihracat potansiyeli taşıdığını 
belirten Devlet Başkanı Ceenbekov, Kırgızistan’ın Avrasya 
Ekonomik Birliği pazarlarına çıkma imkânının olduğunu, 
bu sayede ürünlerin gümrüklere takılmadan ihracatının 
yapılabileceği bilgisini verdi.
Kırgızistan Hükümeti tarafından uygulanmakta olan, bölgeleri 
geliştirme politikası çerçevesinde ülkedeki kredi kuruluşları 
tarafından sağlanan geri ödemesi ertelenmiş parasal 
kaynakların büyük kısmının bazı ticari işletmeleri ayakta 
tutmak için kullanılmakta olduğu da gelen bilgiler arasında.

PARLAMENTO SEÇİMLERİ KAPSAMINDA 
TÜRKİYE’DEN KIRGIZİSTAN’A ÇOK YÖNLÜ MADDİ DESTEK

Türkiye’nin Kırgızistan’da gerçekleştirilecek parlamento 
seçimleri kapsamında gerekli cihaz ve malzemelerin alımının 
yapılabilmesi için çok yönlü maddi yardım yaptığı bildirildi.
Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçiliği’nin sosyal medya 
hesabından yapılan açıklamaya göre, 4 Ekim 2020 tarihinde 
Kırgızistan’da gerçekleştirilecek olan parlamento seçimleri 
kapsamında Türkiye’den çok yönlü maddi destek sağlandığı 
açıklandı. Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından 
yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı: “2018-2020 yılları 
Kırgız Seçim Mevzuatı Geliştirme Stratejisi çerçevesinde, 
Parlamento seçimleri sürecinin kapsayıcılık, şeffaflık ve 
güvenilirliğinin sağlanarak dijitalleşmesi amacıyla seçmen 
tanımlama cihazı, otomatik oy sandığı ve monitörden oluşan 
ekipman alımı için Kırgızistan makamlarının ilettiği maddi 
destek talebi doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 
Kırgızistan Cumhuriyetine 100.000 (Yüz Bin) ABD Doları 
destek sağlanacaktır. TİKA aracılığıyla, Türkiye İçişleri 
Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Kırgızistan İçişleri 
Bakanlığı işbirliğinde 2020 yılı ‘Uluslararası Polis Eğitimi 

Projesi’ kapsamında 7-10 Eylül 2020 tarihleri arasında 21 
Kırgız emniyet görevlisine ‘Seçim Güvenliği Eğitimi’ verilmiştir.
Ayrıca, Kırgızistan’da 4 Ekim günü gerçekleştirilecek 
parlamento seçimleri bağlamında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 
Teşkilatı (AGİT)/ODIHR tarafından oluşturulan sınırlı seçim 
gözlem misyonu ile Türk Keneşi (Türk Konseyi) tarafından 
oluşturulabilecek ‘Uluslararası Seçim Gözlem Misyonunda’ 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da yer alması 
öngörülmektedir.” 
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TRT’DEN KIRGIZİSTAN RADYO VE TELEVİZYON KURUMUNA TIBBİ YARDIM
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nun (TRT) Kovid-19 
salgınıyla mücadele kapsamında Kırgızistan Radyo ve 
Televizyon Kurumu’na (KTRK) tıbbî yardımda bulunduğu 
bildirildi.
TRT Avaz’ın verdiği bilgiye göre, TRT tarafından Kovid-19 
salgınıyla mücadele amacıyla KTRK’ye 27 Ağustos 2020 
tarihinde koruyucu ekipman yardımında bulunulduğu 
açıklandı.
Türkiye’de olduğu gibi Kırgızistan’da da medya kuruluşları 
Kovid-19 salgınıyla mücadelenin merkezinde yer alıyor. 
Türkiye ile Kırgızistan’ın medya ilişkileri bu alanda da 
devam ediyor. Bu çerçevede Kırgızistan tarafından gelen 
talep üzerine TRT’nin, Kovid-19 salgınıyla mücadele 
kapsamında gönderdiği koruyucu ekipman yardımlarının 
KTRK temsilcilerine Türkiye Bişkek Büyükelçiliği’nde 
törenle teslim edildiği bilgisi verildi.
Törende yaptığı konuşmada TRT’nin gönderdiği tıbbi 
yardımın iki ülke ilişkileri açısından önemli olduğunu 
vurgulayan Türkiye Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kâmil Fırat, 
“TRT Avaz kanalı, Kırgızistan’da dijital platform üzerinden 
yayınlanıyor. TRT’nin buradaki muhatapları resmî devlet 
kanalları, tabii başta KTRK geliyor. TRT ve KTRK arasında 
iş birliği anlaşması da var. Bu çerçevede KTRK’den 
TRT’ye gelen bir talep oldu. ‘Kovid-19 salgınıyla mücadele 
kapsamında bize yardımcı olabilir misiniz?’ diye bir yardım 

talebinde bulunuldu. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu 
da TRT Avaz üzerinden hemen bu yardım çağrısına cevap 
verdi.” ifadelerinde bulundu.
İki devlet televizyonu arasında birçok konuda iş birliğinin 
olduğunun da altını çizen Büyükelçi Fırat, “TRT ile KTRK 
arasında veya diğer devlet televizyonları arasında eğitim 
anlaşmaları oluyor, belgesel çekimlerinde yer yer karşılıklı 
yardımlaşmalar da oluyor.” değerlendirmelerinde bulundu.

