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Türkmenistan ve Azerbaycan Hazar Denizi’ndeki “Dostluk” 
hidrokarbon sahasının ortak işletilmesi konusunda anlaşmaya 
vardı.
Anadolu Ajansı’nın sitesinden (aa.com.tr ) alınan haberde, 
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile 
Türkmenistan’daki mevkidaşı Raşit Meredov’un bir araya 
gelerek “Dostluk” petrol yatağında keşiflerin, işletmenin ve 
kullanımın iki ülke tarafından ortak yapılması konusundaki 
anlaşmaya imza attığı bildirildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev ile Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu 
Berdimuhammedov’un da video konferans yöntemiyle imza 
törenine katıldığı bilgisi verildi.
Anlaşmayı “tarihi bir anlaşma” olarak niteleyen Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı Aliyev, konuşmasında şunları ifade etti: 
“Bugünkü anlaşma Hazar’ın hidrokarbon kaynaklarının 
kullanılmasında yeni bir sayfa açıyor. Bu proje hem 
ülkelerimizin hem de komşularımızın enerji güvenliğini 
güçlendirecek. Bu proje, ihracat için büyük fırsatlar yaratacak 
ve böylece halklarımızın refahının yükselmesine olanak 
sağlayacak. Biz sadece Hazar’daki bir yatak konusunda 
anlaşma imzalamıyoruz, ilişkilerimizin gelecekteki gelişimi için 
önemli bir adım atıyoruz.”
Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov da 
anlaşma ile Hazar Denizi’nde Türkmenistan ile Azerbaycan 
arasındaki enerji iş birliğinin yeni bir aşamaya geçtiğini açıkladı 
ve başarılı iş birliğinin temelinde iki halk arasında yüzyıllara 

dayanan sağlam kardeşlik bağlarının bulunduğunu belirtti.
Vestikavkaza.ru sitesinden alınan bilgide ise, Azerbaycan 
Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi tarafından konuyla ilgili 
olarak kamuoyuyla paylaşılan açıklamalara yer verildi. Alınan 
bilgiye göre, Azerbaycan ve Türkmenistan arasındaki Hazar 
Denizi’nde yer alan “Dostluk” adlı hidrokarbon sahasının iki 
ülke tarafından ortak işletilmesi konusunda 21 Ocak 2021 
tarihinde anlaşmaya varıldığı ve Türk Dili Konuşan Ülkeler 
İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi/Türk Keneşi) tarafından söz 
konusu anlaşmadan duyulan memnuniyeti içeren bir mesaj 
yayınlandığı açıklandı.
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinden (Türk Konseyi) 
yapılan açıklamada, Azerbaycan ve Türkmenistan arasında 
Hazar Denizi’ndeki “Dostluk” hidrokarbon sahasının ortak 
işletilmesi konusunda anlaşma sağlanmasının Türk Konseyi 
ülkelerinin enerji alanındaki iş birliğini daha da güçlendireceği 
belirtildi.Türk Konseyinin resmi sosyal medya hesabından 
yapılan açıklamada, “Türk Konseyi, Türk dili konuşan ülkeler 
arasında enerji iş birliğini daha da artıracak olan ‘Dostluk’ 
hidrokarbon sahasının ortak araştırılması ve geliştirilmesi için 
kardeş Azerbaycan ve Türkmenistan tarafından alınan kararı 
memnuniyetle karşılamaktadır.” ifadelerine yer verildi.
Hazar Denizi’nde, Azerbaycan ve Türkmenistan’a ait alanların 
tam ortasında yer alan yatağın yaklaşık 60 milyon ton petrol, 
100 milyar metreküp doğal gaz rezervine sahip olduğu 
öngörülüyor.

TÜRKMENİSTAN VE AZERBAYCAN’DAN HAZAR DENİZİ ANLAŞMASI 
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KIRGIZİSTAN BÜYÜKELÇİSİ ÖMÜRALİYEV’DEN TÜRKİYE 
CUMHURBAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI OFİSİ BAŞKANLIĞINA ZİYARET

Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev’in, 
Türkiye Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç.
Dr. Salim Atay’ı ziyaret ettiği bildirildi.
Kırgızistan Dışişleri Bakanlığının mfa.gov.kg resmi internet 
sitesinden alınan bilgide, konuyla ilgili olarak kamuoyuyla 
paylaşılan açıklamalara yer verildi. Alınan bilgiye göre, 
Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev’in 30 

Aralık 2020 tarihinde Türkiye Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları 
Ofisi Başkanı Doç.Dr. Salim Atay’ı makamında ziyaret ettiği 
açıklandı.
Yapılan görüşmede, Büyükelçi Ömüraliev’in Kırgızistan Hükümeti 
tarafından ülkede yapılması planlanan reformlar hakkında bilgi 
verdiği belirtildi.
Türkiye’de son yıllarda birçok alanda yapılan ve yapılmakta 
olan reformlar hakkında açıklama yapan İnsan Kaynakları Ofisi 
Başkanı Atay’ın ise üniversite mezunlarının devlet kurumlarında 
istihdam edilebilmesi için genç kadroların hazırlanmasına yönelik 
yürütülen dijital çevrimiçi sistem konusunda bir sunum yaptığı, 
ayrıca Türkiye’de devlet memurluğu hizmetinde kaliteyi artırmak 
için hayata geçirilen ileri derece meslekî gelişim sistemi hakkında 
da bilgi verdiği kaydedildi.
Görüşme sonunda tarafların, iki ülke arasındaki bilgi ve tecrübe 
alışverişini ilerletmek için ilgili devlet organları arasında doğrudan 
temasların geliştirilmesi ve buna yönelik iş birliği yapılması 
konusunda anlaşma sağladığı ifade edildi.

Türk dünyası liderlerinin, Kırgızistan’da yapılan referandum ve 
cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Cumhurbaşkanı Sadık 
Caparov’u telefonla arayarak tebrik ettiği bildirildi.
Anadolu Ajansı’nın (AA) aa.com.tr haber sitesinden alınan bilgiye 
göre, Kırgızistan’da geçtiğimiz 10 Ocak 2021 Pazar günü yapılan 
referandum ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini Sadır Caparov’un 
kazandığının açıklanmasının ardından Kazakistan, Türkiye ve 
Özbekistan liderlerinin Cumhurbaşkanı Caparov’u telefonla 
arayarak kutladığı, Rusya’nın ise tebrik mesajı yayınladığı 
açıklandı.
Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya 
göre, Cumhurbaşkanı Kasım Comart Tokayev’in, Kırgızistan’daki 
cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Sadır Caparov’u telefonla 
arayarak tebrik ettiği, Tokayev’in görüşmede Kazakistan’ın kardeş 
Kırgızistan ile dostluk, iyi komşuluk ve stratejik ortaklık ruhu 
içinde iş birliğinin daha da geliştirilmesine olan kararlılığını ifade 
ettiği kaydedildi. Caparov’un da Tokayev’i Kazakistan’da yapılan 
parlamento seçimlerinin başarıyla tamamlanması dolayısıyla 
tebrik ederek, Kazakistanlı mevkidaşının daveti üzerine 
Cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk yurt dışı resmî ziyaretini Kazakistan’a 
gerçekleştireceği dile getirildi.
Kabar Haber Ajansından yapılan açıklamaya göre, Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kırgızistan’ın yeni 
Cumhurbaşkanı Sadık Caparov’u telefonla arayarak kutladığı, 
kardeş Kırgızistan halkına huzur, barış ve güven temennilerinde 
bulunduğu, Caparov’un ise “Türkiye ile ilişkilerimizi bugünkünden 
daha güçlü kılmaya ve üst seviyelere taşımaya çaba sarf 
edeceğiz.” ifadelerini kullandığı belirtildi.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev’in, 
cumhurbaşkanlığı seçimlerinden galip çıkması ve Kırgızistan 
Anayasasında değişiklikleri içeren referandumda halkın büyük 
çoğunluğunun “Evet” demesi hasebiyle Caparov’u tebrik ettiği, 

Caparov’un ise özellikle son aylarda karşılaşılan zorlukların 
üstesinden gelinmesine yardımları ve koronavirüs salgınına 
karşı verilen mücadeleye destekleri için kardeş Özbekistan’a 
şükranlarını sunduğu bildirildi. Yapılan görüşmede tarafların, 
ülkeler arasında daha önce yapılan anlaşmaların pratikte 
uygulanmasının önemine dikkat çekildiği; sınır güvenliği, dış 
ticaret hacminin artırılması, sanayi, enerji ve tarımda iş birliğinin 
güçlendirilmesi, bölgeler arası ilişkilerin ve yardımlaşma 
faaliyetlerinin genişletilmesi, ulaşım ağının genişletilmesi 
konularında yapılmakta olan ortak çalışmalara dikkat çekildiği 
ifade edildi.
Türk Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Genel 
Sekreter Baghdad Amreyev, Kırgızistan’da Cumhurbaşkanı 
seçilen Sadır Caparov’u kutlayarak, “Türk devletleriyle geleneksel 
bağlarını güçlendireceğinizi ve geleceğe emin adımlarla 
ilerleyeceğinizi ümit ediyoruz.” ifadesini kullandı. Amreyev, 
Caparov’un seçilmesinin Kırgızistan halkı için hayırlı ve uğurlu 
olması temennisinde bulundu.

