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Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev 
tarafından Türkiye’ye resmî ziyaret düzenlendiği bildirildi.
Anadolu Ajansı’nın (AA) aa.com.tr haber sitesinde, 
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Basın Servisinin konuyla 
ilgili açıklamalarına yer verildi. Açıklamalarda, Kırgız 
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev’in 
9-11 Kasım 2020 tarihlerinde Türkiye’ye resmî ziyaret 
düzenlendiği, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 
Kazakbayev’i makamında kabul ettiği bilgisi verildi. Ziyaret 
vesilesiyle karşılıklı dostluk ve anlayış içinde gerçekleştirilen 
görüşmelerde Dışişleri Bakanlarının, Türkiye-Kırgızistan 
ilişkilerinin mevcut durumunu ve ilişkilerin her alanda 
daha da geliştirilip derinleştirilmesi imkânlarını kapsamlı 
şekilde değerlendirdiği, iki ülkeyi de ilgilendiren bölgesel 

ve uluslararası konularda fikir alışverişinde bulunduğu 
belirtildi.
Görüşme sonrası yapılan ortak basın açıklamasında 
Türkiye ve Kırgızistan, dış politika, güvenlik ve savunma, 
ekonomi, ticaret, bilim ve sanayi, ulaştırma, enerji, çevre 
ve şehircilik, sağlık, gıda, tarım ve hayvancılık, eğitim, 
kültür, turizm ve spor alanlarında iş birliğini ve eşgüdümü 
derinleştirme, bu amaçla ikili ve çok taraflı mekanizmalardan 
azami faydalanma hususunda mutabık kalındığını açıkladı.
Türkiye tarafının, Kırgızistan’ın siyasi istikrarına, toplumsal 
barışına ve ekonomik refahına verdiği önemi teyit ettiği 
aktarılan açıklamada, 14 Ekim’de kurulan yeni Kırgızistan 
Hükümetine başarılar dilendiği, gelecek dönemde 
gerçekleştirilecek erken cumhurbaşkanlığı ve yenilenecek 
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KIRGIZİSTAN
 DIŞİŞLERİ BAKANI KAZAKBAYEV 

TACİKİSTAN’I ZİYARET ETTİ

Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Kazakbayev’in 19 Kasım 
2020 tarihinde Tacikistan’a resmî ziyaret düzenlediği bildirildi.
Centralasia.news sitesinden alınan bilgide, Tacikistan Dışişleri 
Bakanlığı Basın Servisinin konuyla ilgili olarak kamuoyuyla 
paylaştığı açıklamalara yer verildi. Alınan bilgiye göre, Kırgız 
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Kazakbayev’in 19 Kasım 2020 
tarihinde Tacikistan’a resmî bir ziyaret düzenlediği; Tacikistan 
Dışişleri Bakanı Sirociddin Muhriddin Aslov’un Kırgızistanlı 
mevkidaşı Kazakbayev’i makamında kabul ettiği açıklandı.
Görüşmede tarafların, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik 
ilişkilerin geleceği, sınır güvenliği ve ikili iş birliği konularının 
daha iyi bir seviyeye getirilmesi konularını masaya yatırdığı, 
bu çerçevede belirlenen yol haritası üzerinde anlaşmaya 
vardığı belirtildi.
İki ülke arasındaki dış ticaret hacminin yetersiz olduğuna 
dikkat çeken tarafların, kayıt dışı ekonomi ve kaçakçılık gibi 
ekonomiye zarar veren faaliyetler için acil önlemler alınması 
gerektiği üzerinde durduğu bilgisi verildi.
Yetkililerin dış ticaret hacminin artırılması çerçevesinde iki 
ülke arasında yatırım ve ticari taşımacılık potansiyelinin 
genişletilmesi için gerekli olan imkânların sağlanması 
konusunu da görüştüğü bildirildi.
Ayrıca Bakan Kazakbayev’in iki ülkenin sınır bölgelerinde 
serbest ticaret bölgeleri ve İki ülke girişimcileri arasında bir iş 
konseyinin kurulmasını dile getirdiği kaydedildi. Bakan Aslov’un 
ise, yakın gelecekte iki ülkenin havacılık departmanlarının 
çalışanları arasında çevrim içi görüşmelerin yapılması için bir 
girişimde bulunduğu ifade edildi.
Sınır bölgelerinde istikrarın sağlanması ve hükümetler arası 
diyaloğun geliştirilmesinin önemine vurgu yapıldığı toplantının 
sonunda taraflar arasında iş birliği protokolüne imza atıldığı da 
gelen bilgiler arasında.

parlamento seçimlerine giden sürecin anayasal 
çerçevede toplumsal uzlaşıyla ve kapsayıcı bir yaklaşımla 
yürütülmesinin öneminin vurgulandığı kaydedildi.
Dışişleri Bakanlıkları arasında siyaset, konsolosluk işleri 
ve diplomatların eğitimi, bilgi-işlem-arşiv ve enformasyon 
konularında istişare ve iş birliği ile ilgili birimler arasında 
mutabık kalınacak bir takvim çerçevesinde devam etme 
konusunda anlaşıldığı belirtilen açıklamada, “Taraflar, 
bağlantısallık konusunda altyapı dâhil uluslararası kara, 
hava ve demir yolu taşımacılığı alanındaki iş birliğini 
karşılıklı yarar zemininde daha da güçlendirmek, Hazar 
Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor Girişimine yönelik somut iş 
birliği adımları atmak hususlarında mutabık kalmışlardır.” 
ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, tarafların, iki ülke liderlerinin belirlediği 1 
milyar dolarlık ikili ticaret hedefine en kısa sürede ulaşmak 
için gerekli çabayı karşılıklı olarak gösterme yönündeki 
iradelerini teyit ettiği vurgulanarak “Bu çerçevede Kırgız 
tarafı, Kırgızistan’daki Türk yatırımlarının hukuki ve fiziki 
güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirleri almayı 
taahhüt etmiştir.” bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada tarafların, İman Ruhani Geliştirme Vakfı 
faaliyetlerinin güçlendirilmesi için Türkiye tarafından vakfa 
sağlanan desteğe ilişkin, ilgili kurumlar arasındaki somut 
neticelere matuf çalışmaların sürdürülmesi çağrısında 
bulundukları belirtildi.
Tarafların başta Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi 
(Türk Keneşi) olmak üzere bölgesel ve uluslararası 
örgütlerde mevcut iş birliğini ve eşgüdümü derinleştirmeyi, 
dayanışmalarını güçlendirmeyi kararlaştırdıklarına yer 
verilen açıklamada, “Taraflar, her türlü terör faaliyeti 
ile mücadele için iki ülkenin yakın bir işbirliği içerisinde 
çalışmaları, bu alanlarda adli yardımlaşmanın somut 
sonuçlar vermesine odaklanılması ve terörizmin 
finansmanının engellenmesi hususunda anlaşmışlardır.” 
ifadesi kullanıldı.
Ayrıca görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgınıyla ortak mücadelenin öneminin vurgulandığı, bu 
çerçevede Kırgızistan tarafının Türkiye tarafına salgın ile 
mücadelede yaptığı yardımlar için şükranlarını bildirdiği 
kaydedilerek, “Türk tarafı, sağlık alanında Kırgızistan ile iş 
birliğini sürdüreceğini ve Kovid-19 salgınıyla mücadelede 
kardeş Kırgızistan halkına gerekli yardımı vermeye hazır 
olduğunu yinelemiştir.” denildi.
Bakan Kazakbayev’in İstanbul Büyükşehir Belediyesini de 
ziyaret ettiği, yapılan görüşmede 20 Eylül 1997 tarihinde 
Oş’ta imzalanan Oş-İstanbul Şehirleri Arası Kardeş Şehir 
Protokolü’nün ve Oş şehri ile ikili ilişkilerin daha aktif hâle 
getirilmesinin ifade edildiği bildirildi.
Kazakbayev’in Çavuşoğlu’na misafirperverliği 
için teşekkürlerini sunduğu belirtilen açıklamada, 
Kazakbayev’in Çavuşoğlu’nu, Ortak Stratejik Planlama 
Grubu’nun müteakip toplantısı için uygun bir zamanda 
resmi bir ziyaret çerçevesinde Kırgızistan’a davet ettiği 
ve Çavuşoğlu’nun teşekkür ederek, daveti kabul ettiği de 
gelen bilgiler arasında.
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KIRGIZİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI 
TÜRKİYE’DEN İŞ İNSANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev’in, 
ülkede ticari faaliyet yürüten Türkiyeli iş insanlarıyla bir 
araya geldiği bildirildi.
Centralasia.news sitesinde, Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri 
Bakanlığı Basın Servisinin kamuoyuyla paylaştığı 
açıklamalara yer verildi. Alınan bilgiye göre, Kırgız 
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev tarafından 
Kırgızistan’da ticari faaliyet yürüten Türkiyeli iş insanlarıyla 
3 Kasım 2020 tarihinde bir görüşme düzenlendi.

