
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A MİRZİYOYEV’TEN DAVET

CA-NEWS (UZ) - Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat 
Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ile telefonla görüştü.
Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden 
yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Mirziyoyev’in 
Ekim 2017’de Türkiye’ye gerçekleştirdiği resmi 
ziyaretin çok yönlü ve karşılıklı menfaatlere dayalı 
Özbek-Türkiye işbirliğini yeni bir aşamaya taşıdığı 
belirtildi.
Ayrıca, bu ziyaret sırasında imzalanan anlaşmaların 
hayata geçirilmesi, ticari-ekonomik, yatırım, teknolojik, 
bankacılık, maliye, ulaştırma, turizm ve diğer 
alanlarda büyük çaplı ortak projelerin hazırlanması 
ve uygulanması konuları ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan’ın Türkiye 
vatandaşları için 30 günlük vize muafiyetine ilişkin 
alınan karar için Mirziyoyev’e teşekkür etti.
Mirziyoyev de bu kararın ticari-ekonomik, yatırım 
ve turizm alanlarında yeni imkanların yaratılmasına 

hizmet edeceğini ifade etti. En önemlisi, kardeş halklar 
arasındaki dostluk ilişkilerini daha da pekiştirerek, 
Türkiye vatandaşlarının Özbekistan’ı ziyaret etmeleri 
için imkan sağlayacağını belirtti.
Görüşmede, uluslararası ve diğer güncel meseleler 
de ele alındı. Mirziyoyev, bölgede barış ve istikrarlı 
kalkınmanın sağlanması amacıyla mart ayında 
Taşkent’te gerçekleştirilecek Afganistan’da barışın 
sağlanmasına yönelik uluslararası konferansa 
Türkiye’yi davet etti.
Erdoğan da söz konusu girişimin hayata geçirilmesini 
tam destekleyeceklerini ve bu konferansa Türkiye’den 
üst düzey bir heyetin katılacağını bildirdi.
Telefon görüşmesinde iki lider, Özbekistan ile Türkiye 
arasındaki dostluk, kardeşlik ilişkileri ve geleneksel 
yakın iş birliğini geliştirmeye hazır olduklarını bir kez 
daha teyit etti.
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ÖZBEKİSTAN-KIRGIZİSTAN 
EKONOMIK İLİŞKİLERİNDEKİ 
ENGELLER KALKIYOR

Kabar - Kırgızistan’da temaslarda bulunan Özbekistan 
Dış Ticaret Bakanı Cemşit Hocayev, ekonomik 
ilişkilerin önündeki engellerin kaldırılmasına yardım 
etmeye hazır olduğunu bildirdi.
Özbekistan Bakanı, “Bugün biz, büyük devlet 
kuruluşları ve bakanlıklar olarak engelleri kaldırmaya 
hazırız. Bu konuda ben de yardıma etmeye hazırım. 
Eğer, bakanlığımız aracılığıyla çözülmesi gereken bir 
sorun varsa kesinlikle çözülecektir.” diye ifade etti.
Hocayev ayrıca, otomotiv, çeşitli mineral gübreler, 
elektrikli ürünler, beyaz eşya ve tekstil alanlarında 
Kırgızistan’ın ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini de 
belirtti.
“Ülkelerimiz arasındaki anlaşma çerçevesinde 
Kırgızistan’da otomobillerin montaj üretimi devam 
etmektedir. Bunun yanında, Oş’ta alışveriş-eğlence 
merkezi ve okul inşaatları konusunda ortak bir 
çalışma yürütülmektedir.” dedi. Hocayev ayrıca, 
Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolunun hızla 
sonlandırılacağı konusunda da ümitli olduğunu 
açıkladı.

