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KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE DOSTLUK HASTANESİ 2020’DE AÇILIYOR

Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, 
Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkilerin her alanda 
derinleşeceğini belirterek, “Kırgızistan-Türkiye Dostluk 
Hastanesini 2020’de açacağız.” dedi.
Anadolu Haber Ajansı’nın Aa.com.tr haber sitesinde 
paylaşılan bilgiye göre, Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi 
Cengiz Kamil Fırat, AA muhabirine Kırgızistan-Türkiye 
ilişkileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. İki ülke 
arasındaki ilişkilerin olumlu seyrettiğini söyleyen Büyükelçi 
Fırat, “Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkiler her alanda 
derinleşecek.” diye konuştu. “Kırgızistan-Türkiye Dostluk 
Hastanesi’ni 2020’de açacağız”
Büyükelçi Fırat, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 
Başkanlığı (TİKA) tarafından Kırgızistan’ın başkenti 
Bişkek’te kurulan ve inşaatı 2017’de tamamlanan 
Kırgızistan-Türkiye Dostluk Hastanesine ilişkin “Kırgızistan-
Türkiye Dostluk Hastanesi’ni 2020’de açacağız.” ifadesini 
kullandı.

Hastanenin altyapısının tamamlandığını bildiren Büyükelçi 
Fırat, şöyle devam etti: “Hastanenin işletme sözleşmesi 
ile ilgili anlaşma taslağının Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(TBMM) tarafından onaylanması bekleniyor. Anlaşma 
taslağının kabul edilmesi ve Cumhurbaşkanının onay 
vermesinin ardından Kırgızistan-Türkiye Dostluk Hastanesi 
devreye girmiş olacak.”
Büyükelçi Fırat, Türkiye’nin, Kırgızistan’ın sağlık sektörüne 
her zaman yatırım yaptığını vurgulayarak, “Türkiye 
olarak, Kırgızistan’ın sağlık alanındaki çalışmalarına 
desteğimizi sürdüreceğiz. Gelecek yıl Kırgızistan’ın değişik 
bölgelerinde de poliklinikler kuracağız. Ayrıca Sağlık 
Haftası düzenleyerek, Türkiyeli doktorları Kırgızistan’a 
getireceğiz.” dedi.
TİKA’nın Bişkek’te kurduğu 51 yatak kapasiteli Kırgızistan-
Türkiye Dostluk Hastanesinde, laboratuvar merkezleri, 2 
ameliyathane, 3 yoğun bakım ünitesi, anjiyo ve görüntüleme 
bölümleri bulunuyor.
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TÜRKİYE-KIRGIZİSTAN İŞ FORUMU

gerisini biz hallederiz.” dedi. Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin 
bölgesinin sanayi devi olduğunu vurgulayarak, bunu 
Kırgızistan’ın da yapabileceğini, Türkiye’nin tecrübelerini 
Kırgızistan ile paylaşmak istediğini dile getirdi.
Olpak, DEİK’in 34 yıldır ticari diplomasi anlayışıyla 
çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, şunları 
kaydetti: “Tüm dünyaya yayılmış, 146 iş konseyimiz var. 
Herhangi bir ayırım yapmadan, tüm dostlarımızı bu güzel 
networkümüzden faydalanmaya davet ediyorum. İki devlet 
başkanımızın koyduğu hedefin gerisindeyiz. Bunu yapacak 
iş dünyası olarak bizleriz. Kırgızistan’ın dünyadan farklı 
sektörlerde ithalatını artırırken, bizim pazar kaybettiğimizi 
görüyoruz. Bu konunun üzerine daha fazla çalışmamız 
gerektiği kanaatindeyiz. Kırgızistan’ın Avrasya Ekonomik 
Birliği üyesi olduğunu, Türkiyeli iş adamlarının da bu 
çerçevede değerlendirme yapması gerektiğini ifade etmek 
istiyorum.” İş dünyalarının genel olarak bürokrasiden 
şikâyet ettiğini aktaran Olpak, “Navlun ücretinin yüksek 
olması firmalarımızın dile getirdiği konulardan birisi. 
Kırgızistan Stratejik Yatırım Planı çerçevesinde hayata 
geçirilecek alt yapı projelerinde, Türkiyeli firmalara pozitif 
ayrımcılık yapılmasını bekliyoruz.” dedi.
Bu arada, TİM, TOBB ve DEİK iş birliğinde gerçekleştirilen 
forum kapsamında, yapılacak iş birliklerine ilişkin 7 ayrı 
mutabakat zaptı imzalandı.
Ayrıca geçtiğimiz 20 Ocak 2020 tarihinde Karaman Ticaret 
ve Sanayi Odası (KTSO), Mevlana Kalkınma Ajansı 
(MEVKA) ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği 
(MÜSİAD) Karaman Şubesi iş birliği ile Karaman’da 2. 
Türkiye-Kırgızistan İş Geliştirme Forumu başlamıştı. 
Foruma, Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek 
Ömüraliyev, Kırgızistan Milletvekili ve Bütçe Finans 
Komisyonu Başkanı Emil Toktoşev, Kırgızistan Çüy Bölge 
Valisi Altınbek Namazaliyev, Kırgızistan Serbest Bölgeler 
Genel Müdür Yardımcısı Miradil Bakasev, Karaman Valisi 
Fahri Meral, Karaman Milletvekilleri Dr. Recep Şeker ve Av. 
Selam Oğuzhan Eser, Karaman Belediye Başkanı Savaş 
Kalaycı, Karaman Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO)Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Gökhan Alkan, Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül 
ve Kırgızistan’ın iş dünyası temsilcileri katıldı.
İki ülke arasındaki dilin, dinin tarihin ve kültürün bir 
olduğunu dile getiren Karaman Milletvekili Recep Şeker: 
“Bize düşen omuz omuza vererek iş potansiyelini artırıp 
hep beraber ekmeğimize ekmek katmak lazım. Bugün 
Karaman ve Kırgızistan adına burada yapmış olduğumuz 
forum da inşallah ilerde bir asra bedel olacak günün ilk günü 
olur.” dedi. Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek 
Ömüraliyev ise Kırgızistan’ın ekonomi ve kültürü hakkında 
sunum yaptı. Karaman’da 20-23 Ocak 2020 tarihinde 
düzenlenen 2. Türkiye-Kırgızistan İş Geliştirme Forumu, 
Karaman’ın tarihî yerlerine tertip edilen gezi programıyla 
kapandı.

