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TİKA KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE 
DOSTLUK HASTANESİ HASTA KABULÜNE BAŞLADI

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’nın (TİKA) başkent 
Bişkek’te inşa ettirdiği Kırgızistan-Türkiye Dostluk 
Hastanesi’nin Kovid-19 hastalarının tedavisi için 
kullanılmaya başlandığı bildirildi.
Trtavaz.com.tr haber sitesinden alınan bilgiye göre, 
Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Nurbolot Üsönbayev’, 
6 Haziran 2020 tarihindeki brifinginde Kırgızistan-Türkiye 
Dostluk Hastanesi ve Kırgızistan’da yürütülen salgın süreci 
hakkında bazı açıklamalarda bulundu.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın 
(TİKA) başkent Bişkek’in batısında inşa ettiği ve geçici 
olarak Kırgızistan makamlarının kullanımına devredilen 
tam donanımlı Kırgızistan-Türkiye Dostluk Hastanesi’nin 
hasta kabul etmeye başladığını aktaran Bakan Yardımcısı 
Üsönbayev “72 yatak kapasiteli hastanenin, 12 adet yoğun 
bakım ünitesi bulunuyor. Kardiyolog, göğüs hastalıkları 
ve reanimasyon uzmanı olmak üzere hastanede toplam 
35 sağlık çalışanı görev yapıyor. Hastanede bir sağlık 
kuruluşu için gerekli olan tüm modern ekipman bulunuyor.” 

ifadelerini kullandı.
Üsönbayev ayrıca son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 
38 kişi artarak 1974’e, taburcu olanların sayısınınsa 20 kişi 
artarak 1360’a yükseldiğini açıkladı. Son bir günde 5 bin 50 
test yapıldığını ve hastanelerde 592 hastanın tedavisinin 
sürdüğünü söyleyen Üsönbayev, hükümetin desteği ile 
yerli şirketlerin maske ve antiseptik üretimine hızlı bir 
şekilde başlaması gerektiğini vurguladı.
Türkiye ve Kırgızistan Sağlık Bakanlıkları tarafından 3 
yıl süreyle ortak işletilecek olan hastane, Türkiye Bişkek 
Büyükelçiliği’nin yaptığı açıklamayla 25 Mart 2020 tarihinde 
geçici olarak Kırgızistan Sağlık Bakanlığı’nın kullanımına 
sunulmuştu.
22 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiği Kırgızistan’da 
20 Mart 2020 tarihinden itibaren ibadete kapalı olan 
camilerin 8 Haziran 2020 tarihinde tekrar açılmasına izin 
verildi. Maske takmanın ve sosyal mesafeye uymanın 
zorunlu olduğu ülkede, kalabalıkların oluşabileceği iş 
yerleri ve sınır kapıları kapalı tutuluyor.
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KIRGIZİSTAN’DA ELEKTRİKLİ OTOBÜS ÜRETİMİ YAPILACAK
Kırgızistan’daki yatırım şirketi tarafından elektrikli otobüs 
imalatının yapılmasının planlandığı bildirildi.
Turmush.kg sitesinde, Kırgızistan Otomobil Şirketi Müdürü 
Ömürbek Coldoşov’un 19 Haziran 2020 tarihinde konuyla 
ilgili yaptığı açıklamalarına yer verildi. Alınan bilgiye göre, 
Kaganat Yatırım Holdingi’ne bağlı Kırgızistan Otomobil 
Şirketi (Kırgız Unaa Kuruluş) tarafından üretimi yapılacak 
olan elektrikli otobüslerin, ülkenin bağımsızlık günü olan 31 
Ağustos 2020 tarihinde hazır hâle getirilmesinin planladığı 
bilgisi verildi.
Elektrikli otobüs üretme fikrinin Kaganat Yatırım 
Holdingi’nin Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Nurbek 
Osmonov’a ait olduğunu belirten Coldoşov “2014’te Avrupa 
ve Japonya’daki fabrikaları gezdiğimizde bu fabrikaları 
ülkemizde de açma fikri doğdu içimizde. Bu şekilde hem 
teknolojiyi ülkemize taşımış hem de birçok kişiye istihdam 
imkânı sağlamış olacaktık. 2 yıl içerisinde kurulan ve 
Mayıs 2020’de faaliyetlerine başlayan fabrikamızda su 
türbini, jeneratör, su pompası ve tarım aletleri için yedek 
parça üretimi yapılıyor. Şimdiki amacımızsa gerekli 
olan parçaları bir araya getirerek, elektrikli taşıt üretimi 
yapmak. Mühendislerimizin gayretleri doğrultusunda, 
proje sürecindeki çalışmalarımız yolunda giderse, 
bağımsızlığımızın yıl dönümünde ilk prototipi hazır hâle 
getirmeyi planlıyoruz.” ifadelerini kullandı.
Elektrikli otobüs üretimi yapılacak olan fabrikanın ikinci 

bölümünün kurulum aşamasında olduğunu ifade eden 
Coldoşov, fabrikada hâlihazırda 350’den fazla kişiye 
istihdam imkânı sağlandığı, ikinci bölümün kurulumunun 
bitmesinden sonra 4 binden fazla kişiye iş imkânı 
sağlanacağı bilgisini verdi.
Elektrikli otobüsün, parçalarının tedarik edildiği Japonya 
ve Almanya’nın bir markası olarak değil de fabrikanın 
bulunduğu Kırgızistan’ın bir markası olarak piyasaya 
sunulacağına dikkat çeken Coldoşov, üretim için gerekli 
parçaların %70’inin Kırgızistan’dan, %30’ununsa Japonya 
ve Almanya’dan temin edileceğini ifade etti. Fiyat aralığının 
uygun olacağı da gelen bilgiler arasında.

KIRGIZİSTAN’DAN 15 ÜLKEYE BAL İHRACATI

Kırgızistan’ın, 2020 yılının ilk çeyreğinde 15 ülkeye 100 
tondan fazla bal ihraç ettiği bildirildi.
Tazabek.kg haber sitesinden alınan bilgiye göre, 
Kırgızistan’ın 2020 yılının ilk 4 ayında 15 ülkeye 317,6 bin 
dolarlık 100 tondan fazla bal ihraç ettiği açıklandı.
Kırgızistan balının en büyük tüketicisi olan Çin’in ilk sırada 
yer aldığı (613 bin dolar, 192 ton), Suudi Arabistan’ın ikinci 
(667 bin dolar, 134 ton), Birleşik Arap Emirlikleri’nin üçüncü 
(100 bin dolar, 32 ton), Kuveyt’in ise dördüncü sırada (129 
bin dolar, 31 ton) yer aldığı belirtildi.
2019 yılındaki Kırgızistan’dan 24 ülkeye yapılan bal 
ihracatının toplam 486 ton olduğu da paylaşılan bilgiler 
arasında.
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KIRGIZİSTAN YURT DIŞI UÇAK SEFERLERİNİ AÇMAYI PLANLIYOR
Kırgızistan’ın, 15 Haziran 2020 tarihinden itibaren yurt dışı 
uçuşlardaki yasağı kontrollü olarak kaldırmayı planladığı 
bildirildi.
Rusya merkezli Komsomolskaya Pravda Gazetesi’nin 
Kp.kg sitesinden alınan bilgide, Kırgızistan Sivil Havacılık 
Dairesi Başkanı Kurmanbek Akışev’in konuyla ilgili yaptığı 
açıklamalarına yer verildi. Alınan bilgiye göre, 4 Haziran 
2020 tarihinde Akışev tarafından Kırgızistan Hükümet 
Konağında konuya ilişkin brifing verildiği belirtildi.
Akışev toplantıda “Yurt dışı uçak seferlerinin haftalık 
çizelgesi üzerinde çalışıyoruz. Şimdilik günde 2 ila 3 dış hat 
uçuşuna izin vermeyi planlıyoruz. Aeroflot Şirketi, 15 Haziran 
2020 tarihinden itibaren dış hat uçuşlarına başlamaya hazır. 
Türk Hava Yolları 22 Haziran 2020 tarihinden itibaren dış 
hat uçuşlarını başlatmak için tarafımıza başvurdu. Bizim 
hava yolu şirketimiz Aviatrafik de yakında dış hat uçuşlarını 
gerçekleştirmeye başlayacak.” ifadelerini kullandı. Akışev, 
ayrıca Kırgızistan’a gelecek olan herkesten yurt dışında 
geçerli bir sağlık belgesi talep edileceğini de sözlerine 
ekledi.
Kırgızistan’da 5 Haziran 2020 tarihinden itibaren iç hat 