KIRGIZİSTAN-ÖZBEKİSTAN 
TİCARET HACMİ ARTIYOR

Kabar – Özbekistan  Dış Ticaret Bakanı Cemşit 
Hocayev ile bir araya gelen Kırgızistan Ekonomi 
Bakanı Artem Novikov açıklamalarda bulundu. 
Novikov, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen 
yılın Ocak-Kasım ayında 281.2 milyon dolara 
ulaştığını belirtti. 
Ticaret hacminin 2016 yılına göre 1.6 kat arttığını ifade 
eden Novikov, ihracatın 133.4 milyon dolar oduğunu, 
ithalatın ise 147.8 milyon dolar olduğunu belirtti.
Daha önce iki ülkenin cumhurbaşkaları, ticaret 
hacminin 2018 yılında 250 milyon dolara, 2020 
yılında ise 500 milyon dolara ulaşması konusunda 
anlaşmıştı. Bu anlaşmayı hatırlatan Novikov, “Bugün, 
salonda Özbekistan iş dünyasıyla işbirliği yapmak 
isteyen çok sayıda yerli iş temsilcileri var. Avrupa 
ve Çin de dahil olmak üzere dış pazarlarda malların 
rekabet gücünü artırılmalıdır. Bunun için de her iki 
taraftan da yararlanmak ve ticaret çevreleri arasında 
işbirliği yapmak gerekiyor.” dedi.
Novikov, “2017’de Bişkek ve Taşkent’deki iş 
forumlarının sonuçlarına göre 220 milyon dolarlık 
115 ihracat ve ithalat sözleşmesi imzalandı. Taraflar 
arasında, 2018 yılında tüm ortak girişimlerin 
başlatılması konusunda anlaşmaya varıldı.” ifadesini 
kullandı.
Kırgızistan Ekonomi Başkanı, 2018 yılında 
Kırgızistan’da Bölgesel Kalkınma Yılı ilan edildiğini 
duyurdu. Bundan dolayı, sınır ötesi ticaret için 
potansiyelin arttırılması ve koşulların iyileştirilmesi 
için her türlü çabanın da gösterildiğini bildirdi.

Cemşit Hocayev: “Özbekistan, Kırgızistan ile ekono-
mik ilişkilerin önündeki engelleri kaldırmaya hazır.”

Ocak-Kasım 2017’de Kırgızistan ve Özbekistan 
arasındaki ticaret hacmi 281,2 milyon dolara ulaştı.



NAZARBAYEV VE CEENBEKOV 
POTANSİYEL İŞ BİRLİKLERİNİ TARTIŞTI

CA-NEWS (KZ) – 7 Şubat’ta 
Kırgızistan Cumhurbaşkanı 
Sooronbay Ceenbekov ile Kazakistan 
Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev 
arasında telefon görüşmesi yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden 
yapılan açıklamaya göre, ikili işbirliğinin 
geliştirilmesi ve daha önceden yapılmış 
anlaşmaların yürürlüğe koyulması 
konuları görüşüldü. Ayrıca Avrasya 
Ekonomik Birliği (AEB) kapsamındaki 
işbirliğinin güçlendirilmesi konusu ele 
alındı.
Buna ek olarak, tarafların bölgesel 
ve uluslararası gündemin güncel 
konuları üzerinde görüş alışverişinde 
bulundukları bildirildi.

RUSYA KIRGIZİSTAN’IN 240 MİLYON DOLAR BORCUNU SİLDİ

Kabar - Pravda.ru sitesinde yer alan habere göre, 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile 
Kırgızistan hükümetleri arasındaki kredi borcunun 
çözülmesine ilişkin anlaşmanın onaylanması hakkında 
kanun imzaladı.
Taraflar, geçen yıl Haziran ayında Kırgızistan 
Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’in ziyareti 
sırasında borcu ertelemeye karar vermişlerdi.
Rusya’nın bu kararı ile Kırgızistan’ın 240 milyon dolarlık 
borcu silindi. Rusya, 2013’te borcun ilk kısmı olan 
188.9 milyon doları silmişti. Rusya’ya olan 300 milyon 
dolarlık borç ödenemediği için taraflar, yılda 30 milyon 
dolarlık taksitler halinde ödeme yapılması konusunda 
anlaşmıştı. Mayıs 2017’ye kadar, Rusya’nın Kırgızistan 
borcunu tamamen silmesi talep edildiğinde ise Rusya 
yalnızca 60 milyon dolarlık kredi borcunu silmişti. 
Kırgızistan’ın kamu borcu 4,5 milyar doları aşmış 
durumda.



