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KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE DOSTLUK HASTANESİ 
KIRGIZİSTAN SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN KULLANIMINA SUNULDU

Türkiye’nin, Kırgızistan-Türkiye Dostluk Hastanesi’ni 
koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 
Kırgızistan Sağlık Bakanlığı’nın kullanımına devrettiği 
bildirildi.
Kyrtag.kg haber sitesinde, Türkiye Cumhuriyeti Bişkek 
Büyükelçiliği Basın Servisi’nin 25 Mart 2020 tarihinde 

konuyla ilgili Kırgızistan kamuoyuyla paylaştığı 
açıklamalara yer verildi.
Büyükelçilik tarafından Kırgızistan kamuoyuna 
duyurulan açıklamada “Küresel düzeyde COVID-19 
koronavirüs salgını ile mücadele etmekte olduğumuz 
bu günlerde dayanışma ve birlikte hareket etme 
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en öncelikli konular arasında yer almaktadır. Bu 
çerçevede Bişkek’te kurduğumuz Türkiye-Kırgızistan 
Dostluk Hastanesi’nin COVID-19 salgınıyla 
mücadele bağlamında hizmete sokulmasına önem 
atfettiğimizden, hastanenin Kırgızistan Sağlık 
Bakanlığı’na devredilmesi için gerekli sürecin 
başlatıldığını bilginize sunmak istiyoruz. Kardeş ve 
dost Kırgızistan halkına sağlıklı ve huzurlu günler 
diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.
Orta Asya’daki mevcut sağlık kurumlarının en üstünü 
olacak şekilde tasarlanan ve yapılan Kırgızistan-
Türkiye Dostluk Hastanesi’ni kurma çalışmalarına, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mevcut 
şartlarda Kırgızistan’a modern bir hastane kurulması 
gerektiği konusunu Kırgızistan kamuoyuna 
duyurmasıyla başlanmıştı.
Tüm inşaat malzemeleri ve ekipmanları Türkiye’den 
temin edilen hastanenin 15 ay gibi kısa bir sürede 
yapımı tamamlanmıştı. Yaklaşık 12.000 metrekare 
kapalı alanda, 51 yatak kapasitesi ile hizmet 
verecek olan hastane; kardiyoloji, kardiyovasküler 
cerrahi, genel cerrahi, göğüs hastalıkları, anestezi, 
reaminasyon, girişimsel radyoloji ve gastroenteroloji 
branşlarında ileri teşhis ve tedavi imkânı sunacak 

donanıma sahip. Tıbbi laboratuvar merkezleri, 2 
ameliyathane, 3 yoğun bakım, anjiyo ve görüntüleme 
bölümleri bulunan hastanenin, ileri teşhis ve tedavi 
alanında Orta Asya’daki sağlık kurumlarının en 
üstünü olacak şekilde tasarlanarak yapıldığı bildirildi. 
Hastanenin inşaat süreci, başta Türkiye Bişkek 
Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat olmak üzere Türkiye 
Sağlık Bakanlığı ve TİKA tarafından görevlendirilerek 
Kırgızistan’a gönderilen heyet tarafından yerinde 
incelenmişti.

BÜYÜKELÇİ ÖMÜRALİYEV’DEN 
TÜRKİYE-KIRGIZİSTAN 

İŞ KONSEYİ’NE RESMÎ ZİYARET

Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev’in 
Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’na bağlı Türkiye-
Kırgızistan İş Konseyi’ne resmî bir ziyaret düzenlediği 
bildirildi.
Tazabek.kg haber sitesinden alınan bilgide, Kırgızistan Dış 
İşleri Bakanlığı Basın Servisi’nin kamuoyuyla paylaştığı 
konuyla ilgili açıklamalara yer verildi. Alınan bilgiye göre, 
Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev’in 
6 Mart 2020 tarihinde Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler 
Kurulu’na (DEİK) bağlı Türkiye-Kırgızistan İş Konseyi’nin 
yeni seçilmiş Türkiye Tarafı Başkanı Aydın Mıstaçoğlu’nu 
makamında ziyaret ettiği belirtildi.
İstanbul’daki DEİK merkezinde yapılan görüşmede Aydın 
Mıstaçoğlu’nun Türkiye-Kırgızistan İş Konseyi üyeleriyle 
tanıştığı, Büyükelçi Ömüraliyev’e iş konseyinin faaliyetleri 
hakkında bilgi verdiği açıklandı.
Tarafların görüşmede Türkiye-Kırgızistan arasındaki ticari 
ve ekonomik iş birliğini geliştirme konusunu masaya 
yatırdıkları ifade edildi. Görüşme sırasında Büyükelçi 
Ömüraliyev’in, konsey üyelerinden Kırgızistan’a yatırım 
yapılması konusunda çağrı yapmalarını ve iki ülkenin 
iş insanları arasındaki ilişkileri geliştirmelerini istediği 
kaydedildi.
Büyükelçi Ömüraliyev’in, Türkiyeli iş insanlarını içinde 
bulunduğumuz 2020 yılında Kırgızistan’ın Isık Göl 
Bölgesi’nde düzenlenecek Kırgızistan-Türkiye İş 
Forumu’na davet ettiği de bildirildi.
Kırgızistan Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, geçtiğimiz 
günlerde 14 Ocak 2020 tarihinde Malatya’ya, 20 Ocak 2020 
tarihinde Karaman’a, 13-14 Şubat 2020 tarihleri arasında 
Bursa’ya, 4 Mart 2020 tarihinde ise Mersin’e resmî ziyarette 
bulunmuş; ziyaret ettiği şehirlerdeki mülkî idare amirlerinin 
yanı sıra yerli iş insanlarıyla Kırgızistan’daki yatırım ortamı 
hakkında bir dizi görüşmeler gerçekleştirmişti.
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KIRGIZİSTAN
 GERİ DÖNÜŞÜM VE ATIK AYRIŞTIRMA TESİSİ AÇMAYI PLANLIYOR

KIRGIZİSTAN ELEKTROBÜS ALMAYI PLANLIYOR

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te toplu taşımacılıkta 
kullanılmak üzere 100 adet elektrikli otobüs (elektrobüs) 
alınmasının planlandığı bildirildi.
Kg.akipress.org haber sitesinden alınan bilgide, 
Bişkek Motorlu Yolcu Nakliye Şirketi Başkanı Nurlan 
Koyçubakov’un konuyla ilgili yaptığı açıklamalara yer 
verildi. Koyçubakov’un verdiği bilgiye göre, Bişkek’teki toplu 
taşımacılıkta kullanılacak elektrobüs alımlarının, finansal 
kiralama (Leasing) yoluyla veya yurt dışından gelen kredi 
bütçesinden karşılanmasının planladığını belirtildi.
Şirket Başkanı Koyçubakov, konuyla ilgili olarak “Finansal 
kiralama (Leasing) yoluyla 50-55 adet elektrobüs satın 
almayı planlıyoruz. Kalan 50 adet elektrobüs için Asya 
Kalkınma Bankası (AKB) ile yakın çalışıyoruz. AKB 
temsilcileri kısa bir zaman önce Bişkek’e gelmişlerdi, bu 
konuyla ilgili kendileriyle konuştuk ve bir sonuca vardık. 
Elektrobüslerin alımı için bize 50-70 milyon dolar kredi 

vermeye hazırlar. Çalışmalarımız devam ediyor. AKB ile 
umarım 2020 sonbaharında somut bir sonuca ulaşmış 
olacağız.” ifadelerini kullandı.