uçuşlarının icra edilmesine izin verilmişti. İlk etapta iç 
hat seferlerinin haftada 4 kez yapılmasına izin verilecek. 
Ülkedeki tüm hava meydanlarının uçuşlar için hazır olduğu, 
hava limanı terminaline sadece bileti olan yolcuların 
girmesine izin verileceği, ayrıca talimatlar doğrultusunda 
tüm yolcuların ateşinin ölçüleceği de gelen bilgiler arasında.

ÖZBEKİSTAN’DAN KAZAKİSTAN’A TIBBİ MALZEME YARDIMI

Özbekistan tarafından koronavirüsle mücadele amacıyla 
Kazakistan’a tıbbi malzeme yardımında bulunulduğu 
bildirildi.
Uzdaily.uz haber sitesinden alınan bilgide, Özbekistan 
Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev’in 8 Haziran 2020 
tarihinde konuya ilişkin yaptığı açıklamalarına yer verildi. 
Alınan bilgiye göre, söz konusu tıbbi malzeme yardımlarının 
kara yolu ile Kazakistan’ın Türkistan Bölgesine gönderildiği 
belirtildi.
Gönderilen yardımların içinde 150.000 maske, 2.500 tulum, 
150.000 koruyucu eldiven, 1.000 termometre ve 440 adet 
yatak şiltesi bulunuyor.
Yapılan yardımların, Türkistan bölgesinde bulunan sağlık 
kurumlarına dağıtılacağı açıklandı.
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KAZAKİSTAN TÜRKİYE İLE 
DIŞ HAT UÇUŞLARINI BAŞLATMAYI PLANLIYOR

Kazakistan’ın, Türkiye gibi salgın durumu iyiye giden 
ülkelerle dış hat uçak seferlerini başlatmayı planladığı 
bildirildi.

KAZAKİSTAN VE ÖZBEKİSTAN 
DEMİR YOLU YÜK TAŞIMA TARİFELERİNDE % 50 İNDİRİME GİTTİ

Kazakistan ve Özbekistan’ın, demir yolu aracılığıyla yük 
taşıma tarifelerinde %50 indirim yapılması konusunda 
anlaşmaya vardığı bildirildi.
Zakon.kz haber sitesinden alınan bilgide, Özbekistan 
Astana Büyükelçisi Saidikram Niyazhocayev’in, 30 Mayıs 
2020 tarihinde “Salgın sonrası Avrasya Ekonomik Birliği 
(AEB) üyesi ülkelerin ticari ve ekonomik ilişkilerinin 
geliştirilmesine yönelik beklentiler” konulu video konferans 
toplantısında konuyla ilgili yaptığı açıklamalarına yer verildi. 
Alınan bilgiye göre, demir yolu yük taşıma tarifelerinde %50 
indirim yapılması konusunda Kazakistan ve Özbekistan’ın 
anlaşmaya vardığı açıklandı.
Büyükelçi Niyazhocayev, tarafların Afganistan’daki demir 
yolu taşımacılığında tarifelerin azaltılması konusunda 
çalışmalarına devam ettiklerini açıkladı. Büyükelçi ayrıca, 

işlenmiş meyve ve sebze ticareti çerçevesinde Rusya, 
Kazakistan ve Özbekistan arasında üç taraflı bir şirketin 
kurulması gerektiğini de dile getirdi.

Kazakistan’ın resmî yayın organı Kazakstanskaya Pravda 
Gazetesi’nin Kazpravda.kz haber sitesinden alınan bilgide, 
Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Beybut 
Atamkulov’un konuyla ilgili 9 Haziran 2020 tarihinde 
kamuoyuna yaptığı açıklamalarına yer verildi.
Bakan Atamkulov konuya ilişkin olarak “Dış hat uçuşlarına 
aşamalı olarak yeniden başlanmasını planlıyoruz. İçinde 
bulunduğumuz yılın Haziran ayı sonunda Kazakistan 
ile Türkiye arasındaki dış hat uçak seferlerini açmayı 
planlıyoruz. İlerleyen günlerde koronavirüs salgın 
durumunun iyiye gittiği ülkelerle de dış hat uçuşları yine 
kademeli olarak başlatmayı planlıyoruz.” ifadelerini 
kullandı.
Ayrıca 1 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Nur Sultan-Almatı 
arası olmak üzere Kazakistan’ın 20’den fazla şehrinde 
iç hat seferlerinin kademeli olarak açıldığını ifade eden 
Bakan Atamkulov, 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren ise 
iç hat yolcu treni seferlerine tekrar başlandığını sözlerine 
ekledi.
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KAZAKİSTAN’DA İLAÇ ÜRETİM TESİSİNİN TEMELİ ATILDI

KAZAKİSTAN’DAN ÇİN’E DEVE SÜTÜ TOZU İHRACATI
üretimi yapmaya başladıklarını, geçtiğimiz 2019 yılında ise 
Saubota markası adı altında deve sütü tozu üretiminde 
deneyim kazandıklarını kaydeden Meyrambekov, “Türkistan 
Bölgesi ve Almatı’da şubeler açmayı planlıyoruz. Açmayı 
planladığımız bu şubelerle lojistik maliyetleri azaltacağız. 
Üretimi artırma projemiz, Tarım Kredi Kooperatifi’nin 
vereceği destekle hayata geçirilecek. İçinde bulunduğumuz 
Haziran ayında kredi tahsisi yapılmasını bekliyoruz. Çin, 
Karağandı’daki tesisimizin ürünleriyle ilgileniyor. Çinli 
müşterilerimiz, ayda 30-40 ton deve sütü tozu almaya 
hazır. Bu oran, 5 Haziranda yaptığımız ilk teslimatın 10 
katı. Ancak bu talebi karşılamak için hammadde ve üretim 
kapasitesi sorunlarını çözmemiz gerekiyor. Projemiz, bölge 
ve ülke genelinde büyük destek gördü.” ifadelerini kullandı.
Şirketin, çiğ süt ihtiyacını çok sayıda devenin bulunduğu 
Kazakistan’ın güneyinden sağladığı bilgisi verildi. 
Karağandı Bölgesinde işlenen süt, toz hâline getirilerek 
kara yolu ile Almatı’ya gönderiliyor. Burada metal kutulara 
ve vakumlu plastik ambalajlara konulan süt tozları, ihracata 
hazır hâle getiriliyor. Şirketin kesintisiz ihracat yapmayı 
planladığı da gelen bilgiler arasında.
Devlet Başkanı Kasım Comart Tokayev’in, 2019 yılının 
Eylül ayında Çin’e yaptığı resmî ziyaret kapsamında 
Kazakistan’da üretilen süt ürünlerinin Çin’e ihraç edilmesine 
yönelik bir protokol imzalanmış, böylelikle süt ürünleri 
ihracatının önü açılmıştı.