TÜRK DÜNYASI LİDERLERİNDEN 
KIRGIZİSTAN’IN YENİ CUMHURBAŞKANI CAPAROV’A KUTLAMA
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AZERBAYCAN BİŞKEK’TE OKUL VE PARK İNŞA ETMEYİ PLANLIYOR

Azerbaycan’ın, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te okul ve park 
inşa etmeyi planladığı, Azerbaycan’ın Bişkek Büyükelçisi 
Hidayet Orucev ve Bişkek Büyükşehir Belediye Başkan Vekili 
Balbak Tülöbayev’in bir araya gelerek, konuya ilişkin bir 
görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.
Kırgızistan’daki AKIpress Haber Ajansının akipress.org 
sitesinden alınan bilgide, Kırgızistan’ın Bişkek Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı Basın Servisi’nin konuyla ilgili yaptığı 
açıklamalara yer verildi. Alınan bilgiye göre, Azerbaycan’ın, 
Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te okul ve park inşa etmeyi 
planladığı, Azerbaycan’ın Bişkek Büyükelçisi Hidayet 
Orucev ve Bişkek Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Balbak 

Tülöbayev’in 15 Ocak 2021 tarihinde bir araya gelerek, okul 
ve park yapımına ilişkin bir görüşme gerçekleştirdiği açıklandı.
Taraflar arasında yapılan görüşmede, Kırgızistan’ın başkenti 
Bişkek’in güneyindeki bir alana Azerbaycan-Kırgızistan 
Dostluk Parkı ve Kök Car yerleşim bölgesine ise 550 öğrenci 
kapasiteli bir ortaokul inşa edilmesinin masaya yatırıldığı, 
hayata geçirilmesi planlanan projelerin giderlerinin Azerbaycan 
devleti tarafından karşılanacağı belirtildi.
Belediye Başkan Vekili Tülöbayev’in, iki ülke arasındaki 
dostane ilişkilerin güçlendirilmesinin Kırgızistan ve Bişkek 
için önemli olduğunu, Bişkek’in altyapısının iyileştirilmesine 
verilen desteklerden ötürü Azerbaycan’a şükranlarını sunduğu 
kaydedildi.
5,5 hektarlık bir alana kurulması planlanan dostluk parkında 
çeşmeler, süs havuzları, amfitiyatro, çardaklar ve çocuklar için 
oyun alanları bulunacak.
Park projesinin Bişkek Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı 
Bişkek Baş Mimarlık Ofisi (Bişkek Glav Arhitektura), ortaokul 
projesinin ise Rusya merkezli Gorproyekt Mimarlık ve Tasarım 
Şirketi tarafından geliştirildiği de gelen bilgiler arasında.
Daha önce Azerbaycan’ın Bişkek Büyükelçisi Hidayet Orucev 
ve Bişkek Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Surakmatov 7 
Mart 2019 tarihinde bir araya gelerek, Azerbaycan tarafından 
başkent Bişkek’e okul ve park yapımına ilişkin taraflar arasında 
mutabakat zaptı imzalamıştı.

TÜRKİYE’DEN KIRGIZİSTAN’DAKİ 
AHISKA TÜRKLERİNE TIBBİ MALZEME YARDIMI

Türkiye tarafından koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla 
mücadele kapsamında Kırgızistan’da yaşayan Ahıska 
Türklerine tıbbi malzeme yardımında bulunulduğu bildirildi.
Anadolu Ajansı’nın (AA) aa.com.tr haber sitesinden alınan 
bilgiye göre, Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından Dünya 
Ahıska Türkleri Birliğinin (DATÜB) koordinasyonunda 
koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 
Kırgızistan’da yaşayan Ahıska Türklerine tıbbi malzeme 
yardımı yapıldığı, gönderilen tıbbi malzemelerin 18 Ocak 
2021 tarihinde Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’e ulaştığı 
açıklandı.
Türkiye Bişkek Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı 
Müsteşar Yekta Kamil Noyan tarafından içerisinde 20 bin 
adet cerrahi maske, 1.200 adet N95 tipi maske, 1.500 adet 
koruyucu tulum, 7 adet ateş ölçer, 1 adet yapay solunum 
cihazı, 200 adet dezenfektan, 115 adet siperlik ve çeşitli 
antiviral ilaç bulunan tıbbi malzeme kolilerinin, Kırgızistan 
Ahıska Türkleri Derneğine törenle teslim edildiği belirtildi.
Türkiye tarafından gönderilen tıbbı malzemelerinin Kovid-
19’la mücadelede çok önemli olduğunu belirten Ahıska 
Türkleri Derneği Başkanı Atamşa Dursunov, yaptığı 
konuşmada “Teslim aldığımız tıbbı malzemeleri halka 

ulaştıracağız. Türkiye yönetimine, Dışişleri Bakanlığına ve 
DATÜB’e teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
Gürcistan’ın Ahıska Bölgesi’nde yüzyıllardır barış ve 
huzur içinde yaşayagelmiş yaklaşık 100 bin Ahıska Türkü, 
Sovyetler Birliği’nde Stalin yönetimi tarafından alınan 
kararla 14 Kasım 1944 tarihinde Kırgızistan, Kazakistan ve 
Özbekistan’a sürgün edilmişti. 
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KIRGIZİSTAN KAZAKİSTAN’LA ARASINDAKİ DEMİR YOLU HATTINI 
ELEKTRİKLİ TRENLER İÇİN MODERNİZE EDECEK

KIRGIZİSTAN DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI 
İBRAYEV HİNDİSTAN BÜYÜKELÇİSİ DİMRİ’Yİ KABUL ETTİ

Kırgızistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Sagınbek İbrayev’in, 
Hindistan’ın Bişkek Büyükelçisi Alok Amitabh Dimri’yi 
bakanlıkta kabul ettiği bildirildi.
Kabar.kg sitesinden alınan bilgide, Kırgızistan Dışişleri 
Bakanlığı Basın Servisi’nin konuyla ilgili olarak kamuoyuyla 
paylaştığı açıklamalara yer verildi. Alınan bilgiye göre, 
Kırgızistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Sagınbek İbrayev ve 
Hindistan’ın Bişkek Büyükelçisi Alok Amitabh Dimri’nin, 25 
Ocak 2021 tarihinde bakanlıkta bir görüşme gerçekleştirdiği 
açıklandı.
Görüşmede, eğitim, turizm, film endüstrisi, tarım ve diğer 
alanlarda ikili projelerin hayata geçirilmesine ilişkin konuların 
ele alındığı belirtildi.
Büyükelçi Dimri, ülkedeki tarım ürünlerinin üretimi için 
ortak kooperatifler kurulmasının yanı sıra Kırgızistan’daki 
şifalı bitkilerin özelliklerinin araştırılması ve bunlara dair 
katalogların oluşturulması konusunda ikili iş birliği yapılmasıyla 
ilgilendiklerini de dile getirdi.

Bakan Yardımcısı İbrayev ise iki ülke arasındaki ortak projeleri 
hayata geçirme çabalarının yakında gerçeğe dönüşeceğine 
olan güvenini ifade etti.
Toplantının son bölümünde tarafların, stratejik ortaklığın 
daha da geliştirilmesine yönelik 2021 Dostluk ve Kültür Yılı 
çerçevesinde etkinliklerin düzenlenmesi konusunda görüş 
alışverişinde bulundukları da gelen bilgiler arasında.

Kırgızistan’ın, Kazakistan’la arasındaki Lugovoy-Balıkçı 
demir yolu hattını elektrikli trenlere uygun hâle getirmek için 
modernize etmeyi planladığı bildirildi.
Sputnik.kg sitesinden alınan bilgide, Kırgızistan Başbakanlık 
Basın Servisi’nin konuyla ilgili olarak kamuoyuyla paylaştığı 
açıklamalara yer verildi. Yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan 
Başbakanlığı tarafından 25 Ocak 2021 tarihinde ülkedeki 

demir yolu taşımacılığının geliştirilmesine ilişkin yeni bir yol 
haritasının belirlendiği, bu yol haritası çerçevesinde Kırgızistan 
ve Kazakistan arasındaki Lugovoy-Balıkçı demir yolu 
hattının 2023-2025 yılları arasında elektrifikasyon sistemiyle 
donatılmasının planlandığı açıklandı.
Lugovoy-Balıkçı demir yolu hattının elektrifikasyon sistemiyle 
donatılması sayesinde hattın kapasitesinin artırılmasının 
hedeflendiği, aynı zamanda dizel yakıt bağımlılığının ve çevre 
kirliliğinin de azaltılmasının planlandığı belirtildi.
Elektrifikasyon sistemi projesinin teknik fizibilite çalışmaları 
ve pratikte hayata geçirilmesi için uluslararası finans 
kuruluşlarından kredi desteği alınacağı, proje maliyetinin bir 
kısmının ise hattın devreye girmesiyle elde edilecek işletme 
maliyetlerindeki tasarruflardan karşılanacağı bilgisi verildi.
Lugovoy-Balıkçı demir yolu hattı, elektrifikasyon sistemiyle 
donatıldığında yük ve yolcu lokomotiflerinin yerini elektrikli 
lokomotiflerin almasının önünün açılacağı, böylelikle 
atmosfere karbon monoksit, nitrojen oksit, kükürt dioksit gibi 
kirletici gazların salınımının % 100 azalacağı kaydedildi.
Kırgızistan’ı, Kazakistan ve diğer ülkelere bağlayan ana demir 
yolu arteri olan Lugovoy-Balıkçı demir yolu hattı, tek yönlü 
hat bir olup 321,5 kilometrelik uzunluğa sahip. Hattın 60,3 
kilometresi Kazakistan’ın Jambıl Bölgesinde, 261,2 kilometresi 
ise Kırgızistan’ın Isık Köl Bölgesinde bulunuyor.
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KAZAKİSTAN VE ÖZBEKİSTAN ABD İLE YATIRIM ORTAKLIĞI KURDU

KAZAKİSTAN’DA METALÜRJİ ENDÜSTRİSİNDE %2,6 BÜYÜME
Geride bıraktığımız 2020 yılının 12 aylık sonuçlarına göre, 
ülkedeki metal imalat sanayinde olumlu yükselişin devam 
ettiği, metalürji endüstrisindeki üretimin % 2,6, renkli metal 
üretiminin ise % 2,8 oranında artış gösterdiği belirtildi.
Kazakistan’ın en büyük maden üreticisi olan Kazakmıs Şirketi 
tarafından rafine bakır üretiminin % 5, külçe altın üretiminin 
% 35 ve granül gümüş üretiminin % 17 oranında artırıldığı; 
Kazakistan Elektroliz Şirketi’nin ise birincil alüminyum 
üretiminde artışa gittiği bilgisi verildi.
Tav Ken Altın Şirketinin altın üretimini % 4, gümüş üretimini % 
46,7 artırdığı, şirketin % 99,9 saflıkta altın üretimiyle Londra 
Külçe Piyasası Birliği’nin (London Bullion Market Association 
- LBMA) sertifikasına sahip olduğu kaydedildi. Bilindiği üzere 
bu sertifikaya sahip olan değerli metaller, kısıtlama olmaksızın 
tüm dünya borsalarında alım satımlarda kullanabiliyor.
Ayrıca, ülkedeki demir madeni imalatındaki büyümenin % 4,1 
oranında gerçekleştiği; Kostanay şehrinde yapı malzemesi 
demiri imalatı yapan Avrasya Hazar Demir Şirketi’nin (Evraz 
Caspian Stal), inşaat demiri üretim hacmini % 7 artırdığı da 
gelen bilgiler arasında.