Kırgızistan, başkent Bişkek’te geri dönüşüm ve katı atık 
ayrıştırma tesisi kurmayı planlıyor.
24.kg haber sitesinden alınan bilgide, Kırgızistan Meclisi 
Tarım Politikası, Su Kaynakları, Ekoloji ve Bölgesel 
Kalkınma Komitesi’nin 2 Mart 2020 tarihli toplantısında 
Bişkek Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mirlan 
Amanturov’un konuyla ilgili yaptığı açıklamalarına yer 

verildi.
Belediye Başkan Yardımcısı Amanturov, ihale bedeli 6 
milyon avro olan geri dönüşüm ve katı atık ayrıştırma 
tesisi inşaatını 18 Mart 2020 tarihinde ihaleye açmayı 
planladıklarını ifade etti. Tesisin inşaatına içinde 
bulunduğumuz 2020 yılının Aralık ayında başlanması 
bekleniyor.
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IMF’DEN KIRGIZİSTAN’A 
120,9 MİLYON DOLARLIK KOVİD-19 KREDİSİ

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF), yeni tip koronavirüs 
salgını nedeniyle ortaya çıkan krizle mücadele için 
Kırgızistan’a yaklaşık 120 milyon 900 bin dolar tutarında 
mali destekte bulunacağı bildirildi.
Kyrtag.kg haber sitesinden alınan bilgide, IMF’nin 
resmî internet sitesindeki konuyla ilgili açıklamalara yer 
verildi. Açıklamaya göre, Kırgızistan’ın Kovid-19 ile ilgili 
sorunlarını çözmelerine yardımcı olmak için acil maddi 
yardım talebinin, talebin yapıldığı gün olan 26 Mart 2020 
tarihi itibarıyla onaylandığı ifade edildi. Kovid-19 salgınının 
patlak vermesinden kaynaklanan acil ödeme ihtiyaçlarını 
karşılamak için Kırgızistan’a 120 milyon 900 bin dolar 
sağlanacağı belirtilen açıklamada, söz konusu kredinin IMF 
Yönetim Kurulu’nun pandeminin başlamasından bu yana 
dünya çapında onayladığı ilk acil kredi olduğu vurgulandı.
Bu kapsamda IMF’nin Acil Durum Finansman Mekanizması 
(RFI) aracılığıyla Kırgızistan’a ilk etapta 80 milyon dolar, 
sonrasında ise 40,3 milyon dolar kredi verilecek.
Açıklamada, IMF desteğinin salgın nedeniyle 
makroekonomik göstergeleri zayıflayan ve yaklaşık 400 
milyon dolar olarak tahmin edilen bir ödemeler dengesi 
açığı oluşan Kırgızistan ekonomisine güven oluşturmayı 
hedeflediğinin, ayrıca Kovid-19 ile ilişkili temel sağlık 
maliyetleri için finansal alanın korunmasına da yardımcı 
olacağının altı çizildi.
“IMF’nin bu yardımı, Kırgızistan ekonomisine destek 
sağlanmasına, ekonomide güven oluşturulmasına ve en 

KIRGIZİSTAN’DA İNŞAAT SEKTÖRÜNE
 2019’DA 2,2 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPILDI

Kırgızistan’daki inşaat sektörüne 2019 yılında 161,7 milyar 
som (2,2 milyar dolar) yatırım yapıldığı bildirildi.
Tazabek.kg haber sitesinde, Kırgızistan İnşaat, Mimarlık ve 
Teknik Düzenleme Daire Başkanı Ulanbek Kalmanbetov’un 
12 Mart 2020 tarihli basın toplantısında konuyla ilgili yaptığı 
açıklamalara yer verildi. Yapılan açıklamaya göre, inşaat 
sektörünün 2019 verilerine göre büyüme oranının % 
105,8 olduğu; sektördeki brüt üretiminin % 110,6 artarak, 
171 milyar 887,8 milyon soma (2,3 milyar dolara) ulaştığı 
belirtildi.
Kalmanbetov’un verdiği bilgilere göre, 398 adet sosyal 
tesisin yenilenmesi için 2019 yılında devlet bütçesinden 
2 milyar 696 milyon 865,4 bin som (37 milyon dolar) 
harcandığı açıklandı.

önemlisi Kovid-19 ile ilişkili temel sağlık maliyetleri için mali 
alanın korunmasına yardımcı olacaktır.” ifadelerini kullanan 
IMF Başkanı ve Genel Müdürü Kristalina Georgiyeva, 
“Krizin üstesinden gelmek için makroekonomik ve finansal 
baskıları azaltmak gerekiyor. Dış dengeyi sağlamak için 
döviz kuru esnekliği sağlanmalı.” diye de görüşlerini ekledi. 
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, IMF 
Kırgızistan Daimi Temsilcisi Tigryan Pogosyan’ı 26 Mart 
2020 tarihinde cumhurbaşkanlığı makamında kabul 
ederek, mali yardım talebinde bulunmuştu. Kırgızistan 
Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, ülkenin hâlihazırda 
IMF’ye 139 milyon dolar borcu bulunuyor.
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BÜYÜKELÇİ ÖMÜRALİYEV’DEN MERSİN’E RESMÎ ZİYARET

KIRGIZİSTAN’DAKİ MİLLÎ PARKLARA
 GELEN TURİST SAYISINDA ARTIŞ

Kırgızistan’ın koruma altındaki tabiat parklarına gelen 
yerli ve yabancı turist sayında 2019 verilerine göre artış 
kaydedildiği bildirildi.
Tazabek.kg haber sitesinden alınan bilgide, Kırgızistan 
Başbakanlık Orman İşleri ve Çevre Koruma Devlet Ajansı 
Başkanı Nadırbek Kozubayev’in düzenlediği bilgilendirme 
toplantısında yaptığı açıklamalarına yer verildi.
Açıklamaya göre, Kırgızistan’ın koruma altındaki tabiat 
parklarına gelen yerli ve yabancı turist sayısının 2018 
yılının aynı dönemine göre 2019 yılında artış göstererek, 
5.769 kişiye ulaştığı belirtildi. 
Son yıllarda Kırgızistan’da koruma altındaki millî park 
alanları genişletilerek halkın kullanımına sunuldu; bu 
sayede ülke çapındaki millî parkların toplam alanı 1,4 
milyon hektara ulaştı.

Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev’in 
Kırgızistan’daki yatırım fırsatları hakkında sunum yapmak 
üzere Mersin’e resmî bir ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi.
Tazabek.kg haber sitesinden alınan bilgiye göre, Kırgızistan 
Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev’in 4 Mart 2020 
tarihinde Mersin’e resmî ziyarette bulunduğu açıklandı. 
Büyükelçi Ömüraliyev’in Mersin ziyareti kapsamında 
Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Büyükşehir Belediye 
Başkanı Vahap Seçer ve iş insanlarıyla bir dizi görüşme 
gerçekleştirildiği belirtildi.
Yeni yatırım projeleri geliştirmeleri için Türkiyeli iş insanlarını 
Kırgızistan’a davet eden Büyükelçi Ömüraliyev, Türkiye’nin 
Mersin şehri ile aralarındaki ticari ve iktisadi iş birliğinin 
geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Günümüzde Mersin 
ile Kırgızistan arasında dış ticaret hacminin 8 milyon dolar 
olduğu belirten Ömüraliyev, Mersin ile Kırgızistan şehirleri 
arasında ilişkilerin geliştirilmesi için çift taraflı bir iş birliğine 
hazır olduklarını açıkladı.
Büyükelçi Ömüraliyev’in Türkiyeli iş insanlarıyla yaptığı 
görüşmede Kırgızistan’daki yatırım ortamı ve imkânları, 
yatırım şartları hakkında sunum yaptığı; Kırgızistan’ın 
makroekonomik göstergeleri, dış ticaret faaliyetleri, 
ülkedeki yatırım projeleri hakkında geniş bilgi verdiği 
bildirildi. Yapılan görüşmelerde Kırgızistan’ın Talas 

Bölgesi’nde yetiştirilen fasulyenin Türkiye’ye ihraç edilmesi 
ve kredi gibi konuların masaya yatırıldığı da gelen bilgiler 
arasında.
Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, 
geçtiğimiz aylarda aynı amaçla 14 Ocak 2020 tarihinde 
Malatya’ya, 20 Ocak 2020 tarihinde Karaman’a, 13-14 
Şubat 2020 tarihleri arasında ise Bursa’ya resmî ziyarette 
bulunmuş; ziyaret ettiği şehirlerdeki mülkî idare amirlerinin 
yanı sıra yerli iş insanlarıyla Kırgızistan’daki yatırım ortamı 
hakkında bir dizi görüşmeler gerçekleştirmişti.
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KAZAKİSTAN BALIKÇILIK SEKTÖRÜNÜ GELİŞTİRMEYİ PLANLIYOR

KAZAKİSTAN’DAN EKONOMİK KRİZ İÇİN ÖNLEM PAKETİ
Devlet Komisyonu Toplantısında konuyla ilgili yaptığı 
açıklamalarına yer verildi.
Kazakistan Enformasyon ve Sosyal Kalkınma Bakanı 
Dauren Abayev, 23 Mart 2020 tarihinde Kazakistan Devlet 
Başkanlığı İletişim Merkezi’ndeki basın toplantısında 
Devlet Başkanı Tokayev’in açıklamalarına atıfta bulunarak, 
“Koronavirüs pandemisinin yarattığı küresel kriz ve yer 
altı kaynaklarının dünya çapında düşen fiyatları sebebiyle 
içinde bulunduğumuz 2020 yılının ilk çeyreğinde devlet 
bütçesinin 350 milyar tenge (897,8 milyon dolar) düzeyinde 
açık vermesi bekleniyor. Buna rağmen, devlet bütçesinden 
4,4 trilyon tenge yani yaklaşık 10 milyar dolar tahsis 
edilecek.” dedi. 
Devlet Başkanı Tokayev, yapılan Olağanüstü Hal Devlet 
Komisyonu Toplantısında “Krize karşı alınan tedbirler 
bağlamında hafifletilmiş vergi uygulamalarına ek olarak, 
devlet bütçesinden 4,4 trilyon tenge yani yaklaşık 10 
milyar dolar tahsis edilecek. Bu ödeneği doğru yerlerde 
kullanırsak, virüse karşı yürüttüğümüz mücadeleden 
şüphesiz galip çıkacağız.” ifadelerini kullandı.

Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, ülkedeki balıkçılık 
sektörünün canlandırılması gerektiğini belirtti.
Komsomolskaya Pravda gazetesinin Kp.kz haber 
sitesinden alınan bilgiye göre, Kazakistan Başbakanı Askar 
Mamin tarafından Atırav şehrinde 28 Şubat 2020 tarihinde 
balıkçılığın gelişimi konulu bir toplantı düzenlendiği bildirildi. 
Toplantıda, Kazakistan Ekoloji, Jeoloji ve Doğal Kaynaklar 
Bakanı Magzum Mirzagaliev ve Kazakistan Balıkçılar 
Birliği Başkanı Nurcan Cumagaliulı’nın Kazakistan 
balıkçılığının durumu ve sektördeki beklentiler hakkında 
sunum yaptıkları bildirdi.Toplantının ilerleyen bölümlerinde 
Kazakistan Milletvekili Sarsenbay Ensegenov, Prof. Dr. 
Alexander Litvinenko gibi isimler başta olmak üzere, 
Kazakistan’ın Atırav, Doğu Kazakistan, Kızılorda ve 
Türkistan bölgelerindeki balıkçılık işletmelerinden gelen 
temsilcilerin bölgedeki balıkçılık sektörünün sorunları 
ve balık yetiştiriciliğinin gelişimi hakkında söz alarak 
konuşma yaptıkları belirtildi.Kazakistan’daki balık ve balık 
ürünleri pazarının toplam üretim hacminin yaklaşık 66 bin 
ton seviyesinde olduğu; bu miktarın 45 bin tonunun balık 
avcılığından, 7,4 bin tonunun ise balık üretim çiftliklerinden 
elde edildiği açıklandı. Kazakistan’ın bu konuda yılda 30 
bin ton ihracat, 43,5 bin ton ise ithalat yaptığı bildirildi.
Kazakistan’daki balık sektörü, çoğunlukla Hazar Denizi, 
Aral, Balkaş ve Zaysan göllerinde; Buhtarma, Kapçagay 
ve Şardara baraj göllerinde; Ural ve Kigaş nehirlerinde 
gerçekleştiriliyor. Başlıca balıkçılık yapılan bölgeler 

arasında Atırav Bölgesi (13,1 bin ton - ülke genelindeki 
toplam üretim hacminin neredeyse üçte birini oluşturuyor), 
Doğu Kazakistan Bölgesi (8,2 bin ton - toplam üretimin % 
18’i), Kızılorda Bölgesi (7,4 bin ton - toplam üretimin  % 
16,4’ü), Almatı Bölgesi (6,6 bin ton - toplam üretimin % 
14,6’sı), Mangıstav Bölgesi (2,3 bin ton - toplam üretimin 
% 5,2’si) ve Türkistan Bölgesi (2 bin ton % 4,5i) bulunuyor.
Kazakistan’da balık üretimi gelişmekte olan, dinamik bir 
sektör. Son 7 yılda, ülkedeki balık üretim miktarının 9 kat 
artarak, 800 tondan 7.000 tonun üzerine çıkmış durumda 
olduğu belirtiliyor. Ülkedeki balık üretim sektöründe 180 
binden fazla kişiye istihdam sağlandığı bildiriliyor.