Kazakistan merkezli yatırım şirketinin Çin’e deve sütü tozu 
ihracatına başladığı bildirildi.
Kazinform Haber Ajansı’nın İnform.kz sitesinden alınan 
bilgide, Avrasya Yatırım Limitet Şirketi (Eurasia Invest) 
Yönetim Kurulu Başkanı Kadırbek Meyrambekov’un 
konuyla ilgili yaptığı açıklamalarına yer verildi. Alınan 
bilgiye göre, Kazakistan’ın Karağandı Bölgesi’ndeki 
Avrasya Yatırım Limitet Şirketi (Eurasia Invest) tarafından 
üretimi yapılan deve sütü tozunun ilk partisinin 5 Haziran 
2020 tarihinde kara yolu ile Almatı’dan Çin’in Lanzhou 
şehrine ihraç edildiği açıklandı.
2014 yılında Saumal markası adı altında kısrak sütü tozu 

Kazakistan’ın Korday ilçesinde aşı ve ilaç üretim tesisinin 
temelinin atıldığı bildirildi.
Kazakistan Başbakanlığı Basın Servisinin Primeminister.
kz resmi internet sayfasından alınan bilgide, konuyla ilgili 
açıklamalarda bulunuldu. Alınan bilgiye göre, Kazakistan’ın 
Cambıl Bölgesine bağlı Koday ilçesinde biyofarmasötik ilaç 
üretim tesisinin, Kazakistan Başbakanı Askar Mamin’in de 
katıldığı bir törenle temelinin atıldığı açıklandı.
Biyofarmasötik ilaç üretim tesisinin, uluslararası 
standartlara uygun şekilde immünobiyolojik ilaç üretimi 
yapacağı belirtildi. Üretimi yapılacak olan ilaçların 
arasında koronavirüs (Kovid-19) aşısı da bulunuyor. 
Kazakistan Bilimsel Araştırma Enstitüsü’nün Kovid-19’a 
karşı geliştirmekte olduğu aşı, Dünya Sağlık Örgütü’nün 
düzenlediği klinik öncesi testlerden başarıyla geçmekte 
olduğu bilgisi verildi.
Tesisin ayrıca grip salgını, tüberküloz, Malta Humması, 
nodüler dermatit, küçük ruminant vebası, koyun çiçeği, 
kuduz ve diğer bulaşıcı hastalıklara karşı ilaç üreteceği 
ifade edildi.

Tesisin, içinde bulunduğumuz 2020 yılının Aralık ayında 
inşaatının tamamlanmasıyla yılda 60 milyon doza kadar 
biyofarmasötik ilaç üretmesi planlanıyor.
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KAZAKİSTAN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ 
VE ANKARA SANAYİ ODASI’NDAN YATIRIM ÇAĞRISI

KAZAKİSTAN’IN AEB ÜLKELERİ İLE DIŞ TİCARET HACMİ 
5,6 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNDE

bilgide, Kazakistan Devlet İstatistik Kurumu’nun 18 Haziran 
2020 tarihinde konuyla ilgili kamuoyuyla paylaştığı verilere 
yer verildi. Verilere göre, Kazakistan ile Avrasya Ekonomik 
Birliği (AEB) ülkeleri arasındaki dış ticaret hacminin 
5,68 milyar dolar seviyesinde olduğu açıklandı. Ayrıca, 
koronavirüs (Kovid-19) salgınından ötürü AEB ülkeleri 
arasındaki dış ticaret hacminin hâlihazırda geçen seneki 
2019 yılı verilerine göre düşük seyrettiği de belirtildi.
İstatistik Kurumu’nun açıklamasında “Kazakistan’ın 2020 
yılının Ocak-Nisan dönemindeki dış ticaret hacmi, 2019 
yılının aynı dönemine göre %9,3 azalmış durumda. İhracat 
%16,5 azalarak 1,66 milyar dolara; ithalat %6,1 azalarak 
4,07 milyar dolar seviyesine geriledi.” ifadeleri yer aldı.
Kazakistan’ın dış ticaret hacminin, AEB ülkelerinden 
Rusya ile % 92,6, Kırgızistan ile % 3,9, Belarus ile % 3,4, 
Ermenistan ile % 0,1 seviyesinde seyrettiği de gelen bilgiler 
arasında.

Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı ve 
Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir’in, Türkiyeli 
girişimcilere Kazakistan’la dış ticaret hacminin artırılmasına 
yönelik çağrıda bulundukları bildirildi.
Anadolu Ajansı’nın (AA) aa.com.tr haber sitesinden alınan 
bilgide, Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı 
ve Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin 
Özdebir’in konuyla ilgili yaptığı açıklamalarına yer verildi. 
Kazakistan’ın Ankara Büyükelçiliği ve Kazakh Invest Ulusal 
Yatırım Ajansı iş birliğinde 12 Haziran 2020 tarihinde 
Ankara’da “Kazakistan’da Yatırım Fırsatları” konulu bir 
toplantı düzenlendi.
Türkiye’nin Kazakistan için stratejik bir ortak olduğuna, 
Kazakistan’da hâlihazırda 2.500’e yakın Türkiye sermayeli 
işletmenin olduğuna dikkat çeken Kazakistan Ankara 
Büyükelçisi Abzal Saparbekulı “Kazakistan, Türkiye 
için Çin’e, Rusya’ya ve Orta Asya’ya açılan bir kapı. 
Hâlihazırda 2021 yılı çerçevesinde iki ülke arasındaki 
dış ticaret hacminin 4 milyar dolara çıkarılmasına yönelik 
çalışmalar yapılıyor. Türkiyeli girişimcileri, Kazakistan’a 
yatırım yapmaya davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
Öte yandan toplantıya videokonferans yöntemiyle katılan 
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, 
Kazakistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 3 milyar 

dolar civarında olduğunu belirterek, “Bu rakamı düşük 
buluyorum, ticaretimizi daha fazla artırmamız lazım” 
ifadelerini kullandı. Özdebir, dost ve kardeş ülke Kazakistan 
ile her alanda iş birliğini güçlendirmeye hazır olduklarını 
dile getirdi. Özdebir, “Kazakistan, çok fazla iş yapabilme 
imkânı olan, Orta Asya’daki bağlantıları açısından önemli 
bir ülke. Petrol, doğal gaz, enerji, madencilik, inşaat, altyapı 
ve sanayinin her alanında yatırım yapılabilecek stratejik bir 
ülke.” değerlendirmesinde bulundu.