Kazakistan metalürji endüstrisinin üretim hacminin, geçtiğimiz 
2020 yılında % 2,6 oranında büyüdüğü bildirildi.
Kazakistan’ın resmî Kazakstanskaya Pravda Gazetesi’nin 
Kazpravda.kz sitesinden alınan bilgiye göre, Kazakistan 
metalürji endüstrisinin üretim hacminin, geçtiğimiz 2020 
yılında % 2,6 oranında büyüdüğü açıklandı.

Kazakistan, Özbekistan ve Amerika Birleşik Devletleri 
hükümetleri arasında Orta Asya Yatırım Ortaklığı kurulduğu 
bildirildi.
Kazakistan.kz sitesinden alınan bilgide, ABD’nin Özbekistan 
Büyükelçiliği tarafından konuyla ilgili olarak 7 Ocak 2021 
tarihinde yapılan açıklamalara yer verildi. Alınan bilgiye göre, 
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kazakistan ve Özbekistan 
hükümetleri arasında Orta Asya Yatırım Ortaklığı’nın 
kurulduğu, ABD tarafından yatırım ortaklığı bütçesine 1 milyar 
dolarlık bir katkı sağlandığı açıklandı.
ABD Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, bölgesel 
ticaret ortaklığını ve ekonomik istikrarı tesis etmek için diğer 
bölge ülkelerinin de bu yatırım ortaklığına katılmasının 
hedeflendiği; ABD merkezli Uluslararası Finans Kurumu 
(IFC), Kazakistan merkezli Astana Uluslararası Finans 
Merkezi (AIFC) ve Özbekistan Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığı 
bünyesindeki bu yatırım otaklığının, 1 milyar dolarlık bir bütçeyi 
5 yıl boyunca bölgedeki özel sektörün ve ülkeler arası ticari 
bağların güçlendirilmesi çerçevesinde planlanan projeleri 
desteklemek için kullanacağı belirtildi.
Orta Asya Yatırım Ortaklığı çerçevesinde ABD tarafından 
sağlanan 1 milyar dolarlık bütçenin, Orta Asya’daki ekonomik 
istikrarı destekleme çabalarını ilerletmede önemli bir adım 
olduğu kaydedildi.
Açıklamada “C5+1 formatıyla (beş Orta Asya ülkesi ve ABD) 
yürütülecek olan yatırım ortaklığı, Orta Asya’daki ülkelerin 
birbiri arasındaki ticari ilişkileri canlandıracak, böylelikle 
bölgesel kalkınmaya ve istikrarının sağlamasına yardımcı 

olacak. Özellikle küresel Kovid-19 salgınından dolayı oluşan 
ekonomik istikrarsızlığın giderilmeye çalışıldığı bir süreçte söz 
konusu bu yatırım ortaklığı önemli rol üstlenecektir.” ifadeleri 
kullanıldı.
ABD’nin eski Dışişleri Bakanı John Kerry tarafından 26 
Eylül 2015 tarihinde ilgili ülkelerin dış işleri bakanları 
düzeyindeki toplantıyla temelleri atılan C5+1 Formatı, beş 
Orta Asya ülkesi Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, 
Kırgızistan ve Tacikistan ile ABD’yi ilgilendiren meselelerde 
dış işleri bakanları düzeyinde bir araya gelinerek, diplomatik 
müzakereler yapılan yeni bir oluşum olarak göze çarpıyor. 
C5+1’in kurulmasındaki temel noktayı, ABD’nin Orta Asya 
ülkeleriyle küresel ve bölgesel sorunları müzakere ederek, 
gerektiğinde bölge ülkeleriyle iş birliği alanlarını genişletme 
politikaları oluşturuyor. 
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KAZAKİSTAN’DA SPUTNİK V’NİN 
KİTLESEL AŞILAMA SÜRECİ ŞUBAT’TA BAŞLIYOR

Kazakistan’da içinde bulunduğumuz yılın Şubat ayından 
itibaren koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Rusya’nın 
Sputnik V aşısının kitlesel aşılama sürecine geçileceği 
duyuruldu.
Liter.kz sitesinden alınan bilgide, Kazakistan Sağlık Bakanı 
Aleksey Tsoy’un konuyla ilgili olarak Bakanlar Kurulu’nda 
yaptığı açıklamalara yer verildi. Alınan bilgiye göre, Başbakan 
Askar Mamin başkanlığında yeni kurulan hükümetin 19 Ocak 
2021 tarihindeki toplantısında ülkedeki koronavirüs (Kovid-19) 
salgınının ele alındığı, Kazakistan Sağlık Bakanı Aleksey 
Tsoy’un toplantıda sunduğu raporda 1 Şubat 2021 tarihinden 
itibaren ülkede Rusya’nın Sputnik V aşısının kitlesel aşılama 
sürecine geçileceği açıklandı.
Ülkedeki toplu aşılamanın 6 aşamada yürütüleceği bilgisini 
paylaşan Tsoy, ilk etapta yaklaşık 100.000 kişiyi bulan, 
enfeksiyon riski yüksek sağlık çalışanlarının Şubat ayında 
aşılanmaya başlanacağı; Mart ayında öğretmenler ve 
üniversitelerde görevli öğretim üyeleri, Nisan ayında ise 
anaokulu düzeyindeki eğitim kurumlarında çalışanlar ile 
öğrencilerin, daha sonraki aylarda ise tüm vatandaşların 
aşılanmaya başlanacağını belirtti.
2021 yılı sonuna kadar yaklaşık 6 milyon kişiye aşı yapılmasının 
planlandığını belirten Bakan Tsoy, yerli QazKovid-in aşısının 
henüz üçüncü faz deneme aşamasında olduğunu da aktardı.
Kazakistan Başbakanı Askar Mamin tarafından geçtiğimiz 

4 Aralık 2020 tarihinde yapılan açıklamada, ülkede salgına 
karşı kitlesel aşılama uygulamasının yakında başlatılacağı 
duyurulmuştu.
Daha önce Cumhurbaşkanı Kasım Comart Tokayev ile Rusya 
Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Sputnik V aşısının 
üretimiyle ilgili varılan anlaşma kapsamında, 16 Kasım 2020 
tarihinde Kazakistan’ın Jambıl Bölgesinde 7 milyar tenge 
(16,5 milyar dolar) maliyetle aşı üretim merkezinin kurulmaya 
başlandığı açıklanmış, kurulacak tesisin yıllık 30-60 milyon doz 
aşı üretimine sahip olacağı ve tesiste koronavirüs (Kovid-19) 
dışında kuş gribi, bruselloz, dermatit gibi hastalıklara karşı aşı 
üretilmesinin planlandığı da ifade edilmişti.

KAZAKİSTAN’DA 
PARLAMENTO SEÇİMLERİNİN KESİN SONUÇLARI AÇIKLANDI

Kazakistan’da 10 Ocak 2021 tarihinde yapılan parlamento 
seçimlerinin kesin sonuçlarının açıklandığı, seçimleri 
iktidardaki Nur Otan Partisi’nin kazandığı bildirildi.
Kabar.kg sitesinden alınan bilgide, Kazakistan Merkez Seçim 
Komisyonu Sekreteri Sabila Mustafina’nın konuyla ilgili olarak 
12 Ocak 2021 tarihinde kamuoyuyla paylaştığı açıklamalara 
yer verildi. Alınan bilgiye göre, Kazakistan’da geçtiğimiz 10 
Ocak 2021 tarihinde yapılan parlamento seçimlerinin kesin 

sonuçlarının açıklandığı, seçimleri iktidardaki Nur Otan 
Partisi’nin kazandığı duyuruldu.
Kazakistan Merkez Seçim Komisyonu’nca yapılan açıklamaya 
göre, 10 Ocak’ta yapılan milletvekili seçiminde ülke içi ve 
dışında 7 milyon 241 bin 562 vatandaşın oy kullandığı belirtildi.
Seçime katılan 5 siyasi parti arasından iktidardaki Nur Otan 
Partisi’nin toplamda 5 milyon 148 bin 74 (yüzde 71,9) oy 
alarak birinci, Ak Yol Demokratik Partisi’nin 792 bin 828 (yüzde 
10,95) oyla ikinci, Kazakistan Halk Partisi’nin ise 659 bin 19 
(yüzde 9,10) oyla üçüncü olduğu kaydedildi.
Seçimde Auıl (Köy) Halk-Demokratik Partisi’nin 383 bin 23 
oy (yüzde 5,29), Adal (Dürüst) Partisi’nin ise 258 bin 618 oy 
(yüzde 3,57) alarak, parlamentoya girmek için gerekli yüzde 7 
barajını geçemediği bilgisi verildi.
Böylece Kazakistan’da Parlamento’nun alt kanadı olan Meclis’in 
7. döneminde 5 yıl görev yapacak 107 milletvekilliğinden 98’ini 
Nur Otan (76), Ak Yol (12) ve Kazakistan Halk (10) partilerinin 
paylaşacağı, diğer 9 milletvekilinin ise Kazakistan Halk 
Asamblesi üyelerinden oluşacağı ifade edildi.
Meclis ve Senatodan oluşan iki kameralı yapıya sahip 
Kazakistan Parlamentosu, anayasa gereği “devletin en yüksek 
yasama organı” olarak tanımlanıyor. 
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KAZAKİSTAN BAŞBAKANI MAMİN TÜRKİSTAN BÖLGESİNDE 
DEVAM EDEN YATIRIM PROJELERİNİ İNCELEDİ