Kazakistan’ın yeni tür koronavirüs salgını sebebiyle olası 
ekonomik krizle mücadele için devlet bütçesinden yaklaşık 
10 milyar dolar tahsis edeceği bildirildi.
Kazpravda.kz haber sitesinde, Kazakistan Devlet 
Başkanı Kasım Comart Tokayev’in Olağanüstü Hal 
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KAZAKİSTAN VE ÖZBEKİSTAN 
İŞ BİRLİĞİ MERKEZİ KURMAYI PLANLIYOR

BAŞBAKAN ASKAR MAMİN 
AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI BAŞKANIYLA GÖRÜŞTÜ

Kazakistan Başbakanı Askar Mamin’in Avrupa İmar 
ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanıyla bir görüşme 
gerçekleştirdiği bildirildi.
Forbes.kz haber sitesinden alınan bilgide, Kazakistan 
merkezli Kazinform haber ajansının konuyla ilgili haberine 
yer verildi. Alınan bilgiye göre, Kazakistan Başbakanı Askar 
Mamin’in 2 Mart 2020 tarihinde Avrupa İmar ve Kalkınma 
Bankası Başkanı Suma Chakrabarti’yi başbakanlık 
merkezinde kabul ettiği belirtildi.
Chakrabarti’yle Kazakistan’daki ortak projelerin hayata 
geçirilmesi konusunda bir görüşme gerçekleştiren 
Başbakan Mamin şunları kaydetti: “Son 27 yılda, EBRD’nin 
Kazakistan’da finans, altyapı, enerji, tarım, bilişim 
teknolojisi (IT) ve kamu hizmeti sektörlerinde yaptığı 271 
yatırım projesinin toplam hacmi 9 milyar doları aştı.”
Tarafların Kazakistan’daki sağlık sektörünün altyapı 
modernizasyonu için kapsamlı bir programın hayata 
geçirilmesi konusunu masaya yatırdıkları; EBRD’nin 
özellikle Kızılorda, Kostanay, Taraz, Atırav, Kökşetav, 
Pavlodar ve Almatı şehirlerinde geniş kapsamlı hastanelerin 
inşa edilmesine finansal destek programına katılmayı 

anlaşma imzalanmıştı. Bunun gerçekleşmesine yönelik 
somut adımları, Özbekistanlı mevkidaşım Yatırım ve Dış 
Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov’la birlikte masa yatırdık.” 
ifadelerini kullandı.
Kurulacak olan Uluslararası Orta Asya Ticaret ve Ekonomi 
İş Birliği Merkezi’nin, Orta Asya’daki ticarî iş birliğinin 
önemli bir unsuru olacağını belirten Bakan Sultanov: 
“Bugün Orta Asya’nın, 71 milyondan fazla nüfusa sahip, 
dinamik bir bölge olduğunu görmekteyiz. Bölge ülkelerinin 
ürettikleri ticarî ürünleri birbirine satma imkânı var. Daha da 
önemlisi, tüm bölge ülkeleri zaten aktif olarak birbirleriyle 
iş birliği yapıyorlar. 2019 yılı verilerine göre sadece Orta 
Asya ülkeleriyle olan dış ticaret hacmimiz 5,1 milyar dolara 
ulaşmış durumda. Orta Asya’daki en büyük ticaret ortağımız 
Özbekistan. Çünkü dış ticaretimizin % 60’ını Özbekistan’la 
yapıyoruz. İki ülke arasındaki toplam dış ticaret hacmi, 
2019 yılında 4 milyar seviyesini aşarak, 5 milyar dolara 
doğru yaklaşıyor. İki ülke arasındaki iş birliğinin bundan 
sonra daha da gelişerek artacağını umuyorum. Kurulacak 
olan Uluslararası Orta Asya Ticaret ve Ekonomi İş Birliği 
Merkezi, iki ülke arasındaki ticaret ve hizmet sektörü 
hacminin iki katına çıkmasında önemli rol oynayacak.” 
ifadelerini kullandı.

planladığı bilgisi verildi.
Ayrıca Başbakan Mamin ve Chakrabarti’nin, Kazakistan’daki 
en büyük kamu-özel sektör iş birliği projesi olan Büyük 
Almatı Çevre Yolu (Bakad) Projesi’ni de görüşmede ele 
aldıkları gelen bilgiler arasında.
Kazakistan Hükümeti ve EBDR arasında geçtiğimiz 
2019 yılında sanayi, ulaşım, enerji, tarım, finans ve diğer 
sektörlerde 29 projenin hayata geçirilmesi konusunda 750 
milyon dolarlık anlaşma imzalanmıştı.

Kazakistan’ın Özbekistan sınırına yakın bir noktada 
uluslararası düzeyde faaliyet gösterecek ticaret ve ekonomi 
iş birliği merkezinin kurulmasının planlandığı bildirildi.
Uztag.info haber sitesinden alınan bilgide, Kazakistan 
Yatırım ve Kalkınma Bakanı Bahıt Sultanov’un 11 Mart 
2020 tarihinde konuyla ilgili açıklamalarına yer verildi. 
Bakan Sultanov, konuyla ilgili olarak: “Yakında Uluslararası 
Orta Asya Ticaret ve Ekonomi İş Birliği Merkezi’nin 
inşaatına Özbekistan’la olan sınırımıza çok yakın bir 
noktada başlayacağız. Merkezin kurulması için 2 yıl önce 
(2018 yılında) iki ülkenin devlet başkanları tarafından 
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KAZAKİSTAN 
TARIM VE HAYVANCILIKTA ÜRETİMİ ARTIRMAYI PLANLIYOR

Kazakistan’ın tarım ve hayvancılık sektörlerindeki süt, 
kümes hayvanları, elma ve şeker gibi gıda ürünlerinin 
imalatının artırılmasının planlandığı bildirildi.
Kaztag.kz haber sitesinden alınan bilgide, Kazakistan 
Tarım Bakanı Saparhan Omarov’un 16 Mart 2020 tarihinde 
düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamalara yer 
verildi.
Basın toplantısında Kazakistan’ın iç piyasasına tarım ve 
hayvancılık sektörü ürünlerinin sağlanması konusunda 
bilgi veren Bakan Omarov, şunları kaydetti: “İçinde 
bulunduğumuz 2020 yılında dijital teknolojileri kullanarak, 
25 modern dijital süt çiftliği, 3 et işleme tesisi, 8 kanatlı 
hayvan çiftliği ve Taraz (Cambul) Bölgesi’nde 2 bin hektarlık 
alana sahip bir şeker fabrikası kurmayı planlıyoruz. 
Geçtiğimiz 2019 yılında bu projeler üzerinde hazırlık 
çalışmaları yapılarak, somut yatırımcılar tespit edildi ve şu 
anda bu yatırımların finansman konusu ele alınıyor.”
Bakan Omarov’un verdiği bilgiye göre, Kazakistan 
genelinde yaklaşık 5,8 milyon ton süt üretiliyor. Her yıl 
açılması planlanan 25 endüstriyel süt çiftliğinin işletmeye 
alınmasıyla süt üretiminin artacağı belirtiliyor. Bu artışın, 
yıllık süt üretimine ise 120 bin ton katkı sağlayacağı, 