Kazakistan’ın, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ülkeleri ile 
arasındaki dış ticaret hacminin 5,6 milyar dolar seviyesinde 
olduğu bildirildi.
Kazakistan’ın Kazinform Devlet Haber Ajansı’nın verdiği 
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DÜNYA TURİZM ÖRGÜTÜ 
TURİZM SEKTÖRÜNDEKİ İDARECİLERLE TOPLANTI DÜZENLEDİ

KAZAKİSTAN MADENCİLİK SEKTÖRÜNE
 YABANCI YATIRIMCI ÇEKMEYİ PLANLIYOR

Kazakistan’ın, ülkedeki madencilik sektörüne yabancı 
yatırımcıları çekmeyi planladığı bildirildi.
Kazakistan’ın Kazinform Devlet Haber Ajansı’nın 
(KazAkparat) inform.kz sitesinden alınan bilgide, Kazakistan 
Ekoloji, Jeoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Magzum 
Mirzagaliyev’in 22 Haziran 2020 tarihinde sosyal medya 
hesabından konuya ilişkin paylaştığı açıklamalarına yer 
verildi. Alınan bilgiye göre Bakanlığın, ülkenin madencilik 
sektörüne yabancı yatırımcıları çekmek amacıyla 
pazarlama stratejisi geliştirmeyi planladığı belirtildi.
Kazakistan’da çıkarılmayı bekleyen hidrokarbon 
kaynaklarının 76,4 milyar ton petrole eşdeğeri olduğunu 
ve ülkede araştırılması gereken 15 petrol havzasının daha 
bulunduğunu belirten Bakan Mirzagaliyev “Ülkemizdeki 
jeolojik araştırmalara yönelik stratejik görevlerinden biri de 
yeni yer altı madenleri keşfederek, madencilik sektörüne 
yatırımcı çekmektir. Bağımsız analitik düşünce yönünden 
etkili stratejilerin geliştirilmesinde lider olan IHS Markit ile 
ülkemizin madencilik sektörüne büyük sermayeli yabancı 
yatırımcıları çekmek için bir pazarlama stratejisi geliştirerek, 
uluslararası fuarlara katılmayı ve bu çerçevede bir ‘road-

Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) tarafından 
1 Haziran 2020 tarihinde video konferans yöntemiyle 
koronavirüs (Kovid 19) salgınıyla mücadelede olası 
yöntemlerin belirlenmesi konulu bir toplantı düzenlendiği 
bilgisi verildi.
Toplantıya DTÖ Genel Sekreteri Zurab Pololikaşvili ile 
Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, 
Moldova, Rusya, Tacikistan ve Özbekistan’ın turizm 
sektörü idarecilerinin yanı sıra Türkmenistan Kültür Bakanı 
Atageldi Şamuradov’un da katıldığı kaydedildi.
Toplantının ana konularının, koronavirüs ile mücadele 
için muhtemel yöntemlerin belirlenmesi ve turizm 
faaliyetlerine devam etmek için ortak çalışma yapılması 
olduğu kaydedildi. Görüşmeler sırasında, KOVID-19’un 
sosyo-ekonomik sonuçlarını hafifletmenin yanı sıra turizm 
sektörünü desteklemeye yönelik tedbirler masaya yatırıldı. 
Taraflar alınacak önlemler konusunda görüş alışverişinde 
bulunurken, BM Dünya Turizm Örgütü’nün geliştirdiği 
önerileri yakından inceleme fırsatı buldular.

show’ düzenlemeyi planlıyoruz. Yabancı yatırımcıların 
gelmesiyle madencilik sektöründe yeni teknolojilerin 
kullanılmasının önü açılacaktır.” ifadelerini kullandı.
Britanyalı küresel bilgi sağlayıcısı olan IHS Markit Anonim 
Şirketi’nin merkezi Londra’da bulunuyor.

Dünya Turizm Örgütü’nün (DTÖ) ve bazı ülkelerin turizm 
sektörü idarecileriyle birlikte koronavirüs (Kovid 19) 
salgınıyla mücadele yöntemlerini değerlendirmek için 
toplantı düzenlediği bildirildi.
Trend.az haber sitesinden alınan bilgiye göre, Birleşmiş 
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TÜRKMENİSTAN-İRAN SINIRINDA 
OTOYOL KÖPRÜSÜ HİZMETE GİRDİ

Türkmenistan ile İran sınırında yapımı tamamlanan otoyol 
köprüsünün törenle hizmete girdiği bildirildi.
Centralasia.media haber sitesinden alınan bilgide, 
Türkmenistan Dış İşleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili 
kamuoyuna yaptığı açıklamalarına yer verildi. Verilen bilgiye 
göre, Türkmenistan ve İran sınırında bulunan Hari Nehri’nin 
üzerine yapılan otoyol köprüsünün açılış töreninin iki ülke 
arasındaki Sarahs Sınır Kapısı’nda yapıldığı belirtildi.
96 metre uzunluğunda ve 15,1 metre genişiğindeki 
köprünün açılış töreni, videokonferans yöntemiyle 
gerçekleşti. Törene Türkmenistan tarafından İnşaat ve 
Mimarlık Bakanı ile Ahal Bölgesi Valisinin, İran tarafından 
ise Razavi Horasan Eyaleti Valisi ile Yol ve Şehir Planlama 
Bakanının katıldığı açıklandı.
Taraflar, Türkmenistan-İran ilişkilerinin daha da 

TÜRKMENİSTAN 2019’DA RUSYA’YA 
300 MİLYON DOLARLIK DOĞAL GAZ İHRACATI YAPTI

Reuter Haber Ajansı’na konuyla ilgili yaptığı açıklamalarına 
yer verildi. Büyükelçi Blohin’in verdiği bilgilere göre, 2019 
yılının Temmuz ayında Türkmenistan ve Rusya arasında 
protokole imza atılmıştı. Yapılan anlaşma, Rusya’nın 5 
yıllık süre boyunca Türkmenistan’dan 5,5 milyar metreküp 
doğal gaz satın almasını içeriyordu.
2019 Temmuzundan önce yapılan geçici anlaşma 
doğrultusunda Rusya’nın, 2019 yılının Nisan-Haziran 
periyodunda 1,1 milyar metreküp doğal gaz satın aldığı 
bilgisi verildi.
Çin, enerji rezervleri açısından zengin olan Türkmenistan 
doğal gazının ana ihracatçısı konumunda olmasına rağmen 
küresel koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı içinde 
bulunduğumuz 2020 yılının Mart ayının başında doğal gaz 
ihracatını azalttığı da gelen bilgiler arasında.