KIRGIZİSTAN İLE MACARİSTAN ARASINDA İŞ BİRLİĞİ GELİŞİYOR

Kırgızistan ve Macaristan arasındaki iş birliğinin gelişmekte 
olduğu bildirildi.
Azattyk.org sitesinden alınan bilgide, Kırgızistan Devlet 
Başkanı Sooronbay Ceenbekov’un konuyla ilgili olarak 26 
Eylül 2020 tarihinde Kırgızistan Radyo Televizyonu’nun 
(KTRK) Birinci Radyo’ya verdiği röportajdaki açıklamalarına 
yer verildi. Alınan bilgiye göre, 28-29 Eylül 2020 tarihlerinde 
Macaristan’a resmî bir ziyarette bulunacak olan Devlet 

Başkanı Ceenbekov’un, ziyaret kapsamında yapılması 
planlanan iş birliği konuları hakkında açıklamalarda 
bulunduğu belirtildi
Başbakan Viktor Orban’ın resmi davetiyle Macaristan’a 
gidecek olan Devlet Başkanı Ceenbekov, “Aslında bu 
davete geçtiğimiz ilkbahar ayında icabet edecektik. Fakat 
salgın dolayısıyla ziyaret, Eylül ayının sonuna sarktı. 
Ziyaretin verimli geçmesini bekliyoruz. Sağlık, acil yardım, 
ticaret, ekonomi, su yönetimi ve diğer ortak alanlarda çeşitli 
iş birliği anlaşmaları yapmayı planlıyoruz, bunların arasında 
stratejik iş birliği anlaşması da var.” ifadelerini kullandı.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 3 Eylül 2018 tarihinde 
düzenlenen Türk Konseyi 6. Zirvesi’ne katılmak için 
Kırgızistan’a yaptığı resmi ziyaret kapsamında 2 - 8 Eylül 
2018 tarihleri arasında düzenlenen 3. Dünya Göçebe 
Oyunları’na katılmıştı. Türk Konseyi 6. Zirvesinin kapanış 
bölümünde konuşan Başbakan Orban, Macaristan’daki 
üniversitelerde Kırgızistanlı öğrencilere tanınan 25 kişilik 
kontenjanın 75 kişiye çıkarıldığı müjdesini vermişti.
2019 yılının Eylül ayında Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te 
iki ülke yetkilileri arasında ticari-ekonomik ilişkilerin masaya 
yatırıldığı hükümetler arası bir toplantı düzenlenmişti.
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KAZAKİSTAN BUĞDAY İHRACATINI ARTIRMAYI PLANLIYOR

ASELSAN KAZAKİSTAN’DA SOLUNUM CİHAZI ÜRETİMİNE BAŞLADI
Aselsan’ın Kazakistan’daki mühendislik merkezi tarafından 
Türkiye’nin Biyovent (Biosys) solunum cihazının üretimine 
başlandığı bildirildi.
Centralasia.news sitesinden alınan bilgiye göre, 
Aselsan’ın Kazakistan’daki mühendislik merkezi tarafından 
Türkiye’nin %100 yerli solunum cihazı Biosys’nin üretimine 
başlandığını açıklandı. Kazakistan Başbakanlığı Basın 
Servisinin konuyla ilgili yaptığı açıklamalara göre, 
Kazakistan Başbakanı Askar Mamin’in, üretim faaliyetlerini 
yerinde görmek için 5 Eylül 2020 tarihinde Kazakistan 
ASELSAN Engineering (KAE) tesisine ziyaret düzenlediği 
belirtildi.
Üretimi yapılan solunum cihazlarının Kazakistan’ın başkenti 
Nur-Sultan’daki kliniklerde, Kazakistan Sağlık Bakanlığı 
tarafından yapılan testleri başarıyla geçerek, gerekli tüm 
sağlık şartlarını karşıladığı açıklandı.
Kazakistan’ın talimatları doğrultusunda 2020 yılının Eylül ve 
Ekim aylarında 1500 adet solunum cihazının ülke genelinde 
dağıtımının yapılması planlanmıştı. Başbakan Mamin, 
tesis ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada ülkedeki tüm 
hastanelere Biosys solunum cihazı dağıtımının yapılması 
gerektiğini vurguladı.
Kazakistan ASELSAN Engineering (KAE) Şirketi, 
Kazakistan’da solunum cihazı üretimin yanı sıra, ilgili 

cihazların tamir ve bakımı yapabilecek kadroları yetiştirmeyi 
de planlıyor.
Daha önce üretimi yapılan Biyovent (Biosys) solunum 
cihazından 2 bin adedinin Kazakistan’a teslimatı yapılmak 
üzere 6 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye’den yola çıktığı 
açıklanmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları 
doğrultusunda Türkiye’nin yerli ve milli kaynaklarıyla ürettiği 
Biosis yapay solunum cihazının, 2 ay süren çalışmaların 
ardından 2 Mart 2020 tarihinde seri üretimine başlanmıştı.

Kazakistan’ın, buğday ihracatını artırmayı planladığı 
bildirildi.
Kazakistan’ın Kazinform Devlet Haber Ajansı’nın 
(KazAkparat) İnform.kz sitesinden alınan bilgide, Tarım 
ve Hayvancılıktan Sorumlu Bakan Yardımcısı Aydarbek 
Saparov’un konuyla ilgili yaptığı açıklamalarına yer verildi.
Kazakistan’ın içinde bulunduğumuz 2020 yılında birçok 
ülkeye buğday ihracatı yapmayı planladığını belirten 
Bakan Yardımcısı Saparov, “Kazakistan’ın 2020-2021 
periyodundaki buğday ve un ihracat potansiyeli 7 ila 8 
milyon ton arasında. Kazakistan buğdayının ana alıcıları 
arasında Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Türkmenistan, 
Afganistan ve İran bulunuyor. Bu yıl 40’a yakın ülkeye 
buğday ihracatı yapmayı planlıyoruz.” şeklinde konuştu.
Kazakistan’ın tahmin edilen tahıl üretiminin 18 milyon ton 
olduğu da gelen bilgiler arasında.
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KAZAKİSTAN’DA YENİ PROJELERİN 
HAYATA GEÇİRİLMESİ PLANLANIYOR