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE 
TÜRKMENİSTAN İLE ÇİN ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ BÜYÜYOR

bulunduğu Bahtiyarlık Bölgesi’nde doğal gaz üretim ve 
ihracat faaliyetlerinin tamamını yerine getirdiği bilgisi verildi.
Orta Asya-Çin Doğal Gaz Hattı’nın faaliyete geçmesinden 
bugüne kadarki 10 yıllık süre zarfında, CNPC Şirketi 
tarafından Ceyhun (Amuderya) nehrinin sağ yakasındaki 
hidrokarbon yataklarının araştırılması, buradaki rezervlerin 
tespit edilmesi ve doğal gaz kuyularının açılması 
(sondaj) gibi birçok faaliyetin gerçekleştirildiği belirtildi. 
Bu süre zarfında Saman Depe doğal gaz yataklarında ve 
Hocambaz şehrinde 14 milyar metreküp doğal gaz işleme 
kapasitesine sahip iki doğal gaz işleme tesisinin kurulduğu 
da ifade edildi. 
Çin merkezli CNPC Şirketi’nin basın servisinin verdiği 
bilgiye göre, şu ana kadar Bahtiyarlık Bölgesi’nde 23 doğal 
gaz yatağının tespit edildiği ve tespit edilen bu noktalarda 
125 sondaj yapıldığı bildirildi. Bahtiyarlık Bölgesi’nde 2019 
yılında 14,1 milyar metreküp doğal gaz üretildiği, bunun 
13,1 milyar metreküpünün Çin’e ihraç edildiği belirtildi. 
Ayrıca CNPC’e bağlı Amuderya Şirketi’nin geçtiğimiz 2019 
yılı Aralık ayı sonu itibariyle toplamda 92,9 milyar metreküp 
doğal gaz ihraç ettiği ve 1,58 milyon ton da doğal gaz 
kondensatı ürettiği açıklandı.

Türkmenistan doğal gaz sektöründe Çin ile iş birliğinin 
verimli bir noktaya ulaştığı, Türkmenistan-Çin ortaklığındaki 
Amuderya Şirketi’nin 10 yıllık süre zarfında Çin’e 92,9 
milyar metreküp doğal gaz ihraç ettiği bildirildi.
Turkmenportal.com haber sitesinden alınan bilgiye göre, 
Çin’in ulusal petrol şirketi CNPC International Limited 
Şirketi’ne bağlı Amuderya Nehri Doğal Gaz Anonim 
Şirketi’nin (Amu Darya River Gas Co.), Orta Asya-Çin Doğal 
Gaz Hattı aracılığıyla Türkmenistan doğal gazını başarılı 
bir şekilde Çin’e ihraç ettiği açıklandı. Şirketin bugüne 
kadar Türkmenistan’daki en zengin doğal gaz yataklarının 

açılacak olan süt işletmelerinde 1,25 bin kişiye iş imkânı 
sağlanacağı bildiriliyor.
Aynı şekilde 2024 yılına kadar yıllık 45 bin ton et 
işleme kapasite sahip (yerli sucuk-salamın Kazakistan 
piyasasındaki payı % 62) 3 sucuk-salam fabrikasının 
açılmasının planlandığı belirtildi.
Balıkçılık sektöründe ise 5 balık işletmesinin 
modernizasyondan geçirilerek (yerli balık üretiminin 
Kazakistan piyasasındaki payı % 61), yıllık üretim 
kapasitesinin 10 bin tona çıkarılacağı da gelen bilgiler 
arasında.
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DANİMARKALI PETROL ŞİRKETİ TÜRKMENİSTAN’LA İŞ BİRLİĞİNİ 
GENİŞLETMEK İSTİYOR

yaptığı ortaklarından Haldor Topsøe Şirketi temsilcilerinin 
de yer aldığı bildirildi.
Dubai’de iki taraf arasında imzalanan anlaşmaya göre, iki 
büyük proje hayata geçirileceği açıklandı.
Bunlardan ilki, Balkan Bölgesi’ndeki Karaboğaz şehrinde 
mineral gübre imalatı projesi. Bu şehirde daha önceki 
yıllarda amonyak üretimi yapabilen bir fabrikanın olduğu 
belirtildi.
İkinci projenin ise doğal gazdan çevre dostu sentetik benzin 
(EKO-95) üretilmesi üstüne olduğu açıklandı. Söz konusu 
şirketin, doğal gazdan sentetik benzin imalatında TIGAS 
adlı patentli bir teknolojik yöntem kullandığı bilgisi verildi.
Şirketin Türkmenistan Temsilcisi Vadim Şiriyev, 
Türkmenistan’da 10 yıldan beri faaliyet göstermekte olan 
şirketin, Türkmenistan pazarında kendini rahat hissettiğini, 
ülkenin petrol ve doğal gaz sektöründe şirket tarafından 
yapılan yatırımların getirisinin devlet garantisi altında 
olduğunu ifade etti.
Alınan bilgiye göre, Danimarkalı şirketin doğal kaynaklarının 
çeşitlendirilmesi programına katılmak ve Türkmenistan’la 
olan iş birliğini genişletmek istediği açıklandı.
Türkmenistan’da petrol ve doğal gaz sektöründe lisansı 
olan şirket, burada doğal gazdan kimyevi amonyak ve üre 
(karbamid) imalatı yapıyor.
Danimarkalı şirketin Türkmenistan’ın petrol ve doğal gaz 
sektörü için düzenlenen uluslararası forumlara düzenli 
olarak katıldığı ve birçok faaliyete sponsor olduğu da gelen 
bilgiler arasında.

TACİKİSTAN VE ÖZBEKİSTAN 
ELEKTRİK-DOĞAL GAZ FİYATLARINI GÖRÜŞECEK

Tacikistan ve Özbekistan’ın 2020 yılı elektrik ve doğal 
gaz tarifelerinin belirlenmesi için  toplantı düzenleyeceği 
bildirildi.
Podrobno.uz haber sitesinde, Tacikistan-Özbekistan 
Ticaret ve Ekonomik İş birliği Komisyonu’nun bir sonraki 
toplantısının hükümetler arası düzeyde Tacikistan 
Başbakanı Kohir Rasulzoda ve Özbekistan Başbakanı 
Abdulla Aripov başkanlığında 2020 yılının Nisan ayının 
ikinci yarısında Tacikistan’ın Gülistan şehrinde yapılacağı 
açıklandı.
Nisan ayında yapılacak toplantıda Tacikistan ile Özbekistan 
arasında ticarî, ekonomik, insanî, kültürel, bilimsel ve 
teknolojik alanlarda iş birliği; Tacikistan’dan Özbekistan’a 
elektrik enerjisi arzı, Özbekistan’dan Tacikistan’a doğal gaz 
arzı ve bunların 2020 yılındaki ücretlendirmelerinin konu 
başlıkları olarak ele alınacağı belirtildi.

Geçtiğimiz 2019 yılında, Tacikistan’dan Özbekistan’a kilovat 
başına 2 ABD sentinden 28,5 milyon dolarlık 1,4 milyar 
kilovatsaat elektrik enerjisi ihraç edilmişti. Aynı zamanda 
Tacikistan geçtiğimiz 2019 yılında Özbekistan’dan 17,7 
milyon dolarlık 140 milyon metreküp doğal gaz ithal etmişti.

