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CUMHURBAŞKANI MİRZİYOYEV’DEN TÜRKİYE’YE RESMÎ ZİYARET

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev’in, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmî 
davetine icabet ederek, Türkiye’ye kapsamlı bir resmî 
ziyarette bulunduğu bildirildi.
Anadolu Ajansı’nın (AA) Aa.com.tr haber sitesinden 
alınan bilgide, Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanlığı’nın resmî ziyaretle ilgili kamuoyuyla 
paylaştığı bilgilere yer verildi. Verilen bilgilere göre, 
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in 19-20 
Şubat 2020 tarihleri arasında Türkiye’ye yaptığı  
resmî ziyaret kapsamında resmî açılışlara, birçok 
önemli kültürel programa ve toplantıya katıldığı, çeşitli 
anlaşmalara imza attığı bildirildi.

Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği 
Konseyi’nin İlk Toplantısı Yapıldı
Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, resmî ziyaret kapsamında 
19 Şubat 2020 tarihinde ikili iş birliğinin derinleşmesini 
sağlayacak Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli 
Stratejik İş Birliği Konseyi’nin ilk toplantısına katıldı. 
Görüşmelerde, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ikili 
ilişkilerin, tüm boyutlarıyla gözden geçirildiği, stratejik 
ortaklık temelinde gelişen iş birliğinin derinleştirilmesi 
için atılabilecek adımların ele alındığı,  ikili ilişkilerin 
yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında 
görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.
Gerçekleşen Yüksek Düzeyli Stratejik Ortaklık Konseyi 
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çok sayıda uluslararası kültürel etkinliğin organize 
edileceğini söyledi.
Türk dünyasının ortak manevi hazinesinin incelenmesi 
ve araştırılmasının önemine işaret eden, Türkiye 
ile bu konuda birlikte çalışmaktan memnuniyet 
duyacaklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, 
bu vesileyle iki ülke üniversiteleri ve bilimsel araştırma 
kurumları arasında iş birliğinin artırılması çağrısı 
yaparak, şöyle konuştu: “Bu iş birliğinin, Türkiye’nin 
açılışı yapılan bu kütüphanesinin ve 150 senelik tarihe 
sahip Özbekistan’ın Ali Şir Nevai Kütüphanesi’nin 
müteşebbisi olacağı inancındayım. Bugün Türkiye’de 
büyük şenlik, tabiri caizse marifet ve maneviyat düğünü 
yapılmaktadır. Özbekistan halkı ‘Düğüne hediye ile 
gidilir.’ der. Buna uyarak biz Türkiye Cumhurbaşkanlığı 
Millet Kütüphanesi’ne 350’den fazla, çeşitli konularda 
kitaplar getirdik. Dünyada pek ender olan, Özbekistan 
Müslümanları İdaresi Kütüphanesi’nde muhafaza 
edilen Osman Mushaf’ın usta hattatlarımız tarafından 
yapılmış nüshası da getirdiğimiz eserler arasında. 
Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin ünlü Mesnevi eserinin 
el yazmasının faksimile baskısını da dikkatlerinize 
sunuyoruz.”
Bunların yanı sıra çok sayıda önemli eserin de 
Türkiye ile ebedî iş birliğine örnek teşkil ettiğini 
dile getiren Cumhurbaşkanı Mirziyoyev sözlerini, 
“Sadece Türkiye değil, tüm Müslüman âleminin şairi 
olan Yunus Emre’nin kitabı ülkemizde Özbekçe 
olarak yayımlandı.Bu kitaba ön söz yazma onuruna 
kavuştuğum için çok mutluyum.” dedi ve konuşmasını, 
“İş bu muazzam kütüphanenin Türkiye halkı, Türkiye 
gençleri, bilime, marifete değer veren tüm insanlar 
için gerçek maneviyat sarayına dönüşmesini Yüce 
Allah’tan niyaz ediyorum.” ifadesiyle tamamladı.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, 25-26 Ekim 
2017 tarihleri arasında Türkiye’ye ilk defa resmî 
ziyarette bulunmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 
görüşmeler gerçekleştirmiş, bazı anlaşmaların imza 
törenine katılmıştı.
31 Ağustos 1991 tarihinde bağımsızlığını ilan eden 
Özbekistan, 16 Aralık 1991 tarihinde ilk defa Türkiye 
tarafından resmî olarak tanınmış ve 4 Mart 1992 
tarihinde ise Türkiye ile Özbekistan arasında diplomatik 
ilişkiler tesis edilmişti. 27 yıl boyunca yaşanan inişli 
çıkışlı dönemlerin ardından, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın Özbekistan Cumhurbaşkanı 
İslam Kerimov’un vefatının ardından cumhurbaşkanı 
seçilen Şavkat Mirziyoyev ile 17-18 Kasım 2016 
tarihleri arasında Semerkant’ta yaptığı görüşmeyle iki 
ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir dönem başlamıştı.

toplantısının sonuçlarının “henüz çalıştırılmamış 
büyük olanakların var olduğunu” gösterdiğini dile 
getiren Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, görüşmelerde 
sanayi, tarım, bilgi-iletişim, turizm, bilim, eğitim, 
sağlık, kültür ve spor alanlarında hazırlanan büyük 
programlar üzerinde durulduğunu söyledi.
Afganistan’da Barış ve İstikrar Konusu Görüşüldü
Görüşmelerde Afganistan’daki barış ve istikrarın 
korunması konusunun da ele alındığı bildirildi. 
Çağdaş tehditlerle mücadelede iki ülke iş birliğinin 
pekiştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Mirziyoyev, 
“Afganistan’da barış ve istikrara ulaşılması 
konusunda, kapsamlı fikir teatisinde bulunduk.” 
ifadesini kullandı. Afganistan’da önemli altyapı ve 
sosyal projelerin gerçekleştirilmesinin Türkiye ve 
Özbekistan’ın ortak çıkarlarına uyduğunu vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, “Türk sermayesiyle ortak 
projelerin gerçekleştirilmesi konusu görüşmenin 
merkez konularından biri. Bu konuda Türkiye’nin 
önde gelen şirketleriyle hacmi 1 milyar dolardan fazla 
olan yeni projeler hazırlanıyor. Bu süreci her açıdan 
destekleme konusunda mutabık kaldık.” diye konuştu.
Son yıllarda Özbekistan’daki ticari ağırlığını artırmaya 
başlayan Türkiye, Rusya ve Çin’in ardından burada 
yabancı sermayeli en çok şirket kuran üçüncü ülke 
oldu. Yabancı sermayeyle kurulan toplam 10 bin 604 
şirketin bulunduğu Özbekistan’da, halen Türkiye 
sermayeli 1306 şirket faaliyette bulunuyor. Geçen 
yılın ilk yarısında Özbekistan’da 231 şirket kuran 
Türkiye’nin bu dönemde yabancı sermayeyle en 
çok şirket kuran ülkeler arasında Çin ve Rusya’nın 
ardından 3. sırada yer aldığı bilgisi verildi.
2018’de 1,7 milyar dolar olan Özbekistan ile Türkiye 
arasındaki ticaret hacmi 2019’da % 26,6’lık bir artışla 
ilk defa 2 milyar 212 milyon dolar seviyesine ulaştı. 
2019 yılında Türkiye’nin Özbekistan’a yaptığı ihracat 
% 19,4 artışla ilk defa 1 milyar doların üzerine çıkarak, 
1 milyar 135,7 milyon dolar olurken, aynı dönem 
Türkiye’nin bu ülkeden ithalatı da % 35,3 artışla 1 
milyar 76,2 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nin Açılış 
Töreni
İki ülke arasındaki anlaşmaların imzalandığı ziyaret 
vesilesiyle, konuk Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, 20 
Şubat 2020 tarihinde Perşembe günü Ankara’daki 
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nin açılış 
törenine onur konuğu olarak katıldı. Buhara şehrinin 
2020’de “İslam Kültür Başkenti”, Hiva’nın ise “Türk 
Dünyası Kültür Başkenti” ilan edildiğine dikkat çeken 
Mirziyoyev, 2020 yılı içerisinde Özbekistan’da da 
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KIRGIZİSTAN-ALMANYA DIŞ TİCARET HACMİNDE ARTIŞ