Türkmenistan’ın, geçtiğimiz 2019 yılında Rusya’ya 300 
milyon dolarlık doğal gaz ihracatı yaptığı bildirildi.
Centralasia.media haber sitesinde, Rusya’nın Türkmenistan 
Büyükelçisi Aleksandır Blohin’in 12 Haziran 2020 tarihinde 

geliştirilmesine yönelik ticaret, ekonomi, ulaşım ve diğer 
faaliyet alanlarında iş birliğinin artırılması bağlamında yeni 
bir otoyol köprüsü açmanın önemine dikkat çektiler.
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TACİKİSTAN’DAKİ 
MOBİL İLETİŞİM OPERATÖRLERİ GELİRLERİNİ ARTIRDI

dolar daha fazla olduğu açıklandı.
Tacikistan Ulusal İletişim Operatörü Taciktelecom, ülkedeki 
devlet girişimlerinden olan Poçtai Tocik ve İletişim Servisi 
gelirlerinin % 8,5 artırarak, 43,4 milyon somoniye (4,2 
milyon dolar) çıktığı; bu rakamın, geçtiğimiz 2019 yılının 
Ocak-Mart döneminde 40 milyon somoni (3,9 milyon dolar) 
olduğu belirtildi.
Nüfusu 9,5 milyon olan Tacikistan’da 2020 yılının Nisan ayı 
itibariyle internet kullanıcılarının sayısı 3,2 milyon kişiye 
ulaşmış durumda. Ülkedeki mobil iletişim operatörlerini 
kullanan kişi sayısı 6,1 milyon iken, bunların yaklaşık 5,3 
milyonu aktif abone statüsünde bulunuyor.
Tacikistan’daki mobil iletişim operatörlerinin ülkedeki 
telekomünikasyon hizmetleri pazarındaki payının %93,4 
seviyesinde olduğu bilgisi verildi. Ülkenin mobil iletişim 
pazarına hâlihazırda Indigo Tacikistan (Tcell), TT-
Mobile (MegaFon Tacikistan), Babylon Mobile ve Tacom 
(ZetMobile, eski Beeline) şirketlerinin hâkim olduğu da 
gelen bilgiler arasında.

TACİKİSTAN’IN KOVİD-19 SALGINI İLE MÜCADELESİNE 
TİKA’NIN DESTEĞİ DEVAM EDİYOR

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA), 
Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Tacikistan’ın 
sağlık çalışanları başta olmak üzere risk grubunda yer alan 
insanlara tıbbi malzeme yardımında bulunmaya devam 
ettiği bildirildi.
Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Türk İşbirliği 
ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) Tika.gov.tr 
resmî internet sitesinde konuyla ilgili açıklamalara yer verildi. 
Yapılan açıklamaya göre, TİKA Tacikistan Koordinatörlüğü 
tarafından temin edilen 70 bin adet koruyucu maske ve 
1.000 adet tulumdan oluşan tıbbi malzemenin, 2 Haziran 
2020 tarihinde düzenlenen törenle Tacikistan Sağlık ve 
Sosyal Koruma Bakanlığı’na teslim edildiği açıklandı.
Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakan Yardımcısı 
Saida Umarzoda, törende yaptığı konuşmada, TİKA’nın 
bugüne kadar Tacikistan’da Engelli Rehabilitasyon 
Merkezi’nin kurulması, Tursunzade Şehri Çocuk 
Enfeksiyon Hastanesinin tadilatı ve Çağdaş Diyabet 

Okulunun hayata geçirilmesi gibi projeleri gerçekleştirdiğini 
hatırlattı. Umarzoda, tıbbi malzemelerin ülkenin salgınla 
mücadelesine önemli katkı sağlayacağını kaydetti.
Tıbbi malzemelerin Tacikistan’daki sağlık çalışanlarının 
yanı sıra risk grubunda yer alan gümrük ve sınır koruma 
görevlilerine dağıtılacağı belirtildi.

Tacikistan’daki mobil iletişim (GSM) operatörlerinin 
2020’nin ilk çeyreğinde gelirlerini % 13,2 arttığı bildirildi.
Avesta.tj haber sitesinden alınan bilgiye göre, 2020 yılının 
ilk çeyreğinde GSM operatörleri yaklaşık 614 milyon 
somoni (60,1 milyon dolar) kazanç elde ettiği, bu oranın 
geçtiğimiz 2019’un aynı dönemindeki orandan 72 milyon 
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Tacikistan Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı 
tarafından ihracat ve ithalat rakamlarının açıklandığı 
bildirildi.
Centralasia.media haber sitesinde, Tacikistan Ekonomik 
Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı’nın 22 Haziran 2020 
tarihinde konuyla ilgili olarak kamuoyuyla paylaştığı bilgilere 
yer verildi. Bakanlık tarafından açıklanan rakamlara göre, 
Tacikistan’ın ithalat yaptığı ülkelerin başında Rusya, 

TACİKİSTAN’IN İTHALAT VE İHRACAT RAKAMLARI AÇIKLANDI

TACİKİSTAN DEĞERLİ METAL VE TAŞ İHRACATINI 7 KATINA ÇIKARDI

çıkması, öte yandan 2020 yılı ihracat rakamlarının 303,7 
milyon dolardan fazla olması, Tacikistan’ın İsviçre’ye olan 
ihracatının artması ile açıklanıyor.

Kazakistan ve Çin’in geldiği; ihracat yapılan ülkelerin 
başında ise İsviçre, Türkiye, Kazakistan, Özbekistan ve 
Afganistan’ın yer aldığı bilgisi verildi. Toplam dış ticaret 
hacminde Rusya’nın ilk sıradaki yerini koruduğu belirtildi.
Tacikistan’ın toplam ihracatının % 50,8’ini İsviçre’nin ile 
yaptığı, Türkiye ile bu oranın % 15,4 seviyesinde olduğu, 
bu ülkelere çoğunlukla renkli metalürji ürünleri, birincil 
alüminyum ve pamuk lifi ihraç edildiği açıklandı. 
2020 Ocak-Mayıs döneminde, İsviçre’ye yapılan toplam 
ihracatın 303,7 milyon dolar, ithalatın ise 2,4 milyon dolar 
seviyesinde olduğu bilgisi verildi. Türkiye’ye yapılan 
ihracatın ise 92 milyon dolar, ithalatın 48,4 milyon dolar 
seviyesinde seyrettiği bildirildi.
2020 Ocak-Mayıs döneminde Tacikistan ve Rusya 
arasındaki dış ticaret hacminin 420,9 milyon doların 
üzerinde gerçekleştiği açıklandı. Tacikistan’ın ithalat yaptığı 
ülkeler sıralamasında % 31,9 ile Rusya ilk sırada, % 24,7 
ile Kazakistan ikinci sırada, % 13,7 ile Çin üçüncü sırada 
yer alıyor.
Tacikistan’ın ihracatını yaptığı ürünlerin başında alüminyum, 
pamuk lifi, değerli metaller ve kuru meyveler geliyor. 2020 
Ocak-Mayıs döneminde 598,4 milyon dolarlık ihracat, 1,2 
milyar dolarlık ithalat yapıldığı da gelen bilgiler arasında.