Türkiyeli önde gelen iş insanlarının, Kırgızistan ve 
Türkiye’nin ticari ortaklığında faaliyet yürüten iş çevrelerinin 
katıldığı toplantıda iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğine 
ilişkin birçok konunun masaya yatırıldığı belirtildi.
Bakan Kazakbayev, öncelikle 30 Ekim 2020 tarihinde 
İzmir’de meydana gelen, binaların yıkılması sonucu 114 
vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan depremden 
duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Yaşamını yitirenlere 
başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.
Görüşmede Bakan Kazakbayev, Kırgızistan’ın önde gelen 
stratejik ortaklarından biri olarak kardeş Türkiye’nin rolüne 
dikkatleri çekti.
Kırgızistan’da ticari faaliyet yürüten iş insanlarının, 
Kırgızistan’da karşılaştıkları güçlükler, çözüm önerileri, 
iş dünyasının korunması, iki ülke arasındaki ticari iş 
birliğinin gelişimi için elverişli koşulların yaratılması, 
sosyoekonomik kalkınmaya yönelik öneriler gibi konulara 
değindiği kaydedildi. Kırgızistan’da daha cazip koşullarda 
ticari faaliyet yürütmek için uygun şartların sağlanmasına 
yönelik adımlar atılması gerektiğinin katılımcılar tarafından 
dile getirildiği de gelen bilgiler arasında.

KIRGIZİSTAN VE ÖZBEKİSTAN ARASINDAKİ İLİŞKİLER CANLANIYOR
Kırgızistan ve Özbekistan arasındaki ikili münasebetlerin, iki 
ülke yetkililerin resmî temasları çerçevesinde canlanmakta 
olduğu bildirildi.
Kabar.kg sitesinde, Kırgız Cumhuriyeti Taşkent Büyükelçiliği 
Basın Servisinin konuyla ilgili olarak kamuoyuyla paylaştığı 
açıklamalara yer verildi. Açıklamaya göre, Kırgız Cumhuriyeti 
Taşkent Büyükelçisi İbragim Cunusov’un 10 Kasım 2020 
tarihinde Özbekistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Farhod 
Arziyev’i makamında ziyaret etti.
Görüşmede, iki ülke bakanlıklarının koordineli ve etkin 
çalışmaları sayesinde ikili ilişkilerin geliştirilmesinde önemli 
ve olumlu adımların atıldığı kaydedildi.
Görüşme çerçevesinde tarafların, Kırgız Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev’in Özbekistan 
ziyaretinin ardından varılan anlaşmaları ele aldığı, anlaşma 
bağlamındaki projelerin hayata geçirilmesi için uygun bir yol 
haritası üzerinde mutabakat zaptının imzalanması gerektiğini 
vurguladığı bilgisi verildi.
Özbekistanlı yetkililerin, meyve-sebze ihracatı başta olmak 
üzere, işletme, tekstil, tarım makineleri, inşaat malzemeleri 
ve ilaç sektörlerinde ticari ve ekonomik iş birliğini geliştirmeye 
hazır olduğunu ifade ettiği kaydedildi.
Taşımacılık ve lojistik alanında iş birliğinin sürdürülmesinde 

çok modlu taşımacılığın geliştirilmesi için Kırgızistan’ın Oş 
şehrinde lojistik bir merkezin inşası ve Oş-Sarıtaş-İrkeştam 
kara yolu güzergâhının bazı bölümlerinin onarılması 
konularına Özbekistan tarafının sıcak baktığı bildirildi. Ayrıca 
taraflar, Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu güzergâhının 
yapım sürecinin önemine dikkat çekti.
Toplantıda turizm alanında iki ülke arasındaki iş birliğinin 
geliştirilmesine ilişkin konuların masaya yatırıldığı da gelen 
bilgiler arasında.
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ÖZBEKİSTAN KIRGIZİSTAN’A 
İKİ TAŞINABİLİR SAHRA HASTANESİ KURACAK

ÖZBEKİSTAN’DAN KIRGIZİSTAN’A TIBBİ YARDIM
Özbekistan’ın koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla 
Kırgızistan’a tıbbi yardımda bulunduğu bildirildi.
Sputnik.kg sitesinde Kırgız Cumhuriyeti Başbakanlık Basın 
Servisinin kamuoyuyla paylaştığı açıklamalara yer verildi. 
Açıklamada, Özbekistan tarafından koronavirüs (Kovid-19) 
salgınıyla mücadele amacıyla 15 Kasım 2020 tarihinde 
Kırgızistan’a tıbbi yardım yapıldığı belirtildi.
Askeri kargo uçağıyla yapılan yardımların kabul 
töreninde Kırgız Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Elvira 
Surabaldiyeva başta olmak üzere, Kırgızistan Sağlık Bakanı 
Alımkadır Beyşenaliyev ve Özbekistan Bişkek Büyükelçisi 
Hurşid Mirzahidov’un da hazır bulunduğu bilgisi verildi.
Başbakan Yardımcısı Surabaldiyeva yaptığı konuşmada 
“Kırgızistan Hükümeti adına, koronavirüs salgını 
dönemindeki yardımlarından dolayı Özbekistan 
Hükümetine derin şükranlarımı sunmak istiyorum. Bu 
yardım, Özbekistan’ın koronavirüs salgnınıyla mücadeleye 
yönelik bize yaptığı ilk insani yardım değildir. Özbekistan 
tarafının çok yönlü bu desteği, devletlerimiz arasındaki 
gerçek kardeşlik ilişkilerinin bir kanıtıdır.” ifadelerini kullandı 
ve Kırgızistan ile Özbekistan’ın el ele vererek, koronavirüs 
salgınını birlikte yeneceğine olan inancını dile getirdi.
Özbekistan tarafından gönderilen tıbbi yardımların 

arasında:
-100 bin adet maske,
-100 bin adet eldiven,
-10 bin adet koruyucu tulum,
-2 bin adet koruyucu gözlük,
-10 bin adet virüs önleyici tıbbi set,
-10 bin adet test kiti,
-6 bin paket çeşitli antiviral ilaç,
-4 bin paket sodyum klorür,
-60 bin adet şırınga,
-20 bin adet damlalık bulunuyor.

Özbekistan tarafından Kırgızistan’da 2 taşınabilir sahra 
hastanesinin kurulmasının planladığı bildirildi.
Kaktus.media sitesinden alınan bilgide, Kırgızistan Sağlık 
Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev’in konuyla ilgili olarak 
basın toplantısında yaptığı açıklamalarına yer verildi. 
Açıklamada, Özbekistan tarafından Kırgızistan’ın başkenti 

Bişkek’te ve Batken Bölgesine bağlı Kadamcay ilçesinde 
2 taşınabilir sahra hastanesinin kurulmasının planladığı 
belirtildi.
Sağlık Bakanı Beyşenaliyev, basın toplantısında yaptığı 
açıklamada “Özbekistan tarafından başkent Bişkek’teki 
ulusal hastanenin ve Kadamcay ilçesindeki bulaşıcı 
hastalıklar hastanesinin yanına 10 gün içinde 200 yataklı, 
tam donanımlı 2 taşınabilir sahra hastanesi yapılacaktır. 
Özbekistanlı doktorlar, bizim doktorlarımızla birlikte tedavi 
sürecine destek verecekler. Hastanelerin kurulması için 
çalışmalar başlamış durumdadır.” ifadelerini kullandı.
Özbekistan tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan 
tıbbi malzeme yardımının iki ülke arasındaki iş birliği 
anlaşmaları çerçevesinde gönderildiğini dile getiren Bakan 
Beyşenaliyev, Kırgızistan’ın tüm hastanelerine antiviral ilaç 
ve kişisel koruyucu ekipman tahsisi yapıldığını da sözlerine 
ekledi.
Özbekistan tarafından 15 Kasım 2020 tarihinde koronavirüs 
(Kovid-19) salgınıyla mücadele amacıyla Kırgızistan’a 
askeri kargo uçağıyla tıbbi malzeme yardımı yapılmıştı.
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ÖZBEKİSTAN’DAN KIRGIZİSTAN’A GIDA YARDIMI