KIRGIZİSTAN’DA TARIM ÜRÜNLERİ İHRACATINDA ARTIŞ

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov, 
Kırgızistan’da yerli tarım ürünleri ihracatında artış 
kaydedildiğini bildirdi.
Tazabek.kg haber sitesinden alınan bilgiye göre, Kırgızistan 
Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov 6 Şubat 2020 
tarihinde Çüy Bölgesi’ne bağlı Isık-Ata ilçesini ziyaret 
etti. İlçe sakinleriyle olan görüşmede Cumhurbaşkanı 
Ceenbekov, son iki yılda Kırgızistan’da üretilen tarım 
ürünlerinin ihracat hacminde artış olduğunu ifade etti.
Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar gibi 
bazı ülkelere tarım ürünleri ihracatının arttığına değinen 
Cumhurbaşkanı Ceenbekov, yerli tarım ürünlerinin özellikle 
Çin pazarındaki ihracat payını genişletmek için uygun bir 
eylem planının kabul edildiğini, bu planın uygulanması 
sonucunda geçtiğimiz 2019 yılında Çin pazarına yapılan 
tarım ihracatında % 23,7 oranında artış kaydedildiğini 
belirtti.
İşlenmiş meyve ve sebze ürünlerinin Çin pazarına 
ihracatının ve işlenmiş tarım ürünlerinin üretiminin 
artırılmasına yönelik uygulamaların hayata geçirildiğini 
açıklayan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, konuşmasının 
sonunda “Sonuçta hayata geçirdiğimiz bu uygulamalar, bir 
yıl içinde tarım ürünleri ihracat hacminin % 32,4 oranında 

Kırgızistan ve Almanya arasındaki dış ticaret hacminin 57,7 
milyon dolar seviyesine ulaştığı bildirildi.
Tazabek.kg haber sitesinden alınan bilgide Kırgızistan ve 
Almanya arasındaki dış ticaret verileri paylaşıldı. Verilere 
göre, 2019 yılının ilk 10 ayında iki ülke arasındaki dış 
ticaret hacminin 57,7 milyon dolara ulaştığı açıklandı. Bu 
oranın 5,8 milyon dolarının ihracat, 51,9 milyon dolarının 
ise ithalat olduğu bildirildi. Açıklamada, 2019 yılının ilk 9 
ayında Almanya’dan Kırgızistan’a yapılan doğrudan dış 
yatırımların hacminin ise 2,8 milyon dolar olduğu belirtildi.
Bugün Kırgızistan’da iki ülke yatırımcıları tarafından ortak 
kurulan 150 firmanın sanayi, turizm, enerji ve hizmet 
sektörlerinde faaliyet göstermekte olduğu bilgisi verildi. 
Almanya’dan yapılan doğrudan dış yatırımların çoğu, geri 
dönüşüm, sanayi ve tarım sektörlerinde faaliyet gösteren 
girişimlere gidiyor.

artış göstererek, 54 milyon dolar seviyesine ulaşmasını 
sağladı.” ifadesini kullandı.
Kırgızistan’da, 2019 yılında 2019-2022 yılları arasında 
ihracatın geliştirilmesine yönelik hükümet programı kabul 
edilmişti.
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KIRGIZİSTAN’DA 2019’DA 7 YATIRIM PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ

Kırgızistan’da 2019 yılında 7 yatırım projesinin hayata 
geçirildiği bildirildi.
Kabar.kg haber sitesinden alınan bilgide, Kırgızistan Yatırım 
Teşvik ve Koruma Ajansı Başkanı Şumkarbek Adilbek 
Uulu’nun Kabar Haber Ajansı’nın basın toplantısında 
kamuoyuyla paylaştığı konuyla ilgili açıklamalarına yer 
verildi. 2019 yılında 63,9 milyon dolarlık 7 yatırım projesinin 
hayata geçirildiğini ve 987 kişiye istihdam imkânının 
sağlandığı belirten Adilbek Uulu, şunları kaydetti: “2019 
yılında ülkenin yatırım haritası güncellenerek, 110 yatırım 
teklifi sunuldu. Aynı yıl 20 iş forumu, 5 road Show ve 
ihracatın geliştirilmesi için 10’dan fazla faaliyet yapıldı.”
Adilbek Uulu ayrıca 2019 yılında Ajansın yardımıyla 24,1 
milyon dolarlık 8 ihracat sözleşmesinin yapıldığını da 
kaydetti.

MANAS HAVALİMANI 
ORTA ASYA TURİZMİNE KATKI SAĞLAMAYA HAZIR

Kırgızistan’ın Manas Havalimanı Ticaret Müdürü Elnar 
Subakocoyev, Manas Havalimanı’nın Orta Asya turizmine 
katkı yapmak için hazır olduğunu bildirdi.
Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te 20 Şubat 2020 tarihinde 
“Özbekistan Havalimanları, Havacılık ve Lojistik” konulu 
Uluslararası Havacılık Forumu düzenlendi. Kabar.kg 
haber sitesinden alınan bilgiye göre, forumda gazetecilerin 
sorularını yanıtlayan Manas Havalimanı Ticaret Müdürü 
Elnar Subakocoyev konuyla ilgili olarak şunları kaydetti: 
“Orta Asya’daki Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve 
Tacikistan’ın tarihî İpek Yolu’nun bir parçası olduğu aşikâr. 
Birçok turistin bu ülkeleri ziyaret etmek istediğini biliyoruz. 
Bundan dolayı yakın bir gelecekte Avrupa’daki gibi seyahat 
etmek isteyen turistlere paket tur fırsatı sunacağımızı 
düşünüyorum. Turistler hızlı ve konforlu bir şekilde seyahat 
etmek istiyor. Manas Havalimanı’nın yanı sıra Oş’taki ve 
Issık Göl’deki havalimanlarımız turizm konusunda ulaşım 
ve lojistik ağındaki kilit bağlantılar haline gelebilir.”
Bu yıl Taşkent’te düzenlenen Uluslararası Havacılık Forumu 
çerçevesinde, her yıl yabancı hava yolları temsilcileri 
iş birlikleri ve ortak projelerin hayata geçirilmesi ile ilgili 
konuları masaya yatırıyorlar. Kırgızistan’dan foruma katılan 

heyet, Manas Havalimanı’nın Orta Asya ülkelerini ziyaret 
eden turistlerin seyahat sürecinde önemli bir köşe taşı 
olacağına inanıyor. Kırgızistan’dan gelen heyetin, hava yolu 
seferlerinin sayısının artırılmasına yönelik projelerin hayata 
geçirilmesini görüşmek için Özbekistanlı ortaklarıyla bir dizi 
önemli toplantı düzenlediğini belirten Subakocoyev: “Yakın 
bir gelecekte bu projeleri uygulayabileceğimizi umuyorum.” 
ifadelerini kullandı.
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KIRGIZİSTAN’DAN AEB ÜLKELERİNE 551,2 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

BÜYÜKELÇİ ÖMÜRALİYEV’DEN BURSA’YA RESMÎ ZİYARET
Belediye Başkan Yardımcısı Alinur Aktaş ile bir görüşme 
gerçekleştiren Ömüraliyev, Kırgızistan’ın şehirleriyle Bursa 
arasında kardeş şehir ilişkilerinin kurulması gerektiğini de 
dile getirdi.
Taraflar, içinde bulunduğumuz 2020 yılının Eylül ayında 
Bursa’nın ilçesi İznik’te düzenlenecek 4. Dünya Göçebe 
Oyunları hazırladıklarını da görüştü. Büyükelçi Ömüraliyev, 
daha önceki yıllarda Kırgızistan’da 3 defa düzenlenen 
göçmen oyunlarının hazırlıkları konusundaki deneyimlerini 
paylaşmaya hazır olduklarını ifade etti. Büyükelçi 
Ömüraliyev, 4. Dünya Göçebe Oyunları’nın kardeş iki halkın 
arasında kültürel ve tarihî bir köprü görevi gören Kırgızlar 
Türbesi’nin bulunduğu İznik’te gerçekleşecek olmasının 
büyük değer taşıdığına dikkat çekti. Vali Canbolat, Kırgızlar 
Türbesi hakkında ilave bilgilerin varlığına değindi.
İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta’yı da 
makamında ziyaret eden Büyükelçi Ömüraliyev, 4. Dünya 
Göçebe Oyunları’nın düzenleneceği alanı gezdi. Belediye 
Başkanı Usta, göçebe oyunları için 20 hektarlık alanın 
ayrıldığını ifade etti.
Büyükelçi Ömüraliyev ve beraberindeki heyetin ayrıca, 
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu 
üyeleri ve girişimcileriyle toplantı düzenlediği bildirildi. 

Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev’in 
Bursa iline resmî ziyarette bulunduğu bildirildi.
Kabar.kg haber sitesinden alınan bilgide, Kırgızistan Dış 
İşleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili açıklamalarına yer verildi. 
Açıklamaya göre, Büyükelçi Ömüraliyev’in 13-14 Şubat 
2020 tarihleri arasında yaptığı resmî temaslar kapsamında 
Bursa Valisi Yakup Canbolat’ı makamında ziyaret ettiği 
bildirildi. İkili arasında yapılan görüşmede Kırgızistan 
ile Bursa’nın arasında ticarî ilişkilerin ve yatırımların 
artırılması gerektiğine değinildiği belirtildi. Ayrıca Bursa 

Kırgızistan’ın 2019 yılının Ocak-Kasım döneminde Avrasya 
Ekonomik Birliği (AEB) üyesi ülkelere 38,4 milyar som 
(551,2 milyon dolar) hacminde ihracat yaptığı bildirildi.
Tazabek.kg haber sitesinden alınan bilgide, Kırgızistan 
Devlet İstatistik Komitesi’nin kamuoyuyla paylaştığı dış 
ticaret rakamlarıyla ilgili açıklamalarına yer verildi. Buna 
göre, Kırgızistan’ın dış ticaret hacminin %38,9’unu AEB 
üyesi ülkelerle (Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Rusya) 
yaptığı ve bunun toplamda 551,2 milyon dolara karşılık 
geldiği bildirildi. Kırgızistan’dan AEB ülkelerine 400’den 
fazla emtianın ihraç edildiği açıklandı.
Ayrıca AEB üyesi ülkeler arasında en fazla dış ticaretin 
Kazakistan ve Rusya ve ile yapıldığı bilgisi paylaşıldı. 
İstatistik komitesinin verdiği bilgilere göre, Kırgızistan’ın 
2019 yılının Ocak-Kasım döneminde Kazakistan’a 305,6 
milyon dolarlık ihracat yaptığı ifade edildi.
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KAZAKİSTAN TARIMI 2019 YILINDA DA ARTIŞ GÖSTERDİ

KAZAKİSTAN’DAN 14 YENİ UÇUŞ GÜZERGAHI
Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 5 Şubat 2020 
tarihinde Kazakistan Başbakanı Yardımcısı Roman Sklyar’ı 
kabul etti.
Başbakan Yardımcısı Sklyar, Cumhurbaşkanı Tokayev’le 
olan görüşmede Kazakistan hava yolu sektöründe 
“açık gökyüzü” rejimini hayata geçirme konusundaki 
çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başbakan Yardımcısının 
verdiği bilgilere göre, 2020 yılında Belarus, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Malezya, Polonya, Romanya ve 
Umman merkezli tanınmış hava yolu şirketleri tarafından 
14 yeni uçuş güzergahı açılmasının beklendiğini; İsviçre, 
Güney Kore, Singapur, Letonya, Litvanya merkezli hava 
yolu otoriteleri ile görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.
Başbakan Yardımcısı, 2019 yılında aralarında Kazakistan’ın 
başkenti Nur-Sultan, Çekya’nın başkenti Prag, 
Moğolistan’ın başkenti Ulan Batur ve Japonya’nın başkenti 
Tokyo’nun da olduğu 12 yeni hatta uçak seferinin açıldığı 
bilgisini verdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Tokayev’in, 
hava yolu bağlantılarını genişletmek isteyen ilgili ülkelerle 
görüşmelerin aktif şekilde sürdürülmesi talimatını verdiği; 
ayrıca sivil havacılıktaki hizmet kalitesinin gelişmesini 
olumlu yönde etkileyecek olan hava yolu sektöründeki 
rekabetin artmasının önemine de dikkat çektiği bildirildi.

Kazakistan’ın Türkistan Bölgesi’nin, kayıtlı çiftçi sayısı ve 
tarımsal üretim bakımından ilk sıralarda yer aldığı bildirildi.
Kazpravda.kz haber sitesinden alınan bilgide Finprom.kz 
sitesi tarafından açıklanan, Kazakistan’ın tarımsal ekonomi 
verilerine paylaşıldı. Verilere göre, Kazakistan’daki tarımsal 
brüt üretimin, bir önceki dönemle karşılaştırıldığında % 0,9 
arttığı açıklandı.
2020 yılının Ocak ayı itibariyle Kazakistan’da 17,4 bin tüzel 
kişilik, şube ve temsilciliğin tarımsal üretim sektöründe 
kayıtlı olarak faaliyet yürüttüğü; tarım sektöründe faaliyet 
gösteren firma sayısında yıllık % 5,3’lük bir artışın 
kaydedildiği bildirildi.
Ayrıca ülkedeki 219,4 bin yerleşim biriminde tarımsal 
faaliyet yapıldığı (yıllık artış % 8,1); tüm bu birimlerde 
tarımsal üretim yapan 1,6 milyon çiftçinin (yıllık büyüme % 
0,2) kaydedildiği belirtildi.
Kayıtlı olarak tarımsal faaliyette bulunan çiftçilerin yoğun 
olduğu bölgeler arasında Türkistan, Akmola ve Almatı 
bölgeleri ön plana çıkıyor. Tarımsal üretimde başarılı 
sayılabilecek çiftçilerin yoğunlukta yaşadığı bölgeler 
arasında ise Türkistan, Almatı ve Cambıl bölgeleri ilk 
sıralarda yer alıyor. 
Ayrıca geçtiğimiz 2019 yılının Ocak-Aralık döneminde 

Kazakistan’daki tarımsal brüt üretimin, toplamda % 0,9 
artarak, 5,2 trilyon tengeye (13,4 milyar dolar) ulaştığı 
bildirildi. Kazakistan’daki tarımsal brüt üretim sıralamasına 
bakıldığında, Almatı Bölgesi 852 milyar tenge (2,2 milyar 
dolar) ile ilk sırada yer alıyor, Kuzey Kazakistan Bölgesi 
631,9 milyar tenge (1,6 milyar dolar) ile 2. sırada, Türkistan 
Bölgesi ise 627,5 milyar tenge (1,6 milyar dolar) ile 3. 
sırada bulunuyor.