Kabar - Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanı 
Jenis Kasımbek, 2017’de Aktau Limanı’ndan Türk 
limanlarına deniz taşımacılığının 35 bin tona ulaştığını 
ve bu yıl rakamın 3 kat artacağını söyledi.
Kasımbek, meclis oturumunda Deniz Seyir 
Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesi 
Sözleşmesi Protokolüne ilişkin bir konuşma yaptı. 
Konuşmada, protokolün terör olarak sınıflandırılan 
eylemlerin listesini genişlettiğini, saldırıya maruz 
kalan gemilere yardım etmek, onlara tepki göstermek 
ve karşılık vermek gibi mekanizmaları tanımladığını 
ifade etti.
Günümüzde protokole Karadeniz ve Baltık ülkelerinin 
de aralarında bulunduğu 40’tan fazla ülkenin 
katıldığını hatırlatan Kasımbek, şöyle konuştu:

“Kazakistan ticari gemileri, açık denizlerdeki limanlara 
seferi artırmış bulunuyor. 2017’de Aktau Limanı’ndan 
Türkiye limanlarına yaklaşık 35 bin ton kargo 
nakledildi. Bu yıl bu hacim 3 kat artacak.”
Kasımbek, Avrasya Ekonomik Birliği çerçevesinde 
Rusya ile yaptıkları “Kazak gemileri için transit 
geçişin kolaylaştırılması” anlaşmasının taşımacılık 
hacminin artmasını sağlayacağını da söyledi. 
Kasımbek, protokolün onaylanmasının açık denizde 
seyreden Kazakistan gemilerinin güvenliğinin hukuki 
garantilerini güçlendireceğinin altını çizdi.
Meclis de Deniz Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı 
Eylemlerin Önlenmesi Sözleşmesi Protokolünü ilk 
oturumda onayladı.

KAZAKİSTAN, TÜRKİYE’YE DENİZ SEFERLERİNİ ARTTIRACAK



Turmush - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay 
Ceenbekov’un Tacikistan’a resmi ziyareti sırasında 
Batken bölgesi ve Sughd bölgesi otobüs hattının 
açılması konusunda anlaşmaya varıldı. Duyuru, 
Batken bölgesindeki hükümet yetkili temsilcisi Abish 
Halmurzayev tarafından yapıldı.
Başka bir gelişme ise hükûmetler arası komisyon 
faaliyetlerinin tekrar yoğunlaştırılması yönünde 
oldu. Ülke sınırlarının belirlenmesi için görev yapan 
komisyon yaklaşık 3 yıl önce askıya alınmıştı. Yetkili 
temsilci: “İki ülke arasındaki 970 km’lik sınırdan 673 
km’si Batken bölgesindedir. Bu sebeple, iki ülke 
arasındaki dostane ilişkiler çok önemlidir.” dedi.

Halmurzayev, açılacak otobüs hattının sınır ötesi 
ticaret yapanlar için de yeni fırsatlar oluşturacağını 
belirtti. Çünkü, çevre harcamaları ile ilgili sorunlar 
nedeniyle Batken ve Sughd bölgeleri arasındaki 
ulaşım kesilmişti. 
Buna ek olarak, yetkili temsilcinin ifadesine göre, resmi 
ziyaret kapsamında Kırgızistan’da ortak girişimlerin 
açılması konusu da ele alındı.
Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki 970 km’lik devlet 
sınırından 520 km’lik bir sınır tespit edildiği halde, 450 
km’lik kısmının hâlâ yapılması bekleniyor.

KIRGIZİSTAN VE TACİKİSTAN ARASINDA OTOBÜS SEFERLERİ
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ALİ ŞİR NEVAİ ANMA PROGRAMI 
9 ŞUBAT’TA İSTANBUL’DA 
GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Golden Bridge News - GBNews’in İBB Topkapı 
Müzeler Müdürü Salih Doğan’dan öğrendiğine göre 
etkinlik 9 Şubat 2018’de Topkapı Sarayı Türk Dünyası 
Mahallesinde yapılacak. 
Özbekistan İstanbul Başkonsolosluğu öncülüğünde 
Bilgin ve Devlet adamı Ali Şir Nevai anma programı 
düzenlenecektir. Program kapsamında “Medeniyetin 
Beşiği Özbekistan” Fotoğraf Sergisi açılışı da 
gerçekleştirilecek.