BÜYÜKELÇİ BEYŞEMBİYEV 
PAKİSTAN’DAKİ İŞ DÜNYASI ZİRVESİNE KATILDI

açıklandı.
Pakistan Rawalpindi Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 
düzenlenen ekonomi zirvesine, Orta Asya ülkelerinin 
Pakistan’daki diplomatik temsilcilikleri ile Pakistan’ın siyasi ve 
devlet liderleri başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden, 
iş çevrelerinden 100’den fazla yetkili katıldı.
Zirve katılımcılarına Pakistan’ın Gwadar Deniz Limanı’ndaki 
yatırım ve ticaret fırsatları hakkında detaylı sunum yapıldığı 
belirtildi.
Gwadar Deniz Limanı‘nın Çinli yetkililerden oluşan yönetimi, 
Kırgızistan tarafına ticari iş birliği imkânları hakkında bilgi verdi 
ve limanı Kırgızistan iş insanlarının ticari faaliyetlerine açmaya 
hazır olduklarını ifade etti.
Zirvenin ilerleyen bölümlerinde Büyükelçi Beyşembiyev, 
Kırgızistan’daki yatırım imkânları hakkında sunum yaptı. 
Ayrıca Büyükelçi Beyşembiyev’in, 18 Kasım 2020 tarihinde iş 
dünyası zirvesi çerçevesinde Gwadar Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Mir Naveed Baloch ve Pakistan meclis üyesi Babar 
Kaud ile bir görüşme gerçekleştirdiği bilgisi verildi.
İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin masaya yatırıldığı 
görüşmede Baloch, Büyükelçi Beyşembiyev’e Kırgızistan 
mallarının Gwadar Limanı üzerinden Afrika ve Orta Doğu 
ülkelerine ihraç edilebileceğini dile getirdi.
Görüşmede tarafların, 2021 yılının bahar aylarında 
Pakistan’da Orta Asya ülkelerinin katılımıyla bir iş forumunun 
düzenlenmesi konusunda anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Kırgızistan’ın İslamabad Büyükelçisi Erik Beyşembiyev’in 
Pakistan’da düzenlenen iş dünyası zirvesine katıldığı, 
Kırgızistan’daki yatırım olanakları hakkında sunum yaptığı 
bildirildi.
Kyrgyztoday.org sitesinden alınan bilgide, Kırgız Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakanlığı Basın Servisinin konuyla ilgili olarak yaptığı 
açıklamalara yer verildi. Alınan bilgiye göre, Kırgızistan‘ın 
İslamabad Büyükelçisi Erik Beyşembiyev’in 16-18 Kasım 
2020 tarihlerinde Pakistan’ın Gwadar şehrinde düzenlenen 
“Çin-Pakistan Ekonomi Koridoru: Orta Asya Ülkelerinde 
Yatırım Olanakları” İş Dünyası ve Yatırım Fırsatları Zirvesi’ne 
katılarak, Kırgızistan’daki yatırım imkânları konulu bir sunum 
yaptığı ve bu çerçevede bir dizi görüşme gerçekleştirdiği 

Özbekistan tarafından koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla 
mücadele kapsamında Kırgızistan’a gıda yardımında 
bulunulduğu bildirildi.
Kabar.kg sitesinden alınan bilgide, Kırgız Cumhuriyeti 
Başbakanlık Basın Servisinin konuyla ilgili olarak kamuoyuyla 
paylaştığı açıklamalara yer verildi. Açıklamaya göre, iki ülke 
liderlerinin arasındaki iş birliği görüşmeleri çerçevesinde 
Özbekistan tarafından 18 Kasım 2020 tarihinde koronavirüs 
(Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Kırgızistan’a 3 
bin ton ekmeklik buğday yardımında bulunuldu.
Özbekistan tarafından Oş şehrine demir yoluyla ulaştırılan 
gıda yardımının kabul törenine, Oş Şehri Temsilcisi Carasul 
Abduraimov, Kırgızistan Başbakanlık Devlet Malzeme 
Rezervleri Fonu Başkan Yardımcısı Rustam Karakulov 
ve Özbekistan Demiryolları Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi 
Husnitdin Hasilov katıldı.
Oş Şehri Temsilcisi Abduraimov yaptığı konuşmada 
“Komşularımızla çıkarlarımızı göz önünde bulundurmak 
kaidesiyle münasebetlerimizi gelişmek için hazırız. Salgın 
döneminde yapmış olduğunuz bu yardım için şükranlarımızı 
sunarız.” ifadelerini kullandı.

Özbekistan Demiryolları Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi 
Hasilov ise “Kardeş milletler zor günlerde birbirine yardım 
ederler. Köklü bir geçmişi olan kardeşliğimiz çerçevesinde 
Kırgızistan’ın gelişme sürecine katkı sağlamak için hazırız.” 
değerlendirmesinde bulundu.
Törende, Özbekistan tarafından Kırgızistan’a 200’er yataklı 2 
sahra hastanesinin kurulması için gerekli malzeme yardımının 
yapılmasının beklendiği de dile getirildi.
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KIRGIZİSTAN VE ÖZBEKİSTAN 
SERBEST TİCARET BÖLGESİ AÇMAYI PLANLIYOR

Kırgızistan ve Özbekistan tarafından iki ülke sınırında 
serbest ticaret bölgelerinin açılmasının planlandığı bildirildi.
24.kg sitesinde, Kırgız Cumhuriyeti Başbakanlık Basın 
Servisinin konuyla ilgili olarak kamuoyuyla paylaştığı 
açıklamalara yer verildi. Alınan bilgiye göre, Kırgız 
Cumhuriyeti Başbakan Vekili Artyom Novikov ile Özbekistan 
Başbakan Yardımcısı Sardor Umurzakov arasında 
videokonferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştiği 
açıklandı.
Kırgız Cumhuriyeti Başbakan Vekili Novikov’un, öncelikle 
koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele amacıyla 
alınan tedbirler kapsamında Özbekistan tarafından yapılan 
insani yardımlar için mevkidaşı Umurzakov’a teşekkür 
ettiği kaydedildi.
Görüşmede tarafların, iki ülke arasındaki ticari-ekonomik 
iş birliğinin ve dış ticaret hacminin artırılması, endüstriyel 
üretim alanında ortak projelerin oluşturulması, sınır 
bölgelerinde serbest ticaret bölgelerinin ve lojistik 
merkezlerin kurulması konularını ele aldığı bildirildi.
İki ülkenin sınırlarına komşu olan bölgelerinden sorumlu 
valilerin, 2020 yılının Aralık ayında 3. kez bir araya gelmesi 
konusunda anlaşmaya varıldığı bilgisi verildi.
Valiler arasında yapılacak 3. toplantı çerçevesinde, iki 

ülke arasındaki dış ticaret hacminin artırılması amacıyla 
ticaret ve ekonomi alanlarında iş birliğinin genişletilmesi 
için belirlenen somut yol haritası üzerinde anlaşma 
imzalanmasının planlandığı ifade edildi.
Görüşme sonunda tarafların, ikili ilişkilerin güncel 
meselelerinin ivedilikle çözüme kavuşturulması için 
görüşmelere devam edilmesi ve münasebetlerin aktif hâlde 
tutulması konusunda anlaşmaya vardığı da gelen bilgiler 
arasında.

KIRGIZİSTAN OTO SANAYİ ŞİRKETİ FAALİYETLERİNİ GENİŞLETİYOR

Kırgızistan Oto Sanayi Şirketinin, tasarım ve üretim 
faaliyetlerini geliştirmekte olduğu bildirildi.
Wordpress sitesinden alınan bilgiye göre, Kırgızistan Oto 
Sanayi Şirketi tarafından tasarım ve üretim faaliyetlerinin 
geliştirilmekte olduğu açıklandı. 2019 yılının Mart ayından 

bu yana faaliyetlerine devam eden Kırgızistan Oto Sanayi 
Şirketinin ilgili birimlerince tarım sektörü, hafif ve ağır 
sanayi için mekanik parça ve elektronik aparat üretiminin 
yapılmakta olduğu belirtildi. Bunların arasında elektrik 
trafosu, akıllı sayaç gibi aparatların üretiminin deneme 
aşamasında olduğu bilgisi verildi.
Kırgızistan’daki elektrik enerjisi sektörünün yüksek 
potansiyeli göz önünde bulundurularak, hidroelektrik 
santral için gerekli parçaların ve bunların arasında su 
türbini ve jeneratör gibi ekipmanların üretim aşamasında 
olduğu ifade edildi.
Kırgızistan’ın makine sanayiini geliştirmek ve gelecekte 
ülkenin ilk otomobilinin üretilmesini sağlamak amacıyla 
kurulan Kaganat Holding’e bağlı bulunan Kırgızistan 
Oto Sanayi Şirketi’nin faaliyete geçmesi için Avrupa ve 
Japonya’dan ekipman alımı yapılarak, şirkete 20 milyon 
dolarlık yatırım yapılmıştı. Şirket, Kırgızistan’da enerji 
ekipmanı tasarımı ve imalatında özel sektörde önde gelen 
şirketlerden biri olma yolunda ilerliyor.
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KAZAKİSTAN’DAN KIRGIZİSTAN’A 
TAŞINABİLİR SOLUNUM CİHAZI YARDIMI

