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ÇİN’DE İKİNCİ TEK KUŞAK TEK YOL ULUSLARARASI 
FORUMU DÜZENLENDİ

25-27 Nisan tarihlerinde Pekin’de İkinci Tek Kuşak Tek Yol 
Uluslararası İş Birliği Forumu düzenlendi. 
187 ülke delegasyonunun katıldığı Tek Kuşak, Tek Yol 
Uluslararası Forumu’nda 37 ülke devlet başkanı ve 
başbakan düzeyinde temsil edildi. Foruma ayrıca Birleşmiş 
Milletler, Uluslararası Para Fonu (IMF) önde gelen 
uluslararası kurumlar da katıldı.
Foruma Orta Asya ülkelerindenKırgız Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Kazakistan 
Cumhuriyeti İlk Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, 
Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şavkat Mirziyoyev 
ve Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman katıldı.
Forum çerçevesinde gerçekleştirilen, iş ve sanayi 
çevrelerinden çok sayıda temsilcinin katıldığı Girişimciler 
Konferansında toplam 64 milyar doları aşan iş birliği 
anlaşmaları imzalandı.
Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından 
yapılan açıklamaya göre, altı kategoride toplam 283 belge 
imzalandı. Bunlardan öne çıkanlar şunlar oldu:

Çin tarafından önerilen girişimler: 
Çin Maliye ve Ekonomi Bakanlığı ile ilişkili Şangay Ulusal 
Muhasebe Enstitüsü, CAREC Enstitüsü, Asya Kalkınma 
Bankası ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Derneği 
ile birlikte, Çin ve Orta Asya’dan gelen muhasebeciler için 
değişim programı anlaşması imzalandı.
İmzalanan iki taraflı ve çok taraflı belgeler: 
Çin hükümeti ve Kazakistan hükümeti arasında sınai 
potansiyelini arttırma ve yatırım konusunda iş birliği planı 
imzalandı.
Çin hükümeti ile Pakistan, Liberya, Nepal, Gürcistan, 
Belarus, Ermenistan, Suudi Arabistan, Laos ve Kazakistan 
hükümetleri arasında taşımacılık alanında iş birliği 
anlaşması imzalandı.
Çin, Belarus, Almanya, Kazakistan , Moğolistan, Polonya 
ve Rusya arasında ulusal demiryolları ortak çalışma 
grubu kurularak, Çin’den Avrupa’ya kargo taşımacılığı için 
prosedür belirlendi (Çin-Avrupa Yük Trenleriyle ilgili Usuller 
hakkında Kurallar).
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Çin Bankacılık Düzenleme ve Sigorta Komisyonu ile Astana 
Uluslararası Finans Merkezi (AIFC) ve diğer kurumlar 
arasında mutabakat zaptı onaylandı.
Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı ile Özbekistan Bilim 
ve Teknoloji Ajansı arasında ortak araştırma merkezi 
kurulması için iş birliği anlaşması imzalandı.
Çin Gümrük Servisi ve Kazakistan Maliye Bakanlığı Devlet 
Gelir Komitesi arasında gümrük muayenesi, doğrulama, ve 
karantina uygulamalarına ilişkin anlaşma yapıldı (gümrük, 
muayene ve karantina iş birliği belgeleri).
Görüşülen çok taraflı iş birliği faaliyetleri:
Çin Devlet Vergi İdaresi, Kazakistan Maliye Bakanlığı 
Devlet Gelir Komitesi ve diğer ilgili ülkelerin (bölgelerin) 
yetkili vergi makamları, Tek Kuşak Tek Yol girişimi 
çerçevesinde bir vergi idaresi iş birliği forumu düzenledi. 
Forumun sonunda, vergi idaresinde iş birliğine yönelik 
bir mekanizma ve iki yıllık bir eylem planı oluşturulması 
konusunda bir bildiri imzalandı.
Çin enerji alanında 28 ülkeyle (Türkiye, Kongo, Moğolistan, 
Surinam, Tonga, Sırbistan, Kırgızistan, Çad, Ekvator Ginesi, 
Azerbaycan, Cezayir, Afganistan, Bolivya, Macaristan, 
Venezuela, Gambiya, Irak, Cape Verde, Kamboçya, 
Kuveyt, Laos, Malta, Myanmar, Nepal, Nijerya, Pakistan, 
Sudan ve Tacikistan) ortaklık kurulması konusunda 
mutabakat sağlandı.
Çin Sismoloji Kurumu, Asya Sismoloji Komisyonu, Afrika 
Sismoloji Komisyonu ve ilgili uluslararası kuruluşlarla birlikte 
Ermenistan, Moğolistan, Rusya, Pakistan, Kazakistan dahil 
13 ülkeden yetkililer ile deprem riskini azaltma iş birliği 
mekanizması kuruldu. 
Çin Bilimler Akademisi ile Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim 
ve Kültür Örgütü, Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler 
Akademisi, Ulusal Kırgızistan Cumhuriyeti Bilim Akademisi 
ve 37 ülke arasında iş birliği anlaşması imzalandı.
Çin Ulusal Kütüphanesi ve Moğolistan, Singapur, Brunei 
ve Tacikistan dahil 26 ülkenin milli kütüphaneleri arasında 
İpek Yolu Uluslararası Kütüphane İttifakı kurulması 
kararlaştırıldı.
Çin Ulusal Sanat Müzesi ve Rusya, Güney Kore, Yunanistan, 
Belarus, Kazakistan, Vietnam, Sri Lanka, Ukrayna, Litvanya, 
Bulgaristan, Bangladeş, Macaristan, Polonya, Türkiye, 
Moldova, Ermenistan dahil 18 ülkeden 21 sanat müzesi ve 
sanat kurumu arasında Uluslararası Sanat Müzeleri Birliği 
ve İpek Yolu Galerisi kurulması kararlaştırıldı.Çin düşünce 
kuruluşları ile Kazakistan Nazarbayev Üniversitesi, 
Endonezya Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi, 
Afrika Ekonomik Dönüşüm Merkezi, Singapur Ulusal 
Üniversitesi Doğu Asya Enstitüsü, Rusya Valday Tartışma 
Kulübü arasında ortak bir çalışma ağı kurulması konusunda 
anlaşma sağlandı.
Yatırım projeleri ve proje listeleri:
Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ile Kazakistan, 
Mısır, Mozambik, Kamboçya, Laos ve Filipinler’in ilgili 
hükümet birimleri arasında yatırım iş birliğine yönelik 
öncelikli projeler görüşüldü ve anlaşma imzalandı.
İpek Yolu Fonu ve Asya Altyapısı Yatırım Bankası, Dewa 
Konsantre Güneş Enerjisi projesine ve Astana Uluslararası 