Türkiye-Kırgızistan İş Forumu, 22 Ocak 2020 tarihinde 
İstanbul’da düzenlendi.
Trtavaz.com.tr haber sitesinden alınan bilgiye göre, 
Türkiye-Kırgızistan İş Forumu, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Dış 
Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) iş birliğiyle 22 Ocak 2020 
tarihinde Conrad İstanbul Bosphorus Hotel’de düzenlendi. 
Foruma, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TOBB 
aynı zamanda Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, TİM Başkanı İsmail Gülle, DEİK Başkanı 
Nail Olpak, heyetler ve Kırgızistan iş dünyası temsilcileri 
katıldı.
Türkiye ve Kırgızistan’ın tarihi, sevinçleri ve hüzünleri iç 
içe geçmiş iki devlet olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Oktay, Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay 
Ceenbekov’un 2019 yılının Nisan ayında Türkiye’ye 
yaptığı ziyaretin iki ülke arasında önemli bir kilometre 
taşı olduğunu söyledi. Oktay, “Söz konusu ziyaret 
sırasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve 
Ceenbekov tarafından gösterilen hedefleri gerçekleştirmek 
doğrultusunda bizler de çok yoğun bir gayret içerisindeyiz. 
Siyasi karar alıcılar olarak bizler, iş dünyasının önündeki 
engelleri açmak için gayret gösteriyoruz. Ancak biliyoruz 
ki Türkiye-Kırgızistan ticari ve ekonomik ilişkilerinin daha 
da ileriye taşınmasında başrol iki ülke iş insanları olarak 
sizlerdedir.” ifadelerini kullandı.
Kırgızistan ve Türkiye ile birlikte, Azerbaycan, Kazakistan, 
Özbekistan ve Türkmenistan iş dünyasının da güç birliği 
yaptığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Kırgızistan ile ortak 
kültürümüzün harcıyla ördüğümüz bağlarımız, geçmişte 
olduğu gibi gelecekte de bizi ayrılmaz dostlar kılmaya 
devam edecektir. Bizler kardeşiz. Dünyada herkes zengin 
olmak istiyor. Ne kadar çok ticaret yaparsan o kadar 
zenginsin. Avrupa’daki ülkeler bir araya geldiler ve kendi 
içlerinde ticaret yapıyorlar. Şimdi biz diyoruz ki ‘kardeşler 
arasında engel olur mu?’ İş dünyaları olarak tek talebimiz şu 
‘bizim önümüzdeki engelleri kaldırın’. Siz bunu yaparsanız 
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BÜYÜKELÇİ ÖMÜRALİYEV’DEN MALATYALI İŞ İNSANLARINA 
KIRGIZİSTAN’DAKİ YATIRIM ORTAMI HAKKINDA SUNUM

Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek 
Ömüraliyev, Malatyalı iş insanlarına Kırgızistan’daki 
yatırım ortamı ve fırsatları hakkında sunum yaptı.
Kabar.kg haber sitesinden alınan bilgiye göre, 
Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek 
Ömüraliyev, 14-15 Ocak 2020 tarihinde Malatya’ya 
resmî bir ziyarette bulundu. Bu kapsamda Malatya 
Büyükşehir Belediyesi’ne, Müstakil Sanayici ve İş 
Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesi’ne, 
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’na (MTSO) ve 
Malatya Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ne (Malatya 
Teknokent) ziyaret gerçekleştirdi.
Kırgızistan Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev’i 
Malatya’da görmekten büyük bir mutluluk ve 
memnuniyet duyduğunu söyleyen Malatya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin 
Gürkan şunları kaydetti; “Ata yurttan anayurda 
gelmişler, kendilerine bu vesileyle hoş geldiniz 
diyorum. Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, 
Kazakistan, Azerbaycan bunlar Türkî coğrafya 
içerisinde bizim ata yurtlarımızdır. Bizler oraya 
gittiğimizde ata yurdumuza, kendileri buraya 
geldiklerinde ana yurtlarına gelmiş oluyorlar. 
Kendilerini misafir olarak değil, ev sahibi olarak 
kabul etmelerini özellikle arz ediyorum.” dedi. 
Büyükelçi Ömüraliyev de, “Başkanımıza teşekkür 
ediyorum. Ata yurttan çok selam anayurtta 
getirdik. Ankara’dan Malatya’yı ziyaret edip, biz 
burada selamlaşıp, Malatya’da ekonomik, kültür 
ve sanat anlamında iş birliği yapmak için bir araya 
geldik. Amacımız, Malatya ile Kırgızistan arasında 
köprü oluşturmak. İkili ilişkileri daha da artırmak 
istiyoruz.” dedi.
Büyükelçi Ömüraliyev, Malatya ziyareti 
kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda 
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim 
Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile ikili 
temasta bulundu. Büyükelçi Ömüraliyev ayrıca, 
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
üyelerine Kırgızistan’daki yatırım ortamı, iş 
fırsatları, iş kurma koşulları, vergi yönetmeliği, iş 
kurma giderleri başta olmak üzere Kırgızistan’ın 
makroekonomik göstergeleri, ülkenin dış ticaret 

hacmi, Kırgızistan’ın Avrasya Ekonomik Birliği’ne 
üyeliği konularında sunum yaptı.
Sunumun sonunda Malatyalı iş adamlarının 
sorularını yanıtlayan Büyükelçi Ömüraliyev, 
“Bizler Malatya’daki iş adamlarıyla birlikte iş 
yapmaktan mutluyuz. Bugün bizleri en güzel 
şekilde ağırlayan başkanıma ve ekibine 
teşekkür ediyorum. Bizler de sizi Kırgızistan’da 
ağırlamaktan onur duyarız.” dedi ve katılımcıları 
2020 yılının yaz mevsiminde Kırgızistan’da 
düzenlenecek Kırgızistan-Türkiye İş Forumu’na 
davet etti. Büyükelçi Ömüraliyev ayrıca Malatya 
1. Organize Sanayi Bölgesi’nde tekstil ve asansör 
sektörü için ekipman üreten bir dizi şirketi ziyaret 
etti ve Malatya Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ndeki 
faaliyetleri de yerinde inceledi. Ziyaretin ilerleyen 
bölümlerinde Büyükelçi Ömüraliyev, Müstakil 
Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) 
Malatya Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri ile bir 
araya geldi. Büyükelçi Ömüraliyev, MÜSİAD 
Malatya Şubesi Başkanı Muharrem Poyraz ile 
gerçekleştirdiği görüşmede, Kırgızistan’daki 
yatırım ortamı ve imkânları hakkında bilgi verdi.
Tarafların Kırgızistanlı iş insanlarıyla iş 
birliğklerini geliştirmek için MÜSİAD üyesi iş 
insanlarından oluşan bir heyetin Kırgızistan’a 
yapacağı ziyarette her konuda yardımda 
bulunulacağı konusunda anlaştığı bildirildi. 
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KIRGIZİSTAN 2019’DA RUSYA’DAN 972,9 TON AKARYAKIT İTHAL ETTİ