Kazakistan tarafından koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla 
mücadele kapsamında Kırgızistan’a taşınabilir solunum 
cihazı yardımı yapıldığı bildirildi.
Total.kz sitesinden alınan bilgide, Kazakistan 
Cumhurbaşkanı Kasım Comart Tokayev’in talimatıyla 
ülkenin Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı tarafından 
kara yoluyla koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele 
kapsamında Kırgızistan’a 400 adet yerli, taşınabilir 
solunum cihazı ve 2 milyon adet koruyucu maske yardımı 
gönderildiği açıklandı.
Açıklamada, Kazakistan tarafından Kırgızistan’a 328 
milyon tengelik (773 bin dolar) taşınabilir solunum cihazı 
ve 61 milyon tengelik (143 bin dolar) koruyucu maskeden 
oluşan, toplam 389 milyon tengelik (917 bin dolar) tıbbi 
yardım yapıldığı bilgisi verildi.
Kazakistan’ın yerli Kokchetav-4P taşınabilir solunum 
cihazlarının Tınıs Şirketi tarafından, koruyucu maskelerinse 
Dolce Pharm ve Mega Pharm limitet şirketleri tarafından 
üretildiği de gelen bilgiler arasında.

KIRGIZİSTAN BAŞBAKAN VEKİLİ NOVİKOV 
METAL GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Kırgızistan Başbakan Vekili Artyom Novikov’un, Çüy 
Bölgesinde faaliyete geçmek üzere hazır konumda bulunan 
metal geri dönüşüm tesisinde incelemelerde bulunduğu 
bildirildi.
Elgezit.kg sitesinden alınan bilgide, Kırgızistan Başbakanlık 
Basın Servisinin konuyla ilgili olarak kamuoyuyla paylaştığı 
açıklamalara yer verildi. Alınan bilgiye göre, Kırgızistan 
Başbakan Vekili Artyom Novikov’un 28 Kasım 2020 tarihinde 

Çüy Bölgesini ziyaret ettiği, düzenlediği çalışma gezisi 
çerçevesinde Kayındı şehrindeki Metal Ken Limitet Şirketi’nin 
faaliyete geçmek için hazır olan metal geri dönüşüm 
işletmesinde de incelemelerde bulunduğu açıklandı.
Başbakan Vekili Artyom Novikov açıklamasında “Aslında 
işletme açılmak için hazır durumda; ancak küresel 
koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı işletmenin devreye 
alınması, 2020 yılından 2021 yılına ertelendi. 2021 yılının ilk 
çeyreğinde işletmenin faaliyete geçmesini umuyorum. Bu 
süreçte işletmenin, Çin’den satın alımı yapılması gereken 
ekipmanı alımını ve fabrikada çalışacak işçilere iş tecrübesi 
kazandırmak için ülkeye uzman getirme işini yapamadığını 
öğrendim. Hükümet olarak bu sorunun çözülmesinde 
derhal yardım sağlanacaktır. İlgili devlet organlarına gerekli 
talimatlar verilecektir.” ifadelerini kullandı.
Toplam yatırım maliyetinin 50 milyon doları bulduğu fabrikada 
geniş yelpazede metal ürünler; inşaat demiri ve birçok metal 
parça üretimi yapılacak. Yıllık üretim hacmi 200 bin ton 
olacak.
İşletmede 500’ye yakın kişiye iş imkânı sağlanacağı, 
bunlardan 200’ünün Kayındı şehrinde ve yakındaki yerleşim 
yerlerinde ikamet eden yerli halktan oluşacağı da gelen 
bilgiler arasında.



8

KAZAKİSTAN BAŞBAKANI MAMİN’DEN 
AKMOLA BÖLGESİNE ÇALIŞMA ZİYARETİ

BAŞBAKAN MAMİN, TATNEFT CEO’SU İLE 
KAZAKİSTAN’DA LASTİK FABRİKASI KURULMASINI GÖRÜŞTÜ

Kazakistan Başbakanı Askar Mamin’in, ülkenin Akmola 
Bölgesine çalışma ziyareti düzenlediği bildirildi.
Kazakistan’ın resmî Kazakstanskaya Pravda Gazetesi’nin 
haber sitesinden alınan bilgide, Kazakistan Başbakanlığı 
Basın Servisinin konuyla ilgili olarak kamuoyuyla paylaştığı 
açıklamalara yer verildi. Alınan bilgiye göre, Kazakistan 
Başbakanı Askar Mamin’in 30 Ekim 2020 tarihinde ülkedeki 
Akmola Bölgesine çalışma ziyareti düzenlediği açıklandı.
Akmola Bölgesine yaptığı çalışma gezisinin bir parçası 
olarak, bölgenin sosyoekonomik kalkınma süreci hakkında 
bilgi alan Başbakan Mamin’in, Akmola Bölgesine bağlı 
Stepnogorsk ilçesindeki tarımsal sanayi, kimyevi madde 
endüstrisi, madencilik ve metalürji sektörlerinde faaliyet 
yürüten işletmeleri ziyaret ettiği belirtildi. Mamin’in pestisit 
üretimi yapan Astana-Nan Chemıcals Kimyevi Madde 
Tesisi, Stepnogorsk Madencilik ve Kimyasal Bileşim Tesisi; 
altın üretimi yapan Kazahaltın Şirketi ve Aksu Technology 
şirketlerinin faaliyetlerini yerinde incelediği kaydedildi.
Ekonomisi otomobil, yapı malzemesi, gıda üretimi ve hafif 
sanayi, nakliye ve lojistik hizmetlerine dayalı olan Kökşetav 
şehrinin, 2020 yılının son 10 aylık döneminde endüstriyel 
üretim hacmini % 41,4 artırarak 108,1 milyar tenge (249,4 

milyon dolar), yatırım hacmini 1,7 kat artırarak 49,8 milyar 
tenge (114,9 milyon dolar), inşaat sektöründeki üretimi 1,9 
kat artırarak 25,9 milyar tenge (59,7 milyon dolar) seviyesine 
çıkardığı ifade edildi.
Şçuçinsk-Borovsk tatil yöresinde yürütülen faaliyetleri 
inceleyen Başbakan Mamin’in, 2012-2020 Kalkınma Planı 
çerçevesinde planlanan tüm faaliyetlerin tamamlanması 
ve turizm sektörünün geliştirilmesi için hâlihazırdaki devlet 
programının uygulanması konusundaki çalışmaların 
yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladığı bildirildi.

Kazakistan Başbakanı Askar Mamin’in, Rusya‘nın Tatneft 
Şirketinin CEO’suyla Kazakistan’da bir otomobil lastiği 
fabrikası kurulması konusunu görüştüğü bildirildi.
Kazakistan’ın resmî Kazakstanskaya Pravda Gazetesi’nin 
haber sitesinden alınan bilgide, Kazakistan Başbakanlığı 
Basın Servisinin konuyla ilgili olarak kamuoyuyla paylaştığı 
açıklamalara yer verildi. Yapılan açıklamaya göre, Kazakistan 
Başbakanı Askar Mamin’in 4 Kasım 2020 tarihinde Özerk 
Tataristan’daki Rusya merkezli petrol şirketi Tatneft’in Yönetim 
Kurulu Başkanı Nail Maganov’la Kazakistan’da otomobil 
lastiği fabrikası kurulması konusunu görüştüğü açıklandı.
Videokonferans yöntemiyle yapılan görüşmede, Kazakistan’ın 

