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Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolunun inşaatına 
2023 yılında başlanması planlanıyor. Kırgız Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kabar haber ajansına verdiği 
bir röportajda konuyla ilgili bilgi verdi.
Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, “Demiryolu projesi yakında 
tamamlanırsa önümüzdeki yıl inşaata başlayacağız” dedi.
2023 yılında ÇHC, demiryolu hattı için bir ön fizibilite çalışması 
hazırlamak için 20 milyon yuan (2.4 milyon $) tahsis etti. 
Demiryolu hattının ön fizibilite çalışmasını geliştiren Çinli 
uzmanlar, mevcut ulaşım koridorlarına kıyasla yeni güzergahın 
birtakım avantajlarına dikkat çekti: yeni hat mevcut ulaşım 
koridorundan 900 kilometre daha kısa. Demiryolunun inşası, 
Orta Asya ülkeleri arasındaki ulaşım sistemini geliştirecek ve 
malların denize ulaşımını da sağlayacak.
2023 tahminlerine göre Kırgızistan, topraklarından geçen 
mallar aracılığıyla yılda yaklaşık 200 milyon dolar gelir elde 
edilebilecek. Devlete ait NK Kırgız Temir Colu Birim Başkanı 
Ulan Kulov: “Şimdi yolun güzergahı, ray genişliği, aktarma 
istasyonunun yeri gibi teknik konuları görüşüyoruz” dedi. 
Kulov’un verdiği bilgiye göre, “2021 yılında yerel uzmanların 
yardımıyla Kırgızistan topraklarında saha araştırması yaptık. 
Yeni kombine rota seçeneklerinden birini inceledik.  Tüm 
belgeler, çalışma için Çin ve Özbekistan’a transfer edildi. 
Bu yıl Çin ve Özbekistan’dan uzmanlarla birlikte çalışmaya 

devam etmeyi planlıyoruz. Bunlar, fizibilite çalışmasının 
temelini oluşturacak”.
“Kırgız Demir Yolu” rotasının birleştirilmiş hali, 2020’de teklif 
edildi. Rota, Özbekistan’a giden mevcut yollara yakından bağlı 
olan Kaşgar-Torugart-Arpa-Makmal-Celal-Abad bölümünün 
inşasını içeriyor.
Ulan Kulov şunları da kaydetti: “Finansman konusu önemli. 
Bu projenin dağlık arazi üzerinde oluşu da maliyetini 
yükseltektedir. [Projede] çok sayıda tünel ve köprü var”.
Kırgız Demir Yolu tarafından önerilen seçenekte kargo 
üssünün hacminin yılda 7 ile 13 milyon ton arasında olduğu 
ifade ediliyor.
Demir yolu Çin ile Kırgızistan’ı bağlamanın ötesinde kritik 
bir öneme sahip. Proje tamamlandığında Çin, Kırgızistan 
üstünden Özbekistan ve komşularına, hatta Türkiye ve 
Avrupa’ya uzanan hatlara bağlanacak. CCWAEC (China–
Central Asia–West Asia Economic Coridor, Çin-Orta Asya-
Batı Asya Ekonomik Koridoru)  olarak adlandırılan koridorun 
geliştirilmesi Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi’nin (BRI) bir parçası. 
Şu an Çin, NELBEC (New Eurasian Land Bridge Economic 
Corridor, Yeni Avrasya Kara Köprüsü Ekonomik Koridoru) 
ile Kazakistan üzerinden  Rusya ve Avrupa’ya ürünlerini 
ulaştırıyor. Kırgızistan-Özbekistan hattı Kazakistan-Rusya 
hattına alternatif oluşturacak.

ÇİN-KIRGIZİSTAN-ÖZBEKİSTAN DEMİRYOLU İNŞAATINA 
2023 YILINDA BAŞLANMASI PLANLANIYOR
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KIRGIZİSTAN’DA İLK KEZ 
KOT KUMAŞTAN GİYSİ ÜRETİMİNE BAŞLANACAK

Kırgızistan’ın en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan 
Textile Trans tekstil fabrikası, Amerika Birleşik Devletleri 
Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın (USAID) desteğiyle 
Kırgızistan’da ilk denim kot üretimine başlıyor.