KAZAKİSTAN VE ÖZBEKİSTAN ARASINDA 
YENİ HAVA YOLU HATLARI AÇILACAK

videokonferans yöntemiyle 17 Eylül 2020 tarihinde düzenlenen 
toplantıya hava yolu şirket yetkililerinin yanı sıra Özbekistan’ın 
Harezm Bölgesi ve Kazakistan’ın Mangistav Bölgesi valilerinin 
de katıldığı belirtildi.
Özbekistan’ın Aktav Başkonsolosu Nodircon Turgunov, 
düzenlenen toplantının bölgeler arası iş birliğini yeni bir 
seviyeye çıkarmak için faydalı bir platform görevi göreceğine, 
Ürgenç ve Aktav arasında düzenli uçak seferlerinin açılmasının 
Özbekistan ile Kazakistan arasındaki turizmin gelişmesinde 
büyük rol oynayacağına güvendiğini ifade etti.
Toplantı katılımcılarına Kazakistan ve Özbekistan arasındaki 
iş birliğinin mevcut gelişimi hakkında bilgi veren ve Harezm 
Bölgesi ile yapılan iş birliğindeki başarıya değinen Mangistav 
Bölgesi Sanayi ve İnovasyon Departmanı Başkanı Nurbek 
Aytcan’ın, Ürgenç ve Aktav şehirleri arasında düzenlenmesi 
planlanan uçuşları desteklediği açıklandı.
Aktav Havalimanı Sanayi ve İnovasyon Departmanı Başkanı 
Selçuk Kileci ve yardımcısı Meruert Coldıbayeva’nın, iki ülke 
arasındaki turizm potansiyeli hakkında toplantıda sunum 
yaptığı da gelen bilgiler arasında.

Kazakistan ve Özbekistan’daki hava yolu şirketlerinin iki ülke 
arasında yeni uçuş hatları açmayı planladığı bildirildi.
Kazakistan’ın Kazinform Devlet Haber Ajansı’nın (KazAkparat) 
İnform.kz sitesinden alınan bilgiye göre, Kazakistan ve 
Özbekistan hava yolu şirketlerinin, Özbekistan’ın Ürgenç ve 
Kazakistan’ın Aktav şehirleri arasında yeni hava yolu seferleri 
açmayı planladığı, bu çerçevede bir toplantı düzenlendiği 
açıklandı. Hava yolu seferlerinin açılması çerçevesinde 

Kazakistan’da önümüzdeki yıllarda birçok projenin hayata 
geçirilmesinin planlandığı bildirildi.
Kazakistan’ın resmî Kazakstanskaya Pravda Gazetesinin 
Kazpravda.kz haber sitesinden alınan bilgiye göre, Başbakan 
Askar Mamin yönetiminde 2020-2025 Sanayileşme ve 
İnovasyon-Güdümlü Kalkınma Programı çerçevesinde hayata 
geçirilecek olan projelerin gidişatı konusunda 15 Eylül 2020 
tarihinde videokonferans yöntemiyle bir hükümet toplantısı 
düzenlendiği belirtildi.
Küresel salgından dolayı dünya ekonomisinde yaşanan 
durgunluğa rağmen 2020 yılının ilk 8 ayında ülkedeki imalat 
sanayinde % 3,3 oranında büyümenin kaydedildiği açıklandı. 
2020 yılı sanayileşme yol haritası çerçevesinde toplam 996 
milyar tenge (2,3 milyar dolar) değerinde 206 projenin hayata 
geçirilmesinin planlandığı bilgisi verildi. Açıklamada hayata 
geçirilmesi planlanan projelerin ülkedeki üretim değerini 1,3 
trilyon tengeye (3 milyar dolar), ihracatı ise 325 milyar tenge 
(765 milyon dolar) seviyesine yükselteceği, aynı zamanda 19 
bin işsize de istihdam imkânı sağlayacağı konularına değinildi.
Başbakan Mamin, projelerin hayata geçirilmesi konusunda 
örnek olarak Almatı’da Hyundai marka araçların montaj 
fabrikasını, Kostanay’da Chevrolet marka hafif sınıf araç 

üreten fabrikayı, Karağandı Bölgesindeki modern gaz üretim 
tesisi projelerini örnek etti. Mamin’in, tüm devlet kurumları 
ve valilikler olmak üzere Sanayi Bakanlığı’na sadece 2020 
cari yılı için planlanan projeleri devreye almakla kalmayıp, 
aynı zamanda ülkenin sanayileşme yol haritası çerçevesinde 
oluşturulan proje havuzunun geliştirilmesi ve genişletilmesi 
için talimat verdiği bildirildi.
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KAZAKİSTAN VE ÇİN ARASINDA DEMİR YOLU 
SINIR KAPILARINDA KONTEYNER TAŞIMACILIĞINDA ARTIŞ