Karağandı Bölgesine bağlı Saran şehrinde kurulması 
planlanan otomobil lastiği fabrikası projesinin hayata 
geçirilmesine yönelik altyapı çalışmaları, arazi tahsisi ve iş 
planı gibi hazırlık çalışmalarının ilerleyişine ilişkin konuların 
masaya yatırıldığı belirtildi.
Başbakan Mamin, yapılan görüşmede Kazakistan’da 
günümüz şartlarında bir otomobil lastiği fabrikası kurulmasının 
önemini vurguladı ve projenin faaliyete geçirilip iç pazar 
ihtiyacı karşılandıktan sonra, ihracat potansiyelini geliştirmek 
için de çalışmalar yapılacağını ifade etti.
Projenin hayata geçirilmesine ilişkin yatırım mutabakatı 
Karağandı Bölgesi Valiliği ve Tatneft Şirketi Yönetim Kurulu 
yetkilileri tarafından 27 Eylül 2020 tarihinde imzalanmıştı. 
Kazakistan’ın Kostanay şehrinde düzenlenen imza törenine 
Başbakan Mamin ve Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam 
Minnihanov da katılmıştı.
Tesisin yıllık üretim kapasitesinin, binek araçlar için 3 milyon, 
ticari araç ve otobüsler için 500 bin adet araç lastiği olduğu 
ve kurulacak fabrika sayesinde 1.000’den fazla kişiye iş 
imkânının sağlanacağı bilgisi verildi. Söz konusu yatırım 
projesinin toplam maliyetinin yaklaşık 111 milyar tenge 
(257 milyon dolar) olduğu ve tesisin 2022 yılında işletmeye 
alınmasının planlandığı da gelen bilgiler arasında.
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KAZAKİSTAN’DA SPUTNİK V AŞISI 
ÜRETİM MERKEZİ KURULACAK

yerli aşının hazır hâle gelmesinin Kazakistan Hükümetinin 
koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesinde, önündeki 
en büyük ödev olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tokayev 
“Söz konusu aşıların deneme çalışmaları ve endüstriyel üretim 
faaliyetleri için bir tesisin kurulması gerekiyor. Hükümetin en 
önemli görevi, yerli aşıyı en kısa zamanda üretime hazır hâle 
getirmektir.” değerlendirmesinde bulundu.

KAZAKİSTAN’DA OTOMOTİV SEKTÖRÜ CANLANIYOR

Kazakistan’da koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele 
amacıyla Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V koronavirüs 
aşısı için üretim merkezinin kurulmasının planlandığı bildirildi.
Kabar.kg sitesinden alınan bilgide, Kazakistan 
Cumhurbaşkanı Kasım Comart Tokayev’in 16 Kasım 2020 
tarihinde koronavirüs bilim kurulu toplantısında konuyla 
ilgili olarak yaptığı açıklamalarına yer verildi. Alınan bilgiye 
göre, Cumhurbaşkanı Tokayev, Rusya tarafından geliştirilen 
Sputnik V koronavirüs aşısı için Kazakistan’da bir aşı üretim 
merkezinin kurulmasının planlandığını açıkladı.
Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Servisinden verilen 
bilgiye göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 
koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadelede aşı 
üretimi için bir tesisin kurulması konusunda anlaşmaya 
varıldığını açıklayan Cumhurbaşkanı Tokayev “Rusya Devlet 
Başkanı ile aşı üretimi için ülkemizde bir tesisin inşası 
konusunda anlaşmaya vardık. Hükümetimiz, bu projenin 
hayata geçmesine yönelik yatırımların yapılması için gerekli 
görüşmelere şimdiden başlamıştır.” ifadelerini kullandı.
Küresel koronavirüs salgınıyla mücadelede sürecinde umut 
verici tıbbi ürünler arasında yer alan Kazakistan’ın 2 yerli 
aşısının klinik denemelerinin de tamamlanmak üzere olduğunu, 

Kazakistan’da otomotiv sektöründe üretimin yukarı yönde 
ivme kazandığı bildirildi.
Kazakistan’ın resmî Kazakstanskaya Pravda Gazetesi’nin 
haber sitesinden alınan bilgide, Kazakistan Otomotiv Üreticileri 
Birliği (AKAB) Basın Servisinin konuyla ilgili olarak kamuoyuy-
la paylaştığı açıklamalara yer verildi. Alınan bilgiye göre, 2020 
yılının ilk 10 aylık döneminde küresel salgına rağmen 61.796 
adet çeşitli türlerde araç üretiminin gerçekleştiği açıklandı.
Ülke ekonomisinin reel sektörünün salgına rağmen pozitif 
büyüme dinamikleri sergilediği, karantina önlemleri ağırlıklı 
olarak hizmet sektörünü (% 6,1) etkilerken, reel sektör 
göstergelerinin artan miktarda yukarı yönde istikrar kazandığı 
belirtildi.

Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı verilerine 
göre, imalat sanayinde % 3,2, gıda sektöründe % 3,4, ilaç sek-
töründe % 39,7, metal sektöründe % 19,5, makine üretiminde% 
16,5, otomotiv sektöründe ise % 53,6 büyüme sağlandığı; 
özellikle otomotiv sektöründeki üretimde geçtiğimiz 2019 
yılının aynı dönemine göre % 33,4’lük bir rekor artış yaşandığı 
kaydedildi.
Kazakistan Otomotiv Üreticileri Birliği (AKAB) tarafından 
yapılan açıklamada “2020 yılının ilk 10 aylık dönemindeki 
otomobil üretiminde, geçtiğimiz 2019 yılının aynı dönemine 
göre % 110 artış yaşandı. Bu dönemde 84,5 milyar tenge 
(197 milyon dolar) değerinde çeşitli türlerde 11.140 adet araç 
üretimi gerçekleşti. Ayrıca 460,9 milyar tenge (1 milyar dolar) 
değerinde 61.796 adet otomotiv ekipmanı (otomobil, kamyon, 
otobüs gibi araçlar için treyler ve yarı römork gibi ekipman) 
imalatı yapıldı. Bu göstergeler, Kazakistan otomotiv endüstris-
inin tarihindeki en yüksek göstergelerdir.” ifadeleri yer aldı.
2020 yılının Ocak-Ekim döneminde 51.922 adet binek otomo-
bil (2019 yılına göre % 51,5 artış), 6.299 adet kamyon (2019 
yılına göre % 114 artış), 1.525 otobüs (geçen yıla göre % 67,4 
artış), 1.766 treyler ve yarı römork (138 % artış) ve 284 adet 
de diğer bazı özel ekipman üretiminin yapıldığı; bu dönemde 
Rusya, Özbekistan, Kırgızistan ve Belarusya’ya 6.039 adet 
araç ihracatı yapıldığı bilgisi verildi.
AKAB’ın tahminlerine göre, içinde bulunduğumuz 2020 yılı 
sonuna kadar ülkede 85.000 adet araç üretiminin yapılmasının 
beklediği de gelen bilgiler arasında.
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Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov’un, Kazakistan’ın 
Türkistan şehrine resmî ziyarette bulunduğu bildirildi.
Kazakistan’ın resmî Kazakstanskaya Pravda Gazetesi’nin 
haber sitesinden alınan bilgide, Kazakistan Başbakanlığı 
İletişim Başkanlığının resmî Primeminister.kz sitesinde 
kamuoyuyla paylaşılan açıklamalara yer verildi. Alınan bilgiye 
göre, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov’un 21 Kasım 2020 
tarihinde Kazakistan’ın Türkistan şehrine resmî bir ziyaret 
düzenlediği, bu çerçevede Kazakistanlı mevkidaşı Başbakan 
Askar Mamin’le buluşarak, bir dizi görüşme gerçekleştirdiği 
açıklandı.İki ülke başbakanlarının görüşmede, ticaret, 
ekonomi, yatırım, tarım, su, enerji, ticari taşımacılık ve lojistik, 

ÖZBEKİSTAN BAŞBAKANI ARİPOV KAZAKİSTAN’I ZİYARET ETTİ

KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI TOKAYEV 
SARIARKA SERBEST TİCARET BÖLGESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