Kazakistan Başbakan Yardımcısı Roman Sklyar, 2020 
yılında yabancı hava yolu şirketleri tarafından Kazakistan’da 
14 yeni uçuş güzergahının açılacağını bildirdi.
İnformburo.kz haber sitesinden alınan bilgide, Akorda.
kz sitesinin kamuoyuyla paylaştığı uçak seferleriyle ilgili 
açıklamalara yer verildi. Açıklamaya göre, Kazakistan 
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KAZAKİSTAN VE ÖZBEKİSTAN’DAN KARŞILIKLI TURİSTİK TURLAR

NUR-SULTAN’DA SOSYAL KONUTLAR ARTIRILACAK
Kazakistan’ın başkenti Nur-Sultan’da acil ihtiyacı olan 
vatandaşlar için uygun fiyatlı sosyal konut inşaatının 3 kat 
artırılacağı bildirildi.
Kazpravda.kz haber sitesinden alınan bilgide, Nur-
Sultan Valisi Altay Kulginov’un 12 Şubat 2020 tarihinde 
yerel sakinlerle gerçekleştirdiği toplantıda konuya ilişkin 
yaptığı açıklamalarına yer verildi. Nur-Sultan Valiliği’nin 
açıklamasında, 2020 yılında toplam alanı 500 metrekare 
olan 8 bin uygun fiyatlı sosyal konutun halkın yararına 
sunulmasının planlandığı bildirildi.
Gelecek 2021 yılında ise 8,5 bin uygun fiyatlı konutun 
halkın yararına sunulmasının planlandığını belirten 
Başkent Valisi Kulginov, şunları kaydetti: “Konut sorunu, 
temel ve acil tamamlanması gereken bir konu. 48 bin kişi 
uygun fiyatlı bu konutlardan almak için sırada bekliyor. 
Sırada bekleyenlerin arasında maddi durumu iyi olmayan 
vatandaşlar, engelliler, ebeveyni olmayan çocuklar, çok 
çocuklu aileler, polis ve sağlık görevlileri bulunuyor.”
2019 yılında 2,9 bin kişiye uygun fiyatlı konut verildiğini, 
bu konutlardan 1050’sinin çalışmakta olan gençlere 
sunulduğunu belirten Vali Kulginov, “Cumhurbaşkanımızın 
görevlendirmesiyle, 2020 yılında uygun fiyatlı konut 
sayısını 3 kat artıracağız. Bu münasebetle 10 bin yeni 

Özbekistan ortaklığında, “Altın Kare” (Altın Kvadrat) adı 
altında ortak turizm turlarının hayata geçirileceği açıklandı. 
Turların Almatı (Kazakistan), Nur-Sultan (Kazakistan), 
Semerkant (Özbekistan) ve Türkistan (Kazakistan) gibi 
tanınmış, modern ve tarihî şehirleri kapsayacağı bildirildi.
Özbekistan’ın Kazakistan’daki Kültür ve Turizm Elçisi 
Lazzat Ahanova, tur sayesinde turistlerin ziyaret ettikleri 
şehirlerin kültürü, mutfağı, tarihi ve kutsal mekânlarını 
tanıma fırsatı bulabileceklerini açıkladı. 
Söz konusu turların 5 ila 7 gün arasında süreceği de gelen 
bilgiler arasında.
İlk bilgilendirme gezisinin 2020 yılının Mart ayında Altın 
Kare ortak turizm turları çerçevesinde gerçekleştirileceği 
belirtildi. Bilgilendirme gezisine tur operatörlerinin yanı sıra 
çalışma gruplarının da katılacağı, görüşmeler esnasında 
tur tarifesinin de belirleneceği bildirildi.
Altın Kare’nin her yıl 20 milyon turist ağırlayan Rusya’nın 
başkenti Moskova’nın kuzey doğusundaki şehirleri 
çevreleyen bir turist gezi alanı olan Altın Halka’nın bir 
benzeri olması bekleniyor.

konut inşaatına başlayacağız. 2020 yılının sonuna kadar 
uygun fiyatta 8 bin konut hazır hâle gelecek.” ifadelerini 
kullandı.
Kazakistan’da son yıllarda hayata geçirilen sosyal konut 
projesi sayesinde, günümüze kadar birçok ihtiyaç sahibi 
vatandaş uygun fiyata konut sahibi olmuş durumda.

Kazakistan ve Özbekistan’ın arasında karşılıklı turistik 
turların başlatılacağı bildirildi.
Özbekistan Telgraf Ajansı’nın (UzTAG) Uztag.info 
sitesinden alınan bilgide, Rusya merkezli Mir 24 haber 
kanalının konuyla ilgili yaptığı habere yer verildi. Mir 
24 haber kanalının verdiği bilgiye göre, Kazakistan ve 
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KAZAKİSTAN’IN 
HAFİF SANAYİ ÜRÜNLERİ İTHALAT RAKAMLARI AÇIKLANDI

Kazakistan’ın 2019 yılında en çok Çin, Rusya ve 
Özbekistan’dan hafif sanayi ürünleri ithal ettiği bildirildi.
Centralasia.media haber sitesinden alınan bilgide, yerli 
haber ajanslarının Kazakistan’ın hafif sanayi ürünleri 
ithalat rakamları ile ilgili verilere yer verildi. Açıklamaya 
göre, geçtiğimiz 2019 yılında Kazakistan’ın dış ülkelerden 
toplam maliyeti 670,6 milyon dolar olan 62 bin tonluk hafif 
sanayi ürünü ithalatı gerçekleştirdiği kaydedildi.
Kazakistan’ın ithal ettiği hafif sanayi ürünlerinin neredeyse 
yarısının (yaklaşık 31 tonunun) Çin’den ithal edildiği bildirildi. 
Başka bir ifadede Çin’in Kazakistan’a 181,8 milyon dolarlık 
giyim ihracatı yaptığı açıklandı. Kazakistan’ın hafif sanayi 
ürünleri tedarikçisi olarak Çin birinci sırada bulunuyor.
Rusya’nın ise Kazakistan’a 195 milyon dolarlık (10,5 bin ton) 
giyim ihracatı yaptığı bildirildi. Özbekistan’ın 2019 yılında 
Kazakistan’a giyim ve hafif sanayi ürünleri ihracatında ikinci 
sırada bulunduğu belirtildi. Kazakistan’a giyim ihracatında 
üçüncü sırada bulunan Özbekistan’ın neredeyse Rusya ile 

KAZAKİSTAN 2020’DE 55 SÜT ÇİFTLİĞİ KURMAYI PLANLIYOR
sektörü programında hedeflenen göstergelere ulaşılmasını 
mümkün kılacağı ifade edildi. Konuyla ilgili sunum yapan 
Başbakan Yardımcısı Saparov şunları kaydetti: “İthalatı 
azaltmak amacıyla, süt hayvancılığını geliştirme programı 
hayata geçirilme aşamasında. Bu sebeple, 2019 yılında 
30 endüstriyel süt çiftliğine toplamda 7,5 bin baş hayvan 
ve para desteği yapıldı. Süt üretimini artırmayı amaçlayan 
programın hedefine ulaşması için 2020 yılında 25 
endüstriyel süt üretim çiftliği ve 30 geleneksel süt üretim 
çiftliği kurulması gerekiyor. Bu çiftliklerdeki büyük baş 
hayvan sayısının 15 binden az olmaması gerekiyor.”
Ayrıca, kalkınma programı çerçevesinde kanatlı 
hayvan ithalatının azaltılması için iç pazardaki kanatlı 
hayvan eti üretiminin artırılması gerektiğini vurgulayan 
Başbakan Yardımcısı Saparov: “2019 yılı verilerine göre, 
Kazakistan’da kanatlı hayvan ithalatı %45,3 olarak tespit 
edildi, 2018 yılında bu oran % 49 olarak tespit edilmişti. 
İthalatın 2019 yılında bu denli azalmasının temel nedenini, 
Akmolo Bölgesi’ndeki Makinskaya Kanatlı Hayvan Üretim 
Çiftliği’nin (yıllık üretim 25 bin ton) üretim faaliyetlerine 
başlamasına bağlıyoruz. Aynı şekilde Cambıl Bölgesi’ndeki 
Auliye Ata Feniks Kanatlı Hayvan Üretim Çiftliği’nin de 
üretimini artırması yıllık ithalatımızın düşmesinde pay 
sahibidir.” ifadelerini kullandı.