Çin’in Kazakistan’a açılan demir yolu sınır kapılarındaki 
konteyner taşımacılığında artış yaşandığı bildirildi.
Kabar.kg sitesinden alınan bilgide, Kazakistan’ın resmî 
Zakon.kz sitesinin konuya ilişkin kamuoyuyla paylaştığı 
haberine yer verildi. Alınan bilgiye göre, Kazakistan Demir 
Yolları Anonim Şirketi Müdürü Sauat Mınbayev ile Çin Demir 
Yolları Birliği Başkanı Lu Dunfu arasında videokonferans 
yöntemiyle 20 Eylül 2020 tarihinde bir toplantı düzenlendiği 
açıklandı. Toplantıda iki ülke arasındaki demir yolu ticari 
taşımacılığı konusunun masaya yatırıldığı belirtildi.
Lu Dunfu’nun verdiği bilgiye göre, 2020 yılının ilk 8 ayında 
Kazakistan ve Çin arasındaki demir yolu gümrük terminalleri 
aracılığıyla 14,2 ton yük taşındığı, bu oranın geçtiğimiz 
2019 yılının aynı dönemine göre %30 daha fazla olduğu 
ifade edildi. 2020 yılı sonuna kadar bu yük miktarının yıllık 
21 tona ulaşmasının beklendiği de kaydedildi.
Görüşmede iki ülke arasındaki Dostık-Alaşankou ve 
Altınkol-Horgos demir yolu sınır kapılarının altyapılarının 
iyileştirilmesi konusuna önem verilmesi gerektiğine özellikle 
vurgu yapıldı. Sınır kapılarının altyapılarının iyileştirilmesi 
durumunda, konteyner taşıyan trenlerin daha hızlı yük 
taşımacılığı yapmasının sağlanacağı, 2025 yılına kadar 
Kazakistan toprakları aracılığıyla geçiş yapan trenlerin 

günlük 1300-1400 km mesafe kat edebileceği bildirildi.
Kazakistan’ın Nurlı Col projesi ile Çin’in Tek Kuşak, Tek Yol 
projesinin Asya kıtasına entegrasyonu sürecinde önemli 
yol oynadığına dikkat çekilen toplantıda, iki ülke arasındaki 
kara yolu gümrük noktalarında yaşanan aksaklıklar da ele 
alındı. Toplantının ilerleyen bölümlerinde iki ülke arasındaki 
ticari iş birliği anlaşmalarının hayata geçirilmesi; dış ticaret, 
lojistik hizmetler ve taşımacılık konularındaki iş birliğinin 
geliştirilmesinde hemfikir olunduğu da gelen bilgiler 
arasında.

AVRUPA BİRLİĞİ TACİKİSTAN, KIRGIZİSTAN VE ÖZBEKİSTAN’DA 
TURİZMİ GELİŞTİRMEYİ HEDEFLİYOR

Avrupa Birliği’nin, Tacikistan, Kırgızistan ve Özbekistan 
turizmini geliştirme projesi başlattığı bildirildi.
Sputniknews.ru sitesinden alınan bilgide Avrupa Birliği 
Tacikistan Temsilciliği’nin 21 Eylül 2020 tarihinde konuyla 
ilgili yaptığı açıklamalara yer verildi. Alınan bilgiye göre, 
Avrupa Birliği’nin (AB) Tacikistan turizmini geliştirecek 

2 yeni projeyi hayata geçirme hazırlığında olduğu, söz 
konusu projelerin aynı zamanda Kırgızistan ve Özbekistan 
bölge turizmini de kapsadığı belirtildi.
Projelerin toplam bütçesinin 4 milyon dolar olduğu ve 2020-
2023 periyodunda hayata geçirilmesinin planlandığı bilgisi 
verildi.
Projelerin büyük çaptaki turizm işletmelerinin gelişmesine 
katkı sunmasının yanı sıra kırsal alandaki küçük turizm 
işletmelerinin rekabet gücünü de artırmayı amaçladığı 
belirtiliyor.
Avrupa Birliği Tacikistan Temsilciliği’nin konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada: “Tacikistan, hayata geçirilecek olan 
projeler aracılığıyla toplum temelli turizmin desteklenmesi, 
sürdürülebilir enerjiye erişimin artırılması, kırsal alandaki 
küçük turizm işletmelerinin rekabet gücünün artırılması 
bağlamında yapacağımız yardımlardan yararlanacaktır.” 
ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, son iki yılda Orta Asya ülkelerine olan 
turist akışının önemli ölçüde arttığı kaydedildi.
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TACİKİSTAN VE AFGANİSTAN AKSU ÜZERİNDE 
DEMİR YOLU KÖPRÜSÜ KURULMASI KONUSUNU GÖRÜŞTÜ

Tacikistan ve Afganistan dışişleri bakanlarının, iki ülke 
sınırlarından geçen Aksu (Penç) Irmağı üzerinde demir 
yolu köprüsü kurulması konusunu görüştüğü bildirildi.
Centralasia.news sitesinden alınan bilgide, Tacikistan 
Dışişleri Bakanlığı Basın Servisinin konuyla ilgili olarak 
kamuoyuyla paylaştığı açıklamalara yer verildi. Yapılan 
açıklamaya göre, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirociddin 
Muhriddinoviç Aslov’un makamında Afganistan Dışişleri 
Bakanı Mohammad Hanif Atmar ile 17 Eylül 2020 
tarihinde bir görüşme gerçekleştirildiği, görüşmede ulaşım 
koridorlarının geliştirilmesi, özellikle de Aksu (Penç) Irmağı 
üzerine bir demir yolu köprüsünün inşası konusunun 
masaya yatırıldığı belirtildi.
Toplantıda konuşan Dışişleri Bakanı Aslov, Kırgızistan-
Tacikistan-Afganistan-İran Taşımacılık Koridorunun (KTAI) 
faal bir şekilde işleyişi için Tacikistan’ın gerekli tüm şartları 
sağlayacağını kaydetti. Toplantının ilerleyen bölümlerinde 
iki ülke bakanlık heyetlerinin, Tacikistan-Afganistan-
Türkmenistan Demiryolu Programı çerçevesinde Mevlana 
Celaleddin-i Rumi Penç Demiryolu Projesi ve Aksu (Penç) 
Irmağı üzerinden Afganistan’ın Kunduz şehrine uzanacak 
olan bir köprünün yapımı konusunda anlaşmaya vardığı 
bilgisi verildi. Toplantıda, Aksu (Penç) Irmağı üzerine 