sanayi, gümrük ve bölgeler arası iş birliği gibi çeşitli başlıklar 
altında birçok güncel konuyu masaya yatırdıkları belirtildi.
Görüşmede, 2020-2022 yılları çerçevesinde iki ülke arasındaki 
iş birliğini derinleştirme çalışmaları, bölgesel emtia dağıtım 
sisteminin oluşturulması adına iki ülke sınırında Uluslararası 
Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Merkezi’nin açılması ve sınır 
kontrol noktalarının modernizasyonu gibi konuların üstünde 
durulduğu bilgisi verildi.
Başbakan Aripov, Kazakistanlı mevkidaşı Mamin’le birlikte iki 
ülkenin ortak girişimiyle Türkistan şehrinde kurulan Türkistan 
Tekstil Hazır Giyim Fabrikasının açılış törenine de katıldı.
Fabrikanın, Türkistan şehrinin sanayi bölgesinde 2 hektarlık 
bir alan üzerine kurulduğu, yatırım maliyetinin 700 milyon 
tenge (1,6 milyon dolar) olduğu, aylık üretim kapasitesi 13 bin 
adet olan işletme sayesinde 1.000’den fazla kişiye de daimi iş 
imkânı sağlanacağı kaydedildi.
Kazakistan Başbakanı Mamin tarafından Başbakan Aripov’a, 
Türkistan şehrinin sosyokültürel, lojistik ve turizm altyapısının 
tanıtıldığı; bu çerçevede iki ülke başbakanlarının şehirdeki 
uluslararası havalimanı, kongre salonu, Ulı Dala Kültür 
Merkezi, Türkistan Arena Stadyumu, Okul Çocukları Sarayı, 
Rixos Türkistan Hotel’i gezdiği, Kervansaray Çok İşlevli 
Turizm Kompleksi ve 5 bin kişilik cami inşaatının ilerleme 
sürecini de yerinde incelediği bildirildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Comart Tokayev’in 
Sarıarka Serbest Ticaret Bölgesinde incelemelerde bulunduğu 
bildirildi.
Ratel.kz sitesinden alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı 
Kasım Comart Tokayev’in 23 Kasım 2020 tarihinde Karağandı 
Bölgesine düzenlediği çalışma gezisi çerçevesinde Sarıarka 
Serbest Ticaret Bölgesinde incelemelerde bulunduğu 
açıklandı.
Karağandı Bölge Valisi Cenis Kasımbek’in, serbest bölgedeki 
yatırım projelerinin hayata geçirilmesinde kaydedilen 
ilerlemeler, kalıcı istihdam, bölgeye yabancı yatırımcıların 
çekilmesi ve yabancı yatırımcıların iş birliğiyle kurulan 
işletmelerinin çalışmaları hakkında Cumhurbaşkanı Tokayev’e 
bilgi verdiği belirtildi.
Endüstriyel gaz üretimi yapan İngiltere merkezli Linde Gas 
Kazakistan Limitet Şirketi, güneş paneli üretimi yapan 
Almanya‘nın Goldbeck Solar Şirketler Grubuna bağlı 
KazSolar 50 Limitet Şirketi, izolasyonlu boru üretimi yapan 
Almanya merkezli Isoplus Central Asia Limitet Şirketi, küresel 
armatür ve vana üretimi yapan Almanya merkezli Boehmer 
Limitet Şirketi yetkilileri tarafından bölgede yapılan üretim 
faaliyetleri, küresel salgına rağmen genişletmeyi planladıkları 
sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında Cumhurbaşkanı 
Tokayev’e detaylı bilgi verildiği kaydedildi.

Almanya merkezli KazSolar 50 Şirket yetkilisi ile yaptığı 
görüşmede, yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin projelerin 
uygulanmasının önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı 
Tokayev “Alternatif enerji konusunu destekliyorum. Bütün 
dünya bu yönde ilerliyor. Almanya’ya yaptığım ziyaret 
çerçevesinde bu konuyu Almanya şirketinin yöneticileriyle 
de konuştum. Almanya şirketleriyle bu sektördeki iş birliğine 
önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.
Ayrıca Cumhurbaşkanı Tokayev’in, çeşitli bakır malzemeleri 
üretimi yapan Kanada merkezli Steel Manufacturing Limitet 
Şirketinin üretim bandında incelemelerde bulunduğu da gelen 
bilgiler arasında.
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Türkmenistan’ın Ahal Bölgesinde inşa edilen yeni salgın 
hastanesinin Cumhurbaşkanı Berdımuhamedov’un katıldığı 
törenle hizmete girdiği bildirildi.
Regnum.ru sitesinden alınan bilgide Türkmenistan Devlet 
Haber Ajansı’nın konuyla ilgili olarak kamuoyuyla paylaştığı 
açıklamalara yer verildi. Alınan bilgiye göre, Türkmenistan’ın 
Ahal Bölgesine bağlı Göktepe ilçesinde yapımı tamamlanan 
yeni salgın hastanesinin Cumhurbaşkanı Kurbangulı 
Berdımuhamedov’un da katıldığı törenle 14 Kasım 2020 
tarihinde hizmete girdiği açıklandı.
Yetişkin ve çocuklar için hizmet vermek üzere toplam 200 
yatak kapasiteli olarak tasarlanan sağlık merkezinin, Nusay 
Yolları Şirketi tarafından uluslararası standartlara uygun 
olarak inşa edildiği ve gerekli tüm tıbbi cihazlarla donatıldığı 
belirtildi.
Viral hepatit, bulaşıcı üst solunum yolu hastalıkları, bağırsak 
enfeksiyonları ve özellikle hava yoluyla bulaşan tehlikeli 
hastalıkların (Kovid-19, soğuk algınlığı, grip, verem, 
boğmaca vb.) tedavisine yönelik bazı tıbbi bölümlere sahip 
olan hastanenin 3 katlı olduğu bilgisi verildi.

TÜRKMENİSTAN’DA YENİ SALGIN HASTANESİ HİZMETE GİRDİ

TÜRKMENİSTAN TAPI PROJELERİ İÇİN 
AFGANİSTAN’A 1,2 MİLYON DOLAR AYIRDI

Türkmenistan’ın Afganistan’da yürütülen TAPI projeleri için 
1,2 milyon dolar ayırdığı bildirildi.
Turkmenportal.com sitesinden alınan bilgide, Türkmenistan 
Dışişleri Bakanı Raşid Meredov’un konuyla ilgili olarak 
kamuoyuyla paylaştığı açıklamalara yer verildi. Alınan bilgiye 
göre, Bakan Meredov’un 32-24 Kasım 2020 tarihleri arasında 
İsviçre’nin Cenevre şehrinde düzenlenen 2020 Afganistan 
Kongresine videokonferans yöntemiyle katıldığı, toplantıda 
yaptığı bildiride Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-

Hindistan (TAPI) Doğal Gaz Boru Hattı projesi çerçevesinde 
Afganistan’da hayata geçirilmesi amaçlanan projeler için 1,2 
milyon dolar tahsis edildiğini açıkladı.
Bakan Meredov’un açıklamasında, hayata geçirilmekte 
olan projeler arasında TAPI doğalgaz boru hattı, TAPI 
güzergâhı boyunca elektrik enerjisi ve iletişim hatlarının 
yanı sıra Türkmenistan’ı Afganistan ve diğer bölge ülkelerine 
bağlayacak demir yolu ağı projesine dikkat çektiği belirtildi
TAPI’nın Türkmenistan etabının, içinde bulunduğumuz 2020 
yılı sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını belirten 
Bakan Meredov, 2021 yılında ise projenin Afganistan etabının 
tamamlanacağını ifade etti.
TAPI güzergâhında kurulumu hâlen devam eden enerji nakil 
ve fiber optik haberleşme hattının inşaatının da son aşamada 
olduğu bilgisini veren Bakan Meredov, “Demir yolu projesinin 
Akina-Andhoy güzergâhındaki 35 kilometrelik Türkmenistan 
etabı önümüzdeki günlerde tamamlanacak. Gelecek 2021 
yılında Turgundu-Herat demir yolu güzergâhının yapımına 
başlanacak.” ifadelerini kullandı.
Bakan Meredov’un ayrıca, Türkmenistan tarafından 
Afganistan’daki büyük ölçekli altyapı projelerinin hayata 
geçirilmesine destek verilmesinin, Afganistan’ın bölgesel 
ekonomik entegrasyonu ve ülkedeki barışın yeniden tesis 
edilmesinde büyük öneme sahip olduğunu vurguladığı da 
gelen bilgiler arasında.

Hastanede ayrıca hasta kayıt, genel cerrahi, yoğun bakım, 
kadın doğum, teşhis, fizik tedavi gibi bölümlerin yanı sıra, 
verem savaş dispanseri ve çeşitli laboratuvarlar bulunuyor.
ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Çekya, Çin, Fransa, Güney 
Kore, Hollanda, İsveç, İtalya ve Japonya’dan satın alınan 
tıbbi ekipmanlarla donatılan sağlık merkezinin inşaatına 
2018 yılında başlanmıştı.
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SİNGAPUR, ÖZBEKİSTAN’DA 
ORTA ASYA’NIN İLK AKILLI ŞEHRİNİ İNŞA EDECEK