KIRGIZİSTAN’DA 
BÖLGESEL KALKINMA FONLARINA 30,4 MİLYON DOLAR

Kırgızistan devlet bütçesinden Bölgesel Kalkınma 
Fon’una son 5 yıl içinde 2,1 milyar som (30,4 
milyon dolar) destek verildiği bildirildi.
Tazabek.kg haber sitesinden alınan bilgide, 
Kırgızistan Başbakan Birinci Yardımcısı Kubatbek 
Boronov’un 27 Ocak 2020 tarihinde düzenlenen 
Bakanlar Kurulu Toplantısı’ndaki açıklamalarına 
yer verildi. Açıklamaya göre, 2019-2023 
yılları arasında bölgesel lojistik merkezlerinin 
oluşturulması çalışmalarına devam edilmesinin 
planlandığı bildirildi.
Bölgesel lojistik merkezlerinin kurulmasının 
ülkedeki tarım sektörünün gelişimini bir üst 
seviyeye taşıyacağını ifade eden Başbakan 
Yardımcısı Boronov, ihracat potansiyelini arttırma 
amacıyla bölgelerdeki veteriner laboratuvarlarının 
da kurulma aşamasında olduğunu belirtti.

Kırgızistan’ın 2019 yılında Rusya’dan toplam 972,9 bin ton 
akaryakıt ürünü ithal ettiği bildirildi.
Kabar.kg haber sitesinden alınan bilgide Kırgızistan 
Petrol Ürünleri Satıcıları Derneği’nin verilerine yer verildi. 
Açıklamaya göre, Rusya’dan ithal edilen 972,9 bin ton 
akaryakıt ürününün 453,8 bin tonu benzin, 519,1 bin 
tonunun ise motorin olduğu belirtildi.
Kırgızistan Petrol Ürünleri Satıcıları Derneği’nin verdiği 
bilgide Kırgızistan’ın akaryakıt ihtiyacını Rusya’dan 
karşıladığı bildirildi. Ayrıca Rusya’dan Kırgızistan’a ihraç 
edilen akaryakıt ürünlerinin Rusya tarafından ihracat 
vergilerinden muaf tutulduğu, bu sayede Kırgızistan 
tarafının akaryakıt ithalatından 27,2 milyon dolar tasarruf 
ettiği ifade edildi.

Boronov, ayrıca Bölgesel Kalkınma Fon’una son 5 
yıl içinde 2,1 milyar som (30,4 milyon dolar) destek 
verildiğini ve bu çerçevede 450 projenin hayata 
geçirildiğini ifade etti.
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KIRGIZİSTAN’DAN
 MODERN MAKİNE VE OTOMOBİL FABRİKASI ATAĞI

Kırgızistan’ın Oş şehrinde modern standartlara uygun 
teknolojik makine, ilerleyen yıllarda ise elektrikli otomobil 
imalatı yapabilecek bir fabrikanın kurulma aşamasında 
olduğu bildirildi.
Kabar.kg haber sitesinden alınan bilgide, Kırgızistan Oş 
Belediye Başkanı Taalaybek Sarıbaşov’un kurulmakta olan 
fabrikayla ilgili açıklamalarına yer verildi. Konuya ilişkin 
haberde Belediye Başkanı Sarıbaşov: “Özel sektördeki 
Kaganat Holding’e bağlı Kırgız Unaa Kuruluş (Kırgız 
Otomobil) Şirketi tarafından yapılmakta olan fabrika, 
Kırgızistan’ın bağımsızlığından beri kurulan ilk modern 
makine fabrikası olacak. Avrupa’nın modern teknolojileri 
ile donatılacak olan fabrikada, enerji sektörü için gerekli 
araç gereçlerin; hidrolik türbinlerin ve jeneratörlerin imal 
edilmesi planlanıyor. Ayrıca Kaganat Holding’in Kurucusu 
ve Yöneticisi Nurbek Osmonov’un söylediklerine göre, 
ilerleyen yıllarda fabrikada elektrikli otomobillerin üretimi 
de planlanıyor.” dedi.
16 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulacak olan 
fabrikanın tüm tesislerle birlikte toplamda 3 hektarlık 
bir sahayı içine alacağını belirten Belediye Başkanı 
Sarıbaşov, şunları kaydetti: “Fabrikanın açılışı başta 
Oş’un ve tüm Kırgızistan’ın ekonomik yönden gelişmesine 
katkı sağlayacak. İmal edilecek olan teknolojik ürünlerin 
gelecekte yurt dışına ihracatının da yapılması ümidini 
taşıyoruz. Fabrikayla birlikte işçi istihdamı da ortaya 
çıkacak. Fabrikanın yapılması için üstün gayret gösterip, 
gerekli olan tüm maddi yükü yerine getiren Kaganat 