Tacikistan’ın 2020 yılının ilk yarısında değerli metal ve taş 
ihracatını 7 katına çıkardığı bildirildi.
Avesta.tj haber sitesinden alınan bilgide, Tacikistan 
Devlet İstatistik Ajansı’nın konuyla ilgili olarak kamuoyuyla 
paylaştığı verilere yer verildi. Alınan bilgiye göre, 
Tacikistan’daki 2020 Ocak-Mayıs döneminde değerli metal 
ve taş ihracatının 7 kat arttığı açıklandı.
Tacikistan’ın 2020 yılında değerli taş ve metal ihracatının 
303,8 milyon doları aştığı, bu rakamın 2019 yılının aynı 
dönemindeki rakamdan 260,5 milyon dolar daha fazla 
olduğu bilgisi verildi.
Değerli metal ihracatının hangi ülkelere yapıldığına dair 
detaylı bilgi verilmezken istatistiklere göre, 2020 yılının 
ilk beş ayında Tacikistan ile İsviçre arasındaki dış ticaret 
hacminin 6,2 kat artarak 306,2 milyon doların üzerine 
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Özbekistan’ın Uzauto Motors Anonim Şirketi 
(UzAvtoSanoat) tarafından Volkswagen lisansıyla üretimi 
yapılmakta olan hafif ticari araçların, temmuz ayından 
itibaren ülkede satışa çıkarılmasının planlandığı bildirildi.
Uzdaily.Uz haber sitesinden alınan bilgide, Özbekistan’ın 
Uzauto Motors Anonim Şirketi’nin (UzAvtoSanoat) konuyla 
ilgili paylaştığı haberine yer verildi. Söz konusu şirket 
tarafından Volkswagen Group Rus Limited Şirketi ile iş 
birliği içnde üretilecek olan hafif ticari araçların, içinde 
bulunduğumuz 2020 yılının temmuz ayından itibaren 
ülkede satışa çıkarılmasının planlandığı açıklandı.
Şirketin haber servisindeki haberde, üretim yapacak 
fabrikanın kurulumunun nerdeyse bitmek üzere olduğu 
bilgisi verildi.
Yıllık 20.000 adet araç üretme kapasitesine sahip olan 
Cizzak Otomobil Fabrikası’nda Wolkswagen Caddy hafif 
ticari araçlarının 2 farklı modeli üretilecek; bunlardan ilki 7 
kişilik minivan modeli, diğeri ise ticari kullanımlar için daha 
uygun olan panelvan modeli olacak. Söz konusu araçlar, 
110 beygir gücünde, 1,6 litre benzinli motora sahip.
İçinde bulunduğumuz 2020 yılının Mart ayında, Uzauto 
Motors Anonim Şirketi (UzAvtoSanoat) ile Volkswagen 

ÖZBEKİSTAN’DA ALMANYA İLE İŞ BİRLİĞİNDE ÜRETİLEN 
ARABALAR TEMMUZ’DA SATIŞA ÇIKIYOR

AKSA ENERJİ ÖZBEKİSTAN’DA DOĞAL GAZ SANTRALİ KURUYOR
ile Özbekistan Enerji Bakanlığı arasında yapılan iş birliği 
anlaşması çerçevesinde başkent Taşkent’te 240 megavat 
kapasiteye sahip doğal gaz kombine çevrim santrali 
kurulacağı açıklandı.
Koronavirüs (Kovid-19) salgınından kaynaklanan bazı 
zorluklara rağmen, Aksa Enerji’nin söz konusu istasyonun 
inşasını bir yıl içinde tamamlamayı planladığı ifade edildi. 
Çalışmaları hızlandırmak için Aksa Enerji’nin, farklı 
ülkelerdeki uzmanları Özbekistan’a getirmeyi planladığı da 
kaydedildi.
Santral yapım projesi, kamu-özel sektör yatırım ortaklığı 
modeli ile yürütülüyor. Aksa Enerji ve Özbekistan Enerji 
Bakanlığı arasında yapılan iş birliği anlaşması, üretilen 
elektriğin garantili kapasite bedeli karşılığında 25 yıl 
süresince satışını içeriyor. Santralde enerji üretiminde 
kullanılacak olan doğal gaz, Özbekistan’ın tedarik şirketi 
Uztransgaz tarafından temin edilecek.
Toplamda 240 megavat kapasiteye sahip olacak santralin, 
yıllık 2 milyar kilovatsaat elektrik üretmesi bekleniyor.

Group Rus Limited Şirketi arasında Özbekistan’ın Cizzak 
Serbest Bölgesi’ndeki Cizzak Otomobil Fabrikası Limited 
Şirketi’nde hafif ticari araçların üretiminin yapılmasına dair 
iş birliği anlaşması imzalanmıştı.

Türkiye’nin enerji şirketlerinden Aksa Enerji Üretim A.Ş. 
tarafından Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te doğal gaz 
kombine çevrim santrali kurulacağı bildirildi.
Özbekistan Bakanlar Kurulu’nun internet yayın organı 
Pravda Vostoka’nın Pv.uz sitesinden alınan bilgiye göre, 
Türkiye’nin enerji şirketlerinden Aksa Enerji Üretim A.Ş. 
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ÖZBEKİSTAN YABANCI ÜLKELERLE KARŞILIKLI TURİZM 
FAALİYETLERİNİ BAŞLATMAYA HAZIR

ÇİN KAZAKİSTAN ÜZERİNDEN 
ÖZBEKİSTAN’A ÇOK MODLU İHRACAT SEFERLERİ BAŞLATTI

Çin’in Kazakistan üzerinden Özbekistan’a çok modlu 
taşımacılık yöntemiyle ihracat koridoru açtığı bildirildi.
Fergana.news haber sitesinden alınan bilgide, Çin merkezli 
Global Times Gazetesi’nin konuyla ilgili yaptığı haberine 
yer verildi. Alınan bilgiye göre, yeni açılan ihracat rotasında 
ilk ihracat treninin 5 Haziran 2020 tarihinde Çin’in Lanzhou 
şehrinden (Kansu Eyaleti) Özbekistan’ın başkenti Taşkent’e 
gitmek için hareket ettiği kaydedildi.
İlk etapta demir yoluyla Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki 
Kaşgar şehrine getirilecek olan ihraç malları, kara yolu ile 
Kırgızistan-Çin arasındaki İrkeştam Sınır Kapısı’na, oradan 
Kırgızistan’ın Oş şehrine teslim edilecek. Mallar, Oş’tan 
tekrar demir yolu ile ihracat rotasının bitiş noktası olan 
Taşkent’e sevk edilecek.
Chinalogist.ru haber sitesinden alınan bilgiye göre, Çin’in 
Lanzhou şehrinden Özbekistan’ın başkenti Taşkent’e 
gitmekte olan ilk trenin, 2,6 milyon dolar değerinde ve 230 
ton ağırlığında elektrikli cihaz  taşıdığı, aynı ihracat rotası 
üzerinden Özbekistan’dan Çin’e 1 milyon dolar değerinde 
ve 525 ton ağırlığında pamuklu kumaş gönderileceği bilgisi 

verildi.
4.380 km uzunluğundaki yeni ihracat koridorunda teslimat, 
7 ila 10 gün arası sürüyor. bu yeni ihracat koridoru, Çin’den 
başlayıp, Çin ve Kazakistan sınırındaki yerleşim yeri Korgas 
şehrinden geçenrek Özbekistan’a ulaşan ihracat koridoruna 
göre 5 gün daha kısa mesafede bulunuyor.
Çin Demiryolu Ekspresi’nin, ilerleyen yıllarda Orta Asya’dan 
Avrupa’ya uzanan ihracat güzergâhlarını geliştirilmeyi 
planladığı da gelen bilgiler arasında.