Değişim ve Yamal LNG projesine yatırım yaptı. İpek 
Yolu Fonu ayrıca, Semerkant’ta turizmin gelişmesine ve 
Özbekistan Cumhuriyeti’nin petrol ve gaz endüstrisindeki 
bir projesine de yatırıma devam edecek.
Proje Finansmanı:
Çin Kalkınma Bankası; yol, madencilik ve enerji projelerinin 
yapımı için Kamboçya, Kazakistan ve Türkiye’deki ilgili 
kurumlarla kredi anlaşması imzaladı.
Çin İhracat-İthalat Bankası, Sırbistan Maliye Bakanlığı, 
Kamboçya Ekonomi ve Maliye Bakanlığı ve Kazakistan’dan 
KazAvtoZhol  kurumları arasında yol projeleri için kredi 
anlaşmaları imzalandı.
Yerel makamların ve işletmelerin projeleri:
Çin’deki yerel makamlar ve şirketler tarafından 
Tacikistan’daki tarımsal sanayi parkı Zhongtai Yeni İpek 
Yolu’na yatırım yapıldı ve Özbekistan-Çin Bilim ve Teknoloji 
Parkı inşa edildi.
Tek Kuşak Tek Yol
Tek Kuşak, Tek Yol Uluslararası Forumunun birincisi 2017 
yılında düzenlenmiş ve Foruma 29 ülke devlet başkanı 
düzeyinde olmak üzere 130 ülke katılmıştı. Forumlar, 
Tek Kuşak, Tek Yol girişimi çerçevesinde devletlerarası iş 
birliği mekanizmasını güçlendirmeyi, kara ve deniz ticaret 
yollarını geliştirmeyi hedefliyor. 
Tek Kuşak, Tek Yol girişimi Çin Devlet Başkanı Şi 
Cinping tarafından 2013 yılında Çin’in karayolu üstündeki 
Kazakistan’da ve denizyolu üstündeki Endonozya’da ilan 
edildi. Girişim, İpek Yolu Ekonomik Kuşağı ve 21. Yüzyıl 
Deniz İpek Yolu adı altında kara ve deniz yollarıyla Çin’i 
Asya, Avrupa ve Afrika’ya bağlamayı hedefliyor. Böylelikle 
Çin, ekonomik büyümesi sürdürmenin yanı sıra siyasi nüfuz 
alanını genişleterek, bir dünya gücü olacak. Asya, Avrupa 
ve Afrika ülkeleri ötesinde Güney Amerika’ya kadar uzanan 
bu girişim çerçevesinde 152 ülkede altyapı yatırımları başta 
olmak üzere Çin yüksek bütçeli projeler yürütüyor. 
Projelerin mali yükünün yatırım yapılan ülkeler için çok 
yüksek olduğu, kâr haddinin yetersiz olduğu ve sonuçta bu 
projelerin ülkleri borç tuzağına düşürerek Çin’e bağımlılık 
yaratacağı eleştirileri dile getiriliyor. Forum sırasında Çin 
Devlet Başkanı bu eleştirilere de yanıt vererek, karşılıklı 
çıkarları ve yatırım yapılan ülkelerin kazançlarını vurguladı. 
Çin, bunların rakip devletler tarafından yayılan temelsiz 
eleştiriler olduğunu savunurken, yatırımların ulaşım 
altyapısını güçlendirdiği, ülkelerin ekonomik gelişimine 
katkıda bulunacağı, ucuz mal temiminin sağlanacağı, 
küresel yol ağıyla bağları güçlenen ülkelerin sanayileşme 
ve tarımsal üretimini arttıracağı, yeni iş alanlarının ortaya 
çıkacağı ve zenginleşmeyle bölgesel eşitsizliklerin 
azalacağını ifade ediyor. ABD, Almanya, Büyük Britanya, 
Fransa, İspanya, Hollanda, Japonya, Kanada, Meksika, 
Hindistan, Brezilya ve Avustralya gibi büyük ekonomiye 
sahip bazı ülkeler projeye mesafeli dururken; Türkiye, 
Rusya, Güney Kore, İtalya, İran, Mısır, Suudi Arabistan, 
Endonezya, Şili, Güney Afrika, Yeni Zelanda gibi pek 
çok ülke Çin ile bu çerçevede ikili anlaşmalar imzalamış 
durumda.Projenin Çin Halk Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş 
yılı olan 2049’da tamamlanması hedefleniyor.
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ÇİN VE TACİKİSTAN CUMHURBAŞKANLARI ÇİN’İN TACİKİSTAN 
EKONOMİSİNDEKİ ROLÜNÜ GÖRÜŞTÜ

Pekin’de 25-27 Nisan’da düzenlenen İkinci Tek Kuşak, Tek 
Yol Uluslararası Forumu’nda Tacikistan Devlet Başkanı 
İmamali Rahman, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir 
araya geldi.Sputnik.ru haber sitesinden alınan bilgiye göre, 
Tacikistan ve Çin buluşmasında stratejik iş birliği, komşuluk 
ilişkileri ile ilgili sorunlar ele alındı; önceki yıllarda varılan 
anlaşmaların siyasi, ekonomi ve insani ilişkilerin gelişimine 
etkisi vurgulandı. 
Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman, “Çin 
sermayesiyle birçok proje gerçekleştirildi ve iki ülke 
arasında ticaret hacminde artış yaşandı. 
Ulusal ekonomideki gelişim ve kalkınma stratejisinin etkin 
bir şekilde uygulanmasının her iki ülke adına da olumlu 
olduğunu düşünüyorum.” dedi.Görüşmede, madencilik, 
enerji, ulaşım ve tarımın yanı sıra küçük ve orta ölçekli 
sanayi projeleri tartışıldı. İki ülke lideri de terörizm, 

ÖZBEKİSTAN, ÇİN-AVRUPA DEMİRYOLU HATTINDA
 GÜMRÜK TARİFESİ UYGULANMASINI ÖNERDİ

Özbekistan Devlet Başkanı Şavkat Mirziyoyev, Sarıdeniz-
Orta Asya-Avrupa liman ve demiryolu hattında gümrük 
tarifesi uygulanmasını önerdi. Sputnik.uz haber sitesinden 
alınan bilgiye göre, 25-27 Nisan arasında Pekin’de 
düzenlenen İkinci Tek Kuşak, Tek Yol Uluslararası 
Forumu’nda Özbekistan Devlet Başkanı Şavkat Mirziyoyev 

yuvarlak masa toplantısında, “Uluslararası ve bölgesel 
limanların ülkemize erişimi olmamasına rağmen Orta Asya 
için ilgi odağa haline dönüşmüştür ve dönüşmeye de devam 
edecektir.” dedi. Orta Asya’nın transit potansiyeline ve Çin-
Orta Asya-Batı Asya ekonomik koridorunun önemine vurgu 
yapan Mirziyoyev; Taşkent-Andican-Oş-İrkeştam-Kaşgar 
kara yolu güzergahının büyük önem taşıdığını ifade etti. 
Özbekistan Devlet Başkanı, Özbekistan-Kırgızistan-Çin 
ve Mezar-ı Şerif-Kabil-Peşaver demiryolu projelerinin 
stratejik öneme sahip olduğunu belirterek Sarıdeniz-Orta 
Asya-Avrupa limanlarının güzergahı boyunca demiryolu 
taşımacılığında gümrük tarifesi uygulanmasının ekonomik 
olarak katkısına dikkat çekti.
Aral Denizi’nin kurumasının tetiklediği çevre sorunlarının 
üstesinden gelmenin ortak bir görev olduğunun altını çizen 
Şavkat Mirziyoyev, BM’nin himayesi altındaki Aral Denizi 
çok ortaklı Güven Fonu’nun faaliyetlerine diğer ülkeleri de 
davet etti.
Toplantı sonunda Devlet Başkanı, Özbekistan’ın, bölge 
ülkelerinin sürdürülebilir kalkınmasında önemli bir etken 
olan “Tek Kuşak, Tek Yol” girişimini desteklediğini bildirdi.

ayrımcılık, organize uluslararası suçlar ve uyuşturucu 
kaçakçılığına karşı mücadelede ortak tedbirler almaya 
hazır olduklarını belirttiler.
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KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI CEENBEKOV
 ÇİN DEVLET BAŞKANI İLE BİR ARAYA GELDİ

bir araya geldi 
Sputnik.kg internet sitesindeki haberde, Çin Devlet 
Başkanı, Tek kuşak, Tek Yol forumu yuvarlak masasında, 
Ceenbekov’un konuşmasından etkilendiği belirtildi.  
Şi Cinping, Çin’in Kırgızistan’ın güvenilir bir ortağı ve dostu 
olduğunu belirterek forumun başarısına dikkat çekti ve ikili 
ilişkilerin gelişiminden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ceenbekov ise, Şi Cinping’den ortak gelişim ve refahın 
korunması adına etkili sözler duyduğunu belirtti. 
İki ülke liderlerinin toplantısında, tarım ürünleri ihracatının 
arttırılması, Kırgızistan’da temiz su için yeni projelerin 
uygulanması, demiryolu taşımacılığı, savunma güvenliği, 
ulaşım ve karayolu konularına değinildi.Eğitim ve turizm 
alanında iş birliği yapılması gerektiği vurgulandı. 
Toplantı sonunda, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 
Ceenbekov’un davetini kabul etti ve Haziran ayında 
Kırgızistan’ı ziyaret edeceğini söyledi.

KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI CEENBEKOV 
ALMANYA’YI ZİYARET ETTİ 

etmesinin ardından iki ülke arasındaki siyasi temasların en 
yüksek düzeye çıktığına dikkat çekti. Angela Merkel ise, 
Kırgızistan ziyaretini hatırladığını belirterek, “Kırgızistan 
güzel bir ülke. Kendi sorunlarını kendisi çözebiliyor. Ortak 
fikirde olduğumuz konular, Kırgızistan’da parlamenter 
demokrasinin olması ve Kırgızistan’ın jeostratejik zorlukların 
üstesinden gelmesidir.” dedi. Eğitim alanında ikili ilişkileri 
güçlendirmek istediğini ifade eden Merkel, Münih’teki 
ekonomi forumunun ekonomik iş birliğini ilerletmek için iyi 
bir başlangıç olduğunu da vurguladı. 
Münih’te düzenlenen ekonomi forumunda Ceenbekov, 
Bavyera Eyaleti Yürütme Kurulu Başkanı Florian Herrmann 
ile bir araya geldi. İki ülkeden iş insanlarıyla beraber 
Kırgızistan-Almanya iş formu düzenlendi; ekonomik 
ilişkileri geliştirmek için temaslar kuruldu. Hükümetler 
arasında ondan fazla belge, iş insanları tarafından da 
bir dizi sözleşme imzalandı. İmzalanan anlaşmaların 
toplam tutarın 1 milyar eurodan fazla olduğunu açıklayan 
Ceenbekov, 2019’da Avrupa Birliği ile ortaklık ve iş birliği 
yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi. Ayrıca Hanns 
Seidel Vakfı’nın Kırgızistan’ın gelişimi hakkında ayrıntılı 
olarak açıklama yaptığı belirtildi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, 15-16 
Nisan arasında Almanya’ya resmi ziyarette bulundu. 
Ziyarette Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Almanya 
Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Federal 
Meclis Başkanı Wolfgang Schäuble ile önemli siyasi 
görüşmelerde bulundu. Almanya Başbakanı Angela 
Merkel ile de bir araya gelen Ceenbekov, görüşmeden 
sonra açıklamalarda bulundu. Sputnik.kg haber sitesine 
göre Ceenbekov, Merkel’in 2016’da Kırgızistan’ı ziyaret 

Pekin’de 25-27 Nisan’da düzenlenen İkinci Tek Kuşak, Tek 
Yol Uluslararası Forumu’nda Kırgızistan Cumhurbaşkanı 
Sooronbay Ceenbekov, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile 
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TÜRK KONSEYİ ULAŞTIRMA BAKANLARI TOPLANTISI
 BİŞKEK’TE YAPILDI

KAZAKİSTAN’DA YERLİ OTOMOTİV ÜRETİMİNDE ARTIŞ 
Kazakistan’da yerli otomobil üretiminin %35 oranında artış 
gösterdiği açıklandı.  
Kazpravda.kz haber sitesinden alınan bilgiye göre, bu yıl 
Kazakistan otomotiv endüstrisi 5,6 bin otomobil üretti. Bir 
önceki yıl ile kıyaslandığında otomobil üretiminin %34,6 
oranında artış gösterdiği kaydedildi. Bu yılın Ocak ayı 
sonuçlarına göre, araç üretiminin %50,6’dan 61,2’ye yük-
seldiği, ithalat payının ise yılda  %49,4’ten %38,8’e düştüğü 
ifade edildi. 
Kazakistan’daki en popüler beş binek otomobil markasının 
Lada, Hyundai, KIA, Chevrolet ve Skoda olduğu açıklandı. 
Energyprom.kz haber sitesine göre, otomobil alıcılarından  
her 10 kişinin 6’sı yerel üreticileri tercih ediyor. 
Doğu Kazakistan Bölgesi’nde 3,6 bin otomobil üretiliy-
or. Otomobil üretiminin %34,8’i ise Kostanay Bölgesi’nde 
gerçekleştiriliyor.

Bişkek’te 4. Türk Keneşi Ulaştırma Bakanları Toplantısı 17 
Nisan’da düzenlendiği duyuruldu. 
Kırgızistan Ulaştırma ve Yol Bakanlığı’ndan yapılan 
açıklamada, toplantıya Türk Keneşi Genel Sekreteri 
Baghdad Amreyev, Kırgızistan Ulaştırma ve Yol Bakanı 
Canat Beyşenov, Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakan 
Yardımcısı Selim Dursun, Kazakistan Sanayi ve Altyapı 
Geliştirme Bakan Yardımcısı Berik Kamaliyev, Azerbaycan 
Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek Teknolojileri Bakanlığı 
Ulaştırma Düzenleme Dairesi Başkanı, Macaristan 
Ulaştırma Politikasından Sorumlu İnovasyon ve Teknoloji 
Bakanlığı Devlet Sekreteri katıldı.
Türk Keneşi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev’in 
moderatörlüğündeki toplantıda, ulaşım ve transit geçişlerin 
(karayolu, demiryolu, deniz) kolaylaştırılması, Trans-
Hazar Koridoru’nun geliştirilmesi ve Türk Keneşi ülkeleri 
arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesi konuları ele alındı. 
Ayrıca, üye ülkeler arasındaki tarife, politikalar ve idari 
prosedürleri basitleştirmek için gerekli tedbirler gözden 
geçirildi.Çok taraflı iş birliğinin teşvik edilerek Trans-
Hazar Koridoru’nun geliştirilmesi için  mevcut fırsatların 
yanı sıra üye devletler tarafından alınacak gerekli ve acil 
önlemlerin belirlenmesine ilişkin görüş alışverişi de yapıldı.
Öte yandan, Trans-Hazar Koridoru ile Türkiye üzerinden 
Çin-Avrupa arasında tren ulaşımına yönelik çalışmalar 
gözden geçirildi. Kırgızistan Ulaştırma ve Yol Bakanı 
Canat Beyşenov, Azerbaycan ile karayolu taşımacılığı 
hakkında resmi izin olduğunu ve bunun göz önünde 
bulundurularak, tüm Hazar Koridoru’nun gelişimine katkıda 
bulunacak karayolu taşımacılığı için ülkeler arasındaki 

izinlerin tamamlanması gerektiğini belirtti.Canat Beyşenov, 
toplantıda yaptığı konuşmada, Türk Keneşi ülkelerinin, 
Çin, Orta Asya, Rusya, Avrupa ve Kafkasya’nın ekonomi 
ve ulaştırma koridorlarını birbirine bağlayan kıtalar arası bir 
geçiş köprüsü olma şansına sahip olduğunu vurguladı.
Beyşenov, Kırgızistan ile Türkiye arasında kara yolu ulaşımı 
alanında aktif bir iş birliği olduğunu belirterek, “Bişkek-
İstanbul hattında düzenli uçuşlar her yıl hız kazanıyor. Yine 
de uçuşları artırmaya ihtiyacımız var. Türkiye’den İstanbul-
Oş seferlerinin başlatılmasını rica ediyorum.” dedi.
Kazakistan Endüstri ve Altyapı Kalkınma Bakan Yardımcısı 
Berik Kamaliyev de Kazakistan’ın Hazar Denizi kıyısında 
bulunan Aktau kentinde 15-16 Mayıs’ta yapılacak 1. 
Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Konferansı’na Türk 
Keneşi üye ülkelerini davet etti. 