ABD Büyükelçiliği basın servisine göre, 31 Mayıs’ta USAID, 
Textile Trans şirketine 8,4 milyon som değerinde modern 
ekipman teslim etti. Bu ekipmanlar kot üretmek, yıkamak, 
kaynatmak, kurutmak ve ütülemek için kullanılacaktır. Textile 
Trans, bu proje için yapı inşaatına ve ek dikiş teçhizatına 
yatırım yaptı.
Bu proje ve yatırımın şirketin tam zamanlı bir denim kot 
üretimi tesisi açmasına ve erkek, kadın ve çocuklar için 
çeşitli ürünler sunmasına olanak sağlayacağı belirtildi.
Textile Trans LLC  ve Salkyn LLC şirketler grubunun 
Yönetim Kurulu Başkanı Nurgazı Mışıyev, “Geçen yıl 
MENIKI markası altında ilk yurt içi pazarına açıldık. Bu yıl 
USAID’in desteğiyle Kırgızistan’da türünün ilk örneği olan 
denim kot üretimine başlıyoruz.  Amacımız, önce yerli, sonra 
da yabancı tüketicilere yüksek kaliteli kot ürünleri sunmaktır” 
dedi. Bu genişlemenin bir sonucu olarak, şirketin 350’den 
fazla yeni tam zamanlı istihdam sağlaması ve ürünlerinin 
satışlarını artırması bekleniyor.

KIRGIZİSTAN’DA İLK GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ KURULACAK

Avrasya Kalkınma Bankası, Kırgızistan Doğal Kaynaklar, 
Çevre ve Teknik Denetim Bakanlığı, Astana Yeşil Finans 
Merkezi ve Bişkek Solar, Kırgızistan’da Avrasya Ekonomik 

Forumu kapsamında bir güneş enerjisi santrali inşaatının 
ilk aşamasının finansmanı konusunda Bişkek’te bir işbirliği 
anlaşması imzaladı.
Avrasya Kalkınma Bankası (EAEU), yaptığı açıklamada; 
“Kırgızistan’da bu alandaki ilk projedir. Güneş enerjisi 
santralinin kapasitesinin yılda 50 MW veya 91 milyon kWh 
olacak. Yeni yenilenebilir enerji tesisi ülkenin kuzeyinde, Issık 
Göl bölgesinde yer alacak. Güneş enerjisi santrali, gerekli ek 
enerji arzını sağlayacak. Elektrik kesintilerini azaltacak ve 
ülkenin su kaynaklarının korunmasına yardımcı olacak” dedi.
Anlaşmaya göre, Avrasya Kalkınma Bankasının (EAEU), 
santralin inşasını 40 milyon dolara kadar finanse etmesi 
öngörüyor.
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KIRGIZİSTAN PARLAMENTOSU HEYETİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Cengiz Aydarbekov 
başkanlığındaki heyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
Mustafa Şentop ile görüştü. İlgili haber 3 Haziran 2022 
tarihinde kabar.kg resmi internet sitesinde yer aldı.
Cogorku Keneş’in (Kırgız Cumhuriyeti’nin parlamentosu) 
basın servisine göre, toplantıda taraflar iki ülke arasındaki 
siyasi, ekonomik, kültürel ve insani ilişkilerin mevcut durumu 
ve gelişimini ele aldılar, ikili iş birliğinin derinleştirilmesinin 
ve parlamentolar arası iş birliğinin geliştirilmesinin önemini 
vurguladılar.
Taraflar ticaret, ekonomi ve yatırım alanlarında özellikle 
enerji, madencilik ve işleme sanayi, tarım, ulaştırma, sağlık, 
eğitim, turizm vb. alanlarda devam eden ortak projeleri, 
Kırgızistan-Türkiye iş birliğinin gündemindeki birçok konuda 
görüş alışverişinde bulundu. Taraflar, karşılıklı ticaret 
cirosunun hacmini artırmak ve bu ticareti 1 milyar ABD 
dolarına çıkartmayı planladıklarını dile getirdiler.
Ayrıca ek finans kuruluşlarının oluşturulması konusu ele 
alındı.
Toplantıya katılanlar, takip eden haftalarda Kırgızistan’da 
düzenlenecek olan Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter 