ÖZBEKİSTAN’A 2020’NİN İLK 9 AYINDA 
7,2 MİLYAR DOLAR YABANCI YATIRIM VE KREDİ GELDİ

Özbekistan’da 2020’nin ilk 9 ayında 7,2 milyar dolarlık yabancı 
sermaye yatırımı ve uluslararası finans kurumları tarafından 
kredi tahsisi yapıldığı bildirildi.
Uzreport.News haber ajansının konuyla ilgili olarak yaptığı 
haberde, Özbekistan’da 2020 yılının Ocak-Eylül döneminde 
5,7 milyar doları sabit varlıklar olmak üzere toplamda 7,2 milyar 
dolarlık yabancı sermaye yatırımı ve kredi tahsisi yapıldığı 
belirtildi. Bunun 4,9 milyar dolarlık kısmının doğrudan yabancı 
sermaye yatırımı, 2,3 milyar dolarının ise uluslararası kredi 
kuruluşları tarafından tahsis edilen finansal paketler olduğu 
belirtildi.
Yabancı yatırımcıların özelikle ülkedeki elektrik sektörüne 
yatırım yaptığı, bu sektöre yapılan yatırımlarda geçtiğimiz 
2019 yılının aynı dönemine göre 25 kat artış kaydedildiği 
bilgisi verildi. Ayrıca bilişim ve iletişim teknolojileri sektöründe 
3,6 kat, kimyevi madde endüstrisinde ise 1,2 kat büyümenin 
olduğu da ifade edildi.
Özbekistan’a yapılan dış yatırım performansındaki artışta 
uluslararası kredi kuruluşları ve yabancı devletlere bağlı finans 
kurumları tarafından tahsis edilen fonların da etkili olduğu dile 
getirildi.Özbekistan’a kredi tahsis eden uluslararası finans 
kurumlarının arasında özellikle Japonya devletine bağlı 
Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı’nın (JICA) ve Japon 
Uluslararası İşbirliği Bankası’nın (JBIC) 470,8 milyon dolarlık 
kredi tahsisinde bulunduğu, bu oranın Özbekistan’a verilen 

Özbekistan tarafından Orta Asya’daki ilk akıllı şehrin kurulması 
için Singapur merkezli bir şirketle anlaşma sağlandığı bildirildi.
Eurasiatoday.ru sitesinden alınan bilgide, Gazeta.uz ajansının 
konuyla ilgili yaptığı haberine yer verildi. Alınan bilgiye göre, 
Özbekistan tarafından Taşkent Bölgesinde yapılması planlanan 
Nurafşon City akıllı şehir projesinin hayata geçirilmesi için 
Singapur merkezli Universal Success Enterprises (USE) 
Şirketiyle anlaşma yapıldığı açıklandı. İlgili anlaşmanın, 
Taşkent Bölge Valisi Rustam Holmatov ve USE Şirket Başkanı 

Prasoon Mukherjee’nin katılımıyla videokonferans yöntemiyle 
imzalandığı belirtildi.
Projenin üç aşamada hayata geçirilmesinin beklendiği ve 
yatırım anlaşmalarının maliyet hacminde yapılacak fizibilite 
çalışmalarının sonuçlarına göre projenin yol haritasının 
belirleneceği bilgisi verildi.
Akıllı şehrin yaklaşık 2,8 bin hektarlık bir alana kurulması 
bekleniyor. Singapurlu uzmanların, 2021 yılının ilk çeyreğinin 
sonunda ilgili proje için teknik ve ekonomik bir altyapı 
oluşturacağı ifade edildi.
USE Şirketinin, akıllı ve endüstriyel şehirlerin kurulmasında 
geniş bir deneyime sahip olduğu belirtiliyor. Şirketin, 
Hindistan’daki Kolkata West International City ilçesinin 152 
hektarlık alanında ve 400 hektarlık Dholera Özel Yatırım 
Bölgesi’nde bir dizi projeleri hayata geçirdiği biliniyor.
Nurafşon City akıllı şehir projesinin finanse edilmesi 
çerçevesinde yabancı kredi kuruluşlarının ve yabancı 
yatırımcıların projeye dâhil edilmesinin USE Şirketi ve 
Singapurlu yatırımcıların oluşturacağı yabancı şirketler 
konsorsiyumu tarafından sağlanacağı da gelen bilgiler 
arasında.

toplam kredi miktarının %20’sine tekabül ettiği bilgisi verildi. 
Bunun yanında Asya Kalkınma Bankası’nın 380 milyon dolar 
(toplam kredinin % 16,6’sı), Dünya Bankası’nın 256,8 milyon 
dolar (toplam kredinin % 11,2’si), İslam Kalkınma Bankası’nın 
ise 81,2 milyon dolarlık (toplam kredinin % 3,6’sı) kredi 
tahsisinde bulunduğu bildirildi.
Bu finansal paketlerin 884,3 milyon dolarının petrol ve gaz 
endüstrisinde, 461,9 milyon dolarının tarım ve su kaynakları 
alanında, 272 milyon dolarının kimyevi madde endüstrisinde, 
205,7 milyon dolarının enerji sektöründe, 171 milyon dolarının 
taşımacılık ve lojistik sektöründe, 70 milyon dolarının sağlık 
giderlerinde, 32,4 milyon dolarının ise eğitimde kullanıldığı da 
gelen bilgiler arasında.
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MALEZYA’DAN ÖZBEKİSTAN’A 
KİMYEVİ MADDE ÜRETİM TESİSİ YATIRIMI

ürünlerin Kuzey Afrika ülkelerine ihraç edilmesinin planlandığı 
belirtildi.Tesisin kurulmasıyla bölgenin sanayi ve ihracat 
potansiyelinin önemli ölçüde güçlenmesi ve bölge insanının 
istihdam imkânı bulması bekleniyor.
Tarafların, projenin hayata geçirilmesini hızlandırmak adına 
içinde bulunduğumuz 2020 yılının Kasım ayı sonuna kadar 
inşaat faaliyetlerine başlama kararı aldığı da gelen bilgiler 
arasında.

Malezyalı Serba Dinamik Şirketler Grubu’nun Özbekistan’a 
kostik soda ve sıvı klor üretim tesisi kurmayı planladığı bildirildi.
Uzreport.news sitesinden alınan bilgide, Özbekistan Yatırım 
ve Dış Ticaret Bakanlığı Basın Servisinin konuyla ilgili olarak 
kamuoyuyla paylaştığı açıklamalara yer verildi. Alınan bilgiye 
göre, Malezya merkezli Serba Dinamik Şirketler Grubu’nun 
Özbekistan’ın Harezm şehrine bağlı Hazarasp ilçesinde kostik 
soda ve sıvı klor üretim tesisi kurmayı planladığı, projenin 
hayata geçirilmesi çerçevesinde Özbekistan Yatırım ve Dış 
Ticaret Bakan Yardımcısı Sardor Umurzakov ile Serba Dinamik 
Şirketler Grubu Genel Müdürü Berhad Dato Abdul Karim bin 
Abdullah arasında 5 Kasım 2020 tarihinde videokonferans 
yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirildiği açıklandı.
Malezya tarafı, kurulması planlanan tesisin fizibilite 
çalışmalarının Almanya merkezli ThyssenKrupp Uhde Klor 
Mühendisliği Şirketi tarafından yapılmakta olduğu bilgisini 
verdi. Yıllık 33 bin ton kostik soda ve 30 bin ton sıvı klor üretim 
kapasitesine sahip olacak tesisin ürünlerinin özellikle ihracata 
yönelik olacağı, Malezyalı şirket aracılığıyla söz konusu 

TÜRKİYE ÖZBEKİSTAN’A 
GİRİŞİMCİ İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ KURACAK

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin 
desteğiyle Özbekistan’a “Talent Hub” kuluçka merkezi 
(girişimciye girişimini geliştirmek için maddi ve manevi destek 
sağlayan iş geliştirme merkezi) kurulacağı bildirildi.
Anadolu Ajansı’nın (AA) aa.com.tr haber sitesinden alınan 
bilgide, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin konuyla 
ilgili olarak yaptığı açıklamalara yer verildi. Yapılan yazılı 
açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları 
Ofisi’nin desteğiyle Özbekistan Yenilik ve Kalkınma Bakanlığı 
tarafından, Teknopark İstanbul ve Osiyo Evro Agro Limitet 
Şirketinin katılımıyla Özbekistan’ın ilk “Talent Hub” kuluçka 
merkezinin (girişimciye girişimini geliştirmek için maddi ve 
manevi destek sağlayan iş geliştirme merkezi) başkent 
Taşkent’te kurulmasına ilişkin protokolün 5 Kasım 2020 
tarihinde imzalandığı açıklandı.
Videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen imza törenine 
Türkiye Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı 