6

KAZAKİSTAN’IN YENİ DEVLET BAŞKANI, PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ 

KAZAKİSTAN DEVLET BAŞKANI AKTAU ŞEHRİNİ ZİYARET ETTİ 
Kazakistan Devlet Başkanı Kasım-Comart Tokayev 11 
Nisan’da iş gezisi kapsamında Aktau Uluslararası Deniz 
Ticaret Limanı’nı ziyaret etti. 
Akorda.kz haber sitesinden alınan bilgiye göre Devlet 
Başkanı, Aktau Deniz Limanı, Hazar Denizi üzerinden yük 
nakliyat hacminin arttırılması ve Aktau şehrinin altyapısının 
iyileştirilmesi konularında bilgi aldı. 
Tokayev ayrıca, “Mangistau” füze topçu gemisi, Silahlı 
Kuvvetlere ait askeri teknik araçlar, silah ve mühimmatlar ile 
ilgili de bilgilendirildi. Başbakan Yardımcısı Cenis Kasımbek 
ise, Aktau limanı sayesinde yıllık toplam 17,7 milyon ton ciro 
elde edildiğini ifade etti ve liman üzerinden ham petrol ve 
petrol ürünlerinin yanında kuru yük taşımacılığı yapıldığını 
da vurguladı. 

Kazakistan’ın yeni Devlet Başkanı Kasım-Comart Tokayev, 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova’da 3 
Nisan’da bir araya geldi.
Devlet Başkanı Tokayev ilk yurtdışı ziyaretini Rusya’ya 
yaptı. Primeminister.kz haber sitesinden alınan bilgiye göre, 
Tokayev görüşme sırasında Putin’e eski Devlet Başkanı 
Nursultan Nazarbayev’in selamını iletti. Tokayev, iki ülke 
arasındaki ilişkilerin örnek teşkil edeceği ve ilişkilerin eskisi 
gibi devam edeceğine dair açıklamalarda bulundu. 
Bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı görüşmede, 
özellikle, enerji, ulaştırma, sanayi ve uzay alanlarında iki 
ülke arasında ekonomik ortaklık üzerinde duruldu. Görüşme 
sırasında, Tokayev’e birçok konuda yakından çalışmaları 
gerektiğini ifade eden Putin, “Birleşmiş Milletler ve diğer 
önde gelen çok taraflı platformlardaki faaliyetlerimizi 
yakından koordine etmeye devam edeceğiz.” dedi.
Görüşmenin ardından yapılan basın toplantısında Putin, 
Rusya ve Kazakistan’ın askeri teknik alanda iş birliğine 
giderek Kazakistan ordusunun güçlenmesine yardımcı 
olacaklarını açıkladı. 
Kasım-Comart Tokayev, “Rusya, Kazakistan’ın dış 
ticaretinde bir numaralı ortak olmaya devam ediyor ve 
Kazakistan’ın ticaret cirosundaki payı %19. Kazakistan’da 
Rus sermayesinin katılımıyla 9 binden fazla işletme 
ekonomiye katkı sağlıyor.” diye belirtti. 
Görüşmelerden sonra, Rusya ve Kazakistan liderleri 
ortak bir açıklama yayınladı. Rg.ru haber sitesine göre, 
iki ülkenin enerji bakanları, Baykonur kompleksine gaz 

tedariki konusunda bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşmanın 
vatandaşların kullandığı gaz maliyetini azaltacağını 
belirten Tokayev, askeri ve teknik alanda, özellikle 
Kazakistan’da askeri teçhizatın bakım ve onarımı için 
servis merkezlerinin oluşturulması konusunda iş birliği 
fırsatlarının konuşulduğunu ekledi. 
Sınai, bilimsel ve teknik alanlarında ikili iş birliği planı kabul 
edilirken, Rusya Federasyonu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
ile Kazakistan Cumhuriyeti Sanayi ve Altyapı Bakanlığı, 
sanayi alanında iş birliği kurulması için ortak eylem 
programı da onayladı. 
Bununla ilgili olarak Tokayev, programın traktör, otobüs, 
otomobil ve diğer araçların üretimine katkı sağlayacağını 
ve ek iş fırsatları yaratacağını ifade etti. 
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KAZAKİSTAN DEVLET BAŞKANI ÖZBEKİSTAN’I ZİYARET ETTİ  

KAZAKİSTAN İLE ÖZBEKİSTAN ARASINDA 
YENİ OTOBÜS SEFERLERİ BAŞLADI  

Kazakistan’ın Türkistan Vilayeti ile Özbekistan’ın 
Semerkant şehri arasında 14 Nisan itibariyle otobüs 
seferlerinin başlatıldığı duyuruldu.
Rus.azattyq haber sitesinden alınan bilgiye göre, Türkistan 
ile Semerkant arasında seferler her gün saat 18.00’da 
başlıyor. Türkistan’ın Altın Orda otobüs terminalinden 
Semerkant’taki otobüs terminaline kadar süren yolculukta, 
Çimkent, Gülistan ve Cizzak şehirlerinde mola veriliyor. 
Bilet ücreti 4.000 Kazakistan tengesi olarak açıklanan 
seferlerin turist sayısını arttırması öngörülüyor. 
Otobüs seferleri hakkında açıklama yapan yetkililerin 
sınırlarda sorun yaşanmayacağına dair garanti verdikleri 
belirtildi. 
Konu ile ilgili olarak ilk bölgelerarası konferans 15 Kasım’da 
gerçekleştirilmiş ve ülkeler arasındaki düzenlenecek 
otobüs seferleri ile ilgili görüşmeler yapılmış; ardından 10 
Aralık 2018 tarihinde Türkistan-Taşkent arasında otobüs 
seferleri başlatılmıştı. 

