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Kırgızistan Ekonomi Bakanı Artem Novikov, Türkiye 
Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat ile Bişkek’te bir araya 
geldi. Anadolu Ajansı’nın haberine göre Novikov, 2017 
yılında iki ülke arasındaki ticaret hacminin yüzde 26,7 
oranında büyüdüğüne dikkat çekti. 
Ekonomi Bakanı, Kırgızistan Hükümeti’nin 
Türkiye’den şirket temsilcileri ile görüşmeler yapmaya 
ve projelerin uygulamaya geçirilmesi için her tür 
katkıya hazır olduğunu belirtti. Türkiye Büyükelçisi 

ise pek çok büyük şirketin Kırgızistan ekonomisine 
yatırım yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Büyükelçi, 
“Madencilik endüstrisine yatırım yapmak isteyen beş 
şirket var. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) 
da bölgesel projelere yatırım yapmaya hazır.” dedi. 
Toplantıda, Bişkek ve Oş havalimanlarında olduğu 
gibi hayvancılık, et işleme endüstrilerinin gelişimi için 
potansiyel yatırım fırsatları konuşuldu. 

TÜRKİYE, KIRGIZİSTAN EKONOMİSİNE YATIRIM YAPMAYA HAZIR



ÖZBEKİSTAN, TÜRKİYE’NİN 
TURİZM DENEYİMİNDEN 
FAYDALANMAK İSTİYOR 

Özbekistan Devlet Başkanı Şavkat Mirziyoyev, 10 
Şubat’ta Türkiye dahil olmak üzere yedi ülkenin 
vatandaşlarına vizesiz seyahatin uygulanmasına ilişkin 
bir kararname imzaladı. Buna göre vizesiz seyahat 
süresi 30 gün olarak belirlendi. Ayrıca Özbekistan, 39 
ülkenin vatandaşları için vize işlemlerini kolaylaştırdı; 
şirketlere yönelik bir takım avantajlar sağladı ve 
yatırımcılar için engelleri kaldırdı. 
Turizm Geliştirme Devlet Komitesi Başkanı Aziz 
Abdukhakimov, Anadolu Ajansı ile yaptığı röportajda 
Türk işadamlarını Özbekistan’da turizm yatırımlarına 
davet etti. Abdukhakimov, Özbekistan’ın turizm 
alanında yapılacak yatırımlar için gerekli desteği 
sağlayacağını ifade etti. Abdukhakimov, “Türkiye, 
turizm alanında çok büyük ilerleme kaydetti. 
Özbekistan, turizmin gelişmesi için Türkiye’nin 
deneyimlerinden faydalanmak istiyor. Bu deneyimler 
Özbekistan için yol gösterici olacak.” diye görüşünü 
ifade etti. 

ÖZBEKİSTAN-TACİKİSTAN 
SINIRI UZUN BİR ARADAN 
SONRA YENİDEN AÇILDI

Özbekistan ve Tacikistan sınır bölgelerinde yaşayanlar 
için sevindirici bir gelişme yaşandı.  İki ülke arasında 
10 yıl boyunca kapalı kalan 9 sınır kapısı yeniden 
faaliyete başladı.
Gazeta.Uz sitesinin haberine göre, Özbekistan 
Devlet Başkanı Şavkat Mirziyoyev’in Tacikistan’a 
yapacağı ziyaret öncesinde iki ülke arasındaki 9 
geçiş noktası yeniden çalışmaya başladı. Özbekistan 
ile Tacikistan arasındaki “Cartepa”, “Kuşkent”, 
“Uçturgan”, “Havastabad”, “Bekabad”, “Pap”, “Ravat”, 
“Gülbahar” karayolu ve “Amuzang” demir yolu sınır 
kapıları, bulundukları bölgelerde düzenlenen törenle 
açıldı. Halkın büyük katılım sağladığı törenlerde, iki 
ülke vatandaşlarının 5 güne kadar vizesiz olarak diğer 
ülkeyi ziyaret edebileceği de belirtildi. Vizesiz seyahat 
edebilmek için Mirziyoyev’in ziyaretinin gerçekleşmesi 
bekleniyor.



KIRGIZİSTAN SAĞLIK HEYETİ ÇEŞİTLİ TEMASLAR İÇİN 
TÜRKİYE’YE GİTTİ

Kırgızistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanı 
Talantbek Batıraliev ve beraberindeki 
heyet 28 Şubat’ta Ankara’ya gitti. Sağlık 
Bakanlığı Basın Servisi’nin açıklamasına 
göre, heyet 3 günlük ziyaret boyunca pek 
çok toplantıya katıldı. 
Kabar Haber Ajansı’ndan edinilen 
bilgiye göre, Batıraliev, Türk İşbirliği ve 
Koordinasyon Ajansı Başkanı (TİKA) 
ile yapılacak işbirliklerini konuştu. 
Türkiyeli yetkililer ile özellikle Kırgızistan 
uzmanlarına Türkiye’de ücretsiz olarak 
uluslararası düzeyde eğitim verilmesi 
ve Kırgızistan diplomalarının tanınması 
hususları görüşüldü. Bunun yanında, 
sağlık uzmanlarının pratik eğitim olanakları 
ve onkoloji hizmetleri desteği sunulması 
konuları da ele alındı. 