Holding’in Kurucu ve Yöneticisi Nurbek Osmonov’a çok 
teşekkür ederim.”
Kurulmakta olan fabrikada çalışma sürecinin otomatik 
cihazlarla yürütüleceği, fabrika kadrolarına Avrupalı, 
alanında uzman kişilerin davet edileceği bildirildi. 
Fabrikanın ilk etabının bitme aşamasında olduğunu 
belirten Belediye Başkanı Sarıbaşov, söz konusu 
fabrikanın Avrupa standartlarında teknolojik makine ve 
aletlerin imal edilmesine imkân sağlayacağına değindi. 
Sarıbaşov, ayrıca Japonya merkezli Nissan Limited Şirketi 
ile iş birliği görüşmelerinin devam ettiğini, görüşmelerin 
olumlu seyretmesi hâlinde fabrikada elektrik sayacı, turbo 
jeneratör hatta elektrikli otomobil üretiminin yapılabileceğini 
ifade etti.
Çalışma imkânı olmadığı için kalifiye iş gücünün ülke 
dışına çıktığını belirten Belediye Başkanı Sarıbaşov, 
dışarıdan ithal edilen eski araçların yerine Kırgızistan’da 
yerli imkânlarla üretimi yapılacak araçların kullanılmasının 
ülke ekonomisine gerek işçi istihdamı gerekse yerli malı 
kullanımı yönünden büyük katkı sağlayacağını ifade etti.
Tesisin inşaafaaliyetlerine, Kırgız Unaa Kuruluş Şirketi 
tarafından 2018’in Mayıs ayında Oş’ta başlanmıştı. 
Kırgızistan sanayisini ve ekonomisini geliştirmek, ülkenin 
enerji ve çevre güvenliğini sağlamak amacıyla kurulan 
Kaganat Holding’e bağlı Kırgız Unaa Kuruluş Şirketi, 
Kırgızistan’da enerji ekipmanı tasarımı ve imalatında özel 
sektörde önde gelen şirketlerden biri olma yolunda ilerliyor.
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KAZAKİSTAN 2019’DA TRANSİT YÜK TAŞIMACILIĞINDAN
 1,2 MİLYAR DOLAR GELİR ELDE ETTİ

Kazakistan üzerinden karayolu aracılığıyla 
Çin’den AB ülkelerine 14 bin ton, Orta Asya 
ülkelerine 779 bin ton, Rusya’ya ise 61,7 bin 
ton transit yük taşındığı bildirildi.
Orta Asya ülkelerinden Avrupa Birliği 
ülkelerine Kazakistan üzerinden 106,5 bin ton, 
Rusya’ya 396 bin ton, Çin’e 5,4 bin ton transit 
yük taşındığı; Rusya’dan Orta Asya ülkelerine 
9,7 bin ton; Avrupa Birliği ülkelerinden Orta 
Asya ülkelerine 567 bin ton, Çin’e ise 2,7 bin 
ton transit yük taşındığı belirtildi.
2019 yılı sonuçlarına göre, Kazakistan 
üzerinden yapılan toplam konteyner 
taşımacılığı hacmi % 23 artarak, 664 bin 
konteynere ulaşmış durumda. Bunların 
arasında Çin-Avrupa-Çin yönündeki 
konteyner sayısının % 11 artarak, 347 bin 
konteynere ulaştığı açıklandı.
Çin’in Devlet Başkanı Şi Jinping’in yönetime 
geldikten sonra başlattığı yeni atılımın bir 
parçası olarak 2013 yılında ilan “Tek Kuşak, 
Tek Yol” girişimi çerçevesinde Kazakistan bir 
transit bölgesi olarak büyük önem kazandı. 
Çin mallarının Rusya’ya ve özellikle Avrupa 
pazarlarına ulaşmasında Kazakistan 
üzerinden geçen yolların takviye edilmesi için 
Çin önemli yatırımlar yaptı. Rusya ile birlikte 
Avrasya Ekonomik Birliği’nin de üyesi olan 
Kazakistan da Çin ve Orta Asya ile Rusya 
arasında lojistik bir merkeze dönüşmek için 
demir ve karayolu yatırımlarına önem veriyor.

Kazakistan, 2019 yılında transit yük 
taşımacılığından 450 milyar tengenin 
üzerinde (1 milyar 184 milyon dolar) kazanç 
elde etti.
Anadolu Haber ajansının sitesinde verilen 
bilgide Kazakistan Yatırımlar ve Kalkınma 
Bakanlığı Basın Servisi’nin 14 Ocak 2020 
tarihinde yaptığı açıklamalarına yer verildi. 
Açıklamaya göre Kazakistan’ın geçtiğimiz 
2019 yılında transit yük taşımacılığından 
450 milyar tengenin üzerinde (1 milyar 184 
milyon dolar) kazanç elde ettiği bildirildi.
Yapılan açıklamada geçtiğimiz 2019 
yılında Kazakistan’dan yapılan transit 
yük taşımacılığının toplam hacminin 19,4 
milyon tonu bulduğu, demir yolu aracılığıyla 
yapılan transit yük taşımacılığı hacminin 
ise 17,5 milyon tona ulaştığı bilgisi verildi. 
Kazakistan’ın toplam demir yolu transit yük 
taşımacılığının % 75,6’sını oluşturan Orta 
Asya ülkeleri, 11,5 milyon ton transit yük 
taşımacılığı hacmiyle ilk sırada yer alıyor. 
Bunların arasında Özbekistan 7,1 milyon ton, 
Kırgızistan 2,26 milyon ton, Tacikistan 1,2 
milyon ton ve Afganistan ise 0,26 milyon ton 
ile yer alıyor. Ayrıca Kazakistan’ın transit yük 
taşımacılığının % 2,8’ini Rusya, %13’ünü Çin, 
%7,1’ini ise AB ülkelerinin oluşturduğu ifade 
edildi.
Açıklamada kara yolu transit yük taşımacılığı 
hacminin ise 1,93 milyon tona ulaştığı belirtildi. 



7

KAZAKİSTAN’DAKİ TÜRKİYELİ FİRMALARIN SAYISINDA ARTIŞ

KAZAKİSTAN’DAN 2020 YILINDA 400 BİN İŞÇİYE İSTİHDAM
Kazakistan’da 2020 yılında 400 binden fazla işçiye istihdam 
imkânı sunulacak.
Kazpravda.kz haber sitesinde Kazakistan Başbakanı Askar 
Mamin’in Bakanlar Kurulu toplantısındaki açıklamalarına 
yer verildi. Açıklamada Başbakan Mamin: “Kazakistan 
Hükümeti’nin içinde bulunduğumuz 2020 yılındaki öncelikli 
konularından biri işçi istihdamı olacak. 2020 yılında 
ekonominin tüm sektörlerinde 430 bin işçiye istihdam 
imkânı sunulacak.” ifadelerini kullandı.
Başbakan Mamin’in açıklamalarına göre, 2020 yılında 
ülkedeki bazı yatırım projelerinin hayata geçirilmesi 
bekleniyor. Bu projelerin çoğunluğu, imalat ve hizmet 
sektöründe yeni teknolojilerin kullanılmasına imkân sağlıyor. 
Bu teknolojilerin hayata geçirilmesiyle hizmet sektöründe 
iş gücü verimliliği artacak ve kişi başına düşen millî gelir 
8,2 milyon tenge (21,5 bin dolar) seviyesine çıkacak. 2019 
yılında kişi başına düşen millî gelir 7,4 milyon tenge (19,4 
bin dolar) seviyesinde seyretmişti.

firmalarının 467’sinin inşaat, 650’sinin perakende ve toptan 
satış, 124’ünün konaklama ve toplu yemek, 190’ının ise 
imalat sektöründe faaliyet gösterdiği bildirildi. 508 Türkiye 
firması ise tarım, madencilik, ulaştırma, eğitim, sağlık, 
enformasyon ve iletişim, sigortacılık ve gayrimenkul 
alanlarında hizmet veriyor.
Kazakistan’ın Türkiye ile ticaret hacmi 2019’un ilk 10 ayında 
2018’in aynı dönemine göre % 54 artarak, 2,5 milyar dolara 
ulaşmıştı.