Kazakistan Başbakanı Askar Mamin’in, Türkistan Bölgesinde 
yapımı devam eden yatırım projelerini ziyaret ederek 
incelemelerde bulunduğu bildirildi.
Kazakistan’ın resmî Kazakstanskaya Pravda Gazetesi’nin 
Kazpravda.kz haber sitesinden alınan bilgide, Kazakistan 
Başbakanlığı Basın Servisi’nin konuyla ilgili olarak 
kamuoyuyla paylaştığı açıklamalara yer verildi. Alınan bilgiye 
göre, Kazakistan Başbakanı Askar Mamin’in 21 Ocak 2021 
tarihinde Türkistan Bölgesi’ne çalışma ziyareti düzenlediği, 
bu kapsamda Türkistan şehrinde hayata geçirilmekte olan 
yatırım projelerinin inşa sürecini yerinde incelediği ve bir dizi 
ziyaret gerçekleştirdiği açıklandı.
Başbakan Mamin’in, Türkistan şehrinde yapımı devam 
eden Türkiyeli Sembol İnşaat tarafından kamu-özel ortaklığı 
modeliyle inşa edilmekte olan Kervan Saray Çok Fonksiyonlu 
Turistik Kompleksi, Uluslararası Ortak Sağlık Komisyonu 
(Joint Commission International- JCI) akreditasyonuna uygun 
şekilde kurulmakta olan 570 yatak kapasiteli hastane, tiyatro 
binası, modern kütüphane, Nursultan Nazarbayev Park ve 
Botanik Bahçesi projelerinin inşa süreçlerini incelediği, ayrıca 
Hampton Oteli ve Uluslararası Turizm Üniversitesi’ni de ziyaret 
ettiği belirtildi.
Başbakan Mamin’in, Türkistan’da bahar aylarında 
düzenlenmesi planlanan Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği 
Konseyi (Türk Konseyi) 8. Zirvesi için yapılan hazırlıklar 

TÜRKİYELİ ŞİRKET 
KAZAKİSTAN’DA BİLİM VE TEKNOLOJİ MERKEZİ KURACAK

Khabar.kz sitesinden alınan bilgiye göre, Türkiye merkezli 
Görkem İnşaat ve Ticaret Limitet Şirketi tarafından 
Kazakistan’ın Almatı şehrinde bilim ve teknoloji merkezi 
kurulmasının planlandığı, bu çerçevede  El Farabi Kazakistan 
Millî Üniversitesi ile 22 Ocak 2021 tarihinde uzun vadeli bir 
yatırım anlaşmasının imzalandığı açıklandı.
Farabi Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin, El Farabi Üniversitesi 
kampüsüne yapılmasının kararlaştırıldığı, Türkiyeli şirketin 1 
milyar dolarlık yatırıma hazır olduğu belirtildi.
Anlaşma kapsamında El Farabi Üniversitesi tarafından 
yönetilecek merkezde inovasyon, biyomedikal ve bilgi teknolojisi 
(BT) alanlarında üç bölümün yer alacağı kaydedildi.
Görkem İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Osman Mimarsinanoğlu 

yaptığı konuşmada: “Çok büyük bir proje, 1 milyar dolar yatırım 
yapmayı planlıyoruz. Türkiyeli ve Kazakistanlı geleceğin bilim 
insanları burada yetişerek çalışmalar yapacak. İlk etapta 500 
kişiye istihdam sağlamayı, ileride bu sayını 1.000’e çıkarmayı 
planlıyoruz.” ifadelerini kullandı.
El Farabi Üniversitesi Rektörü Galimkair Mutanov ise “Küresel 
koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla ülkemizde alanında 
uzman sağlık çalışanlarının yetişmesi için bu alana yatırımcı 
çekilmesi çok önemli. Cumhurbaşkanı Kasım Comart Tokayev, 
yabancı yatırımcılarla doğrudan çalışılması gerektiğini her 
zaman söylüyor. Kazakistan’da eğitim sektörüne bugüne kadar 
bu kadar büyük bir yatırım yapılmamıştı. Uzun yıllara dayanan 
çalışmalar sonucu artık yeni bir kalite standardı seviyesine 
ulaşacağız. Söz konusu proje önümüzdeki dört yıl içinde hayata 
geçirilecek.” diye konuştu.
Merkezde yüksek teknoloji bilgisayarın yer alacağı, 
bilgisayarların Çin Hükümeti tarafından hibe edileceği, ayrıca 
merkezde multidisipliner (çok branşlı) bir klinik ve araştırma 
laboratuvarının da kurulacağı bilgisi verildi.
Yatırımcıların, projenin ilk etabının inşasına içinde bulunduğumuz 
2021 yılında başlamayı planladığı, inşaatın tamamlanmasının 
ardından şirketin tesisleri modern ekipmanlarla donattıktan 
sonra Kazakistanlı yetkililere devrinin yapılacağı da gelen 
bilgiler arasında.

hakkında bir toplantı gerçekleştirdiği de kaydedildi.
Başbakan Mamin ve beraberindeki Türkistan Bölge Valiliği 
yetkilileri, Özbekistan merkezli elektrikli ev aletleri üreticisi Artel 
Elektronik Şirketi (Artel Electronics) ve Birleşik Krallık merkezli 
Orbis Yatırım Yönetimi Şirketler Grubu (Orbis Investment 
Management) ile Kazakistan iştiraki arasında yapılan iş birliği 
anlaşmasının imza törenine katıldı. Anlaşma çerçevesinde, 
Türkistan’da mutfak fırını ve elektrikli su ısıtıcıları üreten bir 
fabrikanın kurulacağı, fabrikanın yatırım maliyetinin 36 milyar 
tenge (85,5 milyon dolar) olduğu, yıllık 1 milyon adet ev aleti 
üretim kapasitesine sahip olacak tesis sayesinde 2.100 kişiye 
iş imkânı sağlanacağı bilgisi verildi.
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TÜRKİYE VE KAZAKİSTAN ARASINDAKİ DIŞ TİCARET HACMİ 
NAHÇIVAN KORİDORU SAYESİNDE ARTACAK

KAZAKİSTAN VE ÖZBEKİSTAN HIZLI TRENLE BAĞLANACAK

Türkiye ve Kazakistan arasındaki dış ticaret hacminin, 
Azerbaycan ile Nahçıvan’ı ve Türkiye’yi kara yolu ile birleştirecek 
Nahçıvan Koridoru sayesinde artabileceği bildirildi.
Anadolu Ajansı’nın (AA) aa.com.tr haber sitesinden alınan 
bilgide, Kazakistanlı ekonomi uzmanlarının konuyla ilgili olarak 
25 Ocak 2021 tarihinde yaptığı açıklamalara yer verildi. Alınan 
bilgiye göre, Azerbaycan’la Nahçıvan’ı ve Türkiye’yi birleştirecek 
Nahçıvan Koridoru’nun, Türkiye ve Kazakistan arasındaki dış 
ticaret hacmini de artırma potansiyeline sahip olduğu açıklandı.
Kazakistanlı ekonomi uzmanı Jubayev, AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, yeni kurulacak Nahçıvan Koridoru’nun Orta 
Asya’nın jeostratejik konumunu güçlendireceğini söyledi.
Kazakistan ile Azerbaycan’ın Hazar Denizi’nde karşılıklı yük 
gemilerini kabul edebilecek kapasitede limanları bulunduğuna 
dikkat çeken Jubayev, “Bu limanlar sayesinde Avrupa veya 
Çin’den gelecek ticari yükleri Rusya veya İran’a bağlı kalmadan 
kendi aramızda doğrudan ulaştırma imkânına sahip oluyoruz.” 
diye konuştu.
Jubayev, Kazakistan’ın şu anda Rusya üzerinden ve Bakü-
Tiflis-Kars demiryolu ile Avrupa’ya yük taşıdığını ifade ederek, 
“Nahçıvan Koridoruyla Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan 
arasında ‘kardeş ülkeler güzergâhı’ oluşturulabiliriz. Böylece 
Türkiye’nin Orta Asya ve Çin’e ulaşımı daha da kolaylaşacaktır. 
Bizim de Türkiye üzerinden Akdeniz ve Avrupa’ya çıkış yolumuz 
genişleyecek. En önemlisi de Türk devletleri arasında karşılıklı 
gidiş-geliş artacak.” değerlendirmesinde bulundu.
Çin’in kara yolu yükünün yüzde 50’si, demir yolu yükünün ise 
yüzde 10’unun Kazakistan üzerinden Avrupa’ya gittiğini belirten 
Jubayev, “Şu an Çin Avrupa’ya malları çoğunlukla Rusya 
üzerinden taşıyor. Ancak Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattına 
alternatif bir güzergâhın açılmasıyla bu durum değişebilir.” 
ifadesini kullandı. Jubayev, Nahçıvan Koridoru’nun açılması 

ile bölgedeki turizm sektörünün çok olumlu etkileneceğini de 
sözlerine ekledi.
Koridorun, Türkiye ile Kazakistan arasında karşılıklı ticaretin 
artmasına imkân sağlayabileceğini belirten Kazakistan 
Ekonomi Araştırma Enstitüsü Uzmanı Madiyar Kenjebolat ise 
“Söz konusu koridor üzerinden ülkemizde Kazakistan-Türkiye 
ortak iş birliğinde kurulan tesis sayısı artabilir. Türkiye’den 
getirilecek hammadde ile Kazakistan’da imalat yapılarak 
Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) çerçevesinde vergiden muaf 
bir şekilde Rusya pazarına çıkılabilir. Aynı tesisler, Kazakistan-
Çin sınırında bulunan Horgos Serbest Ticaret Bölgesi’nde de 
kurulabilir.” ifadesini kullandı.
Nahçıvan Koridoru’nun Kafkasya’daki ülkelere önemli bir 
avantaj sağlayacağına işaret eden Kazakistanlı finans uzmanı 
Sabit Rısbayev “Söz konusu koridorla Tarihi İpek Yolu yeniden 
canlanacak.” dedi.
Dağlık Karabağ’da 44 gün süren savaşın ardından Rusya, 
Azerbaycan ve Ermenistan arasında yapılan anlaşma 
çerçevesinde Azerbaycan’la Nahçıvan’ı birleştiren Nahçıvan 
Koridoru’nun oluşturulmasına karar verilmişti.