Kazakistan Devlet Başkanı Kasım-Comart Tokayev, 
Özbekistan Devlet Başkanı Şavkat Mirziyoyev’in davetiyle 
14-15 Nisan tarihlerinde Özbekistan’a resmi ziyarette 
bulundu. Elgezit.kg haber sitesinden alınan bilgiye göre, 
iki lider Taşkent Kuksaroy Cumhurbaşkanlığı konutunda 
bir toplantı düzenledi. Tokayev yaptığı açıklamada, 

Kazakistan-Özbekistan ilişkilerinin güvence altına alınması 
ve Kazakistan’ın mevcut dış politikasında sürekliliğin 
sağlanması için Şavkat Mirziyov ile ortak çalışacaklarını 
belirtti. Mirziyoyev, iki ülke arasındaki ilişkilerden söz 
ederek, Kazakistan’ın ilk Devlet Başkanı Nursultan 
Nazarbayev’den geçici süreliğine görevi devralan Devlet 
Başkanı Kasım-Comart Tokayev’i tebrik etti.  
Ziyaret sırasında bir dizi ikili belge imzalayan liderler ortak 
bildiri yayınlandı. Kazakistan ve Özbekistan’ın yasadışı 
göç ile mücadele ve göçmen işçi haklarının korunması 
konularında anlaşmaya varıldığı açıklandı. 2019-2020 
yıllarında Kazakistan ve Özbekistan dışişleri bakanlıkları 
ile savunma bakanlıklarının iş birliği yapmalarına yönelik 
anlaşmaya imza atıldı. Askeri uçakların kabulü, hava 
sahalarının korunması, Uluslararası Ticaret ve Ekonomik 
İşbirliği Merkezi kurulması konularında anlaşmaya varıldı. 
Kazakistan Kamusal Kalkınma Bakanlığı ve Özbekistan 
Bakanlar Kurulu Diyanet İşleri Komitesi arasında işbirliğine 
de onay verildi.  
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GÜNEY KORE DEVLET BAŞKANI KAZAKİSTAN’I ZİYARET ETTİ 
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kazakistan 
Devlet Başkanı Kasım-Comart Tokayev’in Akorda 
Sarayı’nda 22 Nisan’da bir araya geldiği açıklandı.  
Zonakz.net haber sitesinden alınan bilgiye göre, görüşmede 
Tokayev, Güney Kore Cumhuriyeti’nin güvenilir ve stratejik 
bir ortak olduğunu vurguladı. Tokayev, “Kazakistan için 
Güney Kore, ticaret, yatırım ve teknoloji alanlarında iş 
birliği açısından öncelikli ülkelerden biridir.” dedi. 2017’de 
karşılıklı ticaret hacminin 4 milyar dolar gibi rekor bir 
seviyeye ulaştığına dikkat çeken Kazakistan Devlet 
Başkanı, Güney Kore’den Kazakistan’a doğrudan yatırım 
girişinin yaklaşık 7 milyar dolar olduğunun altını çizdi. 
Tokayev ayrıca, Güney Kore’nin ticaret, gıda, madencilik, 
otomotiv ve ekonomi gibi diğer sektörlerde de başarılı işler 
gerçekleştirdiğini ifade etti. 
Güney Kore Devlet Başkanı ise, Orta Asya-Güney Kore İş 
Birliği Forumu’nun sağladığı diyalog ortamının başarıyla 
devam etmekte olduğunu ve Güney Kore ile Orta Asya 
ülkeleri arasında karşılıklı güven ikliminin sağlandığını 
söyledi. 
Moon Jae-in, Nur-Sultan şehrinde 2019 yılı Ekim ayında 
dışişleri bakanları düzeyinde düzenlenecek Orta Asya-

KAZAKİSTAN ÖZBEKİSTAN’A 
2 MİLYON TONA YAKIN PETROL İHRAÇ EDECEK

Güney Kore 12. İşbirliği Forumu’ndan duyduğu memnuniyeti 
ifade etti; 2017 yılında resmen başlatılan forumun Güney 
Kore ve Orta Asya ülkeleri arasında ikili ve çok taraflı iş 
birliği projelerine katkı sağladığını vurguladı. 
Devlet Başkanı Moon Jae-in, sıcak karşılama için yetkililere 
teşekkür ederek Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev’i de 
Güney Kore’ye davet etti.   

Kazakistan Devlet Başkanı Kasım-Comart Tokayev 
tarafından Kazakistan medyasına yapılan 2 Nisan 
tarihindeki bilgilendirmede, Özbekistan’a 2 milyon tona 
yakın petrol tedarik edileceği açıklandı. 
Rambler.ru haber sitesinden alınan bilgiye göre, iki ülke 

arasındaki iş birliğini geliştirmek amacıyla hazırlanan 
anlaşma hakkında Kazakistan Enerji Bakanı Kanat 
Bozumbayev, “Anlaşmanın uygulanması, petrol 
rafinerilerinde rafine edilmesini, sonbahar-kış döneminde 
Özbekistan’a kesintisiz doğal gaz temin edilmesini ve ham 
petrol tedarikini kolaylaştıracak.” dedi.   
Anlaşmaya göre, Özbekistan’a yapılacak olan ihracat,  
Kenkiyak-Kumkol boru hattından geçecek ve daha sonra 
Şagır istasyonundaki demiryolu tankerlerine aktarım 
yapılacak. 
Bunun yanında, petrol tedarik edilebilmesi için Özbekistan 
topraklarında petrol taşımacılığının yapılabilmesine ve 
petrol arıtma altyapısının zamanında tamamlanmasına 
ilişkin süreç anlaşma çerçevesinde garanti altına alındı. 
Enerji sektöründeki ikili iş birliğinin yürütülebilmesi adına 
da koordinasyon konseyi oluşturulması öngörülüyor.  
Özbekistan’a ham petrol ihraç edilmesine yönelik anlaşma 
2 yıl önce imzalanmıştı.
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RUSYA’DAKİ ÖZBEKİSTANLI İŞÇİLERİN YILLIK KAZANCI 
4 MİLYAR DOLARA ULAŞTI 

Özbekistan Merkez Bankası’nın 1 Nisan’da yaptığı basın 
açıklamasına göre, Rusya’daki göçmen işçiler arasında 
Özbekistanlı işçilerin kazancı, 2018 yılında 3 milyar 963 bin 
dolar ile %1,4’lük kısmı oluşturdu.  
Ca-News haber sitesinden alınan bilgiye göre, Özbekistanlı 
işçilerin 2017’ye kıyasla %0,4 daha fazla havale yaptığı 
belirtildi. Resmi verilere göre 33 milyon nüfusa sahip olan 
Özbekistan’ın %20’sinin Rusya’da çalıştığı kaydedildi ve 
ülkelere göre döviz getirisinde Rusya’nın 1. sırada olduğu 
vurgulandı.
Yapılan son açıklamaya göre, 2017 yılı döviz geliri %1,4 
artış gösterdi. Özbekistan’dan 2018’de Rusya’ya yapılan 
döviz çıktısı ise 402 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. 

ÇİN’DEN ÖZBEKİSTAN’A 25 MİLYON DOLAR KREDİ 

Çin’in, hidroelektrik santrallerinin inşası için Özbekistan’a 
25 milyon dolar kredi temin edeceği açıklandı. 
Ca.news haber sitesine göre, Çin’den alınacak kredi 
ile Özbekistan’ın Semerkant şehrinde bulunan Dargom 
Kanalı’na yeni hidroelektrik santralleri inşa edilecek. 
Yapılan açıklamada, toplam maliyetin 30 milyon doları 
aşacağı belirtildi. Çin Eximbank’ın, proje için yaklaşık 25 
milyon dolar tahsis edeceği, Özbekistan Hidroelektrik 
Fonu’nun ise kendi bütçesinden 5,8 milyon dolar ayıracağı 

kaydedildi. 
Proje kapsamında, yenilebilir enerji kaynaklarının 
kullanımının arttırılması ve böylece ekonomiye katkı 
sağlanması hedefleniyor.
İnşa edilecek santrallerin kapasitesi 7,2 MW ve 7,4 MW 
olarak belirlendi. Santrallerin toplam üretiminin yıllık 72,1 
kW olacağı ve Özbekistan’ın elektrik ihtiyacının %14’ünü 
karşılayacağı açıklandı. Hidroelektrik santrallerinin 
inşaatının 2021 yılında tamamlanması planlanıyor. 
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Özbekistan’ın 2019 yılında, İslam İşbirliği Teşkilatı (İKÖ) 
ülkelerinden gelen Müslüman turistler arasında en çekici 
on ülke listesinde yer aldığı açıklandı.
News.tj haber sitesine göre, listede Özbekistan ile birlikte, 
İran ve Endonezya da ilk on ülke arasında yer aldı. 
Sıralamada İslam dünyası için ülkenin tarihi ve modern 

ÖZBEKİSTAN
 İNANÇ TURİZMİNDE EN ÇEKİCİ DESTİNASYON LİSTESİNDE 

öneminin yanı sıra Müslüman turistlere sağlanan güvenlik 
ve ulaşım hizmetleri dikkate alındı. 
İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye olan ülkelerin yer aldığı 
listede, Müslüman turistler için cazibesini koruyan ülkeler 
Türkiye, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, 
Fas, Bahreyn, Katar, Tunus ve Kazakistan oldu.  