Danimarka merkezli Haldor Topsøe Şirketi’nin 
Türkmenistan’la olan iş birliğini genişletmek istediği 
bildirildi.
Turkmenportal.com haber sitesinden alınan bilgide, Haldor 
Topsøe Şirketi’nin Türkmenistan Temsilcisi Vadim Şiriyev’in 
konuyla ilgili yaptığı açıklamalarına yer verildi. Alınan bilgiye 
göre, Türkmenistan Doğal Gaz Kurumu (Türkmengaz), 
Türkmenistan Petrol Kurumu (Türkmennebit), Türkmenistan 
Jeoloji Kurumu (Turkmengeologiya) ve Türkmen Forum 
Şirketi tarafından 24-25 Şubat 2020 tarihleri arasında 
Birleşik Arap Emirlikleri’ne bağlı Dubai’de “Türkmenistan 
2020 Petrol ve Doğal Gaz” konulu Uluslararası Roadshow 
düzenlendiği belirtildi.Foruma, 40 ülkeden gelen yabancı 
şirket temsilcilerinin katıldığı, katılımcıların arasında 
Türkmenistan’ın petrol ve doğal gaz sektöründe iş birliği 
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Tacikistan’ın dış ticaret hacminin 2020 yılının ilk iki ayında 
% 14,8 oranında arttığı bildirildi.
Kabar.kg haber sitesinde Tacikistan’ın Avesta İstatistik 
Ajansı’nın dış ticaret verilerine yer verildi. Avesta İstatistik 

TACİKİSTAN’IN DIŞ TİCARET HACMİNDE ARTIŞ

ASYA KALKINMA BANKASI 
TACİKİSTAN’A KORONAVİRÜS YARDIMI YAPMAYI PLANLIYOR

Türkmenistan’da petrol ve doğal gaz üretiminde artış 
kaydedildiği bildirildi.
Turkmenportal.com haber sitesinde, Türkmenistan Petrol 
ve Doğal Gaz internet gazetesinin petrol ve doğal gaz 
verilerine yer verildi. Verilere göre, 2020 yılının Ocak ayı 
içinde petrol üretiminin 318,2 bin ton, doğal gaz üretiminin 
ise 376 milyon metreküpe ulaştığı belirtildi. Bu oranın 
geçtiğimiz 2019 yılındaki üretim miktarından yüksek olduğu 
açıklandı.
2019 yılının Ocak ayında 110 bin ton ham petrol üretildiği, 
bu oranın 2020 yılının Ocak ayında üretilen ham petrol 
miktarının sadece %35’ini oluşturduğuna değinildi.
Türkmenbaşı Petrol Rafineri Kompleksi’ne işlenmemiş 
305,2 bin ton civarında ham petrol nakledildiği, 2020 yılının 
Ocak ayında ülkenin batı bölgesindeki tüketicilere yapılan 
doğal gaz arzında 2019 yılının aynı dönemine göre % 
117,4 artış kaydedildiği açıklandı.Türkmenneft Şirketi’nin, 
son teknoloji ekipmanlarını kullanarak, petrol ve doğal gaz 
yatakları arama faaliyetlerine devam ettiği de gelen bilgiler 
arasında.

Ajansı’nda paylaşılan bilgilere göre, içinde bulunduğumuz 
2020 yılının ilk iki ayında Tacikistan ithalat için 557 milyon 
dolar harcadı. 2020 yılının Ocak-Şubat döneminde 
Tacikistan’ın dış ticaret hacminin % 14,8 artarak, 700,5 
milyon dolara ulaştığı; bu oranın geçtiğimiz 2019 yılının 
aynı döneminden 90 milyon dolar fazla olduğu belirtildi.
2020 yılının ilk iki ayında ihracat hacminin 143,6 milyon 
dolar, ithalatın ise 556,9 milyon dolar seviyesinde olduğu; 
ithalatın ihracatın yaklaşık 3,8 katına denk geldiği bilgisi 
verildi.
İçinde bulunduğumuz 2020 yılının Ocak-Şubat döneminde 
75 milyon dolar ile ithalat hacminde % 15,6 oranında, 
ihracatta ise 15,1 milyon dolar ile % 11,7 oranında artış 
kaydedildiği açıklandı.
Tacikistan’ın dünyanın 86 ülkesiyle ticaret ilişkisi bulunuyor. 
Ülkenin ticaret ortakları arasında Rusya 172,7 milyon 
dolarla birinci, Kazakistan 163,6 milyon dolarla ikinci, Çin 
ise 107,4 milyon dolarla üçüncü sırada yer alıyor.
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Tacikistan’ın Soğd şehrinde kurulumu tamamlanan tavuk 
çiftliğinin, Devlet Başkanı Emomali Rahmon’un da katıldığı 
bir törenle faaliyete geçtiği bildirildi.
Centralasia.news haber sitesinde, Tacikistan Devlet 
Başkanlığı Basın Servisi’nin konuyla ilgili açıklamalarına 
yer verildi. Açıklamaya göre, Murgi Alosifat Kanatlı Hayvan 
Çiftliği’nin 22 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilen törenle 
faaliyete geçtiği, açılış törenine Devlet Başkanı Emomali 
Rahmon’un da katıldığı belirtildi.
Açıklamada, Murgi Alosifat Kanatlı Hayvan Çiftliği’nin, 
ülkenin endüstriyel kalkınması için devlet başkanının 
emriyle oluşturulan 4. Ulusal Strateji Planı kapsamında 
işletmeye açıldığı bilgisi yer aldı.
Çiftliğin gerekli tüm modern ekipmana sahip olduğu, 4 
bölümden oluştuğu ve 70 bin kanatlı hayvan yetiştirme 
kapasitesinin bulunduğu bildirildi. Yıllık bin ton kanatlı 
hayvan eti üretme kapasitesine sahip olan çiftlikte 5 farklı 
tavuk türü yetiştirilecek, bu türlerden broiler tavuk türünün 
40 gün içinde 2 ila 2,5 kiloya ulaştığı da gelen bilgiler 
arasında.
Çiftlik yetkililerinin verdiği bilgiye göre, hâlihazırda çiftlikte 
50 işçinin çalıştığı, sonbahar aylarının başına doğru bu 
sayının 120 kişiye çıkarılmasının planlandığı ifade edildi.