Kazakistan, içinde bulunduğumuz 2020 yılında 55 süt 
çiftliği kurmayı planlıyor.
Kazpravda.kz haber sitesinden alınan bilgide, 
Kazakistan’ın Tarım ve Arazi Islahı Bakanlığı tarafından 
21 Şubat 2020 tarihinde düzenlenen basın toplantısında 
Tarımdan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Aydarbek 
Saparov’un konuyla ilgili yaptığı açıklamalarına yer verildi. 
Açıklamaya göre, Kazakistan’da kurulması planlanan 
yaklaşık 55 adet süt çiftliğinin, Kazakistan süt hayvancılığı 

aynı miktarda Kazakistan’a giyim ihracatı gerçekleştirdiği 
de gelen bilgiler arasında.
Kazakistan’a hafif sanayi tedarikçileri arasında Türkiye, 
Bangladeş, Belarus da üst sıralarda yer alıyor.
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TÜRKMENİSTAN 
TAPI’NIN YAPIMI İÇİN MALEZYA’DAN EKİPMAN SATIN ALACAK

alacağı, bu konuda taraflar arasında karara varıldığı 
bildirildi. Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbangulı 
Berdimuhammedov’un imzaladığı kararnameye göre, adı 
geçen şirketin, TAPI’nın Türkmenistan bölümünün montaj 
faaliyetlerini de yürüteceği belirtildi.
Kararnameye göre, TAPI’nın Türkmenistan bölümünün tüm 
kurulum işlerinin 2022 yılının Aralık ayına kadar bitmesi 
gerektiği açıklandı.
Devlet Başkanı Berdimuhammedov’un imzaladığı 
kararnamede: “Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-
Hindistan Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin Türkmenistan 
bölümü inşaatının başarıyla hayata geçirilmesi amacıyla” 
ifadesinin yer aldığı bildirildi.
Toplam uzunluğu 1,8 bin kilometre olan TAPI’nın 
Türkmenistan’dan geçecek 205 kilometrelik bölümünün 
kurulumuna 13 Aralık 2015 tarihinde başlanmıştı. Projeye 
göre, Türkmenistan’dan sonra Afganistan’ın Herat ve 
Kandehar şehrine (816 km) uzanacak olan boru hattı, 
Pakistan’ın Ketta ve Multan şehirlerinden (819 km) 
geçtikten sonra Hindistan’ın Fazilka şehrinde son bulacak. 
Projenin hayata geçirilmesi hâlinde TAPI’den yılda 33 
milyar metreküp doğal gaz geçmesi bekleniyor.

TÜRKMENİSTAN’DA TAP ENERJİ NAKİL HATTI İNŞAATINA BAŞLANDI

TAP Elektrik Nakil Hattı’nın Türkmenistan bölümünün 
inşaatına, görkemli bir açılış töreniyle başlandığı açıklandı.
Turkmenistan.ru haber sitesinden alınan bilgiye göre, 
Türkmenistan-Afganistan-Pakistan Elektrik Nakil Hattı 
Projesi’nin (TAP) inşaatına, Türkmenistan’ın Marı 
Vilayeti’nde 2 Şubat 2020 tarihinde düzenlenen görkemli 
bir açılış töreniyle başlandığı bildirildi.
Açılış törenine, Türkmenistan’ın Enerjiden Sorumlu 
Başbakan Yardımcısı Çarımırat Purçekov ve Türkiye 
merkezli Çalık Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 
Çalık başta olmak üzere, Türkmenistan ve Türkiye’nin 
enerji sektörü temsilcileri, yabancı uzmanlar ve yerli 
sakinler katıldı.
Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbangulı 
Berdimuhammedov’un imzaladığı kararname 
doğrultusunda, elektrik nakil hattının Türkmenistan’dan 
Afganistan sınırına kadarki bölümünün inşaatını, Çalık 
Holding’e bağlı TAP-500 Enerji Nakil Hattı FZE Şirketi’nin 

gerçekleştireceği bildirildi.
2 Şubat 2020 tarihi itibariyle inşaatına başlanan elektrik 
nakil hattı, Türkmenistan’da üretilen elektrik enerjisinin 
Pakistan ve Afganistan’ın güneyine ihraç edilmesine 
imkân sağlayacak. Hattın 2021 yılının Ağustos ayında 
tamamlanması planlanıyor.

Türkmenistan’ın, Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-
Hindistan Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin (TAPI) kurulum 
ve montajı için gerekli olan ekipmanları Malezya’dan temin 
edeceği bildirildi.
Turkmenportal.com adresinden alınan bilgiye göre, 
Türkmenistan’ın Türkmengaz Devlet Konsorsiyumu, 
Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan Doğal 
Gaz Boru Hattı Projesi’nin (TAPI) kurulumu için gerekli 
olan malzeme ve ekipmanları, Malezya merkezli Serba 
Dinamik Sendirian Berhad Limitet Şirketi’nden satın 
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Rusya merkezli petrol üretim şirketi Lukoil Şirketler 
Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Vagit Alekperov, şirketin 
Türkmenistan’da petrol ve doğal gaz aramaya hazır 
olduğunu bildirdi.
Centralasia.media haber sitesinden alınan bilgide, 
Türkmenistan Devlet Haber Ajansı’nın ve Lukoil Şirketler 
Grubu’nun resmî sitesindeki konuya ilişkin açıklamalara 
yer verildi. Alınan bilgiye göre, Türkmenistan’ın başkenti 
Aşkabat’ta 6 Şubat 2020 tarihinde Türkmenistan Devlet 
Başkanı Kurbangulı Berdimuhammedov, Lukoil Şirketler 
Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Vagit Alekperov’u kabul 
etti. İkili arasında yapılan görüşmede Lukoil Başkanı 
Alekperov: “Şirketimiz, önemli hidrokarbon yatakları olan 

RUSYA PETROL ŞİRKETİ 
TÜRKMENİSTAN’DA PETROL ARAMAYA HAZIR

TÜRKMENİSTAN’DA PETROL VE DOĞAL GAZ ÜRETİMİNDE ARTIŞ
petrol ve doğal gaz verilerine yer verildi. Verilere göre, 
2020 yılının Ocak ayı döneminde petrol üretiminin 318,2 
bin ton, doğal gaz üretiminin ise 376 milyon metreküpe 
ulaştığı belirtildi. Bu oranın geçtiğimiz 2019 yılındaki üretim 
miktarından yüksek olduğu açıklandı.
Geçtiğimiz 2019 yılının Ocak ayında 110 bin ton ham petrol 
üretildiği, bu oranın 2020 yılının Ocak ayında üretilen ham 
petrol miktarının sadece %35’ini oluşturduğuna değinildi.
Türkmenbaşı Petrol Rafineri Kompleksi’ne işlenmemiş 
305,2 bin ton civarında ham petrol nakledildiği, 2020 yılının 
Ocak ayında ülkenin batı bölgesindeki tüketicilere yapılan 
doğal gaz arzında 2019 yılının aynı dönemine göre % 
117,4 artış kaydedildiği açıklandı.
Türkmenneft Şirketi’nin, son teknoloji ekipmanlarını 
kullanarak, petrol ve doğal gaz yatakları arama faaliyetlerine 
devam ettiği de gelen bilgiler arasında.

Türkmenistan ile stratejik olarak ilgileniyor.” ifadelerini 
kullandı.Türkmenistan Devlet Haber Ajansı’nın verdiği 
bilgiye göre, petrol şirketi başkanı Alekperov, Devlet 
Başkanı Berdimuhammedov’a Hazar Denizi’ndeki 
hidrokarbon yataklarının geliştirilmesine yönelik şirket 
faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
Alekperov’un görüşmede verdiği bilgiye göre, 
Türkmenistan’daki petrol - doğal gaz sahalarının 
geliştirilmesi ve altyapı için gerekli yatırımların yapılmasını 
mümkün kılan yasal çerçevenin oluşturulduğu bildirildi. Bu 
sebeple, Alekperov şirketin ilgili alanlarda kendi projelerini 
hayata geçirmeye hazır olduğunu açıkladı.
Rusyalı ortaklarının girişimlerini memnuniyetle karşılayan 
Devlet Başkanı Berdimuhammedov, projelerin hayata 
geçirilmesi konusunda Türkmenistan’ın Türkmenneft ve 
Türkmengaz şirketleri ile birlikte çalışılması görüşünü 
dile getirdi.Türkmenistan ve Rusya’nın dostluk ilişkilerinin 
geleneksel ve yapıcı doğasına dikkat çeken Devlet 
Başkanı Berdimuhammedov, “Türkmenistan, her zaman 
yabancı ortaklarla verimli bir iş birliğine açıktır” dedi ve 
şunları kaydetti: “Stratejik öneme sahip olan hidrokarbon 
rezervlerinin kullanımı konusu, petrol ve doğal gaz 
endüstrisindeki iş birliğimizin gelişmesine imkân sağlıyor.”
Devlet Başkanı Berdimuhammedov, görüşmenin sonuç 
kısmında Türkmenistan’ın, Rusya merkezli petrol şirketiyle 
karşılıklı çıkara dayanan uzun vadeli bir iş birliğini 
geliştirmeye hazır olduğunu ifade etti.