kurulması planlanan demir yolu köprüsü inşaatının 
yakında başlayacağı duyuruldu. Proje, Tacikistan-İran 
demir yolu hattının ve aynı zamanda Uluslararası Kuzey-
Güney Ulaştırma Koridorunun (INSTC) da bir bölümünü 
oluşturuyor.
Ayrıca görüşmede Tacikistan’ın, Afganistan’a düzenli 
elektrik arzını artırma niyetinde olduğu da vurgulandı.
21 Ağustos 2020 tarihinde iki ülke liderleri arasında 
bir telefon görüşmesi gerçekleşmiş, enerji ve güvenlik 
alanında iş birliği konuları ele alınmıştı.

TÜRKMENİSTAN ÇİN’İN 
EN BÜYÜK DOĞAL GAZ TEDARİKÇİSİ KONUMUNDA

Türkmenistan’ın Çin’e doğal gaz ihracatı yapan ülkelerin 
başında geldiği bildirildi.
Centralasia.media sitesinden alınan bilgide, Rusya merkezli 
İnterfaks Haber Ajansı’nın konuyla ilgili yaptığı haberine 
yer verildi. Yapılan açıklamaya göre, Türkmenistan’ın Orta 
Asya Çin boru hattı sayesinde Çin’e doğal gaz ihracatı 
yapan ülkelerin başında geldiği açıklandı.
Türkmenistan’ın, Çin’e doğal gaz arzını günlük 78,3 milyon 
metreküpe toplamda ise 1,7 milyar metreküpe çıkardığı, 
2020 yılının Haziran ayı raporları dikkate alındığında 
günlük bazda doğal gaz arzını % 7 arttırdığı belirtildi.
Çin’in doğal gaz tedarikçileri arasında Kazakistan’ın ikinci, 
Rusya’nın ise Temmuz ayı verilerine göre 379 milyon 
metreküp ihracatla üçüncü sırada olduğu bilgisi verildi.
Özbekistan’ın ise Myanmar’dan sonra beşinci sırada yer 
aldığı da gelen bilgiler arasında.
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ÇİN’DEN TÜRKMENİSTAN’A 48 KONTEYNERLİK İHRACAT TRENİ

TÜRKMENİSTAN PETROL VE DOĞAL GAZ ÜRETİMİNİ ARTIRIYOR
Türkmenistan’ın petrol ve doğal gaz üretimini artırdığı 
bildirildi.
Turkmenportal.com internet sayfasından alınan bilgide 
Nebit Gaz’ın konuyla ilgili yaptığı haberine yer verildi. 
Alınan bilgiye göre, 2020 yılının ilk 7 ayında Türkmenistan 
Devlet Petrolleri işletmesi olan Turkmennebit tarafından 
2,2 milyon ton petrol ve 1,1 milyon metreküp doğal gaz 
çıkarıldığı; bu oranın geçtiğimiz 2019 yılının aynı dönemine 
göre % 6,7 artış gösterdiği açıklandı.
Turkmennebit’te hâlihazırda Rusya ve Çin’den satın alınan 
teknolojik donanımın kullanıldığı, söz konusu işletmede 
alanında uzman kişilerin çalıştığı bilgisi de verildi. En son 
alınan cihazlar sayesinde 7 bin metre derinliğe kadar petrol 
kuyusu açılabiliyor.
Turkmennebit tarafından 10 petrol kuyusu daha açılmasının 
planlandığı da gelen bilgiler arasında.

Çin’de üretilen ihracat mallarını Türkmenistan’a taşıyan 48 
vagonluk yük treninin, teslimat noktasına konteynerlerini 
ulaştırdığı bildirildi.
Turkmenportal.com sitesinden alınan bilgide, Türkmenistan 
Taşımacılık ve Lojistik Merkezi Anonim Şirketi’nin konuyla 
ilgili yaptığı açıklamalarına yer verildi. Alınan bilgiye göre, 
Çin’de üretilen ihracat mallarını Kazakistan üzerinden 
Türkmenistan’a taşıyan 48 vagonluk yük treninin, teslimat 
noktasına konteynerlerini ulaştırdığı açıklandı.
Verilen bilgiye göre, 2 hafta önce Çin’in Qingdao şehrinden 
yola çıkan 48 vagonluk yük treninin, 8.780 km yol kat 
ederek, Kazakistan’ın sınır istasyonları Altınkol ve Bolaşak 
üzerinden Türkmenistan’ın Serhatyaka istasyonuna 
ulaştığı bilgisi verildi.
Çin’in, demiryolu aracılığıyla bölge ülkelerine ihracat yapma 
girişimi Kazakistan-Türkmenistan-İran Demiryolu Hattının 
4 Ara 2014 tarihinde tamamlanmasıyla hayata geçmişti. 
Çünkü bu hat, Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma 
Koridoru’nun (INSTC) temel bölümünü oluşturmakta.
Geçtiğimiz 2019 yılında Türkmenistan’dan Çin’e bu 

ulaştırma güzergâhı üzerinden 45 konteynerden oluşan 
bir yük treni gönderilmişti. Söz konusu hatla ayda 2 
defa karşılıklı yük taşınması planlandığı da gelen bilgiler 
arasında.
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TÜRKMENİSTAN VE AFGANİSTAN DEMİR YOLU PROJESİNİ GÖRÜŞTÜ

Tacikistan’a ve Asya-Pasifik bölgesi ülkelerine kadar 
uzatılması gerektiğini ifade ettiler.
173 kilometre uzunluğundaki Turgundi-Herat demir yolu 
hattının yapımına ilişkin geçtiğimiz 2019 yılının Haziran 
ayında iki ülke arasında mutabakat zaptı imzalanmıştı. 
Ayrıca Türkmenistan’ın demir yolu projesinin kendi 
bölgesindeki bölümünü tamamlamak üzere olduğu da 
gelen bilgiler arasında.