Salim Atay, Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Metin Yerebakan ve Özbekistan Yenilikçi Kalkınma Bakan 
Yardımcısı Aybek Narınbayev katıldı.
Teknopark İstanbul modeli referans alınarak kurulan Osiyo 
Evro Agro Limitet Şirketi, Özbekistan’ın ilk kuluçka merkezinin 
kurucu şirketi olma özelliğini taşıyor. Kurulacak olan girişimci 
iş geliştirme merkezi sayesinde oluşturulacak start-uplar 
ile Türkiye, Özbekistan’ın bölgede hedeflediği teknoloji 
hamlelerine, idari ve teknolojik altyapı konularında destek 
sağlayacak.
Taşkent’te kurulacak kuluçka merkezinde öncelikli olarak 
yetenekli gençlerin, kritik öneme sahip insan kaynağının ortaya 
çıkarılması ve bunların etkin bir şekilde yönlendirilmesiyle 
Türkiyeli şirketlerin Özbekistan’da faaliyet göstermeleri 
planlanıyor.
Kuluçka merkezinde, Türkiye Cumhurbaşkanlığı İnsan 
Kaynakları Ofisi, son teknolojiye uyumlu olarak geliştirdiği 
araçları da Özbekistan’a aktarmayı amaçlıyor.
Ofis bu kapsamda, kuluçka merkezinde, kariyer planlama ve 
yetenek yönetimini amaçlayan eğitim, seminer ve faaliyetler 
de düzenleyecek.
Türkiye ile Özbekistan arasındaki iş birliğinin her alanda 
gelişmesine verilen önemin bir parçası olarak kurulacak olan 
girişimci kuluçka merkeziyle, ikili ilişkilerin gençlik ve teknoloji 
alanında da sürdürülmesi planlanıyor.
Kuluçka merkezinin, bu yenilikçi iş birliğiyle iki ülkenin sahip 
olduğu medeniyet mirasını teknoloji boyutuna taşımak 
isteyenlerin aradığı imkânı sağlayan adres olması hedefleniyor.
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ÖZBEKİSTAN VE KAZAKİSTAN 
DIŞ TİCARET HACMİNİ ARTIRMAYI PLANLIYOR

Özbekistan ve Kazakistan’ın, iki ülke arasındaki dış ticaret 
hacmini 10 milyar dolar seviyesine çıkarmayı planladığı 
bildirildi.
Bağımsız Devletler Topluluğu’nun (BDT) Sng.today haber 
sitesinden alınan bilgiye göre, Kazakistan Başbakan 
Yardımcısı Roman Sklyar’ın 3 Kasım 2020 tarihinde 
Özbekistan’a bir ziyaret düzenlediği; Özbekistan’ın Yatırım 
ve Dış Ticaretten Sorumlu Başbakan Yardımcısı Sardor 
Umurzakov’un, Başbakan Yardımcısı Sklyar ve beraberindeki 
heyeti makamında kabul ettiği açıklandı.
İki ülke yetkilileri arasında geçen görüşmede, ülkeler arası 
ticari ilişkilerin ve bölgesel ticari münasebetlerin geliştirilmesi 
konularının masaya yatırıldığı kaydedildi.

Taraflar, Kazakistan ve Özbekistan arasındaki dış ticaret 
hacmini 10 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefinin, 
ancak iki ülkenin ilgili bakanlık ve dairelerinin uyumlu ortak 
çalışması, gümrük işlemlerinin normal standartlara uygun 
şekilde kolaylaştırılması, gümrük hizmetleri bilgi sistemlerinin 
entegrasyonu ve sınırlardaki gümrük kontrol noktalarına 
modern merkezlerin inşası ile mümkün olacağını belirttiler.
Kazakistan ve Özbekistan başbakan yardımcılarının 
katılımıyla devletlerarası ticari ilişkilerin canlandırılması için 
Orta Asya Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Merkezi’nin kurulması 
konusunda anlaşmaya varıldığı bilgisi verildi. Ayrıca tarafların, 
iki ülke arasında sorunsuz bir şekilde ticari akışın sağlanması 
için önlem alınması konusunda anlaştığı da ifade edildi.
İki ülkenin başbakan yardımcılarının, ülkeler arasında 
düzenlenen iş konseyi, bölgelerarası iş birliği forumu gibi 
fırsatların değerlendirilmesi ve ekonomik ortaklıkların 
genişletilmesi sürecine özel sektörün aktif bir şekilde dâhil 
olması gerektiği konusunda ortak görüş dile getirdikleri 
belirtildi. Ayrıca, iki ülkenin büyük şehirleri arasında uçak ve 
otobüs seferlerinin yeniden başlaması, Türkistan-Çimkent-
Taşkent güzergâhında bir demir yolu hattının kurulması 
gerektiği vurgulandı.
Toplantının sonuç bölümünde ise üretimi artırmaya yönelik 
izlenen yol haritasını hayata geçirme adına başbakan 
yardımcılarının katılımıyla 22 ortak sanayi projesinin protokol 
metnine imzalar atıldı.

ÖZBEKİSTAN AŞI GELİŞTİRME VE ÜRETİM TESİSİ KURACAK
Özbekistan’ın küresel koronavirüs (Korvid-19) salgınıyla 
mücadele amacıyla ülkede aşı geliştirme ve üretim tesisi 
kurmayı planladığı bildirildi.
Ritmeurasia.org sitesinde, Uzreport Haber Servisinin 
konuyla ilgili olarak yaptığı habere yer verildi. Alınan bilgiye 
göre, Özbekistan’da koronavirüs (Korvid-19) salgınıyla 
mücadele amacıyla aşı geliştirme ve üretim tesisi 
kurulmasının planladığı açıklandı.
Projenin, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev 
tarafından imzalanan Ülkenin Biyolojik Güvenliğini 
Sağlamak İçin Biyoteknoloji Sektörünün Geliştirilmesine 
Yönelik Kapsamlı Önlemler Hakkındaki Kararname 
doğrultusunda hayata geçirilmesinin planlandığı, proje 
maliyetinin ise 53 milyon dolar olduğu bilgisi verildi.
Proje kapsamında aşı üretimi tesisinin yanında aynı 
zamanda virüs salgınlarına karşı yeni aşı türlerinin 
geliştirilmesine imkân verecek modern bir laboratuvarın 
kurulmasının planlandığı ifade edildi. Söz konusu 
laboratuvarın 8 milyon dolara mal olacağı kaydedildi.
Projenin hayata geçmesiyle Özbekistan’ın, küresel 

koronavirüs (Kovid-19) salgını dâhil olmak üzere yeni 
ortaya çıkabilecek küresel virüs salgını tehditlerine karşı 
kendi vatandaşlarının sağlığını korumak için gerekli olan 
yeni aşı türlerini geliştirebilme imkânına sahip olacağı da 
gelen bilgiler arasında.
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Özbekistan’daki televizyon ve beyaz eşya sektörünün ihracat 
cirosunu artırdığı bildirildi.
Versia.kg sitesinden alınan bilgide, Podrobno.uz haber 
ajansının konuyla ilgili olarak yaptığı haberine yer verildi. 
Alınan bilgiye göre, Özbekistan’ın televizyon ithalatını 
azalttığı, ülkedeki televizyon sektörünün 2020 yılının ilk 10 
aylık döneminde ihracat cirosunu % 35 artırarak, yurt dışına 
13,8 milyon dolarlık televizyon ihracatı yapıldığı açıklandı.
Özbekistan Devlet Gümrük Komitesi’nin paylaştığı verilere 
göre, 2020 yılının ilk 10 aylık döneminde 119,4 binin üzerinde 
televizyon, 32,4 binin üzerinde ise buzdolabı ihracatı yapıldığı 
belirtildi.Özbekistan’da üretimi yapılan televizyonların % 
32’sinin Azerbaycan’a, % 24’ünün Kazakistan’a, % 21’inin 
Rusya’ya ve % 8’ininse Ukrayna’ya ihraç edildiği, aynı 
zamanda 2020 yılının başından itibaren Kırgızistan ve 
Tacikistan’a TV ihracatının 2,2 kat arttığı bilgisi verildi. 

Gürcistan ve Türkiye’ye TV ihracatının hazırlık aşamasında 
olduğu ifade edildi.
Özbekistan Devlet İstatistik Kurumu’nun verdiği bilgiye 
göre, televizyon üretimi için 26 ülkeden parça temini yapıldı; 
Çin’den 3,2 milyon dolarlık, Güney Kore’den 820 bin dolarlık, 
Kazakistan’dan 435,6 bin dolarlık, Almanya’dan ise 87 bin 
dolarlık elektronik parça temin edildi. Özbekistan’da geçtiğimiz 
2019 yılında 951 bin adet televizyon üretilmişti. 2018 yılının 
aynı dönemine göre bu % 24,5’lik bir artışa karşılık geliyor.
Yapılan açıklamada, buzdolabı ihracatında da artış yaşandığı, 
2020 yılının ilk 10 aylık döneminde 5,2 milyon dolarlık buzdolabı 
ihracatının yapıldığı, geçtiğimiz 2019 yılının aynı dönemiyle 
karşılaştırıldığında bunun % 58 oranında bir artışa karşılık 
geldiği bilgisi paylaşıldı.Ülkede üretimi yapılan buzdolaplarının 
% 44,6’sının Tacikistan’a,%17’sinin Kırgızistan’a,% 15’inin 
Azerbaycan’a, % 11’ininse Kazakistan’a ihraç edildiği bildirildi.
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