Kazakistan’ın Türkistan şehri ile Özbekistan’ın başkenti Taşkent 
arasında hızlı tren seferleri için bir demir yolu hattının inşa 
edilmesinin planlandığı bildirildi.
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun haber kanalı Trthaber.
com sayfasından alınan bilgide, Kazakistan Başbakanı Askar 
Mamin’in konuyla ilgili olarak Bakanlar Kurulu’nda yaptığı 
açıklamalara yer verildi. Alınan bilgiye göre, Kazakistan 
Cumhurbaşkanı Kasım Comart Tokayev’in başkanlığında 

Bakanlar Kurulunun 26 Ocak 2021 tarihinde toplandığı, 
Başbakan Mamin’in toplantıda Kazakistan’ın Türkistan şehriyle 
Özbekistan’ın başkenti Taşkent arasında hızlı tren seferleri için 
demir yolu hattının inşa edileceğini duyurduğu açıklandı.
Başbakan Mamin, toplantıda Kazakistan’da içinde 
bulunduğumuz 2021 yılında turizm sektöründe toplam değeri 
1,1 trilyon tenge (2,6 milyar dolar) olan yatırım projelerinin 
hayata geçirilmesine yönelik çalışmaların başlatılacağını ifade 
etti.
Özellikle, ülkede turizm altyapısının güçlendirilmesine yönelik 
önemli adımların atılacağını belirten Mamin, Kazakistan’dan 
Özbekistan’a ulaşacak hızlı tren hattının inşa edilmesinin 
planlandığı bilgisini paylaştı.
Söz konusu hızlı tren hattının, Türkistan ile Taşkent şehirlerini 
bağlayan uygun bir güzergâh üzerinde yapılmasının 
planlandığını ifade eden Başbakan Mamin ayrıca, en yakın 
zamanda Türkistan-Çimkent-Taşkent güzergâhında inşaatı 
başlatılacak hızlı tren hattıyla turist sayısını artırmayı 
amaçladıklarını açıkladı.
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TACİKİSTAN’DA TARIMSAL KALKINMA İÇİN 
65,5 MİLYON DOLAR BÜTÇE AYRILMASI GÜNDEMDE

TACİKİSTAN’A 2020’DE 
EN ÇOK ÇİN, ÖZBEKİSTAN VE TÜRKİYE İNSANİ YARDIM GÖNDERDİ

Tacikistan’da ülkedeki tarımsal kalkınma için 65,5 milyon 
dolar bütçe ayrılmasının gündemde olduğu bildirildi.
Avesta.tj sitesinden alınan bilgide, Tacikistan Ekonomik 
Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı Basın Servisi’nin konuyla 
ilgili olarak kamuoyuyla paylaştığı açıklamalara yer verildi. 
Alınan bilgiye göre, Tacikistan’da ülkenin gayri safi yurt 
içi hasılasında (GSYİH) önemli bir paya sahip olan tarım 
sektörünün gelişmesi için devlet bütçesinden 2021 yılında 
yaklaşık 741 milyon somoni (65,5 milyon dolar) ayrılmasının 
planlandığı açıklandı.
Bakanlığın yaptığı açıklamada, geride bıraktığımız 2020 
yılının ilk on bir ayında gerçekleşen tarımsal üretim rakamları 
da paylaşıldı. 2020 yılında Tacikistan’daki tüm tarım 
sektörlerindeki tarımsal üretim hacminin 31,4 milyar somoni 
(2,7 milyar dolar) olarak gerçekleştiği, 2019 yılının aynı 
dönemine göre bu oranda % 8,5 artış yaşandığı belirtildi.
Ülkedeki bitkisel üretim sektöründe %7,6 ve hayvancılık 
sektörünün üretim hacminde ise % 11,1 artış kaydedildiği 
bilgisi verildi.

Tacikistan’a geçtiğimiz 2020 yılında en çok Çin, Özbekistan ve 
Türkiye’nin insani yardımda bulunduğu bildirildi.
Kabar.kg sitesinden alınan bilgide, Tacikistan Devlet İstatistik 
Kurumu tarafından konuyla ilgili olarak kamuoyuyla paylaşılan 

açıklamalara yer verildi. Alınan bilgiye göre, Tacikistan’a 
geride bıraktığımız 2020 yılının ilk 8 ayında 54 ülkeden 33,6 
milyon dolarlık insani yardım gönderildiği, en çok yardımın 
Çin, Özbekistan ve Türkiye tarafından yapıldığı açıklandı.
Bu dönemde Tacikistan’a gönderilen 14,2 bin ton insani 
yardımların arasında gıda ürünleri, tıbbi malzeme ve diğer 
yardım kalemlerinin yer aldığı belirtildi.
Tacikistan Devlet İstatistik Kurumu’nun yaptığı açıklamada en 
çok yardım gönderen ülkeler arasında % 41,3’lük oranla Çin’in 
ilk sırada yer aldığı, bu ülkeyi % 12,3’lük oranla Özbekistan, % 
11,7’lik oranla Türkiye’nin izlediği kaydedildi.
2019 yılında Tacikistan’a dünyanın 55 ülkesinden toplamda 
54,7 milyon dolarlık 18,3 bin ton insani yardım gönderilmişti.
Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra 9 Eylül 1991 tari-
hinde bağımsızlığını ilan eden Tacikistan’ın başlıca ekonomik 
kaynakları arasında tarımda pamuk, maden rezervinde ise 
alüminyum, altın, çinko, kurşun ve bakır yer alıyor.

Kamuoyuyla paylaşılan açıklamada ayrıca, 846,5 bin tonun 
üzerinde buğday, 989,1 bin tonun üzerinde patates, 404 bin 
ton pamuk ve diğer tarımsal ürün kategorisinde ise 1,5 milyon 
tonun üzerinde üretim yapıldığı da gelen bilgiler arasında.
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Tacikistan’ın, uzun yıllardan beri yapımı devam eden İstiklol 
(Anzob) Tüneli’nin tamamlanması çerçevesinde İran’la tekrar 
anlaşma imzaladığı bildirildi.
Çekoslovakya merkezli Özgür Avrupa Radyosu’nun (Radio 
Free Europe/Radio Liberty, RFE/RL) Tacikistan şubesinin 
(Radio Ozodi) rus.ozodi.org sitesinden alınan bilgiye göre, 
Tacikistan’ın başkenti Duşanbe ile ikinci büyük şehri Hocent’i 
birbirine bağlayan Anzob Geçidinde bulunan İstiklol Tüneli’nin 
tamamlanması çerçevesinde Tacikistan’ın 20 Ocak 2021 
tarihinde İran’la tekrar anlaşma imzaladığı açıklandı.
İran basınında çıkan haberlere göre, söz konusu anlaşmanın 
imza törenine Tacikistan Ulaştırma Bakanı Azim İbrohim 
ile İran’ın Duşanbe Büyükelçisi Muhammettaki Saberi ve 
İranlı Farob İnşaat Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Vakili’nin katıldığı, anlaşma kapsamında İstiklol Tünelinde 
havalandırma, aydınlatma, güvenlik ve yangın söndürme 

TACİKİSTAN İSTİKLOL TÜNELİ’NİN 
TAMAMLANMASI İÇİN İRAN’LA ANLAŞMA İMZALADI

ROMANYA TÜRKMENİSTAN GAZININ AVRUPA’YA ARZINA SICAK BAKIYOR

için gerekli ekipmanların tasarım, tedarik ve kurulumunun 
yapılmasının planlandığı belirtildi.
Tacikistanlı Ulaştırma Bakanı İbrohim, imza töreninde yaptığı 
konuşmada İstiklol (Anzob) Tüneli’nin yapımına Sovyet 
döneminde başladığını, ancak çeşitli nedenlerle tünelin 
bitirilemeyip yarım kaldığını ifade etti.
Başkent Duşanbe’nin 80 km kuzeyinde bulunan İstiklol 
(Anzob) Tüneli 5 km uzunluğa sahip. 1988 yılında yapımına 
başlanan tünelde, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra 
1993 yılında inşaat işleri askıya alınır. Tacikistan Hükümeti 
1999 yılında tünel çalışmalarına yeniden başlar, 2003 yılında 
Tacikistan ve İranlı Sobir Şirketi arasında tünelin inşasının 
tamamlanmasına yönelik anlaşma imzalanır ve İranlı inşaat 
şirketleri tünel çalışmasına dâhil olur.
Tacikistan Cumhurbaşkanı İmomali Rahmon ve dönemin İran 
Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın katıldığı törenle 
tünel, 26 Temmuz 2006 tarihinde iç aydınlatma ve havalandırma 
sistemleri olmadan devreye alınır. Bir süre sonra sürücüler, 
tünelin içindeki yeraltı suyu sızıntısı nedeniyle trafiğin güvenli 
olmadığından şikâyet etmeye başlar. 2011 yılında tüneldeki 
yer altı suları sebebiyle drenaj çalışması yapılır, ancak bugüne 
kadar aydınlatma ve su sızıntısı sorunu çözülebilmiş değildir.
2003 yılında Tacikistan ve İranlı Sabir Şirketi arasında yapılan 
anlaşmaya göre, İran tarafı projeye 31 milyon dolar ayırmıştı, 
bunun 10 milyon doları hibe, 21 milyon doları da kredi olarak 
tahsis edilmişti, Tacikistan Hükümeti ise projeye 7,8 milyon 
dolar katkı sağlamıştı.

Romanya’nın, Türkmenistan doğal gazının Avrupa ülkelerine 
arzı konusuna sıcak baktığı bildirildi.
Turkmenportal.com sitesinden alınan bilgide, Romanya 
Ekonomi, Enerji ve İş Çevresi Bakanlığının konuyla ilgili 
olarak yaptığı açıklamaya dikkat çekildi. Alınan bilgiye göre, 
Bakanlığın açıklamasında Nabucco Doğalgaz Boru Hattının 
(Güney Gaz Koridoru) Avrupa’ya enerji tedariki açısından 
büyük önem taşıdığı, Avrupa ülkelerine doğal gaz tedariki 
konusunda Türkmenistan’ın Güney Gaz Koridoru projesine 
katkı sağlayabileceği açıklandı.
Romanya Ekonomi, Enerji ve İş Çevresi Bakanlığı tarafından 
yapılan açıklamada, doğal gaz rezervi sıralamasında 
Türkmenistan’ın dünyada 4. sırada yer aldığı, Azerbaycan’ın 
ana tedarikçisi olduğu güney doğal gaz koridoruna 
Türkmenistan’ın uzun vadede katkı sağlaması konusuna 
iyimser bakıldığı belirtildi.
Geride bıraktığımız 2020 yılının Şubat ayında Azerbaycan’ın 
başkenti Bakü’de düzenlenen Güney Gaz Koridoru Danışma 
Konseyi’nin 5. Toplantısında da iki ülke yetkililerinin bu konuyu 
dile getirdikleri kaydedildi.
Tred Haber Ajansının haberine göre, Romanya’nın 