ÖZBEKİSTAN’I ZİYARET EDEN TURİST SAYISINDA
 %42 ARTIŞ YAŞANDI 

2019 yılının ilk 3 ayında Özbekistan’ı ziyaret eden yabancı 
turist sayısının %42 artarak 1,38 milyon kişiye ulaştığı 
açıklandı.Theworldnews.net haber sitesinden alınan 
bilgiye göre, Özbekistan Hükümeti Başkan Vekili Aziz 
Abdukhakimov konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, 
geçen yılın aynı döneminde 972.000 yabancı ülke 
vatandaşının Özbekistan’ı ziyaret ettiğini kaydetti.
Başkan Vekili, 2018 yılının ilk çeyreğindeki turizm gelirinin 
%33’lük bir artışla 184,6 milyon dolardan 246,3 milyon 
dolara çıktığını ve bunun ihracata da katkı sağladığını 
ekledi.  Resmi verilere göre, 2018’de Özbekistan’ı 5 milyon 
300 bin turist ziyaret etti.Sadece Orta Asya’dan gelen turist 
sayısı 4 milyon 600 bin oldu. Turizm geliri ise 1 milyar dolar 
düzeyinde gerçekleşti. 
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Özbekistan Devlet Başkanı Şavkat Mirziyoyev ve Güney 
Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in 19 Nisan’da özel 
stratejik ortaklık konusunda ortak bir bildiri imzaladı. 
Podrobno.uz haber sitesinden alınan bilgiye göre, devletler 
arasında yatırımların yapılması, barışçıl amaçlı uzay 
araştırması, bilim, teknoloji, sağlık ve diğer alanlarda iş 
birliği kurulması için Özbekistan-Güney Kore Koordinasyon 
Merkezi’nin oluşturulması konularında anlaşma imzalandı. 
Ticaret, ekonomi, yatırım, finans ve teknik alanlardaki iş 
birliği için program ve projeler çerçevesinde toplam 12 
milyar dolarlık yatırım anlaşması imzalandığı ifade edildi. 
Mirziyoyev, “Görüşmelerimiz siyasi, ekonomik, ticari, 
kültürel ve diğer alanlarda uyumlu olduğundan, bölgesel ve 
uluslararası meseleler, güvenlik ve istikrar pozisyonlarımız 
da yakınlık göstermiştir.
 Bugün imzalanan stratejik ortaklık bildirisi iki ülke arasındaki 
ilişkilerin yeni bir seviyeye ulaştığını kanıtlıyor.” dedi.  
Moon Jae-in ise Özbekistan Devlet Başkanı’na saygılarını 
sundu ve Şavkat Mirziyoyev’in politika, ekonomi ve sosyal 
alanlardaki reformları ile Özbekistan’da yeni bir çağ açtığını 

GÜNEY KORE’DEN ÖZBEKİSTAN’A 12 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM 

ŞUBAT’TA ORTA ASYA’DAN TÜRKİYE’YE GELENLERİN SAYISI 
60 BİNİ GEÇTİ 

yabancıların toplamındaki Türkmenistan vatandaşlarının 
payı %1,27 oldu.  Türkiye’yi ziyaret eden Orta Asya 
vatandaşlarının sayısı açısından Özbekistan’ın ikinci 
sırada yer aldığı ve Özbekistan’dan gelenlerin geçen yıla 
kıyasla düştüğü belirtildi. Bu yıl 16 bin 600 Özbekistan 
vatandaşının Türkiye’yi ziyaret ettiği belirtilen açıklamada, 
bu rakamın geçen yıla göre % 10,2 daha az olduğu ifade 
edildi. Kabar.kg haber ajansına göre, Şubat 2019’da 
Kazakistan’dan Türkiye’yi ziyaret edenlerin sayısı 15,5 
bin olarak gerçekleşti. Bu sayı 2018’e göre %13,2 
oranında artışa denk geliyor. Kazakistan vatandaşlarının 
bu dönemde Türkiye’yi ziyaret eden toplam yabancı 
sayısı içindeki payı da %0,93 yükseldi. Şubat 2019’da 
Kırgızistan’dan Türkiye’yi ziyaret edenlerin sayısı ise 8,7 
bin olarak gerçekleşti. 2018’in aynı dönemine göre %6,4 
artış gösteren Kırgızistan vatandaşlarının sayısının bu 
dönemde Türkiye’yi ziyaret eden toplam yabancı sayısı 
içindeki payı %0,53 oldu. Şubat ayında Türkiye’yi ziyaret 
eden yabancıların toplam sayısı ise 1 milyon 670 bin 
olarak gerçekleşti. Bu sayı 2018 yılının aynı dönemine 
göre %9,38 artışa işaret ediyor. Türkiye’nin en kalabalık 
şehri İstanbul 984 bin, turizm merkezi Antalya ise 135 
bin yabancı tarafından ziyaret edildi.Son yıllarda özellikle 
Türkmenistan’dan çalışma amacıyla gelenlerin sayısında 
artış görülüyor. 

belirtti. 
Moon ayrıca, ikili ilişkilerin özel stratejik ortaklık statüsüne 
çıktığını vurguladı ve yeni alanlarda iş birliği yapabilmek 
için anlaşmaların umut vaat ettiğinin altını çizdi.    

Şubat ayında Orta Asya’dan 62 bin kişinin Türkiye’yi ziyaret 
ettiği açıklandı. Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığından 
yapılan açıklamada, bu dönem içerisinde, Türkiye’yi 
ziyaret eden Orta Asya ülkeleri vatandaşlarının çoğunun 
Türkmenistan’dan olduğu kaydedildi. Şubat 2019’da 
Türkiye, 2018’in aynı dönemine göre %28,1 daha fazla 
ziyaretçi ağırladı. Türkmenistan’dan gelenlerin sayısı 
ise 21,2 bin olarak gerçekleşti. Türkiye’yi ziyaret eden 
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ÖZBEKİSTAN KIRGIZİSTAN’A OTOMOBİL İHRACATINA BAŞLADI 