Başbakan Mamin, hizmet sektörünün ana unsurlarının 
başında turizm, ticaret ve inşaat sektörlerinin geldiğini, 
reel sektörün imalat ve tarım alanlarının da buna dâhil 
edileceğini bildirdi.

Kazakistan’daki Türkiye sermayeli firmaların sayısı ve ülke 
ekonomisine katkısı artıyor.
Kabar.kg haber sitesinden alınan bilgide, Kazakistan 
Ekonomi Bakanlığı İstatistik Kurumu verilerine yer verildi. 
Verilere göre, 1 Aralık 2019 tarihi itibarıyla kayıtlı 3 bin 453 
Türkiye sermayeli firmadan 1939’unun faal olarak hizmet 
verdiği bildirildi.
Söz konusu firmaların 1884’ünün küçük, 33’ünün orta ve 
22’sinin büyük işletmelerden oluştuğu belirtildi. Türkiye 
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TÜRKMENİSTAN’DAN PETROL VE PAMUK ÜRÜNLERİ ATAĞI

Türkmenistan’da dış ticaret hacmi her geçen gün artıyor.
Finansajans.com haber sitesinden alınan bilgide, 
Türkmenistan Ticaret Bakanlığı’nın resmi web sitesindeki 
açıklamalara yer verildi. Açıklamaya göre, geride 
bıraktığımız 2019 yılının son haftasında Türkmenistan 
borsasını da canlandıracak, özellikle pamuk ürünlerinin 

satışında ciddi bir artış meydana geldiği bildirildi.
Açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri’nden 
gelen girişimcilerin üretimi Türkmenbaşı Petrol 
Rafinerisi’nde yapılan baz yağı alımı gerçekleştirdiği 
belirtildi. Ayrıca Britanya, Kanada, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Pakistan, Rusya ve Türkiye’den gelen 
girişimcilerin toplamda 18,8 milyon manat (5,1 milyon 
dolar) hacminde pamuk ipliği alımı yaptığı da ifade 
edildi.
İç piyasa pamuk lifi alımlarının ise 254 bin manat (72 
bin dolar) olarak gerçekleştiği bildirildi. 
Pamuk üretimininde dünyada dokuzuncu sırada 
(2019)  olan Türkmenistan, ham madde tedarikçisi 
ülke konumundan çıkarak, tekstil üretimi yapan bir 
ülke olmayı hedefliyor. 
Bu sebeple devlet, özel sektör ile iş birliği içinde 
tekstil sektöründeki gelişmelere büyük önem veriyor. 
Bu sektör, Türkmenistan’da ihracat fırsatlarının 
çokluğuyla en umut verici sektörlerden biri olarak ön 
plana çıkıyor. 
2016 yılında ham pamuk ihracatında dünyada yedinci 
sırada olan Türkmenistan, bugün ülke içi tekstil 
üretimine verilen ağırlıkla ilk ondan daha alt sıralara 
düşmüştür.

TACİKİSTAN’A 2019’DA 1 MİLYON TURİST GELDİ
Tacikistan’ı 2019 yılında 1 milyon turistin ziyaret ettiği 
bildirildi.
Tacikistan Telgraf Ajansı’nın tajikta.tj sitesinden alınan 
bilgiye göre, Tacikistan ekonomisine 1 milyon dolar yatırım 
yapan yabancılara, 5 yıl boyunca çok girişli vize verileceği 
açıklandı. Ayrıca açıklamaya göre, 2019 yılının ilk 9 ayında 
1 milyondan fazla turistin ülkeyi ziyaret ettiği belirtildi. Bu 
oranın 2018 yılı verileriyle karşılaştırıldığında % 20 daha 
fazla olduğu bildirildi.
Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahmon konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada, ilk olarak turizm alanında hizmet 
verecek kadroların hazırlanmasının çok önemli olduğuna 
dikkat çekti ve bu sektörde hizmet verecek kadroların 
yetiştirilmesi için turizm enstitüsünün açılması yönünde 
teklif sundu. Günümüzde Tacikistan’da 200’den fazla turistik 
şirketin faaliyet yürüttüğü ve ülkede turizm alanında hizmet 
vermek üzere 15 altyapı projesinin hayata geçirilmekte 
olduğu belirtildi.
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TÜRKMENİSTAN TÜRKİYE’DEN BİR ŞİRKETİYLE 
TAP’IN İNŞASI KONUSUNDA ANLAŞMAYA VARDI

Toplantı, elektrik iletim hattının inşaası konusunda 
karşılıklı ortaklık için yasal bir çerçeve geliştirmek 
amacıyla Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu 
Berdimuhammedov adına düzenlendi. Toplantıda kabul 
edilen Türkmenistan Devlet Başkanlığı kararnamesine göre 
kurulacak iletim hattı, Türkmenistan’ın Marı Hidroelektrik 
Santrali’nden Türkmen-Afgan sınırına, oradan Afganistan’ın 
Herat kentine kadarki bölümü kapsıyor.
2018 yılının Ocak ayında Türkmenistan Enerji Bakanlığı ile 
Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında bu çerçevede 
Mutabakat Zaptı imzalanmıştı. 2018 yılının Şubat ayında 
ise Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan Doğalgaz 
Boru Hattı (TAPI) bölümünün kurulması aşamasında ayrıca 
Türkmenistan-Afganistan-Pakistan Elektrik İletim Hattı 
(TAP) kurulması için de taraf ülkeler arasında anlaşma 
imzalanmıştı.
Kurulacak olan elektrik iletim hattı, Afganistan üzerinden, 
enerji ihtiyacı çok büyük bir pazar olan Pakistan’a elektrik 
ihracatına imkân sağlayacak. 
Elektrik ihracatının bir diğer potansiyel müşterisi, en büyük 
üç dünya ekonomisi arasına girme hedefine sahip olan 
ancak enerji sıkıntısı çeken Hindistan. 
Pakistan ve Hindistan’a yine Afganistan aracılığıyla 
Tacikistan ve Kırgızistan’dan  elektrik taşınmasını öngören 
CASA-1000 adında bir proje de yürütülüyor.