Türkmenistan doğal gazıyla ilgilendiği, bu doğrultuda 
Romanyalı devlet enerji sektörü temsilcileri tarafından 2019 
yılının Haziran ayında Türkmenistan’a resmi bir ziyarette 
bulunulduğu ifade edildi.
Güney Gaz Koridoru projesini başından beri önemseyen 
Romanya’nın, gelecekte Kuzey-Güney Ulaşım Koridoru’nun 
bir bölümüne dâhil olmaya yönelik adımlar attığı da gelen 
bilgiler arasında.
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Türkmenistan ve Pakistan arasındaki ikili ticari iş birliğinin 
güçlendirilmesi adına Türkmenistan’ın İslamabad Büyükelçisi 
Atacan Movlamov ve Pakistan Başbakanının Ticaret 
Danışmanı Abdül Rezak Davud’un bir araya geldiği bildirildi.
Turkmenportal.com sitesinden alınan bilgide, Bağımsız 
Devletler Topluluğu’nun (BDT) Sng.today (Sng.segodnya) 
tarafından konuyla ilgili olarak yapılan habere yer verildi. Alınan 
bilgiye göre, Türkmenistan ve Pakistan’ın ikili ticari iş birliğini 
güçlendirmeyi planladığı, bu doğrultuda Türkmenistan’ın 
İslamabad Büyükelçisi Atacan Movlamov ve Pakistan 
Başbakanının Ticaret Danışmanı Abdül Rezak Davud’un 7 
Ocak 2021 tarihinde bir araya geldiği açıklandı.
Tarafların görüşmede, iki ülke arasındaki ticari ilişkiler ve bu 
ilişkilerin geliştirilmesi konularını masaya yatırdığı belirtildi.
Potansiyel iş birliği konularının da ele alındığı toplantıda, 
iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin artırılmasına yönelik 
adımların atılması gerektiği ifade edildi.
Pakistan-Türkmenistan Dış Ticaret Ortak Çalışma Grubu’nun 
yakın gelecekte gerçekleştirileceği üçüncü toplantısında, iki 
ülke arasındaki ticari iş birliği olanaklarının çok yönlü olarak 
gündeme geleceği kaydedildi.

TÜRKMENİSTAN VE PAKİSTAN 
TİCARİ İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEYİ PLANLIYOR

TÜRKMENİSTAN 2020’DE 
ÇİN’E 39 MİLYAR METREKÜP DOĞAL GAZ İHRAÇ ETTİ

Türkmenistan’ın, Batı-Doğu Doğal Gaz Boru Hattı (West-East 
Gas Pipeline) aracılığıyla Çin’e geçtiğimiz 2020 yılında 39 
milyar metreküp doğal gaz arzı yaptığı bildirildi.
Bağımsız Devletler Topluluğu’nun (BDT) Sng.today (Sng.
segodnya) haber sitesinden alınan bilgide, Çin’in resmî Xinhua 
Tongxunshe Haber Ajansı’nın konuyla ilgili olarak yaptığı 
haberine yer verildi. Alınan bilgiye göre, Türkmenistan’dan 
Batı-Doğu Doğal Gaz Boru Hattı (West–East Gas Pipeline) 
aracılığıyla Çin’e geçtiğimiz 2020 yılında 39 milyar metreküp 
doğal gaz arzının yapıldığı, 2019’nun aynı dönemiyle 
karşılaştırıldığında bu oranda artış kaydedildiği açıklandı.
Hattın işletmesini yapan Petrochina Batı Doğal Gaz Boru 
Hattı Şirketi (Petrochina West Pipeline Company) ise yaptığı 
açıklamada, 2021 Ocak ayı itibariyle Türkmenistan’dan Çin’e 
günlük 100 milyon metreküp doğal arzının gerçekleştirilmekte 
olduğu belirtildi.

Xinhua Tongxunshe Haber Ajansı’nın verdiği bilgiye göre, 2009 
yılının Aralık ayında hizmete giren doğal gaz boru hattının 11 
yıldır istikrarlı ve güvenli bir şekilde çalıştığı dile getirildi.
Şirketin açıkladığı bilançoya göre, boru hattı ile bugüne 
kadar toplamda 336 milyar metreküplük doğal gaz arzının 
gerçekleştiği, arzı yapılan doğal gazdan Çin’in 27 eyalette, 
özerk bölgelerde ve Hong Kong Özel Yönetim Bölgesinde 
ikamet eden 500 milyondan fazla insanın yararlandığı; boru 
hattı ile nakli yapılan doğal gazın Çin’in toplam tüketiminin % 
15’inden fazlasına tekabül ettiği ifade edildi.
Türkmenistan’ın, geçtiğimiz 2020 yılının Eylül ayı verilerine 
göre, Çin’in en büyük doğal gaz tedarikçisi konumunda olduğu 
bilgisi verilmişti.
Ayrıca, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulı 
Berdimuhamedov’un, Çin’in yeni atanan Büyükelçisi Qian 
Naicheng’i 13 Ocak 2020 tarihinde kabul ettiği, Büyükelçi 
Naicheng’in Berdimuhamedov’a güven mektubunu sunduğu, 
Türkmenistan’ın girişimiyle BM Genel Kurulu tarafından kabul 
edilen 2021 Uluslararası Barış ve Güven Yılı dolayısıyla 
Büyükelçinin Berdimuhamedov’u tebrik ettiği de gelen bilgiler 
arasında.
Türkmenistan’dan başlayarak, Özbekistan ve Kazakistan 
üzerinden Çin’e uzanan Batı-Doğu Doğal Gaz Boru Hattı, 
Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Korgas’ı (Horgos) geçerek, 
Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi’ne kadar yol alıyor. Çin’in ilk 
uluslararası doğal gaz boru hattı olan Batı-Doğu Doğal Gaz 
Boru Hattı, yılda 60 milyar metreküplük bir doğal gaz nakil 
kapasitesine sahip bulunuyor.

2021 Türkmenistan-Pakistan Ortak Hükümetler Arası 
Komisyonu 6. Toplantısının düzenlenmesi, Pakistan’ın 
Gwadar ve Türkmenistan’ın Türkmenbaşı deniz limanları 
arasında mutabakat zaptının imzalanması konularının da 
toplantıda dile getirildiği bilgisi verildi.
Daha önce Türkmenistan mallarının Pakistan’ın Gwadar ve 
Karaçi deniz limanlarından demir yolu ve kara yolu ile transit 
olarak aktarılması teklif edilmiş, Pakistan Başbakanının 
Danışmanı Davud ise bu teklife sıcak baktığını bildirmişti.



12

TÜRKMENİSTAN’DA 
YENİ DOĞAL GAZ KOMPRESÖR İSTASYONU DEVREYE ALINDI

ABD’Lİ ÇOK ULUSLU TEKNOLOJİ ŞİRKETİ ÖZBEKİSTAN’DA OFİS AÇACAK
ABD’li çok uluslu teknoloji şirketi Apple’ın, Özbekistan’da ofis 
açmaya hazırlandığı bildirildi.
Gazeta.uz sitesinden alınan bilgide, Özbekistan Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Bakanlığı Basın Servisi Başkanı 
Şerzod Ahmatov’un konuyla ilgili olarak 4 Ocak 2021 tarihinde 
kamuoyuyla paylaştığı açıklamalara yer verildi. Alınan bilgiye 
göre, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te ABD’li çok uluslu 
teknoloji şirketi Apple’ın ofis açmayı planladığı açıklandı.
Tüketici elektroniği, bilgisayar yazılımı, kişisel bilgisayar (PC) 
tasarlayan, geliştiren ve pazarlayan ABD merkezli çok uluslu 
Apple şirketinin, geçtiğimiz 2020 yılında elde ettiği 260 milyar 
dolar gelirle ve 1,6 trilyon dolar piyasa değeriyle en büyük 
teknoloji şirketleri arasında olduğu belirtildi.
Bakanlığın Basın Servisi Başkanı Ahmatov, Güney Koreli 
teknoloji şirketi Samsung’un Özbekistan’da dört ofisinin 
olduğu bilgisini verdi.
Geride bıraktığımız 2020 yılının Nisan ayında Apple 
Uluslararası Dağıtım Şirketi (Apple Distribution International), 
Google, Samsung, Netflix ve buna benzer bazı şirketlerin, 
bireylere teknoloji hizmeti sağlayan yabancı şirketler olarak 

Türkmenistan’da yapımı tamamlanan doğal gaz 
kompresör istasyonunun, Cumhurbaşkanı Gurbangulı 
Berdimuhamedov’un da katıldığı törenle devreye alındığı 
bildirildi.
Centralasia.news sitesinden alınan bilgide, Türkmenistan 
Devlet Haber Ajansı’nın (Turkmenistan Segodniya) konuyla 
ilgili olarak kamuoyuyla paylaştığı açıklamalara yer verildi. 
Alınan bilgiye göre, Türkmenistan’ın Lebap Bölgesine bağlı 
Çarçöv şehrinin Malay doğal sahasında yapımı tamamlanan 
doğal gaz kompresör istasyonunun, Cumhurbaşkanı 
Gurbangulı Berdimuhamedov’un da katıldığı törenle 15 Ocak 
2021 tarihinde devreye alındığı açıklandı.
12 hektarlık bir alana kurulan ve yıllık doğal gaz nakil 
kapasitesi 30 milyar metreküp olan kompresör istasyonunun, 

188 km uzunluğundaki Malay-Bahtiyarlık hattı aracılığıyla 
Batı-Doğu Doğal Gaz Boru Hattı’na (West-East Gas Pipeline) 
bağlanacağı, böylelikle Türkmenistan’dan Çin’e yapılan doğal 
gaz ihracatının iki katına çıkarılacağı belirtildi.
Projenin, Türkmenistan Doğal Gaz Kurumu (Türkmengaz) 
ile İngiltere merkezli Petro Gas Şirketler Grubu iş birliğinde 
hayata geçirildiği, doğal gaz kompresör ekipmanlarının ise 
Siemens Enerji Şirketine bağlı olarak petrol ve doğal gaz 
sistemleri üreten Dresser-Rand Şirketler Grubu tarafından 
sağlandığı bilgisi verildi.
Kompresör istasyonundaki ünitelerin her birinin günlük 45 
milyon metreküp doğal gaz nakil kapasitesine sahip olduğu, 
tesisin kurulum faaliyetlerinin % 80’inin tamamlandığı, kalan 
bölümlerin ilerleyen dönemlerde devreye alınacağı kaydedildi.
Batı-Doğu Doğal Gaz Boru Hattı aracılığıyla Orta Asya’dan 
Çin’e günümüze kadar toplamda 336 milyar metreküpten 
fazla doğal gaz ihraç edildiği, bunun % 85’i’nin Türkmenistan 
tarafından sağlandığı ifade edildi.
Türkmenistan doğal gazının, Rusya merkezli petrol ve doğal 
gaz şirketi Gazprom ile yapılan 5 yıllık anlaşma kapsamında 
Orta Asya Doğal Gaz Boru Hatları üzerinden Rusya’ya ihraç 
edildiği de gelen bilgiler arasında.
Türkmenistan’da bulunan dünyanın en büyük doğal gaz 
sahalarından biri olan Galkınış’taki doğal rezervlerinin 27 
trilyon metreküp olduğu tahmin ediliyor.