TÜRKMENİSTAN’DAN ÇİN’E POLİPROPİLEN İHRACATI

Türkmenistan ve Afganistan yetkililerinin iki ülke arasında 
yapılması planlanan demir yolu projesi konusunda bir 
görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.
Bağımsız Devletler Topluluğu’nun (BDT) Sng.today 
(Sng.segodnya) haber sitesinden alınan bilgiye göre, 
Türkmenistan Demiryolları Ajansı yetkilileri ve Afganistan 
Ulaştırma Bakanlığı Demiryolu İdaresi yetkilileri arasında 
21 Eylül 2020 tarihinde videokonferans yöntemiyle bir 
görüşme gerçekleştirildiği açıklandı. Alınan bilgiye göre, 
görüşmede Akina-Andhoy ve Turgundi-Herat güzergâhında 
yapılması planlanan Türkmenistan-Afganistan demir yolu 
projesinin inşaatı konusunun masaya yatırıldığı belirtildi.
Taraflar, ulaşım alanında planlanan projelerin hayata 
geçirilmesinin Afganistan’ın siyasi ve ekonomik istikrarının 
temel şartı olduğu konusunda hemfikir olduklarını belirtiler.
Uzunluğu 30 kilometre, bütçesi 21 milyon dolar olan 
Akina-Andhoy güzergâhındaki demir yolu hattının kurulum 
sözleşmesi 2019 yılının Eylül ayında imzalanmıştı. 
Türkmenistan tarafının bugüne kadar kendi bölgesinde 17 
km’den fazla demir yolu yaptığı belirtildi.
Yetkililer ayrıca demir yolu projesinin güzergâhının 

Türkmenistan tarafından çok modlu taşımacılık yöntemiyle 
Çin’e polipropilen ihracatı yapıldığı bildirildi.
Centralasia.news sitesinden alınan bilgide, Kazakistan’ın 
Railnews.kz haber portalının konuyla ilgili yaptığı haberine yer 

verildi. Alınan bilgiye göre, Türkmenistan tarafından Kazakistan 
merkezli çok modlu nakliye şirketi KTZ Express aracılığıyla ilk 
defa Çin’e polipropilen ihracatı yapıldığı açıklandı.
Hazar Denizi kıyısındaki Türkmenbaşı Limanı’ndan yola 
çıkan 48 konteynerin, deniz yoluyla 24 saatte Kazakistan’ın 
Aktav Limanı’na ulaştırıldığı, buradan demir yoluyla Altınkol-
Horgos demir yolu sınır kapısına, oradansa 7.500 kilometrelik 
yolu kat ederek 10 gün içinde Çin’in liman kenti Qingdao’ya 
ulaştırılacağı belirtildi.
Bu güzergâh üzerinden çok modlu taşımacılıkla yapılan nakliye 
işlemlerinin, Çin’e kısa sürede mal gönderimi yapılabilmesini 
ve Türkmenistan’ın Kazakistan üzerinden Çin’e daha sık 
ihracat yapmasını olanaklı kıldığı belirtiliyor.
Türkmenistan’ın Balkan Bölgesindeki Kıyanlı’da bulunan 
fabrikada üretilen polietilen ve polipropilen, dış piyasada 
olduğu gibi iç piyasada da talep görüyor. 2018 yılının Ekim 
ayında devreye alınan Kıyanlı polimer fabrikası, 3,4 milyar 
dolarlık bütçeyle inşa edilmişti.
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Özbekistan’da 2019’da yapımına başlanan doğal gaz işleme 
tesisinin Jizzakh Petroleum Şirketi yatırım ortaklığında 
tamamlanmasının planlandığı bildirildi.
Kabar.kg haber sitesinden alınan bilgiye göre, Özbekistan 
hükümet yetkililerinin kararları doğrultusunda 2019 
yılında Buhara’da yapımına başlanan doğal gaz işleme 
tesisinin Jizzakh Petroleum Şirketi yatırım ortaklığında 
tamamlanmasının planlandığı açıklandı.
Tamamlanacak olan doğal gaz işleme tesisinin Orta 

ÖZBEKİSTAN’DA DOĞAL GAZ İŞLEME TESİSİNİN 
TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

ÖZBEKİSTAN 
PAKİSTAN’IN DENİZ LİMANLARINDAN YARARLANMAK İSTİYOR

yardım sağlamaya hazır olduğunu ifade etti. Bu çerçevede 
Özbekistan tarafından ulaştırma alanında uzman bir çalışma 
grubunun Pakistan’a gönderileceği belirtildi.
Müzakerelerin sonucunda, belirlenen alanlarda pratik 
etkileşim mekanizmaları geliştirmek ve bu konularda 
anlaşmak için Özbekistan Ulaştırma Bakanlığı, Pakistan 
Federal Denizcilik Bakanlığı ve Pakistan Ulusal Lojistik 
Kurumu (PNSC) başkanları düzeyinde bir çalışma grubunun 
oluşturulması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Asya’daki eş değerlerinden büyük olduğu, bu tesiste alken 
ve polimer gibi ham maddelerin de üretileceği bilgisi verildi.
Tesisin devreye girmesi hâlinde Özbekistan’da başta 
tekstil, kimya, ilaç sektörleri olmak üzere ithalatı azaltarak, 
enerji alanında ülke ekonomisine büyük katkı sağlaması 
bekleniyor. 
Tesisin yıllık 500 bin ton alken, 1,5 milyar metreküp doğal gaz 
işleme ve bu işleme sürecinden polimer üretme kapasitesine 
sahip olduğu gelen bilgiler arasında.