Asamblesi (TÜRKPA) XI Genel Kurul toplantısının öneminin 
altını çizdiler.
Cengiz Aydarbekov, Kırgız Cumhuriyeti’nin Türkiye ile 
stratejik ve kardeşçe ilişkileri sürdürmeye ve derinleştirmeye 
öncelik verdiğini ve her düzeydeki yüksek Kırgızistan-
Türkiye siyasi diyaloğundan memnuniyet duyduğunu belirtti. 
Son olarak da Türkiye tarafına COVID-19 salgınına karşı 
mücadele sırasında yardım sağladığı için teşekkür edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri iş forumunun sonuçlarının 
ardından Yatırım Ajansı’nın basın servisi tarafından yapılan 
açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri firması Masdar, 
Kırgızistan’da 200 MW kapasiteli bir güneş enerjisi santrali 
inşaatı projesinin gerçekleştirilmesi ile ilgileniyor. İlgili haber 
2 Haziran günü economist.kg internet sitesinde yer aldı.
Belirtildiği gibi, 1 Haziran’da bir gün önce gerçekleşen 
forumda yerli ihracatçılar ve girişimcilerin 20’den fazla BAE 
şirketinin temsilcileriyle B2B toplantıları gerçekleşti.
Ajans Müdürü Ravşan Sabirov, Birleşik Arap Emirlikleri 
şirketlerini, Kırgız Cumhuriyeti’ne özellikle enerji, sanayi, 
tarım, turizm ve sağlık sektörlerine ve bölgeler arası iş 

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ FİRMASI MASDAR, KIRGIZİSTAN’DA 
200 MW KAPASİTELİ GÜNEŞ SANTRALİ İNŞAATI İLE İLGİLENİYOR

birliğine yatırım yapmaya çağırdı.
Sabirov, “Bu tür girişimleri memnuniyetle karşılıyoruz ve 
gelecekte bu tür girişimlerin çok olacağını umuyoruz” dedi.
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KIRGIZİSTAN, KAMBARATA HİDROELEKTRİK SANTRALİ-1’İN 
İNŞAATININ BAŞLADIĞINI DUYURDU

BU YIL HİNDİSTAN’DAN KIRGIZİSTAN’A DAHA FAZLA TURİST GELECEK
Kırgız Cumhuriyeti’nin Turizmi Geliştirme Destekleme 
Fonu’nun basın servisi tarafından yapılan bildiriye göre, bu 
yıl Hindistan’dan çok daha fazla turist Kırgızistan’a gelebilir.  
Turist akışını artırmak için çalışan Salvia organizatörleri ile 
şimdiden bir mutabakat anlaşması imzalandı. İlgili haber 
economist.kg internet sitesinde yer aldı.   
Tanıtım turu kapsamında, 7-8 Haziran tarihlerinde Yeni Delhi 
ve Mumbai’de büyük seyahat şirketleri ve yatırımcılarla 
toplantılar yapıldı.  90’dan fazla şirket ilgilerini dile getirdi.
Tanıtım turuna katılanlara, katılabilecekleri turizm projeleri 
anlatıldı.  Bunlar, medikal turizm ve sıhhi tatil kompleksinin 
geliştirilmesi, Kırgızistan’da bir RestPoint ağının inşası, 
başkent, Manas havaalanı ve Isık Göl sahili arasında 
düzenli bir ulaşımın başlatılması, Karakol ve Razzakov’daki 
havaalanlarının yeniden inşası ( İsfan) ve diğerleri.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı basın servisinin bildirisine 
göre, Kırgızistan Cumhurbaşkanı, Celal-Abad bölgesinde 
Kambarata Hidroelektrik Santrali-1’in temelini attı. İlgili haber 
8 Haziran günü 24.kg resmi internet sitesinde yer aldı.
Sadyr Zhaparov, canlı yayında kontrol panelindeki düğmeye 
bastı, ardından büyük ölçekli bir inşaatın başlangıcını 
simgeleyen bir patlama meydana geldi.
Şimdi istasyonun inşası yerinde altyapının hazırlanmış 
bir kısmı var: üsler, yollar, taş ocakları. Yakınlarda 500 