TÜRKMENİSTAN VE KAZAKİSTAN ARASINDA 
YENİ KARAYOLU PROJESİ

Türkmenistan’da gerçekleştirilen kabine toplantısında, 
Türkmenbaşı-Garabogaz-Kazakistan karayolunun 
Garabogaz Körfezi’ndeki yeni köprü inşası ile ilgili sunumu 
yapıldı. 
Tengrinews.kz haber sitesinden alınan bilgiye 
göre, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli 
Berdimuhammedov ile Başbakan Yardımcısı Dadebay 
Amangeldiev tarafından yapılan sunumda uluslararası 
limanın bulunduğu Türkmenbaşı kentinden Kazakistan 
sınırına kadar yapılacak iki yönlü yolun 22,5 metre 
genişliğinde ve 225 kilometre uzunluğunda olacağı ifade 
edildi. Garabogaz Körfezi’ne yapılacak köprünün ise 
354 metre uzunluğunda ve 21 metre genişliğinde olması 
planlanıyor. Türkmenistan-Kazakistan sınırındaki köprünün 
inşaatının, komşu devletlerin yanı sıra, ülkenin batı ve 
kuzey bölgeleri arasındaki kargo taşımacılığı ve yolcu 
trafiği hacmini de arttırması planlanıyor.
Berdimuhamedov, otoban projesinin tamamlanması, 
çevre çalışmalarına teknik uzmanlık ve kapsamlı analiz 
sağlanması ve altyapının ilgili endüstriler tarafından 
desteklenmesi için özel bir birimin oluşturulması talimatını 

da verdi. Devlet Başkanı, bu çaptaki büyük projelerin 
Türkmenistan’ın barışçıl dış politika yürütmesinin bir 
sonucu olduğunu vurguladı.
2018 Nisan ayında Türkmenbaşı ve Kazakistan’ın 
Mangıstau Vilayeti arasında yol yapılmasının planlandığı 
açıklanmıştı.

GM Özbekistan şirketinin, 22 Nisan’da Kırgızistan’a 
otomobil ihracatına başladığı duyuruldu. 
24.kg haber sitesine göre, GM Şirketi tarafından, 
Kırgızistan’a Ravon markası altında otomobil ihraç 
edilmeye başladığı şirketin resmi sayfasında açıklandı. 
Şirket, geçtiğimiz günlerde Belarus, Afganistan ve 
Tacikistan’a araba ihraç etmeye başlamıştı. 
Ayrıca, Kazakistan’ın Kostanay Vilayeti’nde “Sarıarka 
Avtoprom” fabrikasında montaj işlemleri gerçekleştiren 
şirket, 2019 yılını ihracat potansiyelini geliştirme yılı olarak 
ilan etti. 
Bu alandaki faaliyetlerini genişletme görüşmeleri yapan 
şirketin Rusya’daki Derways fabrikasında ise, Ravon 
markalı otomobillerin montaj çalışmaları sürdürülüyor. 
Büyük ölçekli üretim yapmayı planlayan GM Şirketi’nden 
yapılan açıklamaya göre, ileriki yıllarda, Özbekistan’dan 
Rusya’ya Ravon marka otomobiller ihraç edilmesi 
öngörülüyor.
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Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından Nisan ayında 
“World Ekonomic Outlook” adıyla, dünya ekonomi listesini 
yayınlandı. 
Yapılan araştırmalara göre, 2019’un ikinci yarısında, 
küresel ekonominin toparlanması bekleniyor. Ca-news 
haber sitesine göre, yayınlanan listede yer alan Orta Asya 
ülkeleri arasında Kazakistan’ın en düşük, Türkmenistan’ın 
en yüksek büyüme oranına ulaşması öngörülüyor. 
Kazakistan
IMF, Kazakistan’ın GSYİH’sının %3,2 büyüyeceği 
tahmnininde bulundu. Geçtiğimiz Kasım ayında 
yaptığı değerlendirmede IMF, 2019 yılında Kazakistan 
ekonomisinin %3,1 oranında büyüyeceğini öngörmüştü.
Araştırmaya göre, 2020 yılında Kazakistan’ın GSYİH’sinin 
%3,2 oranında artması ve enflasyonun 2019’da  %5,5,  
2020 yılında  ise %5 olması bekleniyor.
Kırgızistan
Kırgızistan’ın GSYİH’sının bu yıl içinde %3,8 ve 2020’de 
%3,4 büyümesi öngörülüyor. 2018 yılında IMF, Kırgızistan’ın 
GSYİH’sinin %3,5 oranında artacağını tahmin etmişti.
IMF verilerine göre Kırgızistan’da enflasyonun 2019 yılında 
%2,2, 2020 yılında ise %4,9 olması bekleniyor. 
Tacikistan
Tacikistan’da GSYİH’nin artışı 2019 yılında %5, 2020 
yılında ise %4,5 olarak öngörüldü. IMF verilerine göre, 

IMF ORTA ASYA EKONOMİSİNİ DEĞERLENDİRDİ

enflasyonun 2019 yılında %6,7, 2020 yılında ise %6,2 
olması bekleniyor.
Türkmenistan
IMF, Türkmenistan’da GSYİH’nın 2019’da %6,3, 2020’de ise 
%6 oranında büyümesini öngörüyor. Ülkede enflasyonun 
2019’da %13,0, 2020 yılında ise % 9 olması bekleniyor. 
Özbekistan
IMF verilerine göre, Özbekistan’nın GSYİH artışının 
2019’da %5, 2020’de ise %5,5 olması bekleniyor. 2019 
yılında enflasyonun %16,5, 2020 yılında ise %11,9 olacağı 
tahmin ediliyor.

AZERBAYCAN-TÜRKİYE-TÜRKMENİSTAN ARASINDA
ENERJİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

Toplantıya, Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Şahbazov, 
Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve 
Türkmenistan Jeoloji Bakanı Şahım Abdrahmanov katıldı. 
Turkmenportal.com haber sitesinden alınan bilgiye 
göre, toplantının ardından imzalanan ortak bildirgede, 
yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve yeşil teknoloji 
alanlarında mevcut iş birliğinin genişletilmesi öngörülüyor. 
Deneyim paylaşımı, petrol ve gaz endüstrisi dahil olmak 
üzere enerji sektöründe yer alan şirketler ve araştırma 
merkezleri arasındaki bağların güçlendirilmesi, sergi, 
konferans ve seminerler düzenlenmesi karara bağlandı. 
Ülkeler arasındaki enerji sektörünün durumu ve iş birliğine 
ilişkin konular toplantının ana gündemini oluşturdu. 
Toplantıda,Afganistan-Türkmenistan-Azerbaycan-
Gürcistan-Türkiye ulaşım koridoru, Trans-Avrasya Bilgi 
Süper Yolu gibi ortak projeler masaya yatırıldı.  

19 Nisan’da İstanbul’da yapılan toplantıda Azerbaycan, 
Türkiye ve Türkmenistan arasında enerji işbirliğine ilişkin 
anlaşma yapıldığı duyuruldu. 
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TÜRKMENİSTAN İLE İTALYA ARASINDA SİYASİ İSTİŞARE
Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı’nda İtalya ile Türkmenistan 
arasında siyasi istişare toplantısı gerçekleştirildi.
Turanhaberajansi.org sitesinden alınan bilgiye göre, 
İtalya heyetine Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakan 
Yardımcısı Manlio Di Stefano, Türkmenistan heyetine ise 
Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı 
Raşid Meredov başkanlık etti. Toplantıda, Türkmenistan-
İtalya ilişkilerinin güncel durumu değerlendirildi. Bununla 
birlikte, BM ve AB çerçevesinde iş birliğinin yanı sıra, 
bölgesel ve uluslararası ortak çıkarlarla ilgili konularda 
görüş alışverişinde bulunuldu. Avrupa Birliği’nin yeni Orta 
Asya stratejisini çeşitlendirme olasılığı üzerinde duruldu. 
Bu bağlamda, Avrupa Birliği’nin kilit ülkelerinden olan 
İtalya’nın, bu stratejinin hayata geçirilmesinde önemli bir 
rol oynayacağı ifade edildi. 
Görüşmelerde, karşılıklı ticaret ve ekonomik iş birliğinin 
geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi konusunda konuşulurken, 
eğitim, bilim ve kültür alanlarında ilişkilerin daha da 
geliştirilmesinin önemini vurgulandı. 
Görüşme sonunda Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı ile 
İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı arasında 
2019-2020 yılları için eylem planı imzalandı. Yerli ve yabancı 

basın mensuplarına konuşan Bakan Yardımcısı Di Stefano, 
Türkmenistan’a siyasi istişare toplantısına katılmak için 
geldiğini ve görüşmelerin çok verimli geçtiğini kaydetti. 
Özellikle ekonomik iş birliği fırsatlarını değerlendirdiklerini 
ifade eden Bakan Yardımcısı, Türkmenistan ile yakın 
ekonomik ilişkiler kurmak istediklerini vurguladı. 