Türkmenistan’da petrol ve doğal gaz üretiminde artış 
kaydedildiği bildirildi.
Turkmenportal.com haber sitesinden alınan bilgide, 
Türkmenistan Petrol ve Doğal Gaz internet gazetesinin 
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Türkmenistan’da üretilen petrol ürünlerinin demir yolu 
vasıtasıyla Avrupa’ya transit taşınması çerçevesinde 
Gürcistan ve Azerbaycan ile anlaşma sağlandığı bildirildi.
Turkmenportal.com haber sitesinden alınan bilgide, 
Gürcistan Demir Yolları Anonim Şirketi’nin ve Rusya Devlet 
Haber Ajansı’nın (TASS) konuyla ilgili açıklamalarına yer 
verildi. Açıklamada, anlaşma çerçevesinde Türkmenistan 
petrol ürünlerinin Gürcistan üzerinden Avrupa’ya ihraç 
edilmesi hakkındaki yeni vergi tarifesinin kabul edildiği 
belirtildi.
Petrol ürünlerinin sezonluk taşımacılığı Nisan-Kasım 
arasındaki 7 aylık döneme yayılıyor. Verilen bilgiye göre, 
görüşmelere katılan taraflar arasında Türkmenistan 
petrolünün Gürcistan üzerinden taşınmasında tarife 
konusunun oy birliğiyle alınması bekleniyor. 
Hâlihazırda Türkmenistan’dan Gürcistan’a yıllık 1,5 milyon 
ton petrol taşınması konusunda anlaşmanın olduğu bilgisi 
verildi.
Paylaşılan bilgilere göre, 2007-2008 yılları arasında 
Türkmenistan’dan Avrupa’ya Gürcistan üzerinden 200 bin 
ton petrol ve petrol ürünü taşınmıştı. 6 yıl aradan sonra 

TÜRKMENİSTAN’DAN 
AVRUPA’YA DEMİR YOLUYLA PETROL TAŞIMACILIĞI

TACİKİSTAN MERKEZ BANKASI ALTIN REZERVLERİNİ % 22 ARTIRDI
Centralasia.media haber sitesinden alınan bilgide, Rusya 
merkezli Prime Ekonomi Haber Ajansı’nın kamuoyuyla 
paylaştığı Tacikistan Merkez Bankası Başkanı Camşed 
Nurmuhammadzoda’nın konuya ilişkin açıklamalarına 
yer verildi. Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de düzenlenen 
basın toplantısında konuşan Merkez Bankası Başkanı Nur-
muhammadzoda konuyla ilgili olarak: “2019 yılında Merkez 
Bankası olarak 5 ton altın ithal ettik, 2020 yılında 6 ton daha 
altın rezervi ithal etmeyi planlıyoruz.” ifadelerini kullandı.
Tacikistan’ın altın rezervlerinin 2019 yılında % 15,2 oranın-
da artarak, 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle 1,4 milyar dolarlık 
seviyeye ulaşmış durumda olduğu açıklandı.
Tacikistan’ın 2019 yılındaki altın üretiminin 2018 yılının 
aynı dönemine göre % 26,2 artarak, 8,1 tona ulaşmış 
olduğu bildirildi. Ülkedeki altın üretiminin % 70’i, Tacikistan-
Çin ortaklığında kurulan Zarafşon Altın Şirketler Grubu 
tarafından gerçekleştiriliyor.
Tacikistan’da 10 altın madeni işletmesi bulunuyor. Yabancı 
ülke ortaklıklarıyla kuruluşmuş olan Zarafşon Altın Şirketler 
Grubu ve Aprelevka Altın Madeni İşletmesi; Tacikistan 
devlet şirketleri olan Tilloi Tojik, Odin Grup ve Pakrut altın 
şirketleri bunlardan bazılarını oluşturuyor.

2015 yılında tekrar başlatılan taşımacılıkla Türkmenistan 
petrolü tekrar Gürcistan üzerinden Avrupa’ya taşınmaya 
başlanmış, ilk yıl 1,3 bin ton hacminde Türkmenistan 
petrolü Gürcistan üzerinden Avrupa’ya ihraç edilmişti.

Tacikistan Merkez Bankası’nın, 2019 yılında altın 
rezervlerini % 22,4 oranında artırarak, 27,3 tona çıkardığı 
bildirildi.
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TACİKİSTAN’DA YABANCI VE DEVLET 
ORTAKLIĞINDA YENİ YATIRIMLAR HAYATA GEÇİRİLİYOR

TACİKİSTAN’A GELEN ZİYARETÇİ SAYISINDA ARTIŞ

Tacikistan’a gelen ziyaretçi sayısında 2019 yılı verilerine 
göre artış yaşandığı bildirildi.
Tacikistan Telgraf Ajansı’nın (TajikTA) Tajikta.tj haber 
sitesinden alınan bilgide, Tacikistan Hükûmeti’ne bağlı 
Turizm Geliştirme Komitesi Başkanı Şirin Amonzoda’nın 
açıklamalarına yer verildi. Açıklamaya göre, 2019 yılında 
Tacikistan’ı ziyaret eden yabancı turist sayısının 2018’e 
oranla % 21,6 (219,7 bin kişi) artış göstererek, 1 milyon 
257 bin 300 kişiye ulaştığı bildirildi.
Turizm Geliştirme Komitesi Başkanı Şirin Amonzoda’nın 
verdiği bilgilere göre, turizm sektörünün gelişmekte olduğu, 
2016 yılında Tacikistan’a sadece 59 ülkeden turist geldiği, 
bugün bu sayının 146 ülkeye ulaştığı açıklandı.
Ziyaretçilerinin büyük çoğunluğunun 853 bin 634 ziyaretçi 
sayısıyla Özbekistan’dan geldiği belirtildi. 212 bin kişiyle 
Rusya ikinci, 116 bin kişiyle Kırgızistan üçüncü sırada 
bulunuyor.
İlk on ülke arasında Kazakistan, Afganistan, Çin, Türkiye, 
Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya ve Hindistan’ın da yer 
aldığı gelen bilgiler arasında. Ayrıca Hindistan, Fransa ve 
Japonya’dan gelen turist sayısının 3 kart arttığı bildirildi. 
Son 1 yılda Kırgızistan, Afganistan, ABD, Ukrayna, 
Türkmenistan, Kanada ve Güney Kore’den gelen ziyaretçi 

Tacikistan’da yabancı yatırımcılar ve devlet ortaklığında 
yürütülen 32,1 milyar somoni (3,3 milyar dolar) maliyetinde 
yatırım projelerinin hayata geçirilmekte olduğu bildirildi.
Tacikistan Telgraf Ajansı’nın (TajikTA) Tajikta.tj haber 
sitesinden alınan bilgide, Tacikistan Yatırımlar ve Devlet 
Mülkiyet İdare Komitesi’nin açıklamalarına yer verildi. 
Açıklamaya göre 2019 yılında ülke çapında hayata 
geçirilmekte olan projelerin maliyetinin 3,16 milyar 
somoniye (326,1 milyon dolar) ulaştığı bildirildi.
İstatistiklere göre geçtiğimiz 2019 yılında doğrudan yapılan 
yatırımların hacminin 3,3 milyar somoni (435,8 milyon 
dolar) olduğu, bu oranın bir önceki senenin aynı dönemine 
göre % 6 artış gösterdiği bildirildi.