Artık 2,5 saatte Hindistan’a uçulması mümkündür. Bişkek ve 
Yeni Delhi arasında Aeronomad tarafından gerçekleştirilen 
bir özel charter uçuşu halihazırda başlatıldı. İlerleyen 
zamanlarda uçuş sayısının artırılması planlanıyor.

kilovoltluk “Datka-Kemin” yüksek voltaj hattı bulunmaktadır. 
Bu, Kambarata HES-1’in güç dağıtım şemasına göre en 
düşük maliyetleri karşılamasını sağlayacaktır.
Cumhurbaşkanının basın servisinin bildirisinde, “Kambarata 
HES-1’in inşası sayesinde, kış döneminde ülke nüfusuna 
enerji temini sorunları çözülecek. Gelecekte, ülkedeki 
elektrik tüketiminin büyümesi dengelenecek ve CASA-1000 
projesi çerçevesinde ihracat potansiyeli sağlanacaktır” 
denilmektedir.
Kambarata Hidroelektrik Santrali-1, Kambarata Hidroelektrik 
Santralinin tüm kısımları arasındaki en büyük enerji tesisi 
olacaktır. Proje, 256 metre yüksekliğindeki taştan yapılmış 
bir barajın ve 1 bin 860 megavatlık kurulu kapasiteye sahip 
istasyonun inşasını öngörmektedir. Kambarata Hidroelektrik 
Santrali-1’deki yıllık ortalama elektrik üretimi, rezervuarın 
toplamında 5,4 milyar metreküp su mevcudu ile ile 5,6 milyar 
kilovat saat olacaktır.
İnşaat süresinin, 8 ile 10 yıl sürmesi beklenmektedir. İlk 
hidroelektrik santralinin işletmeye alınmasının sürekli bir 
finansman sağlandığında dört yıl içinde gerçekleştirilmesi 
planlanmaktadır.
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İLK YERLİ ELEKTRİKLİ OTOBÜS ÜRETİMİ 
KIRGIZİSTAN’DA BAŞLATILACAK

Görüşme sırasında Pakistan Ticaret Bakanı, Kırgızistan 
Cumhuriyeti’nin Pakistan’daki transit limanları dünya 
pazarlarına girmek için kullanabileceğini kaydetti.  Bu 
bağlamda limanlarından mal çıkışı ve Pakistan’dan malların 
Kırgızistan toprakları üzerinden Avrasya kıtasındaki ülkelere 
çıkışı için Kırgızistan Cumhuriyeti ile ikili bir transit anlaşma 
imzalamayı teklif etti.
Daniyar Amangeldiyev ise Çin-Kırgızistan-Özbekistan 
demiryolu ağı inşaatı projesi üzerinde devam eden çalışmalar 
hakkında bilgi verdi.
Bakan, “Pazar ne kadar büyük olursa, diğer ülkeler için o 
kadar çekici olacaktır. Görevimiz, pazarlarımızı birleştirmek. 
Karşılıklı transit potansiyelleri kullanmak için bir anlaşmayı 
düşünmekteyiz” dedi.
Kırgızistan Cumhuriyeti’nin, Pakistan’ın bu sektördeki 
potansiyelini dikkate alarak makine mühendisliği alanında 
tekstil ve tarım ürünleri tedariği ve ortak girişimlerin kurulması 
ile ilgilendiğine de dikkat çekildi.
Taraflar, toplantı sırasında gündeme getirilen konuların 
ayrıntılı olarak görüşüleceği, ticari ve ekonomik iş birliğinin 
geliştirilmesi konusunda bir çalışma grubu oluşturmak için 
anlaştılar.