TACİKİSTAN VE GÜNEY KORE ARASINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI 

Tacikistan ve Güney Kore arasında 1 Nisan’da  turizm 
alanında işbirliği belgesi imzalandı.    
Tacikistan Turizm Geliştirme Komitesi Başkanı Numon 
Abdugafforzoda ile Güney Kore Cumhuriyeti Uluslararası 
Turizm Derneği Başkanı Yu Jeyok Duşanbe’de bir araya 
geldi. 
Avesta.tj haber ajansına göre, Tacikistan Turizm Geliştirme 
Komitesi tarafından düzenlenen toplantıda, Tacikistan 

ile Güney Kore arasındaki turizm sektöründe iş birliği 
olanakları ve beklentileri görüşüldü. Ayrıca iki ülkenin 
seyahat acentelerinin iş forumları ve tematik sergiler 
düzenlemesi, Tacikistan’ın turizm alanındaki çalışanlarına 
eğitim kursları verilmesi gibi konular da ele alındı ve iş 
birliğine yönelik anlaşma imzalandı. 
Tacikistan Turizm Geliştirme Komitesi’ne göre, 2018 yılında 
Tacikistan’ı 1.363 Güney Kore vatandaşı ziyaret etti. 
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RUSYA VE TACİKİSTAN ARASINDA GÖÇ SÖZLEŞMESİ İMZALANACAK 
Tacikistan Çalışma Bakanlığı’ndan kaynakların aktardığına 
göre, Rusya ile Tacikistan arasında göçmenlerin işe 
alımına ilişkin taslak hazırlanacak ve bu sayede göçmenler 
iş bulma kurumlarına başvuru yapabilecek. 
Tacikistan yetkilileri, göçmen işçiler için mesleki eğitimler 
verecek ve aynı zamanda sözleşmenin sona ermesi 
durumunda işçilerin eve dönüşünü kolaylaştıracak.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, 5 Şubat’ta Tacikistan’a 
yaptığı ziyarette, göçmen işçilerin işe alınmalarına ilişkin 
anlaşma yapılması gerektiğini ifade etmişti.
Rus.azattyk haber sitesine göre, 17 Nisan’da Tacikistan 
Devlet Başkanı İmamali Rahman’ın Moskova’ya yapacağı 
resmi ziyarette, Vladimir Putin ile bir araya gelmesi ve iki 
ülke arasında çok taraflı iş birliğini geliştirmek amacıyla 
anlaşmalar imzalaması bekleniyor. 

RUSYA VE TACİKİSTAN ARASINDA YENİ ANLAŞMALAR İMZALANDI   

Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman’ın 17 Nisan’da 
Moskova’ya gerçekleştirmiş olduğu resmi ziyarette birçok 
anlaşma imzalandığı duyuruldu. 
Ia-centr.ru haber sitesinden alınan bilgiye göre, Kremlin’de 
bir araya gelen iki ülke lideri, ikili ilişkileri ve bölgedeki 
güncel sorunları konuştu ve görüşmelerin ardından bir dizi 
belge imzaladı. 
Yapılan anlaşmalara göre, Tacikistan’da Duşanbe, Kulob, 
Hucend, Bokhtar ve Tursunzade şehirlerinde Rusça eğitim 
kurumlarının inşa edileceği, malzeme ve teknik konularda 
yardım yapılacağı dile getirildi. 
Ayrıca Rusya’ya Tacikistan’dan göçmen işçi alımına onay 
verildi; Rusya ve Tacikistan arasında turizm alanında 
iş birliği anlaşması; 6 Şubat 2013 tarihinden itibaren, 
Tacikistan Cumhuriyeti’ne petrol ürünleri tedarik edilmesi 
hususundaki anlaşmada değişiklik yapılmasına dair 
protokol imzalandı. Rusya Federal Gümrük Servisi ile 
Tacikistan Hükümeti Gümrük Servisi arasında eşya ve 
araç taşımacılığında gümrük işlerinin kolaylaştırılması 
konusunda; Kamu Anonim Şirketi VTB Bank ile Devlet 
Ünite Teşebbüsü “Tacikistan Alüminyum Şirketi” arasında 

alüminyum endüstrisi alanında; 2019-2021 tarihlerinde, 
yasadışı kaçakçılarla mücadele edilmesi için Rusya İçişleri 
Bakanlığı ile Tacikistan Devlet Başkanlığı Uyuşturucu 
Kontrol Ajansı arasında;  Rusya Bilimler Akademisi 
ve Tacikistan Bilimler Akademisi arasında da işbirliği 
anlaşmaları imzalandı. 

Rusya’nın Tacikistan Büyükelçisi Igor Lyakin-Frolov 
yaptığı açıklamada, Rusya ve Tacikistan arasında yakın 
bir gelecekte göç sözleşmesi imzalanacağına duyurdu. 
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TACİKİSTAN İLE RUSYA ARASINDA 
GÖÇMEN İŞÇİLER HAKKINDA ANLAŞMA 

Rusya ile Tacikistan arasında 17 Nisan’da Moskova’da 
gerçekleşen toplantıda, Tacikistan’dan Rusya’ya giden 
göçmen işçilerin işe alımlarına ilişkin anlaşma imzalandığı 
duyuruldu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve 
Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman arasında 

yapılan anlaşmadan sonra liderler basın açıklaması yaptı. 
Asia-times haber sitesinden alınan bilgiye göre, Rahman, 
iş göçünde bir takım problemler olduğunu belirtti.  Kayıt 
olma, iş için vize alma, göçmen işçilerin ailelerinin yasal 
statülerini belirleme gibi sorunlar yaşandığını dile getiren 
Devlet Başkanı Rahman, prosedürlerin basitleştirilmesi 
gerektiğini ve göçmen işçiler için Rusya’dan göç affı 
istediğini ifade etti.  Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, 
5 Şubat’ta Tacikistan’ı ziyaret etmiş ve göçmen işçilerin 
işe alınmalarına ilişkin anlaşma yapılması gerektiğini 
ifade etmişti. Ziyaret öncesinde gerçekleştirilen ön 
çalışmalar sırasında Tacikistan Çalışma Bakanlığı, Rusya 
ile Tacikistan arasında göçmenlerin işe alımına ilişkin 
taslak hazırlandığını ve bu sayede göçmenlerin iş bulma 
kurumlarına başvuru yapabileceklerini; ayrıca Tacikistan’da 
göçmen işçilere mesleki eğitimler verileceği ve çalışma 
sözleşmesi bittikten sonra işçilerin eve dönüşünün 
kolaylaştırılacağı açıklanmıştı.Resmi verilere göre, 1 
milyondan fazla Tacikistan vatandaşı göçmen işçi olarak 
Rusya’da bulunuyor. İki yıl önce Rusya’da 122 binden fazla 
Tacikistanlı göçmen işçinin idari suçları affedilmişti.     
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