sayısının 2019 yılına göre % 50 arttığı açıklandı.
2019 yılında turizm sektöründeki bilet satışından ülke 
ekonomisine 267,5 milyon dolar döviz girdisi gerçekleştiğini 
belirten Komite Başkanı Amonzoda, sağlanan turizm 
hizmetleri vesilesiyle Tacikistan hazinesine 403 milyon 760 
bin somoni (41, 6 milyon dolar) girdiğini, turizm sektörünün 
ülkenin GSYİH’deki payının % 2,2 olarak gerçekleştiğini 
bildirdi.
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TACİKİSTAN ELEKTRİK İHRACATINI ARTIRMAYI PLANLIYOR
merkezinin bulunduğu Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de 
düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili yaptığı 
açıklamalarına yer verildi. Şirket Başkanı İsmoilzoda’nın 
verdiği bilgiye göre, Afganistan Hükümeti’ne bağlı Breşna 
Elektrik Enerjisi Şirketi (DABS) ile elektrik enerjisi arzı 
konusunda anlaşmanın sağlandığı bildirildi.
Anlaşmaya göre, 2020 yılında Tacikistan Afganistan’a 1,5 
milyar kilovatsaat (kWh) elektrik enerjisi ihraç edecek. 
Bu oranın 2019 yılında ihraç edilen miktardan 30 milyon 
kilovatsaat daha fazla olduğu açıklandı. Geçtiğimiz 
2019 yılında Tacikistan tarafından Afganistan’a 60,6 
milyon dolarlık 1,4 milyar kilovatsaat elektrik ihracatı 
gerçekleştirilmişti. 2019 yılında ihraç edilen elektrik 
enerjisinden kilovat başına Afganistan’dan 4,3 ABD senti 
alındığı, bu yıl bu rakamın % 3 artacağı bilgisi verildi.
Ayrıca Şirket Başkanı İsmoilzoda’nın verdiği bilgiye göre, 
2020 yılının Mart ayında Özbekistan Hükümeti’yle yapılacak 
olan hükümetler arası enerji komisyonu toplantısında 
Özbekistan’a elektrik enerji arzı ve tarifesi konularının da 
görüşüleceği bildirildi.
Şirket Başkanı İsmoilzoda, 2019 yılında komşu ülke 
Özbekistan’a toplamda 28,5 milyon dolarlık 1,4 milyar 
kilovatsaat elektrik ihracatı yapıldığını açıkladı.

ÇİN TACİKİSTAN’A YAPILAN YATIRIMLARDA LİDER
Çin’in, 2019 yılında Tacikistan’a yapılan doğrudan yabancı 
yatırımlarında lider konumda olduğu bildirildi.
Tacikistan’ın Avesta Haber Ajansı’nın Avesta.tj haber 
sitesinden alınan bilgide, Tacikistan Yatırım ve Devlet 
Mülkiyeti İdare Komitesi Başkanı Farruh Hamralizoda’nın 
11 Şubat 2020 tarihinde kamuoyuyla paylaştığı dış ticaret 
verilerine yer verildi. Açıklamaya göre, 2019 yılında 
Tacikistan’a toplam 346 milyon dolarlık yabancı sermaye 
kaynaklı yatırımın yapıldığı, bu oranın 2018 yılının aynı 
dönemine göre % 6 arttığı bilgisi verildi.
Verilere göre, Çin’in Tacikistan’a yapılan doğrudan dış 
yatırımlarında lider konumda olduğu açıklandı. 2019 yılında 
Çin tarafından yapılan doğrudan dış yatırımların toplam 
maliyetinin ise 262,3 milyon doları bulduğu ifade edildi.
İkinci sırada bulunan Rusya tarafından yapılan doğrudan 
dış yatırım hacmi ise 33,1 milyon dolar olarak gerçekleş-
ti. Üçüncü sıradaki Birleşik Krallık’ın 13,9 milyon dolar, 
dördüncü sırada bulunan Türkiye’nin ise Tacikistan ekono-
misine 13,5 milyon dolarlık yatırım yaptığı açıklandı.
Komite Başkanı Hamralizoda’nın açıklamalarına göre, 2019 
yılında sekiz yeni imalat işletmesinin kurulmasını sağlayan 
yedi yatırım anlaşmasının imzalandığı, anlaşmaya göre 
yapılacak yatırımların toplam maliyetinin yaklaşık 2,4 

Tacikistan’ın 2020 yılında elektrik enerjisi ihracatını artır-
mayı planladığı bildirildi.
Tacikistan’ın Avesta Haber Ajansı’nın Avesta.tj haber 
sitesinden alınan bilgide, Tacikistan’ın millî entegre enerji 
şirketi olan Barqi Tojik Holding Anonim Şirketi Başkanı 
Mirzo İbrohim İsmoilzoda’nın 11 Şubat 2020 tarihinde şirket 

milyar somoni (247,6 milyon dolar) olduğu kaydedildi.
Tacikistan’da günümüzde devlet tarafından 65 yatırım 
projesinin hayata geçirildiği, bu yatırım projelerinin toplam 
maliyetinin 32,1 milyar somoni (3,3 milyar dolar) olduğu 
bildirildi. Bu yatırım projelerinin Tacikistan ekonomisinin 
farklı alanlarına yayıldığı da gelen bilgiler arasında.
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TACİKİSTAN TÜRKİYE’DEN YATIRIMCILAR BEKLİYOR
Ankara Sanayi Odası’nın düzenlediği toplantıda konuşan 
Tacikistan Ankara Büyükelçisi Mahmadali Rajabiyon, 
Türkiye’nin sanayi ve tarım alanındaki tecrübesinden 
faydalanmak istediklerini belirterek, “Türkiye’nin iş dünyasının 
yatırımlarını bekliyoruz” ifadesini kullandı.
İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) İha.com.tr haber sitesinden 
alınan bilgiye göre, Ankara Sanayi Odası (ASO), Dış 
Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Tacikistan Ankara 
Büyükelçiliği iş birliğiyle, Ankaralı sanayicilere Tacikistan’daki 
yatırım imkânları hakkında sunum yapmak üzere 21 Şubat 
2020 tarihinde Tacikistan Tanıtım Toplantısı düzenlendi.
ASO’dan verilen bilgiye göre, toplantıya ASO Başkanı Nurettin 
Özdebir, Tacikistan Ankara Büyükelçisi Mahmadali Rajabiyon, 
Tacikistan Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Parviz Sodiqi, ASO 
Yönetim Kurulu Üyesi Aytaç Dinçer, DEİK/Türkiye-Tacikistan 
İş Konseyi Başkanı Cihangir Saatçioğlu ve çok sayıda sanayici 
katıldı. Toplantının açılışında konuşan ASO Başkanı Nurettin 
Özdebir, iki ülke arasındaki ticaret hacminin azlığına işaret 
ederek, ticareti artırmak için iş birliğine hazır olduklarını belirtti.  
İki ülkenin dost ve kardeş olduğunu, bu dostluğun ticarete daha 
fazla yansıması gerektiğini ifade eden Özdebir, şunları söyledi: 
“Tacikistan mesafe olarak uzak ama kalbimizde çok yakın bir 
ülke. Tacikistan’ı resmi olarak ilk tanıyan ülke Türkiye’dir. Bu 
kadar sıkı ilişkilerimizin olmasına rağmen ticari ilişkilerimizi 
maalesef tam anlamıyla geliştiremedik. Şahsen 400 milyon 
dolarlık ticaret hacmini çok yetersiz buluyorum. Birbirimize 
çok yakın olduğumuz Tacikistan ile ticaret yapmamız, ülkenin 
gelişmesine katkıda bulunmamız biz iş dünyasının görevidir. 
Tacikistan’ın çok şeye ihtiyacı var. Biz Ankara Sanayi Odası 
olarak Tacikistan ile ticaretimizin gelişmesi için elimizden 
geleni yapmaya hazırız.” 
Tacikistan Ankara Büyükelçisi Mahmadali Rajabiyon ise 
Türkiye’nin uluslararası arenada Tacikistan’ın önemli bir 
müttefiki olduğunu belirtti.
İki ülke arasındaki verimli iş birliğinin siyasi, ekonomik, sanayi, 