Dışişleri Bakanlığı basın servisi tarafından yapılan 
bildiriye göre, 12. Bakanlar Konferansı kapsamında 
Kırgızistan Cumhuriyeti Ekonomi ve Ticaret Bakanı Daniyar 
Amangeldiyev, çok taraflı ve ikili iş birliği çerçevesinde güncel 
konuları görüşmek üzere Pakistan Cumhuriyeti Ticaret 
Bakanı Navid Kamar ile bir araya geldi. İlgili haber 14 Haziran 
2022 tarihinde economist.kg internet sitesinde yer aldı. 

Kırgızistan’da tamamen kendi  “Белес.KG” markası altında 
yapılmış olan otobüs ve elektrikli otobüslerin Bişkek ve Oş’ta 
piyasaya sürülmesi planlanıyor. Bu konuda şirketin Genel 
Müdürü Mirbek Askaliyev, economist.kg’ye bilgi verdi.
Fabrika, 2012 yılından beri var olup daha önce troleybüsler 
ve dizel yakıtlı otobüsler üretmiştir. Teknik olarak şirketin 
hâlihazırda yurtiçi taşımacılık sağlamaya hazır olduğu 
belirtiliyor. Bişkek veya Oş Belediye Başkanlığı için bir siparişin 
üretimine yönelik hazırlıklar yapılıyor, ancak henüz elektrikli 
otobüslerin hangi şehirde ilk görüneceği açıklanmadı.
Mirbek Askaliyev, “Bişkek Belediyesi ile otobüs alımları 
konusunda görüşmeler yapıldı. Şimdi sayı ile ilgili bir cevap 
bekliyoruz, siparişin 10 otobüs için olması bekleniyor. Oş ve 
Celal-Abad şehirleri ile ilgili olarak elektrikli otobüs tedarikini 
görüştüler.” dedi.
Elektrikli otobüsün markası BELES, modelinin adı Mute 12’dir.
Teknik şartnamelere göre, elektrik otobüsü tek bir akü şarjıyla 

PAKİSTAN, KIRGIZİSTAN’A DÜNYA PAZARLARINA GİRMEK İÇİN 
LİMANLARINI KULLANMASINI TEKLİF ETTİ

yaz aylarında 250 km, kışın ise 230 km yol alabilir.
Elektrikli otobüslerin, kendi markaları “Beles” altında yabancı 
markaların katılımı olmadan tamamen Kırgızistan’da 
üretileceği belirtiliyor. Yurtiçi taşımacılık için tasarım, Kırgız 
tasarımcı Oleg Ermakov (Steel Drake) tarafından geliştirildi.
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KIRGIZİSTAN VE KAZAKİSTAN 
TİCARET HACMİNİ 2 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAK İÇİN ANLAŞTI

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev, Avrasya 
Ekonomik Birliği çerçevesinde önümüzdeki yıllarda Kırgızistan 
ile Kazakistan arasındaki ticaret hacminin 2 milyar dolara 
çıkarılmasının planlandığını açıkladı.
Tokayev, “Bugün Başkan Sadır Caparov’un daveti üzerine 
Bişkek’teyim. Önümüzdeki yıllarda ülkelerimiz arasındaki 
ticaret hacmini 2 milyar dolara çıkarmayı kabul ettik. Bu 
hedeflere ulaşmak için ülkelerimizin girişimcileri için koşullar 
oluşturmamız gerekiyor, bu entegrasyon için de geçerli” dedi.
Geçen yılın sonuçlarına göre, Kırgızistan ve Kazakistan 
arasındaki karşılıklı ticaret hacmi % 35 artarak 1 milyar dolardan 
fazla oldu. Kasım-Comart Tokayev, daha önce Cumhurbaşkanı 
Sadır Caparov’la yaptığı görüşmede Kazakistan’ın 
KazakhExport’un desteğiyle Kırgızistan’a yüzlerce çeşit mal ve 
ürün tedarik edebileceğini belirtmişti.