Özbekistan’ın yabancı ülkelerle karşılıklı olarak turizm 
faaliyetlerini başlatmaya hazır olduğu bildirildi.
Şanghay İşbirliği Örgütü’nün haber ajansı İnfoŞos’un 
İnfoshos.ru sitesinden alınan bilgide, Özbekistan Devlet 
Başkanı Şavkat Mirziyoyev’in 3 Haziran 2020 tarihinde 
düzenlenen toplantıda konuyla ilgili olarak yaptığı 
açıklamalarına yer verildi.
Devlet Başkanı  Mirziyoyev video konferans vasıtasıyla 

katıldığı toplantıda “Turizmin devam etmesi yönünde 
yabancı ülke temsilcileriyle görüşmelerimiz devam ediyor. 
Türkiye ile görüşüyoruz. Özbekistan’dan turist alacak olan 
ülkelerden gelecek turistlere kapımızı açmaya hazırız.” 
ifadelerini kullandı.
Özbekistan’ın 50’ye yakın, çeşitli il ve ilçesinin kırmızı ve 
sarı renkte karantina bölgesinde olduğunu belirten Devlet 
Başkanı  Mirziyoyev, karantina şartlarının hafifletilmesi; 
fakat salgına karşı tedbirli olunması konusunda önlemlerin 
alınması talimatını verdiği kaydedildi. Devlet Başkanı  
Mirziyoyev sözlerine şöyle devam etti: “Bilim insanları 
virüsün sonbahar ve kış aylarında tekrar yayılma olasılığının 
olduğunu söylüyorlar. Bu sebepten ötürü kontrollü hayat 
şartları altında yaşamayı öğrenmemiz gerek. Bunun için 
çalışma yöntemimiz % 50 karantina, % 50 çalışma oranında 
olmalı.”
Özbekistan Turizm Kalkınma Komitesi Başkanı Aziz 
Abduhakimov geçtiğimiz günlerde dış hat uçuşlarının 
tekrar başlamasına yönelik önerileri gündeme getirmişti. 
Özbekistan’da 1 Haziran 2020 tarihinde ülke içindeki turizm 
faaliyetlerindeki yasak kaldırılmıştı.
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BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 
ÖZBEKİSTAN’DA BİR RES DAHA İNŞA EDECEK

Yatırım Şirketi’ne (Mubadala Investment Company) bağlı 
Masdar Yenilenebilir Enerji Şirketi (Masdar Clean Energy 
Company) arasında Nevai Bölgesindeki Zarafşan şehrinde 
500 MW’lık rüzgâr enerjisi santrali (RES) kurulmasını 
içeren bir anlaşma imzalandığı bilgisi verildi.
Anlaşmanın imza töreni 8 Haziran 2020 tarihinde 
videokonferans yöntemi ile gerçekleştirildi. 600 milyon 
dolarlık yatırım yapılmasını öngören anlaşmaya göre, 
RES’in projelendirilmesi, finansmanı, kurulumu ve işletmesi 
Masdar şirketi tarafından yapılacak. 500 MW güce sahip 
olacak santral inşaatının 2020 sonuna kadar başlanması 
ve santralin 2023’te devreye alınması planlanıyor.
RES’in kurulmasıyla elektrik üretimi için gereken doğal 
gaz kullanımının 175 milyon metreküpe düşürülmesi ve 
atmosfere salınan yıllık karbondioksit miktarının 1,1 milyon 
tona kadar düşürülmesi amaçlanıyor.
Masdar Şirketi, 2019 yılının Ekim ayında Özbekistan’ın 
kamu-özel sektör ortaklıkları (PPP) aracılığıyla alternatif 
enerji sektörü yatırım ihalesini de kazanmış ve Ocak 
2020’de yine Nevai vilayetinde 100 MW güce sahip bir 
fotovoltaik enerji santralinin yapımı konusunda iki taraf 
arasında anlaşma imzalanmıştı.

TİKA’DAN ÖZBEKİSTAN’A 
SALGINLA MÜCADELE İÇİN TIBBİ MALZEME DESTEĞİ

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA), 
Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Özbekistan’daki 
sağlık personeline koruyucu tıbbi malzeme yardımında 
bulunduğu bildirildi.
Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Türk İşbirliği ve 
Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın Tika.gov.tr adresindeki 
resmî internet sitesinde konuyla ilgili açıklamalara yer verildi. 
Yapılan açıklamaya göre, TİKA Taşkent Koordinatörlüğü 
tarafından temin edilen koruyucu ve cerrahi maske, gözlük, 
galoş, eldiven ile dezenfektan jel ve spreyden oluşan tıbbi 
malzemenin, Özbekistan Bakanlar Kuruluna bağlı Yenilikçi 
Tıp Ulusal Merkezi’ne teslim edildiği kaydedildi.
Teslim töreninde konuşan TİKA Taşkent Koordinatörü 
Cemalettin Tüney, 5 bin maske, 10 bin cerrahi maske, 5 
bin koruyucu gözlük, 500 bin galoş, 100 bin eldiven ile 100 
dezenfektan jel ve 100 dezenfektan spreyden oluşan tıbbi 
malzeme ile Özbekistan’daki sağlık çalışanlarının salgınla 
mücadelesine katkı yapmayı amaçladıklarını kaydederek, 
TİKA’nın bundan sonra da ülkedeki yardım projelerini 
sürdüreceğini belirtti.
Yenilikçi Tıp Ulusal Merkezi Başkanı Ravşan İzamov da 
TİKA tarafından sağlanan söz konusu malzeme yardımının 

Özbekistan’ın, ülkede ikinci bir rüzgâr enerjisi santralinin 
(RES) kurulması çerçevesinde Birleşik Arap Emirlikleri  
(BAE) merkezli Masdar Enerji Şirketi ile yeni bir anlaşma 
imzaladığı bildirildi.
Uzreport.news haber sitesinden alınan bilgide, Özbekistan 
Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığı’nın konuyla ilgili 
kamuoyuyla paylaştığı açıklamalarına yer verildi. Yapılan 
açıklamaya göre, Özbekistan ile BAE merkezli Mubadala 

çok isabetli olduğunu ifade ederek, bu yardımdan dolayı 
Türkiye’ye ve halkına teşekkür etti. İzamov, TİKA’nın daha 
önce de salgınla mücadele kapsamında Özbekistan’a 
tıbbi malzeme yardımında bulunduğunu hatırlatarak, 
salgınla mücadele sürecinde görev alan Özbekistan sağlık 
çalışanlarının bu malzemelerden çok memnun kaldıklarını 
aktardı. Konuşmaların ardından Tüney ve İzamov, söz 
konusu insani yardımların teslimine ilişkin protokolü imzaladı.
TİKA, daha önce de Kovid-19’la mücadele kapsamında 
Özbekistan’a tıbbi malzeme ve gıda yardımında bulunmuştu.
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UZAUTO MOTORS RUSYA PAZARINDAKİ SATIŞLARINA BAŞLADI

Özbekistan’ın UzAuto Motors Otomotiv Şirketi’nin Rusya 
pazarında satışlara başladığı duyuruldu.
Kant.kg haber sitesinden alınan bilgide, UzAuto Motors Şirketi 
Basın Merkezi’nin konuyla ilgili olarak paylaştığı açıklamalara 
yer verildi. Alınan bilgiye göre, daha önce General Motors 
Şirketi ile yapılan anlaşma doğrultusunda Chevrolet lisansıyla 
üretimi yapılan Spark, Nexia ve Cobalt modellerindeki araçların 
15 Haziran 2020 tarihinden itibaren Rusya pazarlarında 
satılmaya başlandığı bilgisi verildi.
Açıklamaya göre, General Motors ve UzAuto Motors şirketleri 
arasında yapılan anlaşma doğrultusunda Chevrolet lisansıyla 
üretimi yapılan Spark, Nexia ve Cobalt modellerindeki 
araçların, Belarus ve Kazakistan pazarlarına da ihraç edileceği 
belirtildi. Söz konusu araçların 10 bin ila 11 bin dolar arasında 
olduğu da gelen bilgiler arasında.