Özbekistan, Pakistan’ın büyük limanlarını lojistik amaçlı 
kullanmayı planladığı, bu doğrultuda iki ülke yetkilileri 
arasında bir görüşme gerçekleştirildiği bildirildi.
Centralasia.media sitesinden alınan bilgide, Özbekistan 
Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığı Basın Servisinin konuyla 
ilgili olarak kamuoyuyla paylaştığı açıklamalara yer verildi. 
Alınan bilgiye göre, Özbekistan’ın Pakistan’ın büyük 
limanlarını lojistik amaçlı kullanmak istediği, Özbekistan 
Başbakanı Yardımcısı Sardor Umurzakov’un 10 Eylül 2020 
tarihinde Pakistan’a yaptığı ziyaret çerçevesinde Pakistan 
Federal Denizcilik Bakanı Ali Hayder Zaidi ile bir görüşme 
gerçekleştirdiği açıklandı.
Görüşmede, taşımacılık ve lojistik iş birliğini genişletmek 
için ikili etkileşim konuları ele alındı; ayrıca iki ülke toprakları 
üzerinden ticari taşımacılığı artırmak için ortak çözümlerin 
bulunması ve ulaştırma altyapısını geliştirmeyi amaçlayan 
ortak projelerin uygulanması gerektiği vurgulandı.
Pakistan tarafı, Gwadar, Karaçi ve Muhammed bin Kasım 
limanlarının gelişmiş altyapısını kullanması için Özbekistan’a 
en uygun koşulların hazırlanmasında danışmanlık ve teknik 
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ABD ve Almanya merkezli spor eşyası üreticilerinin 
Özbekistan’da spor ayakkabı üretimi yapmayı planladığı 
bildirildi.
Kyrgyztoday.org sitesinden alınan bilgide, Uzcharmsanoat 
Association Ticaret Ortaklığı Başkanı Fahriddin Boboyev’in 
konuyla ilgili olarak Review.uz’a yaptığı açıklamalarına yer 
verildi. Alınan bilgiye göre, ABD merkezli Nike ve Almanya 
merkezli Adidas şirketlerinin Özbekistan’da spor ayakkabı 
üretimi yapmayı planladığı açıklandı.B oboyev yaptığı 
açıklamada: “Nike ve Adidas firmalarının Özbekistan 
pazarına girmesi konusunda hâlihazırda bir anlaşma var. 
Ayakkabı üretimini Anciyan Bölgesinde hayata geçirmeyi 
düşünüyoruz. Sinointernational Ticaret Ortaklığı adı altında 
kurulacak fabrikada 3 milyon adet spor ayakkabı üretimi 
gerçekleştirilmesini planlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

ABD VE ALMANYA’NIN SPOR MARKALARI ÖZBEKİSTAN’DA 
AYAKKABI ÜRETİMİ YAPMAYI PLANLIYOR

GÜNEY KORE OTOMOTİV ŞİRKETİ 
ÖZBEKİSTAN’DA ÜRETİM BANDI KURMAYI PLANLIYOR

Güney Kore otomotiv şirketi Kia Motors’un Özbekistan’da 
üretim bandı kurmayı planladığı bildirildi.
Turkmenportal.com sitesinden alınan bilgide, söz konusu 
şirketin Rusya’daki Kia.ru resmi sayfasında konuyla ilgili 
olarak yapılan açıklamalara yer verildi. Yapılan açıklamaya 
göre, Güney Kore’nin Kia Motors Şirketi, yeni model 
araç üretimi için Özbekistan’daki ADM-Jizzakh otomobil 
fabrikasında üretim bandı kurmayı planladığı açıklandı. 
Ülkenin Cizzak Bölgesindeki ADM-Cizzak otomobil 
fabrikasında açılacak üretim bandında 2020’nin Kasım 

ayından itibaren business-class sedan sınıfında Kia K5 
ve SUV sınıfında Kia Seltos model araçların üretimine 
başlanacağı bilgisi verildi.
İlk etapta fabrikanın üretim kapasitesinin yılda 25 bin adet 
araç olacağı, ilerleyen yıllarda bu sayının 100 bin adet araca 
çıkarılmasının planlandığı belirtildi. ADM-Jizzakh otomobil 
fabrikasının, gelecekte dünyaca ünlü başka markaların da 
araç modellerinin üretimine başlaması da bekleniyor.
KIA otomobillerinin üretim bandının, KIA Motors Rusya 
Bölge Merkezinin gözetiminde kurulmakta olduğu ve üretim 
bandının kurulumu için hazırlık çalışmalarının devam ettiği 
belirtildi. Özbekistan’da üretilecek olan araçlar, yetkili bayi 
ağları aracılığıyla tüm Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) 
ülkelerine ihraç edilecek.
“Kia” adı, Türkçede “Asya’dan Doğan” veya “Doğu’dan 
Yükselen” gibi anlamlar ifade ediyor. 1944’ün Aralık 
ayında kurulan Güney Koreli Kia Motors Otomotiv Şirketi, 
hâlihazırda dünyanın yedinci otomobil üreticisi konumunda 
bulunuyor. 1998 yılına gelindiğinde ise Hyundai Motor 
Company, Güney Kore’nin en büyük ikinci otomobil şirketi 
Kia Motors’un %51’lik hissesini satın alarak Hyundai 
Motor Group adını almıştı. Günümüzde şirketin merkezi 
Güney Kore’de olmakla birlikte Türkiye, Kuzey Amerika, 
Çin, Hindistan, Slovakya, Almanya ve Rusya’da otomobil 
fabrikaları bulunmakta.
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ÖZBEKİSTAN GÜNEY KORELİ UZMANLARIN İŞ BİRLİĞİYLE 
ONKOLOJİ MERKEZİ KURMAYI PLANLIYOR