KIRGIZİSTAN’DA 300 MİLYON DOLARLIK 
GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ İNŞAATI BAŞLADI

Kırgızistan’ın Issık Göl bölgesinde 300 MW kapasiteli ve 300 
milyon dolarlık yatırımla güneş enerjisi santralinin inşaatına 
başlandı. Kazakistan’ın Bişkek Büyükelçiliği’nin basın 
servisinden verilen bilgiye göre, 21 Haziran’da santral inşaatı 
için kapsül atma töreni gerçekleştirildi. İlgili haber 24 Haziran 
2022 tarihinde yer aldı.
Daha önce, yenilenebilir enerji alanındaki projelerin 
uygulanmasında yer alan Kazakistan mühendislik şirketi 
TechnoGroupService LLP’nin Kırgız şirketi Bishkek Solar 
için bir güneş enerjisi santrali ve elektrik üretmek için uygun 
altyapıyı inşa edeceği öğrenildi.
50 MW kapasiteli bir güneş enerjisi santralinin inşasını 
sağlayan projenin ilk aşamasını uygulamak için Avrasya 
Kalkınma Bankası (EDB) ve Kazakistan’ın AIFC Green 
Finance Centre Ltd’den fon temin edilmektedir.
Kazakistan’ın Kırgızistan Büyükelçisi Rapil Joşıbayev yaptığı 
konuşmada, bu projenin yeşil enerji alanında Kazakistan-
Kırgızistan iş birliği için yeni fırsatlar yarattığını ve ülkelerin 

yüksek çevre standartlarını dikkate alarak enerji arzı 
sorunlarını ortaklaşa çözmelerine olanak tanıyacağını belirtti.
Joşıbayev, “Bu projenin gerçekleştirilmesi; yeşil enerjiye 
yatırım yapmaya, ülkemizin güneş ve rüzgâr potansiyelini 
etkin bir şekilde kullanmaya devam etmek için ivme 
kazandıracak” dedi.
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KIRGIZİSTAN’IN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ EKONOMİK ZİRVEDE 
KIRGIZİSTAN’DAKİ YATIRIM FIRSATLARINI SUNDU

24 Haziran 2022’de Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi 
Kubanıçbek Ömüraliyev, ASKON Girişimciler Derneği 
tarafından Kayseri’de düzenlenen Kültepe Ekonomi Zirvesi’ne 
katılım kapsamında “İpek Yolunda Ticaret Fırsatları” konulu 
genel kurul toplantısında Kırgızistan’ın yatırım fırsatlarını 
sundu. İlgili haber 27 Haziran 2022 tarihinde kabar.kg resmi 
internet sitesinde yer aldı.
Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı basın servisinden 
verilen bilgiye göre, Ömüraliyev, katılımcılara iş koşulları ve 
Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun yabancı yatırımları 
çekmek için kabul ettiği tedbirler hakkında bilgi verdi ve 
yatırımcıları hidroelektrik, turizm, tarım vb. alanlarda ortak 
projeler gerçekleştirmeye çağırdı. Aynı zamanda ASKON 
yönetimi, işletme açılış koşullarını incelemek için Kırgızistan’a 
yapılacak bir geziye ilgi duyduğunu ifade etti.
Bu etkinliğe ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye 
Bakanı, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı, 
Kazakistan ve Türkmenistan Büyükelçileri, Özbekistan ve 
Azerbaycan Elçilikleri iktisadi ateşeleri, Kayseri Valisi ve 
Belediye Başkanı ile Türkiye’nin her köşesinden şirket ve 

HİNDİSTAN 
KIRGIZİSTAN’DAKİ TURİST SAYISINI ARTIRMAK İSTİYOR

Hindistan tur operatörleri ve medya temsilcileri, ülkenin 
turizm potansiyelini tanımak için Kırgızistan’a bir ziyaret 
gerçekleştirdi. İlgili haber 15 Temmuz 2022 tarihinde kabar.
kg internet sitesinde yer aldı.
Hindistan turizm şirketi Salvia Promoters Pvt Ltd’nin 
müdürü Prashant Chaudhary, Kırgızistan’a en büyük turist 
akışının geleneksel olarak yaz aylarında olduğunu, ancak 