Özbekistan’da vergi mükellefiyeti kaydı yaptırmıştı.
Geçtiğimiz 2020 yılının ilk 10 ayında Özbekistan’ın cep 
telefonu ithalatının, yıllık 79,9 binden 781,7 bin adede çıkarak 
10 kat arttığı, bu cihazların çoğunluğunun Çin ve Vietnam’dan 
ithal edildiği de gelen bilgiler arasında.



13

ÖZBEKİSTAN TACİKİSTAN’DA SAHRA HASTANESİ KURACAK

Free Europe/Radio Liberty, RFE/RL) Özbekistan şubesinin 
(Ozodlik Radiosi) haberine göre, hastanenin kurulmasına 
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev’in 2018 yılının 
Mart ayında Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’ye yaptığı ziyaret 
kapsamında karar verildiği kaydedildi.
Özbekistan tarafından küresel koronavirüsle mücadele 
kapsamında geçtiğimiz 2020 yılının Mayıs ayında Tacikistan’a 
bir grup sağlık uzmanı gönderilmiş, bunun yanında salgının 
başladığı ilk günlerden bu yana komşu ülke Tacikistan’a birkaç 
kez insani yardım malzemesi ulaştırılmıştı.
Ayrıca Özbekistan’ın, koronavirüsle mücadelede destek olmak 
amacıyla Kırgızistan’ın üç bölgesinde sahra hastanelerinin 
inşası ve tıbbi ekipman tedariki için tam finansman desteği 
sağladığı da gelen bilgiler arasında.

Özbekistan’ın, koronavirüs salgınıyla mücadelede destek 
olmak amacıyla Tacikistan’da sahra hastanesi kurmayı 
planladığı bildirildi.
Knews.kg sitesinden alınan bilgide, Tacikistan’ın Asia-Plus 
Haber Ajansı’nın konuyla ilgili olarak yaptığı haberine yer 
verildi. Alınan bilgiye göre, Özbekistan tarafından küresel 
koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede destek olmak 
amacıyla Tacikistan’ın Hatlon Bölgesine bağlı Kubodiyon 
ilçesinde bir sahra hastanesi kurmayı planladığı açıklandı.
Özbekistan’ın daha önce 2018 yılında bu bölgede kurmaya 
başladığı tıp merkezi alanına inşa edilecek olan sahra 
hastanesinin, Özbekistan Devlet Petrol ve Doğal Gaz Şirketi 
(Özbekneftegaz) tarafından finanse edileceği belirtildi.
Asia-Plus Haber Ajansı’nın konuyla ilgili yaptığı haberde “Sahra 
hastanesine kurumu yapılacak olan yeni tıbbi ekipmanlar 
sayesinde hastalarda ortaya çıkması muhtemel koronavirüs 
(Kovid-19) enfeksiyonu kısa sürede tespit edilecek. Böylelikle 
koronavirüs testi pozitif çıkan hastaların ivedilikle en yakın 
hastaneye sevk süreci başlatılmış olacak.” ifadeleri yer aldı.
Özbekistan tarafından Tacikistan’ın Kubodiyon ilçesine 
kurulmakta olan hastanenin inşasına 2018’in ikinci yarısında 
başlanmıştı. Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında ise yeni kurulacak 
olan sahra hastanesi için gerekli malzemelerin kara yolu ile 
nakli gerçekleştirilmişti. Hastanelerin, 2021 yılının ilkbahar 
aylarında hazır hâle getirilmesi planlanıyor.
Çekoslovakya merkezli Özgür Avrupa Radyosu’nun (Radio 

ÇİNLİ OTOMOTİV ŞİRKETİ ÖZBEKİSTAN’DA FABRİKA KURUYOR

Çinli otomotiv markası Dongfeng Şirketinin, Özbekistan’da 
hafif ticari araç ve minibüs montaj fabrikası kuracağı bildirildi.
Centralasia.media sitesinden alınan bilgide, Özbekistan 
Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev’in 28 Aralık 2020 tarihinde 
açıkladığı 2021 Yılı Yatırım Programında konuyla ilgili olarak 
kamuoyuyla paylaştığı ifadelere yer verildi. Alınan bilgiye 
göre, Çinli otomotiv markası Dongfeng Şirketi tarafından 
Özbekistan’ın Cizzak Serbest Ticaret Bölgesinde hafif ticari 

araç ve minibüs montaj fabrikası kurulacağı açıklandı.
Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in kamuoyuyla paylaştığı 2021 
Yılı Yatırım Programına göre, 2023 yılına kadar Cizzak 
Serbest Ticaret Bölgesinde faaliyete geçecek olan araç 
montaj fabrikasının inşat maliyetinin 16,2 milyon doları 
bulacağı, bu maliyetin 10,5 milyon dolarının yabancı yatırımcı 
ve uluslararası finans kuruluşlarınca tahsis edilen krediler 
aracılığıyla, 5,6 milyon dolarının ise Auto Motors Asia Limitet 
Şirketi’nin öz kaynakları tarafından karşılanacağı bilgisi verildi.
Kurulması planlanan otomotiv montaj fabrikasının üretim 
kapasitesinin yıllık 27 bin araç olacağı, fabrikada iki hafif ticari 
ve bir minibüs olmak üzere üç ayrı tip araç üretiminin yapılacağı, 
söz konusu fabrikanın hâlihazırda inşaat aşamasında olduğu 
kaydedildi.
İlk etapta fabrikada 1 ila 1,5 ton yük taşıma kapasitesine sahip 
1.080 adet hafif ticari araç üretiminin yapılmasının planlandığı 
da gelen bilgiler arasında.
1969 yılında Çin’in Hubei eyaletine bağlı Wuhan şehrinde 
kurulan Dongfeng Şirketi, Çin’deki en büyük otomotiv üreticileri 
arasında yer alıyor.
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PAKİSTAN TRANS-AFGANİSTAN DEMİR YOLU PROJESİ İÇİN FİNANS 
KURULUŞLARINA KREDİ ÇAĞRI MEKTUBU GÖNDERİYOR

Pakistan Başbakanı İmran Han’ın, Afganistan, Özbekistan ve 
Pakistan arasında inşa edilmesi planlanan demir yolu projesi 
için uluslararası finans kuruluşlarına kredi çağrı mektubu 
gönderilmesini onayladığı bildirildi.
Anadolu Ajansı’nın (AA) aa.com.tr haber sitesinden alınan 
bilgiye göre, Pakistan Başbakanı İmran Han’ın Özbekistan, 
Afganistan ve Pakistan arasında inşa edilmesi planlanan 
Trans-Afganistan Demir Yolu Projesi için uluslararası finans 
kuruluşlarından 4,8 milyar dolarlık kredi talebini içeren 
“müşterek çağrı mektubunu” 30 Aralık 2020 tarihinde 
imzaladığı açıklandı.
Pakistan’ın başkenti İslamabad’da düzenlenen imza törenine 
Pakistan Başbakanı Han’ın yanı sıra Özbekistan Ulaştırma 
Bakanı İlhom Mahkamov’un da katıldığı belirtildi. Yapılan 
görüşmede Başbakan Han ile Özbekistan Ulaştırma Bakanı 
İlhom’un, “Mezar-ı Şerif-Kabil-Peşaver” arasında Trans-
Afganistan Demir Yolu Projesi’nin takip edilmesi konusunda 

mutabık kaldıkları bilgisi verildi.
Böylece Afganistan ve Özbekistan liderlerince imzalanan 
müşterek çağrı mektubunun, Pakistan Başbakanı Han 
tarafından da imzalanmış olduğu kaydedildi.
Söz konusu çağrı mektubu ile üç ülke arasında yapılması 
planlanan Trans-Afganistan Demir Yolu Projesi için uluslararası 
finans kuruluşlarından 4,8 milyar dolarlık kredi talep edilecek.
Başbakan Han’ın Danışmanı Abdul Rezak Davud, yaptığı 
açıklamada proje ile Pakistan ve Özbekistan’ın, Afganistan 
üzerinden demir yolu ile birbirine bağlanacağını ifade etti. 
Davud, proje sayesinde Pakistan’ın Orta Asya ülkelerine 
de ulaşacağını söyleyerek, Afganistan ile ticaret anlaşması 
sürecinin devam ettiğini ve benzer nitelikte bir ticari anlaşmanın 
Özbekistan ile de imzalanacağını kaydetti. “2021 yılının Ocak 
ayında Özbekistan’a bir ziyaret planlıyorum. Ziyaretimle birlikte 
projenin, dış ticaret hacminin artmasına hizmet edeceğine 
inanıyorum” ifadelerini kullanan Davud’un, proje şartlarının 
Özbekistan ile karara bağlandığını, Afganistan tarafıyla ise 
görüşmelerin devam ettiğini de sözlerine eklediği bildirildi.
Demir yolunun, yolcu ve ticari yük taşımacılığında 
kullanılacağını belirten Pakistan Ulaştırma Bakanı Azam 
Han Svat, Pakistan’ın daha önce 2.655 km uzunluğunda bir 
demir yolu projesini başlatarak, Çin ile ekonomik bir koridor 
oluşturmaya çalıştığını dile getirdi.
Daha önce Özbekistan, Rusya, Kazakistan, Afganistan ve 
Pakistan arasında 11 Aralık 2018 tarihinde Mezar-ı Şerif-
Kabil-Peşaver Demir Yolu Projesi’nin inşası için ortak çalışma 
grubu ve mali konsorsiyumun oluşturulmasına ilişki protokol 
imzalanmıştı.