TÜRKİYE’DEN GİRİŞİMCİLER TACİKİSTAN’IN 
SOĞD BÖLGESİ’NDE YATIRIMA GİRİŞİYOR
CA News sitesinin verdiği habere 
göre, Tacikistan’ın Güneydoğu 
Bölge Başkanı Rajaboy Ahmadzoda, 
Tacikistan’da girişimciliğin geliştirilmesi 
amacıyla, özel sektör ile hükümet 
arasında işbirliğine gidildiğini ifade 
ederek, bölgede özel girişimciler için 
gerekli tüm koşulların oluşturulduğunu 
açıkladı. Enerji, endüstri, inşaat, bilim 
ve eğitim, sağlık, yol yapımı ve tarım 
gibi pek çok alanda girişimcilerin 
katılımıyla önemli yatırımların hayata 
geçirildiğini ekledi. Ahmadzoda, 
Türkiye’den girişimcilerin sebze 
ürünleri ve çiçek sektörü yanında 
çocuk kıyafeti üretimi için bir fabrika 
ve modern otel kompleksleri inşaatına 
yakın zamanda başlayacağını belirtti. 



Kırgızistan Cumhurbaşkanı 
Sooronbay Ceenbekov, Devlet 
Sınır Hizmetleri temsilcisi 
Ularbek Şarşeev ve sınırların 
belirlenmesi konusunda 
hükümetin özel temsilcisi 
Kurbanbay İskandarov ile bir 
araya geldi.
Sputnik Haber Ajansı’na göre, 
Kırgızistan-Özbekistan sınırında 
belirlenmemiş yaklaşık 20 bölge 
var ve bu bölgeler her iki devlet 
için de büyük öneme sahip. 
Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı 
Basın Servisi’nin açıklamasına 
göre Ceenbekov, Tacikistan 
ve Özbekistan sınırlarındaki 
tartışmalı bölgelerin belirlenmesi 
için yapılan çalışmaların 
hızlandırılmasını istedi. 

CEENBEKOV, TACİKİSTAN İLE SINIRLARIN BELİRLENMESİNDE 
SÜRECİN HIZLANDIRILMASI TALİMATINI VERDİ 

1-2 Mart 2018 tarihinde Taşkent’te toplanan Türkmenistan-
Özbekistan Devletlerarası Komisyonu ticari, ekonomik, bilimsel, 
teknolojik ve kültürel alanlarda iş birliğini geliştirmeye yönelik 14. 
toplantısını yaptı. Özbekistan’ın başkentinde yapılan toplantıya 
Türkmenistan’ın Başbakanı Annameredov yönetimindeki heyet 
katıldı. Toplantıda iki ülkenin bakanları, ilgili birimlerin başkanları 
ve temsilcileri yer aldı. 
TDH haber sitesine göre, Türkmenistan ve Özbekistan arasında 
Ekonomik İşbirliği Anlaşması bağlamında taraflar 2018-2020 
stratejik planını ele aldı. Yetkililer, ulaşım ve transit alanında iş 
birliğinin geliştirilmesini de görüştü. Özbekistan-Türkmenistan-
İran-Umman transit koridoru üzerine yapılan anlaşmanın önemi 
vurgulandı. Türkmenabad-Farabi kara ve demiryollarının iki 
ülkenin transit potansiyelinin büyümesini teşvik edeceği ve 
taşınan malların hacminin artırılması için elverişli koşullar 
yaratacağı belirtildi. İki ülke temsilcileri de yapılan müzakereler 
sonrası kültür, bilim, sanat ve spor alanlarında iş birliğinin 
geliştirilmesi konusunda anlaştıklarını duyurdular.

TAŞKENT, TÜRKMENİSTAN-ÖZBEKİSTAN DEVLETLERARASI 
KOMİSYONU’NUN 14. TOPLANTISINA EV SAHİPLİĞİ YAPTI 



Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 26-
27 Mart’ta Taşkent’te gerçekleşecek olan Afganistan 
Uluslararası Konferansı için Özbekistan Devlet 
Başkanı Şavkat Mirziyoyev’e bir mesaj gönderdi. 
uz24.uz haber sitesinin verdiği bilgiye göre, mesaj 
ABD’nin Afganistan konusundaki yeni stratejisi gereği 
çatışmanın çözümü ve istikrarın sürdürülmesinde 
bölge ülkelerinin katkı sağlamasını içermektedir.    
Trump, bu kapsamda Özbekistan Cumhurbaşkanı’nın 
görüşmeler yoluyla barışçı bir çözüm ortamı 
oluşturacak, ekonomiyi geliştirecek ve ticareti esas 
alacak bölgesel yaklaşımını desteklediğini vurguladı. 
Trump mesajında, “Bölgesel işbirliğini geliştirme 
çabalarınız çok başarılı oldu. 2017 yılı Kasım 
ayındaki Samarkand Konferansı Orta Asya’da umut 
verici bir iş birliği atmosferi getirdi ve Aralık ayında 
Cumhurbaşkanı Ghani ile görüşmeniz refah ortamının 
oluşturulması için bir temel oluşturdu. Uluslararası 
Afganistan Konferansı’nı sürdürme girişimini 
tam olarak desteklerken, bu formatın Afganistan 
liderliğindeki Kabil süreci ile yakından uyumlu 
olduğundan emin olmak için birlikte çalışmalıyız. 
ABD’nin Taşkent Konferansı’nda yer alması için 
çalışmalarımız devam ediyor.” dedi. 

TRUMP, MİRZİYOYEV’İN AFGANİSTAN SORUNUNUN 
ÇÖZÜLMESİ GİRİŞİMİNİ DESTEKLİYOR
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