eğitim, sağlık, kültür gibi alanlarda devam ettiğini söyleyen 
Rajabiyon, “Son yıllarda ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin gelişme 
sürecinde bir hızlanma gözlenmektedir. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl Tacikistan’a gerçekleştirdiği 
ziyareti ve Tacikistan Dışişleri Bakanının Türkiye’ye ziyaretleri, 
iki ülke arasındaki temasların ve iş birliğinin geliştirilmesi 
adına uygun bir zemin oluşturmuştur” dedi. Türkiye’nin sanayi 
ve tarım alanlarındaki tecrübesinden faydalanmak istediklerini 
dile getiren Rajabiyon, “Türkiye ile ortak fabrikalar kurarak 
altın,  değerli taşlar, alüminyum, pamuk, deri işleme, tarım, 
halı ve diğer sektörlerde üretim yapmak istiyoruz.  Ayrıca 
ülkemizin önem verdiği dört stratejik ana hedefinden olan 
enerji bağımsızlığını elde etmek, uluslararası ticaret yollarına 
ulaşım sorununu ortadan kaldırmak, gıda güvenliğini temin 
etmek ve sanayileşmek gibi alanlarda Türkiye’nin iş dünyasının 
yatırımlarını bekliyoruz” diye konuştu.
Açılış konuşmalarından sonra Tacikistan Ankara Büyükelçiliği 
Müsteşarı Parviz Sodiqi “Tacikistan Ekonomisinin 
Değerlendirmesi ve Yatırım Fırsatları”, DEİK/Türkiye-
Tacikistan İş Konseyi Başkanı Cihangir Saatçioğlu ise 
“Türkiye-Tacikistan İş Birliklerinde Tecrübe ve Yeni Fırsatların 
Değerlendirilmesi” konulu sunumlar gerçekleştirdiler.

ÖZBEKİSTAN’DAN 5 YENİ HAVA YOLU ŞİRKETİ
sitesinden alınan bilgide, Özbekistan 2020 Devlet Eylem Planı 
hakkında bazı açıklamalara yer verildi. Verilen bilgiye göre, 
Özbekistan Ulaştırma Bakanlığı tarafından Özbekistan Turizm 
Devlet Komitesi’ne ve diğer bazı devlet departmanlarına 2020 
yılının Nisan ayına kadar 5 yeni hava yolu şirketinin kurulması 
için talimat verildiği açıklandı.
Bakanlık tarafından verilen bu talimatın, Özbekistan’da farklı 
güzergahlarda hava yolu seferlerinin başlatılmasının yanı sıra 
mevcut seferlerin uçuş sıklığını da artıracağı belirtiliyor.
Özbekistan’da geçtiğimiz yıllarda kabul edilen “Açık Gökyüzü” 
programı, yeni hava yolu güzergahlarının açılmasını, mevcut 
güzergahlardaki seferlerin de sıklaştırılmasını kapsıyor. 
Ayrıca söz konusu programda Özbekistan vatandaşlarının 
vizesiz gidilebileceği ülkelerin sayısının artırılması konusunun 
da yer aldığı gelen bilgiler arasında.

Özbekistan’da 5 yeni hava yolu şirketinin kurulmasının 
planlandığı bildirildi.
Özbekistan Telgraf Ajansı’nın (UzTAG) Uztag.info haber 
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ÖZBEKİSTAN’DA YABANCI SERMAYELİ YATIRIMLARDA ARTIŞ
Özbekistan’da yabancı sermayeli yatırımların sayısında 
artış kaydedildiği bildirildi.
Centralasia.media haber sitesinden alınan bilgiye 
göre, Özbekistan’a yatırım yapan ülkeler arasında 
1.864 yatırımcıyla Rusya ilk sırada bulunuyor, 1.690 
yatırımcıyla Çin ikinci, 1.360 yatırımcıyla Türkiye üçüncü, 
824 yatırımcıyla Japonya dördüncü, 827 yatırımcıyla 
Kazakistan ise beşinci sırada yer alıyor. İlk beş ülkeyi 4.093 
yatırımcıyla diğer dünya ülkeleri izliyor. Özbekistan’da 
toplam yabancı yatırımcı sayısının ise 11 bine yakın olduğu 
bildirildi.
Özbekistan’daki yabancı yatırım kuruluşlarının ticaret 
(4.253 yatırım), sanayi (3.758 yatırım), inşaat (1.608 
yatırım), tarım, orman ürünleri ve balık (591 yatırım), 
yemek ve hizmet (472 yatırım), nakliye ve depolama (284 
yatırım), bilişim ve iletişim (274 yatırım), sağlık ve sosyal 
hizmet (148 yatırım) sektörlerinde faaliyet göstermekte 

oldukları açıklandı.
Özbekistan’da bir önceki 2019 yılıyla karşılaştırıldığında 
2020 yılında ekonominin tüm alanlarında yabancı 
sermayede % 1,5 ila % 2 arası artış olduğu bilgisi verildi.

ÖZBEKİSTAN’IN UZAUTO MOTORS ŞİRKETİ 
İHRACAT YELPAZESİNİ GENİŞLETTİ

Özbekistan’ın Uzauto Motors Anonim Şirketi’nin, Chevrolet 
adı altında Rusya, Kazakistan ve Belarus pazarlarına 
otomobil ihracatı yapacağı bildirildi.
Centralasia.media haber sitesinden alınan bilgide, 
Özbekistan merkezli Uzauto Motors Anonim Şirketi Basın 
Servisi’nin konuyla ilgili yaptığı açıklamalara yer verildi. 
Açıklamaya göre, Uzauto Motors Anonim Şirketi ile ABD 
merkezli General Motors Şirketi’nin (GM), Chevrolet adı 
altında Özbekistan’da üretimi yapılacak otomobillerin 

yabancı ülke pazarlarına ihracatının yapılması konusunda 
17 Şubat 2020 tarihinde anlaşmaya vardığı bildirildi.
Anlaşmaya göre, Uzauto Motors Anonim Şirketi’nde 
üretimi yapılan otomobiller, 2020 yılının Mart ayından 
itibaren Rusya, Kazakistan ve Belarus pazarlarına ihraç 
edilecek. Chevrolet adı altında ilk etapta ihracatı yapılacak 
otomobillerin Spark, Nexia ve Cobalt modelleri olduğu 
bilgisi verildi.
Uzauto Motors basın servisinin kamuoyuyla paylaştığı 
basın bildirisinde, “Uzauto Motors’a, Chevrolet marka 
otomobilleri dış pazarlara ihraç etme hakkının verilmesinin 
temel sebebi; Uzauto Motors’un, dünya otomobil endüstrisi 
liderlerinden biri olan General Motors Şirketi tarafından 
belirlenen standartlara uygun, kaliteli otomobil imal 
etmesinden kaynaklanıyor.” ifadesi yer aldı.
UzAuto Motors Şirketi, Rusya, Kazakistan ve Beyaz 
Rusya’da Chevrolet marka otomobil satışlarını özel 
distribütörlükler aracılığıyla denetleyebilecek. UzAuto 
Motors’un tek marka adı altında faaliyet gösterecek 
olmasının, Özbekistan’ın otomobil endüstrisinin gelişmesi 
ve yabancı ülke pazarlarında başarılı satış yapılması 
doğrultusunda olumlu sonuçlar doğurması bekleniyor.
Ayrıca, UzAuto Motors Şirketi’nin Rusya ve BDT üyesi 
ülkelere Ravon markasıyla yaptığı otomobil ihracatının 
2020’nin ortalarında sona ereceği de gelen bilgiler arasında.
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