TACİKİSTAN ÖZBEKİSTAN’DAN 
DOĞAL GAZ İTHAL ETMEYİ PLANLIYOR

Tacikistan, 2020 yılında Özbekistan’dan 200 milyon 
metreküp doğal gaz ithal etmeyi planlıyor.
Avesta Haber Ajansı’nın Avesta.tj sitesinden alınan bilgide, 
Taciktransgaz Anonim Şirketi Müdürü Şavkat Şoimov’un 
27 Ocak 2020 tarihinde başkent Duşanbe’de gazetecilerle 
yaptığı röportajdaki açıklamalarına yer verildi. Şoimov’un 
açıklamalarında Özbekistan’dan doğal gaz ithalatının 
planladığı bildirildi.
Şavkat Şoimov’un açıklamalarına göre, geçtiğimiz 2019 
yılında Tacikistan’ın komşu ülke Özbekistan’dan 17 milyon 
dolar maliyetinde 140 milyon metre küp hacminde doğal gaz 
ithal ettiği belirtildi. İthal edilen doğal gazın, bazı büyük ve 
orta ölçekli işletmeler tarafından kullanıldığı bildirildi. 2018 
yılında ise Özbekistan’dan 6,9 milyon dolar maliyetinde 54 
milyon metreküp doğal gaz ithal edilmişti.İthal edilen doğal 
gazı kullananların başında Duşanbe Sıcak Su Dağıtım 
Merkezi ve Talko Alüminyum şirketi geliyor.

Türkmenistan, Türkiye merkezli Çalık Enerji Şirketiyle 
Türkmenistan-Afganistan-Pakistan Elektrik İletim Hattı 
Projesi’nin (TAP) kurulumu konusunda anlaşma imzaladı.
Turkmenportal.com haber sitesinden alınan bilgiye göre, 
Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta 24 Ocak 2019 
tarihinde Türkmenistan-Afganistan-Pakistan Elektrik İletim 
Hattı Projesi’nin (TAP) inşası amacıyla Türkmenistan Enerji 
Bakanlığı ile Türkiye merkezli Çalık Holding’e bağlı Çalık 
Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında iş birliği anlaşması 
imzalandı.
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TACİKİSTAN’DAN 
ROGUN HİDROELEKTRİK SANTRALİ İÇİN 216,7 MİLYON DOLAR

Rogun Hidroelektrik Santrali’nin inşası için 2020’de 
Tacikistan devlet bütçesinden 216,7 milyon dolar tahsis 
edilecek.
Tacikistan Telgraf Ajası’nın Tajikta.tj sitesinden alınan bilgiye 

göre, Tacikistan 2020 devlet bütçesinde enerji sektörünün 
gelişimi için öngörülen 3 milyar 927,6 milyon somoninin 
(405,3 milyon $) yarısından fazlasının Rogun Hidroelektrik 
Santrali’nin inşası için tahsis edileceği bildirildi. Haber 
ajansının yayınladığı açıklamada: “Cari yıl taslak devlet 
bütçesinde, enerji sektörünün gelişimi için 3 milyar 927,6 
milyon somoni (405,3 milyon $) tahsis edilecek. Yaklaşık 
2,1 milyar somoni (216,7 milyon $) ise Rogun Hidroelektrik 
Santrali’nin inşası için tahsis edilecek.”dendi. Rogun HES’in 
yapım işlerinin tamamlanması için devlet bütçesinden 
meblağ ayrılmasına 2019 yılında karar verilmişti.
2019 yılında santralin tamamlanması için devlet 
bütçesinden 4 milyar somoninin (412 milyon dolar) tahsis 
edilmesi planlanmış ve yapım için gerekli olan malzemeler 
alınmıştı. 2018 yılında Rogun HES için 4,7 milyar somoni 
(484 milyon dolar) tahsis edilmişti, bu oranın 2017 yılında 
tahsis edilen meblağdan 889 milyon somoni (91 milyon 
dolar) daha fazlaydı.
15 Ocak 2020 tarihinde Tacikistan Meclisi tarafından “Devlet 
Mülkiyetinin Özelleştirilmesi” yasasında yapılan bazı 
değişiklikler kabul edilmişti. Yasada yapılan değişiklikler 
sayesinde Rogun HES’in tamamlanması için yabancı 
yatırımcıların da ülkeye çekilmesinin önü açılmıştı.