Özbekistan’ın Güney Koreli uzmanların iş birliğiyle onkoloji 
merkezi kurmayı planladığı bildirildi.
Kabar.kg sitesinden alınan bilgide, Özbekistan Sağlık 
Bakanlığı’nın konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamalara 
yer verildi. Alınan bilgiye göre, Özbekistan Sağlık Bakanı 
Alişer Şodmonov’un, Güney Kore Tabipler Birliği Bilimsel 
Değerlendirme Komisyonu Başkanı, aynı zamanda Güney 
Kore’nin başkenti Seul’deki Kore Üniversitesi Tıp Fakültesi 
öğretim üyesi Prof. Dr. Jae Wook Choi ile 16 Eylül 2020 
tarihinde bir görüşme gerçekleştirdiği bilgisi verildi.
İki ülke yetkilileri arasında yapılan görüşmede, Güney Koreli 
yetkililerin iş birliğiyle Özbekistan Çocuk Sağlığı Kurumuna 
ait arazide yüksek standartlara sahip bir onkoloji merkezinin 
kurulmasının ve buradaki tıp fakültesinin de çalışmalarına 
başlamasının planlandığı açıklandı.
Görüşmede, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı 
tedavi geliştirme ve sağlık alanında modern yöntemlerin 
kullanımının artırılması konularının da masaya yatırıldığı 
gelen bilgiler arasında.

Özbekistan’ın 2020 yılının ilk 8 ayında altın ihracatını 
%147,2’lik oranda artırdığı bildirildi.
Slon.kg haber sitesinden alınan bilgide, Özbekistan Devlet 
İstatistik Kurumunun konuyla ilgili olarak 21 Eylül 2020 
tarihinde kamuoyuyla paylaştığı rapora yer verildi. Alınan 
bilgilere göre, geçtiğimiz 2019 yılının aynı dönemi baz 
alındığında 2020 yılının ilk 8 ayındaki altın ihracatında 
%147,2’lik bir artış kaydedildiği, bir başka deyişle geçtiğimiz 
2019 yılıyla karşılaştırıldığında 2020 yılında 1,8 milyar dolar 
değerinde daha fazla altın ihracatı yapıldığı açıklandı. Bu 
ihracatın, toplam ihracattaki payının %50’si olduğu bilgisi de 

verildi.
Devlet İstatistik Kurumunun raporuna göre, Özbekistan’ın 
sadece 2020 yılının Ağustos ayında 2,5 milyar dolardan 
fazla altın ihraç ederek, son sekiz aydaki dış ticaret cirosunu 
24,5 milyar dolar seviyesine çıkardığı belirtildi. Raporda 
Özbekistan’ın 2020 yılının Temmuz ayında 11,6 ton altın 
satımıyla dünyanın en fazla altın ihracatı yapan ülkesi olduğu 
belirtilirken, Moğolistan’ın Temmuz ayı rakamlarına göre 6,1 
tonluk altın satışıyla 2. olduğu. Rusya ve Almanya’nın ise 
Temmuz ayı rakamlarına göre yarım tonun üzerinde altın 
sattığı kaydedildi.
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yılında iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin 336,5 milyon 
dolar seviyesinde olduğu bilgisi verildi.
Özbekistan ile Kırgızistan arasındaki siyasi ve ekonomik 
ilişkiler, 2016 yılında devlet yönetimi kademesinde yaşanan 
değişimle gelişme yönünde ivme kazanmıştı.

Özbekistan ve Kırgızistan arasındaki dış ticaret hacminde 
son iki yılda 3,2 kat artış kaydedildiği bildirildi.
Azattyk.org sitesinde yer alan bilgide, Kabar Ajansının 
konuyla ilgili olarak Özbekistan Bişkek Büyükelçisi Hurşid 
Mirzahidov’la yaptığı görüşmeye yer verildi. Büyükelçi 
Mirzahidov’un verdiği bilgiye göre, Özbekistan ve 
Kırgızistan arasındaki dış ticaret hacminde 2017-2019 
yılları arasında 3,2 kat artış kaydedildiği açıklandı.
Özbekistan ve Kırgızistan arasındaki ticari ilişkilerin son 
yıllarda şaşırtıcı seviyede arttığını belirten Büyükelçi 
Mirzahidov, “İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi, 2017 
yılında 253 milyon dolardı. 2019 yılına gelindiğinde 
bu rakam, 829 milyon dolar seviyesine ulaştı. İçinde 
bulunduğumuz 2020 yılının ilk yarısında bu miktar 470 
milyon dolar seviyesine ulaşmış durumda, söz konusu dış 
ticaret hacminin 399 milyon dolarlık kısmını Kırgızistan’a 
yapılan ihracat oluşturuyor.” ifadelerini kullandı. Büyükelçi, 
ticari verilerin daha net biçimde kamuoyuyla paylaşılması 
için iki ülke arasında ortak bir çalışma grubunun da 
oluşturulması gerektiğini sözlerine ekledi.
Kırgızistan Devlet İstatistik Kurumu verilerine göre, 2018 
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