ÖZBEKİSTAN SERBEST TİCARET BÖLGELERİ AÇMAYI PLANLIYOR

Turkmenportal.com haber sitesinden alınan bilgide, 
Özbekistan Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığı’nın konuyla ilgili 
çalışmalarına yer verildi. Alınan bilgiye göre, Özbekistan 
tarafından Türkmenistan sınırına yakın bir konumda yer alan 
Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti’ndeki Kongirot şehrine 
ve Kırgızistan sınırına yakın bir konumda yer alan Andican 
Bölgesi’ne 2 ayrı serbest ticaret bölgesinin açılmasının 
planlandığı belirtildi.
Açılması planlanan serbest bölgelerin toplam çalışma süresi 
30 yıl olarak planlanıyor, bu süre uygun görüldüğünde 
uzatılabilecek. Karşılıklı mal alışverişi için elverişli koşullar 
sunacak olan serbest bölge, toptan veya perakende ticaretin 
geliştirilmesine, uluslararası veya bölgesel olarak modern 
ekonominin oluşmasına, sınır bölgelerinde lojistik hizmetlerin 
geliştirilmesine de katkıda bulunması bekleniyor. Serbest 
bölgelerde yapılacak ödemeler ve para transferlerinin, serbest 
dönüşüm bazında planlandığı bilgisi verildi.
Türkmenistan ve Kırgızistan vatandaşlarının 5 güne 
kadar vizesiz girip çıkabileceği Özbekistan serbest ticaret 
bölgelerinde, ithal ticari mallar gümrük işlemlerinden muaf 
tutularak, rahatça ticari faaliyetlerin yürütülmesi sağlanacak.

Özbekistan’ın, Türkmenistan ve Kırgızistan sınırlarına yakın 
yerlerde 2 ayrı serbest ticaret bölgesi açmayı planladığı 
bildirildi.
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TAŞKENT’TE 2 METRO İSTASYONUNUN DAHA YAPIMI TAMAMLANDI
Özbekistan’daki metro ağı için 2 yeni istasyonun daha 
yapımının tamamlandığı bildirildi.
Trend.az haber sitesinden alınan bilgide, Özbekistan’ın 
başkenti Taşkent’teki metro ağının genişletilmesi için 2 yeni 
istasyonun daha yapımının tamamlandığı, 2,9 kilometre 
uzunluğundaki istasyonların Şehristan metro istasyonuna 
bağlandığı açıklandı.
Yeni yapılan istasyonların toplam maliyetinin 103,8 milyon 
dolar olduğu belirten haber ajansının açıklamasında 
“Yunusabad ilçesi, Taşkent’in en yoğun nüfusa sahip 
yerleşim yerlerinden biridir. Toplu ulaşımı kolaylaştırmak 
için 2001 yılının Ağustos ayında 7,6 kilometrelik altı 
istasyondan oluşan Yunusabad metro hattının ilk aşaması 
başlatılmıştı.” ifadeleri yer aldı.
2020 yılının Şubat ayında, Taşkent metro hattının Dostluk-

Kuyluk bölümünde altı istasyon inşaatı tamamlanmıştı. 
İlerleyen yıllarda Taşkent ve Nurefşan’ın metro hattıyla 
birbirine bağlanması planlanıyor.

ÖZBEKİSTAN’DAN 
EĞİTİMLİ YABANCILAR İÇİN YENİ TİP GÖÇMEN VİZESİ

Özbekistan’ın, yükseköğretim mezunu ve varlıklı 
yabancıları ülkeye çekmek amacıyla yeni tip bir göçmen 
vizesi düzenlemesi yapacağı bildirildi.
Sputniknews.ru sayfasından alınan bilgiye göre, alanında 
uzman, yükseköğretim mezunu ve varlıklı insanları ülkeye 

çekmek amacıyla Özbekistan tarafından Uzbekistan — My 
Second Home (Özbekistan Benim İkinci Evim Programı) 
kapsamında 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yeni tip 
bir göçmen vizesi çıkarılacağı, Devlet Başkanı Şavkat 
Mirziyoyev’in önümüzdeki iki ay içinde yeni göçmen 
vizesinin hayata geçirilmesine yönelik proje geliştirilmesi 
talimatı verdiği açıklandı.
Ülkeye gelecek olan yabancıların, Özbekistan’daki 
mimarlık, eğitim, inşaat, tasarım ve bilgi teknolojisi gibi 
alanların gelişimine katkı yapmalarının beklendiği ifade 
edildi. 
Özbekistan Benim İkinci Evim Programı’nın, Devlet 
Başkanı Mirziyoyev’in 19 Haziran 2020 tarihinde imzaladığı 
“Koronavirüs (Kovid-19) Salgınına Karşı Alınacak 
Tedbirlere Sıkı Sıkıya Bağlı Kalarak Turizm Sektörünün 
Geliştirilmesine yönelik Ek Önlemler” başlıklı kararının bir 
parçası olarak hayata geçirilmesinin planlandığı da gelen 
bilgiler arasında.
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ASYA KALKINMA BANKASI’NDAN 
ÖZBEKİSTAN’A 500 MİLYON DOLARLIK FİNANSMAN

Asya Kalkınma Bankası’nın, Özbekistan’a 500 milyon 
dolarlık ekonomik destek kredisinin tahsis edilmesini 
onayladığı bildirildi.
Centralasia.media haber sitesinden alınan bilgide, 
Özbekistan Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığı Basın Servisi’nin 
konuyla ilgili kamuoyuyla paylaştığı açıklamalara yer 
verildi. Alınan bilgiye göre, Asya Kalkınma Bankası (AKB) 
Yönetim Kurulu’nun, Özbekistan’a 500 milyon dolarlık 
destek finansmanının tahsisini onayladığı açıklandı.
AKB tarafından tahsis edilen finansmanın Özbekistan’daki 
makroekonomik istikrarın, ekonomik sektörlerin kesintisiz 
çalışmasının ve koronavirüs (Kovid-19) salgınından 
olumsuz etkilenen vatandaşların sosyal yönden 
desteklenmesinde; ayrıca havalandırma cihazlarının, 
hızlı test kitlerinin ve kişisel koruyucu ekipmanların satın 
alınmasında kullanılacağı bilgisi verildi.