TACİKİSTAN-ÇİN DIŞ TİCARET HACMİNDE ARTIŞ
Çin’in Tacikistan Büyükelçisi Liu Bin, Tacikistan ve Çin 
arasındaki dış ticaret hacminin ilişkilerin başladığı 1990’lı 
yıllardan bu yana, 2,7 milyon dolardan 600 milyon dolara 
seviyesine çıktığını açıkladı.
Tacikistan Telgraf Ajansı’nın tajikta.tj sitesinden alınan bilg-
iye göre, Tacikistan’ın başkenti Duşanbe kentindeki Taciki-
stan Millî Kütüphanesi’nde 24 Ocak 2020 tarihinde Şin-
can Uygur Özerk Bölgesi konulu fotoğraf sergisinin açılışı 
yapıldı. Açılışta konuşan Çin’in Tacikistan Büyükelçisi Liu 
Bin, Çin ve Tacikistan ilişkilerine değindi ve gazetecilerle 
Tacikistan-Çin arasındaki ekonomi verilerini paylaştı.
Büyükelçi Liu Bin: “2019 yılında Çin tarafından Tacikistan’a 
yapılan yatırımların toplam hacmi 210 milyon dolar. 90’lı 
yıllardan bu yana Çin tarafından Tacikistan’a yapılan 
yatırımların toplam hacmi ise 2,3 milyar dolar. Bu oran, 
Tacikistan’a yapılan tüm yatırımların % 50,5’ini oluşturuyor.” 
ifadelerini kullandı.
Tacikistan’da günümüzde 400’den fazla Çin sermayeli fir-
ma bulunuyor. Bu firmaların Tacikistan’ın en fazla vergi öd-
eyen firmaları olduğu bildirildi.
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TACİKİSTAN’IN DIŞ TİCARET HACMİNDE % 7,1 ARTIŞ
Tacikistan’ın dış ticaret hacminin 2019 yılında % 7,1 arttığı 
bildirildi.
Anadolu Ajansının aa.com.tr haber sitesinde paylaşılan  
bilgide Tacikistan Avesta İstatistik Ajansı’nın dış ticaret 
verilerine göre Tacikistan’ın 2019 yılındaki dış ticaret 
hacminin 2018 yılına göre % 7,1 oranında artarak, 4,52 
milyar dolara ulaştığı bildirdi.
Tacikistan Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı’nın 
verdiği bilgiye göre, Tacikistan’ın 2019’daki ihracat 
hacminin 1,2 milyar dolar, ithalat hacmininse 3,3 milyar 
dolara ulaştığı bildirildi.
Tacikistan, 2019 yılında toplamda 105 ülke ile ticaret yaptı. 
Tacikistan’ın ana ticaret ortaklarının başında Rusya (dış 
ticaret hacmi 1 milyar dolar), Kazakistan (dış ticaret hacmi 
957,5 milyon dolar) ve Çin (dış ticaret hacmi 660,9 milyon 
dolar) geliyor.

ÖZBEKİSTAN’A 2019’DA DIŞ YATIRIM ÜÇ KAT ARTTI

Özbekistan, 2019 yılında 13,3 milyar dolar hacminde 
yabancı sermaye ve dış kaynaklı fon çekti, bu oranın 
2018’deki orandan üç kat daha fazla olduğu ifade edildi.
Vlast.kz haber sitesinden alınan bilgide Özbekistan 
Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığının yatırım verilerine yer 
verildi. Verilere göre, Özbekistan 2019’da 9,3 milyar dolar 
hacminde doğrudan yabancı yatırım çekti ve uluslararası 
finans kurumlarından 4 milyar dolar fon sağladı, 2019’da 
yapılan toplam yabancı yatırım ve kredi hacmininse 13,3 
milyar doları bulduğu bildirildi.
Açıklamada, ana yabancı yatırımcıların Çin, Rusya ve 
Almanya olduğu belirtildi ve “Özbekistan ekonomisine 
yatırım yapan toplam ülke sayısı 50’yi aştı, en büyük 
yatırımcı ülkelerin payı toplam yatırım ve fonların %34’ünü 
oluşturuyor.” dendi. Bakanlığa göre yabancı sermayeli 
yatırımların sektörlerdeki yüzdelik dağılımları şöyle gelişti; 
elektrik sektörü % 7,5, metalürji % 4,6, tekstil sektörü % 
2,5, deri ve ayakkabı sektörü % 2,1, petrol ve gaz sektörü 
ise %2 olarak gerçekleşti.
Özbekistan, 2020 yılında devlet garantisi altında 7,1 
milyar dolar hacminde doğrudan yabancı yatırım çekmeyi 
planlıyor.

Devlet Başkanı Şavkat Mirziyoyev yönetimindeki şeffaflık 
politikaları sayesinde Özbekistan, farklı sektörlerde pek çok 
yabancı yatırımcıyı kendisine çekmeye başladı. Uzmanlar, 
değişen yatırım politikası sayesinde Özbekistan’ın 
Kazakistan ile yatırım konusunda giderek daha fazla 
rekabet edebilir duruma gelmeye başladığını belirtiyor.
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ÖZBEKİSTAN TACİKİSTAN’DA
 HİDROELEKTRİK SANTRAL İNŞA ETMEYİ PLANLIYOR

ÖZBEKİSTAN’DA TEKSTİL ÜRÜNLERİ İHRACATINDA ARTIŞ
Özbekistan’da 2019 yılında tekstil ürünlerinden özellikle 
kumaş ihracatında artış kaydedildiği bildirildi.
Centralasia.media haber sitesinden alınan bilgiye 
göre, Özbekistan’da tekstil ürünleri ihracatında artış 
sağlanmasında son yıllarda ülkede yürütülen sanayi 
reformlarının etkili olduğu bildirildi. 2019 yılı verilerine 
göre 1,6 milyar dolarlık tekstil ürünü ihraç edildiği belirtildi. 
Bu oran, genel ihracat hacminin %9,1’ini oluşturuyor ve 
2018 yılıyla karşılaştırıldığında %1,3 artış sağlandığını da 
gösteriyor.
İhraç edilen tekstil ürünlerinin önemli kısmını %56,9 ile 
pamuklu kumaşlar ve %21,8 ile trikotaj ürünleri oluşturuyor. 
2019 yılının başından beri Özbekistan’da imal edilen 432 
tür tekstil kumaşının 59 ülkeye ihraç edildiği ifade edildi.

grupları arasında müzakereler yapıldığı bildirildi.
Özbekistan Enerji Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre, 
projenin ilk aşamasında 282 milyon dolar maliyetindeki 
140 megavat güce sahip Yavan Hidroelektrik Santrali’nin 
inşa edilmesi planlanıyor. İkinci aşamada ise Zerevşan 
Nehri’nin diğer bir kolu olan Fan Nehri’ne 270 milyon dolar 
maliyetinde 135 megavat güce sahip bir hidroelektrik 
santralin inşa edilmesi planlanıyor.
Özbekistan’ın elektrik ihtiyacı için inşa edilecek olan 
hidroelektrik santrallerinin toplamda 1,4 milyar kilovatsaat 
elektrik enerjisi üretim kapasitesine sahip olacağı bildirildi.
2018 yılının Ağustos ayında iki ülkenin devlet başkanlarının 
katıldığı bir toplantıda, Özbekistan’ın iç piyasadaki elektrik 
enerjisi ihtiyacını karşılamak için Tacikistan’da 320 
megavat güce sahip iki hidroelektrik santralin yapılması 
gündeme gelmişti. Özbekistan’ın hâlihazırdaki elektrik 
üretim kapasitesi, iç talebi karşılamıyor. Bundan dolayı 
Özbekistan, iç talebi karşılamak için Kırgızistan ve 
Tacikistan’dan elektrik enerjisi ithal etmek zorunda kalıyor.
Resmî verilere göre, 2017 yılında Özbekistan’daki toplam 
enerji tüketim miktarı 60 milyar kilovatsaati aşmış durumda. 
Özbekistan Enerji Bakanlığı’nın verilerine göre 2030 
yılında iç piyasadaki elektrik enerjisi tüketiminin 105 milyar 
kilovatsaati aşacağı tahmin ediliyor.