TACİKİSTAN’DA YENİ TAVUK ÇİFTLİĞİ

ÖZBEKİSTAN VE KAZAKİSTAN ARASINDA YENİ OTOBÜS SEFERLERİ
Fergana-Almatı arasındaki otobüs seferlerine 4 Mart 
2020 tarihinden itibaren başlanacak. İki şehir arasındaki 
mesafenin toplam uzunluğunun 1.202 kilometre, toplam 
seyahat süresinin ise 22 saat 20 dakika olduğu belirtildi. 
Otobüslerin her gün Fergana Otogarı’ndan saat 11.00’da 
hareket edeceği, otobüs biletlerinin Fergana Otogarı’ndan 
veya Almatı’daki Sayran Otogarı’ndan temin edilebileceği 
açıklandı. Otobüs seferlerinin UZ Auto Trans ve Tulpar-
Baykonur kuruluşları tarafından gerçekleştirileceği de 
gelen bilgiler arasında.
İki ülke arasındaki otobüs seferleri, 1990’ların ortalarında 
askıya alınmış, ancak, 2018 yılının Ocak ayında Taşkent-
Çimkent, 2018 yılının Nisan ayında ise Taşkent-Almatı 
arasında otobüs seferleri tekrar başlatılmıştı.
2019 yılının Mart ayında Taşkent - Nur Sultan - Taşkent 
güzergâhında kesintisiz otobüs seferleri hayata geçirilmişti. 
2019 yılının Nisan ayında ise Türkistan (Kazakistan)-
Semerkant (Özbekistan) arasında otobüs seferleri 
açılmıştı. Ayrıca 22 Temmuz 2019 tarihinde Özbekistan’daki 
Avtotransservis Şirketi tarafından Taşkent (Özbekistan)-
Kızılorda (Kazakistan) arasında düzenli otobüs seferlerine 
başlanmıştı.

Devlet Başkanı Rahmon’un çiftliğin faaliyetlerini yerinde 
görerek memnun kaldığı, çiftlik temsilcilerine diyet et 
üretim kapasitesinin artırılması için eldeki tüm imkânların 
kullanılması talimatının verildiği bildirildi.

Özbekistan’ın Fergana ve Kazakistan’ın Almatı şehirleri 
arasında düzenli otobüs seferlerine başlanacağı bildirildi.
Centralasia.media haber sitesinden alınan bilgide, 
Özbekistan Ulaştırma Bakanlığı Basın Servisi’nin konuyla 
ilgili yaptığı açıklamalara yer verildi. Alınan bilgiye göre, 
Özbekistan’ın Fergana şehrinden Kazakistan’a seyahat 
eden yolcular için Fergana-Almatı arasında düzenli otobüs 
seferleri açılacağı bildirildi.
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ÖZBEKİSTAN’IN DIŞ TİCARET HACMİNDE ARTIŞ

ÖZBEKİSTAN’DA 
BİR OTOMOBİL MARKASI DAHA ÜRETİME BAŞLIYOR

Özbekistan’ın Cizzak Bölgesi’nde Volkswagen Group Rus 
Limited Şirketi’nin üretim yapmaya başlayacağı bildirildi.
Podrobno.uz haber sitesinden alınan bilgiye göre, 
Özbekistan merkezli UzAvtoSanoat Anonim Şirketi ve 
Rusya merkezli Volkswagen Group Rus Limited Şirketi 
arasında hafif ticari araçların üretimi ve satışı konusunda 
Özbekistan’da 4 Mart 2020 tarihinde anlaşma imzalandığı 
açıklandı. İmza töreninin UzAvtoSanoat’ın şirket 
merkezinde yapıldığı belirtildi. Otomobil üretimine Cizzak 
Serbest Bölgesi’ndeki Cizzak Otomobil Fabrikası’nda 
başlanacağı, ilk üretilecek modelin ise ticarî ve binek 
kullanıma uygun Caddy modelinin olacağı bilgisi verildi.
Almanya merkezli Volkswagen Anonim Şirketi’nin 
teknolojilerinin kullanılacağı fabrikada, yılda 20.000 
otomobil üretiminin planlandığı bildirildi. Volkswagen 
Group Rus Limited Şirketi’nin otomobil üretiminde modern 
imalat teknolojilerini kullanacağı; fabrika çalışanlarının 
bu konuda bazı eğitimlerden geçirileceği; üretim, kalite 
yönetimi, montaj, servis, yedek parça tedariki ve satış 
gibi faaliyetlerin yürütülmesinde uluslararası Volkswagen 
standartlarının uygulanacağı açıklandı.
2020 yılında piyasaya ilk Caddy modelinin sürüleceği; 
bunlardan ilkinin binek kullanıma uygun 7 kişilik minivan 

tarzında olacağı; daha sonra ise 2 kişilik hafif ticariî 
modelinin de üretileceği bildirildi.
Ticarî ve binek kullanıma uygun olarak üretilecek aracın 
110 beygir gücündeki benzinli motoru 1,6 litre hacme sahip 
olacak. Yakıt tüketiminin şehir içinde 9,3 litre, uzun yolda ise 
6,1 litre olduğu da gelen bilgiler arasında. İlerleyen yıllarda, 
Volkswagen Group Rus Limited Şirketi’nin Özbekistan’daki 
ürün yelpazesini genişletebileceği ifade ediliyor.

Özbekistan’ın dış ticaret hacminin 2020 yılının Ocak ayında 
2,94 milyar dolara ulaştığı bildirildi.
Uzdaily.com haber sitesinden alınan bilgide, Özbekistan 
Devlet İstatistik Komitesi’nin kamuoyuyla paylaştığı dış 
ticaret verilerine yer verildi. Açıklanan verilere göre, 
Özbekistan’ın 129 ülkeyle dış ticaret ilişkilerinin olduğu; 
Özbekistan ile en yüksek dış ticarete sahip olan ülkelerin 

paylarının sırasıyla şu şekilde gerçekleştiği bildirildi: Çin (% 
17,5), Rusya (% 16,0), Kazakistan (% 7,4), Güney Kore 
(% 6,5), Türkiye (% 5,7), Afganistan (% 1,7) ve Almanya 
(% 1,6).
Son 3 yılda Özbekistan’ın komşu Kırgızistan ve Tacikistan 
ile olan dış ticaret hacminin 2 kat arttığı bildirildi.
Özbekistan’ın en büyük dış ticaret ortakları (komşu ülkeler 
hariç) arasında Çin, Rusya, Kazakistan, Güney Kore ve 
Türkiye’nin olduğu; özellikle Türkiye ile aktif bir dış ticaret 
dengesinin yakalandığı vurgulandı.
Özbekistan’ın 20 ülke ile dış ticaretinin geliştiği ve bu 
ülkelerden önde gelenlerinin şunlar olduğu bildirildi: 
Afganistan (48,3 milyon dolar), Türkiye (26,9 milyon dolar), 
Tacikistan (18,6 milyon dolar), Kırgızistan (14,3 milyon 
dolar), Birleşik Arap Emirlikleri (4,3 milyon dolar) ve İran 
(2,3 milyon dolar).
Özbekistan’ın ihracat kalemlerinin ve ihracattaki paylarının 
ise değerli metaller (% 38,1), tekstil ürünleri (% 12,1), enerji 
ve petrol ürünleri (% 11,9), gıda ürünleri (% 5,1) demir 
dışı metaller ve bunlardan elde edilen ürünler (% 5,5) ve 
kimyasal ürünler (% 3,5) olduğu da gelen bilgiler arasında.