TÜRKİYE 2020’DE ÖZBEKİSTAN’DA EN ÇOK FİRMA KURAN ÜLKE OLDU
Türkiye’nin 2020 yılında Özbekistan’da en çok ticari işletme 
kuran ülke olduğu, Türkiye’yi Rusya ve Çin’in takip ettiği 
bildirildi.
Dünya.com sitesinden alınan bilgide, Özbekistan Devlet 
İstatistik Komitesi’nin konuyla ilgili olarak kamuoyuyla 
paylaştığı açıklamalara yer verildi.  Alınan bilgiye göre, 
Özbekistan’da geride bıraktığımız 2020 yılında 1.715 yabancı 
sermayeli şirketin faaliyete geçtiği, Türkiye’nin 305 şirket ile ilk 
sırada yer aldığı, Türkiye’yi 265 şirket ile Rusya ve 147 şirket 
ile Çin’in takip ettiği açıklandı.
Komitenin verilerine göre, geçtiğimiz 2020 yılında faaliyete 
geçen 1.715 yabancı sermayeli şirketin arasında Türkiye, 
Rusya ve Çin’in ardından 110 şirket ile Kazakistan, 77 şirket 
ile Güney Kore’nin geldiği belirtildi.
Yabancı sermayeli şirketlerin, Özbekistan’ın en çok başkent 
Taşkent, Semerkant ve Surhanderya bölgelerinde kurulduğu, 
yabancı iş adamlarının en fazla sanayi, ticaret, inşaat ve tarım 
sektörlerine yatırımda bulunduğu bilgisi verildi. 1 Ocak 2021 
tarihi itibarıyla ülkedeki yabancı sermayeli şirketlerin toplam 
sayısının 11.781’e ulaştığı, 2019’da yabancı sermayeli şirket 
sayısının 3.330 olarak gerçekleştiği de gelen bilgiler arasında.
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ÖZBEKİSTAN’DA RÜZGÂR ENERJİSİ ÇİFTLİĞİNİN YAPIMI İÇİN SUUDİ 
ARABİSTAN’DAN 1,4 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Özbekistan’da kurulması planlanan rüzgâr enerjisi çiftliğinin 
yapımı için Suudi Arabistan ile 1,4 milyar dolarlık yatırım 
anlaşması imzalandığı bildirildi.
Kabar.kg sitesinden alınan bilgide, Özbekistan Yatırım ve 
Dış Ticaret Bakanlığı Basın Servisi’nin konuyla ilgili olarak 
kamuoyuyla paylaştığı açıklamalara yer verildi. Alınan 
bilgiye göre, Özbekistan Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı 
Sardor Umurzakov ile Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid 
al-Falih arasında 17 Ocak 2021 tarihinde videokonferans 
yöntemiyle bir görüşme düzenlendiği, görüşme sonucunda 
Özbekistan’da kurulması planlanan rüzgâr enerjisi çiftliğinin 
yapımı için Suudi Arabistan ile 1,4 milyar dolarlık yatırım 
anlaşması imzalandığı açıklandı.
Suudi Arabistanlı girişimcilerin, Özbekistan’daki yatırım 
alanlarını genişletme çerçevesinde iş ortaklıkları kurulması 
konusuna özel ilgi gösterdikleri, bu kapsamda Bakan al-
Falih ve beraberindeki Suudi Arabistanlı iş insanlarının 

Özbekistan’a içinde bulunduğumuz 2021 yılının Ocak ayında 
resmî bir ziyaret düzenlemesi konusunda anlaşmaya varıldığı 
belirtildi.
Ziyaret çerçevesinde Özbekistan-Suudi Arabistan İş 
Konseyi üyeleri ve iki ülkenin ticaret ve sanayi odalarının 
katılımıyla Özbekistan-Suudi Arabistan İş Forumu’nun 
düzenlenmesinin planlandığı, iş forumu toplantılarının G2G, 
G2B ve B2B formatlarında yapılacağı; ayrıca Bakan al-Falih 
ve beraberindeki heyetin, resmî ziyaret kapsamında Sırderya 
Bölgesinde rüzgâr enerjisi çiftliğinin temel atma törenine ve 
bölgeye bağlı bulunan Şirin şehrinde enerji alanında eğitim 
verecek olan bir kolejinin açılış törenine katılacağı bilgisi de 
verildi.
Acwa Power Şirketinin hazırladığı projenin, ikili iş birliğinin 
başarılı bir örneği olduğunu dile getiren Bakan al-Falih, 
“Sadece enerji sektöründeki projelerle sınırlı kalmamalıyız. 
Gelecekte birçok sektörde ikili ortaklığımızın seviyesini önemli 
ölçüde artırabilecek somut sonuçlar bekliyoruz” ifadelerini 
kullandı.
Geçtiğimiz yıl, Suudi Arabistan merkezli enerji şirketi 
olan ACWA Power ile Özbekistan’ın Sırderya Bölgesinde 
yenilenebilir elektrik enerjisi santrali kurulması konusunda 5 
Mart 2020 tarihinde anlaşmaya varılmıştı. 2018 yılının Temmuz 
ayında ise Suudi Arabistanlı iş insanları Özbekistan’ın Andican 
Bölgesini ziyaret ederek, 2 milyar dolarlık yatırım anlaşması 
imzalamıştı. Daha önce basın servislerince Özbekistanlı 
yetkililerin, önümüzdeki yıllarda ülkede hayata geçirilmesi 
planlanan güneş enerjisi santrallerinin yapımı için yabancı 
yatırımcı ve kredi tahsisi arayışında olduğu açıklanmıştı.

Özbekistan’da yapımı tamamlanan kuyumculuk işletmesinin, 
Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev’in de katıldığı törenle 
faaliyete başladığı bildirildi.
Podrobno.uz sitesinden alınan bilgiye göre, Özbekistan’ın 
başkenti Taşkent yakınlarında bulunan  Çilanzar ilçesinde 
yapımı tamamlanan Altın Ay Kuyumculuk İşletmesinin (Gold 
Moon Tashkent), Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev’in de 
katıldığı törenle 15 Ocak 2021 tarihinde faaliyete başladığı 
bildirildi.
21 milyon dolarlık proje kapsamında yılda 6 ton altın takı 
yapımı kapasitesine sahip işletmenin, İtalya, Almanya ve 
Türkiye’den getirilen modern ekipmanlarla donatıldığı, 
işletmede ayrıca genç kuyumcu ustalarının yetiştirilmesinin 
amaçlandığı belirtildi.
İşletmenin ürünlerinin, modern tasarımı ve kaliteli işçiliğe 
sahip olması sayesinde alıcıların ilgisini çekmekte olduğu; 
üretimin % 15’inin Rusya, Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan, 
Afganistan gibi komşu ülkelere ihracatının planlandığı bilgisi 
verildi.
Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, yaptığı açılış konuşmasında 
“Halkımız, geçmişten beri kuyumculuk işiyle ilgilene gelmiştir. 

Sektörde, modern ekipmanlarla altın takı tasarımı konusunda 
gençlerimize eğitim vermeyi, bu çerçevede 10 bin kadar 
gence istihdam imkânı sağlamayı, üretimi yapılan altın 
takıları Özbekistan’ın millî bir markası olarak dünya pazarına 
kazandırmayı amaçlıyoruz. Ülkemizde gerekli hammadde var 
ve yetenekli kuyumcu ustalarımız da mevcut. Bu sektörün 
gelişmesi, aynı zamanda millî geleneklerin canlanmasına 
ve güçlenmesine de vesile olacaktır.” ifadelerini kullandığı 
kaydedildi.
İşletmenin, ülkede altın üretimi yapan tesislerden döviz yoluyla 
hammadde satın alımı yaparak üretim faaliyetlerini yürüteceği 
de gelen bilgiler arasında.

ÖZBEKİSTAN’DA KUYUMCULUK İŞLETMESİ FAALİYETE GİRDİ
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ÖZBEKİSTAN BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDUHAKİMOV İSTANBUL’DA 
TÜRKİYELİ HAVA YOLU ŞİRKETİNİN YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Özbekistan’ın Turizmden Sorumlu Başbakan Yardımcısı 
Aziz Abduhakimov’un, İstanbul’da Türkiyeli Pegasus Hava 
Yolları Şirketi temsilcileri ile iki taraflı uçuşların artırılması 
konusunu görüşmek için Türkiye’ye geldiği bildirildi.
Centralasia.media sitesinden alınan bilgide, Özbekistan’ın 
Dünyo Haber Ajansı’nın konuyla ilgili olarak yaptığı haberine 
yer verildi. Alınan bilgiye göre, Özbekistan’ın Turizmden 
Sorumlu Başbakan Yardımcısı Aziz Abduhakimov ve 
beraberindeki heyetin 25 Ocak 2021 tarihinde Türkiyeli 

Pegasus Hava Yolları Şirketi temsilcileri ile iki taraflı 
uçuşların artırılması konulu bir toplantı gerçekleştirmek için 
Türkiye’ye geldiği açıklandı.
Görüşmede, Özbekistan’a gelecek turistlerin sayısının 
artırılması ve ek hava yolu seferlerinin açılması konularında 
fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
Başbakan Yardımcısı Abdukhakimov başkanlığındaki 
heyetin, Türkiyeli Pegasus Hava Yolları Şirketi temsilcileriyle 
bir araya geldiği çalışma toplantısında Ankara ve 
İstanbul’dan Özbekistan’ın başkenti Taşkent, Semerkant 
ve Buhara şehirlerine doğrudan uçak seferlerinin açılması 
gerektiğini dile getirdiği bilgisi verildi.
Taraflar arasındaki görüşmenin ardından Pegasus Hava 
Yolları Şirketi temsilcileri tarafından şirketin uçuşları 
organize etmedeki mevcut potansiyeli ve uygulamadaki 
faaliyetlerine ilişkin Sabiha Gökçen Havalimanında ve 
Havacılık Eğitim Merkezi çevresinde bir gezi programı 
düzenlendiği de gelen bilgiler arasında.
Türkiye başta olmak üzere Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine 
düzenli ve charter uçak seferleri gerçekleştiren, dünyanın 
önde gelen düşük maliyetli hava yolu şirketlerinden biri 
olan Pegasus Hava Yolları Şirketinin filosunda 92 uçak 
bulunuyor. 113 destinasyona uçak seferleri düzenleyen 
şirket, 35 yurt içi ve 78 yurtdışı olmak üzere haftada 
yaklaşık 3.000 uçuş gerçekleştiriyor.