Özbekistan’ın enerjide iç talebi karşılamak için Tacikistan’da 
hidroelektrik santrali inşa etmeyi planladığı bildirildi.
Centralasia.media haber sitesinden alınan bilgide, 
Özbekistan Enerji Bakanlığı Basın Servisi’nin konuyla 
ilgili 28 Ocak 2020 tarihli açıklamalarına yer verildi. 
Açıklamaya göre, Tacikistan’daki Zerefşan Nehri üzerinde 
bir hidroelektrik santralin inşa edilmesi konusunu görüşmek 
üzere Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te iki ülkenin çalışma 
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ÖZBEKİSTAN VE RUSYA’DAN 25 MİLYAR DOLARLIK PROJE ATILIMI
verildi. Özbekistan Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili olarak, 
Özbekistan ve Rusya’nın 2019-2024 arasındaki 5 yıllık 
dönemde toplam maliyeti 25 milyar dolar olan ortak projeleri 
hayata geçirmeyi planladığını belirtti. Açıklamaya göre, 
2019 yılı Ocak-Kasım döneminde, iki ülke arasındaki dış 
ticaret hacminin % 14,1 artarak, 5,8 milyar dolara yükseldiği 
de belirtildi.Özbekistan Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı 
açıklamada, 25 Aralık 2019 tarihinde Rusya’nın başkenti 
Moskova’da, Rusya ve Özbekistan Dışişleri Bakanlığı 
temsilcilerinin bir araya geldiği bilgisi verildi. Toplantıda, 
Özbekistan Devlet Başkanı Şavkat Mirziyoyev’in 2017 
yılının Nisan ayında Rusya’ya, 2018 yılının ekim ayında 
ise Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin’in Özbekistan’a 
düzenlediği resmî ziyaretleri çerçevesinde yapılan 
anlaşmalar masaya yatırıldı.
Toplantıda, 2019-2024 arasındaki 5 yıllık dönem için ticaret, 
ekonomi ve yatırım alanlarında toplam değeri 25 milyar 
dolar olan, iki taraflı projelerin hayata geçirilmesi de ele 
alındı. Ayrıca tarafların politika, ticaret, ekonomi, yatırım, 
kültür, toplum ve diğer konularında da iş birliği görüşmeleri 
gerçekleştirdiği bildirildi.

ÖZBEKİSTAN’DA GSYH 2019’DA % 5,5 BÜYÜDÜ

Özbekistan’da Gayrı Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYH), 2018’e 
göre % 5,5 artış kaydetti.
Kabar.kg haber sitesinden alınan bilgide, Özbekistan 
Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı tarafından yapılan açıkla-
maya yer verildi. Açıklamaya göre, 2019’da GSYH’nin bir 
önceki 2018 yılıyla karşılaştırıldığında % 5,5 artarak, 58,3 
milyar dolara ulaştığı bildirildi.
Bu son dönemde sanayi sektöründe % 6,4, inşaat 
sektöründe % 11,8, hizmet sektöründe % 6,1 artış 
sağlanırken, kişi başı GSYH’nin ise 2019’da % 13,6 artarak, 
1.741 dolara ulaştığı  belirtildi.
Ayrıca 2019 yılında yıllık enflasyonun % 15,2 olarak 
gerçekleştiği bilgisi verildi.
2018 yılında Özbekistan’da GSYH, % 5,1 artışla 407,5 trily-
on Özbekistan sumuna (42,5 milyar dolar) ulaşırken sanayi 
sektörü % 10,6, tarım, orman ve balıkçılık sektörü % 0,3, 
inşaat sektörü % 9,9, hizmetler sektörü % 5,4’lük artış gös-
termişti.
Özbekistan hükûmeti, 2019’da GSYH’nin ortalama % 5,4 
artmasını öngörmüşken, Dünya Bankası ise GSYH’nin 
2019’da % 5,5 artış göstereceği tahmininde bulunmuştu.

Özbekistan ve Rusya, toplam maliyeti 25 milyar dolar olan 
proje dizisini hayata geçirmeyi planlıyor.
Uz.sputniknews.ru haber sitesinden alınan bilgide, 
Özbekistan Dışişleri Bakanlığı’nın basın açıklamasına yer 
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ÖZBEKİSTAN’DAN 
600 MİLYON DOLARLIK RÜZGÂR ENERJİSİ SANTRALİ

Özbekistan’da 600 milyon dolarlık rüzgâr enerjisi santralinin 
kurulmasına yönelik iki taraflı anlaşma imzalandı.
Centralasia.media haber sitesinden alınan bilgide, 
Özbekistan Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığı Basın Servisi’nin 
açıklamalarına yer verildi. Açıklamaya göre Özbekistan 
Hükûmeti ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin Mubadala 
Yatırım Şirketi’ne (Mubadala Investment Company) bağlı 
Masdar Yenilenebilir Enerji Şirketi (Masdar Clean Energy 
Company) arasında 20 Ocak 2020 tarihinde yenilenebilir 
enerji alanında bir dizi projenin hayata geçirilmesine ilişkin 
anlaşmanın imzalandığı bildirildi.
İmzalanan anlaşmada, Masdar Yenilenebilir Enerji 
Şirketi’nin Özbekistan’ın Nevai Bölgesinde rüzgâr enerjisi 
santrali kurulumu için 600 milyon dolarlık yatırım yapılması 
öngörülüyor. Anlaşmaya göre, 400 MW güce sahip olacak 
santral, 2022 yılında devreye alınacak.
Masdar Şirketi, 2019 yılında Özbekistan’ın kamu-özel 
sektör ortaklıkları (PPP) aracılığıyla alternatif enerji sektörü 
yatırım ihalesini kazanmış ve o dönem, Özbekistan’ın 
Nevai Bölgesinde 100 MW güce sahip bir fotovoltaik enerji 
(güneş enerjisi) santralinin yapımı konusunda iki taraf 
arasında anlaşma imzalanmıştı.
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