13

ÖZBEKİSTAN’DAN ANTİVİRÜS FONUNA 1,5 MİLYON DOLAR
ekonomik kayıpların telafi edilmesi, bu kayıplar için rezerv 
oluşturulması ve makroekonomik istikrarın sağlanması gibi 
konular hükümetin temel görevleri olmalıdır.” ifadelerini 
kullandı. Devlet bütçesinden ayrılan bu fonun, virüsün 
yayılmasını önleme çerçevesinde tıbbî tesislere ilaç, tulum, 
maske, tanı kiti gibi malzemelerin satın alınması, karantina 
giderlerinin zamanında finanse edilmesi ve tüm bölgelerdeki 
hastanelerin hızlı tanı kitleriyle donatılması gibi hazırlıklar 
için kullanılacağını açıklayan Devlet Başkanı  Mirziyoyev, 
virüs nedeniyle sağlık tesislerinde yaklaşık 5,5 bin sağlık 
çalışanının hizmet verdiğine, bu çalışanlara maaşlarının % 
120’si kadar ödenek verileceğine de değindi.
Virüsle mücadele sürecindeki ticarî kayıpların, girişimcileri 
ve halkı devletten destek talep etmeye yönelttiği, bu sebeple 
bazı sektörler tarafından alınan kredilerin geri ödemesinin 
geciktirilmesi konusunda çalışmalar yapıldığı bildirildi. 
Özbekistan’daki otelcilik sektörünün 90 milyar sum (9,4 
milyon dolar), ulaştırma ve lojistik sektörünün 650 milyar 
sum (68 milyon dolar), hazır yemek sektörünün 180 milyar 
sum (18,9 milyon dolar), dış ticaret işletmelerinin ise 3,6 
trilyon sum (378 milyon dolar) kredi borcunun bulunduğu 
tahmin ediliyor.
Ödeneğin özellikle halkın sosyal yönden korunması 
için kullanılacağı belirtilirken karantinaya alınan kurum 
çalışanlarına, vatandaşlara ve bunlara sağlık hizmeti 
sağlayan görevlilere ayrı önem verileceği açıklaması 
yapıldı.

MİRZİYOYEV RUSYA PETROL ŞİRKETİNİN CEO’SUYLA GÖRÜŞTÜ
Özbekistan Devlet Başkanı Şavkat Mirziyoyev’in, Rusya 
merkezli Lukoil Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanıyla 
bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.
Özbekistan Telgraf Ajansı’nın (UzTAG) Uztag.info haber 
sitesinden alınan bilgide, Özbekistan Devlet Başkanlığı 
Basın Servisi’nin konuyla ilgili açıklamalarına yer verildi. 
Alınan bilgiye göre, Özbekistan Devlet Başkanı Şavkat 
Mirziyoyev’in 5 Mart 2020 tarihinde Rusya merkezli petrol 
üretim şirketi Lukoil Şirketler Grubu Yönetim Kurulu 
Başkanı Vagit Alekperov’u devlet başkanlığı merkezinde 
kabul ettiği ve bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.
Devlet Başkanlığı Basın Servisi’nin yaptığı açıklamaya 
göre, Devlet Başkanı Mirziyoyev tarafından dünyanın önde 
gelen enerji şirketlerinden Lukoil Şirketi’nin Özbekistan’daki 
yatırımlarının toplam hacminin 10 milyar dolar seviyesinde 
olduğu; yıllık doğal gaz üretim kapasitesi 8 milyar metreküp 
olan Kandım Doğal Gaz Tesisi’nin başarılı bir şekilde 
faaliyet gösterdiği; Hissar ve Üstyurt bölgelerindeki doğal 
gaz kuyularının ise faaliyetlerine devam ettiği bildirildi.
Yapılan toplantıda Lukoil Şirketi’nin ülkedeki sosyal 

Kovid-19 pandemisiyle mücadele için Özbekistan’ın 
Antivirüs Fonu’na 1,5 milyon dolar aktarılacağı bildirildi.
Fergana.ru haber sitesinden alınan bilgiye göre, Özbekistan 
Devlet Başkanı Şavkat Mirziyoyev’in ülkedeki Kovid-19 
salgınıyla mücadele için devlet bütçesinden Antivirüs 
Fonu’na 10 trilyon sumluk (1,5 milyar dolarlık) ödeneğin 
aktarılmasını içeren kararnameyi imzaladığı bildirildi. Bu 
ödeneğin ayrılmasının temel amacının, virüsün Özbekistan 
ekonomisine yapabileceği olumsuz etkileri azaltmak olduğu 
belirtildi.
Devlet Başkanı Mirziyoyev’in 19 Mart 2020 tarihinde 
hükümet yetkilileriyle yaptığı video konferansta “Olası 

programları desteklediğini belirten Devlet Başkanı 
Mirziyoyev, petrol ve doğal gaz sektöründe önemli bir 
yatırımcı olan Lukoil ile olan stratejik ortaklıkta kaydedilen 
ilerlemeyi vurguladı.
Görüşmede ayrıca ortak iş birliğinin genişletilmesi ve doğal 
gaz sektöründe dijital teknolojiye geçilmesi konularının da 
masaya yatırıldığı açıklandı.
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ÖZBEKİSTAN VE GÜNEY KORE’DEN NÜKLEER ENERJİDE İŞ BİRLİĞİ
Özbekistan’da Güney Kore enerji şirketiyle nükleer enerji 
konulu resmî bir görüşme gerçekleştirildiği bildirildi.
Kabar.kg haber sitesinden alınan bilgiye göre, Özbekistan 
Enerji Bakanlığı’na bağlı Nükleer Enerji Ajansı’nda 11 Mart 
2020 tarihinde Güney Kore merkezli Hyundai Mühendislik 
ve İnşaat Limitet Şirketi temsilcileri ile bir toplantı yapıldığı 
açıklandı.
Toplantıda Güney Kore tarafı, nükleer enerjinin Özbekistan’da 
barışçıl amaçlarla, toplum yararına kullanılmasına yönelik 
faaliyetleri olumlu bulduğunu ve Özbekistan’da nükleer enerji 
sektörünün geliştirilmesi için aynı şekilde ilgili mevzuatın 
da geliştirilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Görüşmede 
2018 yılının Ekim ayında Özbekistan heyetinin Güney Kore 
ziyaretinin sonuçlarının ve Güney Kore şirketiyle yapılan 
ortaklıkların geliştirilmesine ilişkin ikili anlaşmaların ele alındığı 
bildirildi.
Toplantının ilerleyen bölümlerinde Güney Kore şirketinin 
inşaatına katılacağı nükleer enerji santrallerinde kurucu 
rol oynayacak Özbekistanlı çalışanların staj eğitiminden 
geçirilmesinde ve nükleer enerji sektöründe çalışacak 
kadroların hazırlanmasında iş birliği konularının görüşüldüğü 
bilgisi verildi.
Güney Kore merkezli Hyundai Mühendislik ve İnşaat 
Limited Şirketi, enerji ve sanayi sektörünün tüm alanlarında 

mühendislik ve inşaat işleri yürüten, dünyanın önde gelen 
kuruluşlarından biri olarak göze çarpıyor. Şirketin, daha önce 
Güney Kore’de 15, Birleşik Arap Emirlikleri’nde ise 4 nükleer 
reaktörün yapımında yüklenici (müteahhit) firma olarak görev 
aldığı belirtiliyor.
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