Hint tarafının kış ve sonbahar turları da dâhil olmak üzere 
tüm mevsimlerde ilgi gösterdiğini söyledi ve “Turistlerimiz 
sadece Kırgızistan’ın doğasıyla değil, Kırgızistan’ın tarihi 
ile de ilgileniyorlar. Ülkenizde kutlamalar yapmak ve hatta 
düğünlerde yer almak ilginçtir. Ülkelerimiz arasındaki uçuş 
sayısını haftada 4’e çıkarmak istiyoruz” dedi.
Hindistan’ turizm sektörünün temsilcilerine göre turizm, 
ülkelerindeki en hızlı büyüyen pazarlardan biridir. Ortalama 
bir Hintli seyahat için 2.000 dolar harcamaktadır.
Chaudhary, “Önümüzdeki yıllarda Hindistan’dan gelen turist 
sayısının 50 milyona çıkmasını bekliyoruz. Kırgızistan’ın 
turizm sektörü için bu sayının yüzde beşi bile önemli bir artış 
olabilir” dedi.
Chaudhary, Hint delegasyonunun Kırgız misafirperverliğinden 
ve doğanın güzelliğinden hoş bir şekilde şaşırdığını da 
sözlerine ekledi. Bazı Hintli yönetmenlerin Kırgızistan’ın 
dağlarında zaten film çektiklerini ve gelecekte bunu yapmaya 
devam edeceklerini söyledi.

kuruluşların yöneticileri de katıldılar.
ASKON Girişimciler Derneği, 9 bin kişiyi ve 20 bin şirketi 
birleştiren Türk girişimcilerin bir kuruluşudur. Merkezi 
İstanbul’da bulunan Derneğin ayrıca Anadolu’da 34 farklı 
şehirde temsilcilik ofisleri ve Brüksel, New York, Pekin, Cidde 
ve Cakarta gibi dünya çapındaki büyük şehirlerde ofisleri 
bulunmaktadır.
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AZERBAYCAN’DA GIDA, TARIM VE GİYİM ÜRÜNLERİNİN 
TANITIMI İÇİN KIRGIZİSTAN’IN TİCARET EVİ AÇILACAK

ORTA ASYA LİDERLER ZİRVESİ’NİN 
SONUÇLARINA İLİŞKİN BİR DİZİ BELGE İMZALANDI

Dışişleri Bakanlığı basın servisinden yapılan açıklamaya 
göre, Kırgız Cumhuriyeti’nin Azerbaycan Büyükelçisi 
Kayrat Osmonaliyev ile Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli 
İşletmeleri Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Mammadov arasında 14 Temmuz’da yapılan görüşmenin 
ardından Bakü’de gıda, tarım ve giyim ürünlerinin tanıtımı 
için Kırgızistan’ın Ticaret Evi açılacağı bildirildi. İlgili haber 18 
Temmuz 2022 tarihinde economist.kg internet sitesinde yer 
aldı.
Mammadov bu toplantıda ekonomi alanında ikili ilişkilerin 
daha da geliştirilmesi çağrısında bulunup, şu anda Kırgız 
Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası ile İşbirliği Mutabakatının 
imzalanması konusunun üzerinde çalışıldığını belirtti.
Ozmonaliyev, küçük ve orta ölçekli işletmeler alanında iş 
birliğinin önemine dikkat çekti. Büyükelçi, Bakanlıklararası 
Komisyonun Bakü’de yapılacak olan 4. toplantısında bu 
konularda görüş alışverişinde bulunmayı önerdi.
Büyükelçi ayrıca Azerbaycan’da Kırgızistan’ın gıda, tarım, 
sanayi, giyim ve tekstil sektörlerinin ürünlerini tanıtmak 

amacıyla Kırgızistan’ın Ticaret Evinin açılmasına yönelik 
planlarını paylaştı.
Taraflar, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un 20 Nisan’da 
Bakü’ye yaptığı resmi ziyarette düzenlenen iş forumu 
çerçevesinde ele alınan iki ülkenin yatırımı ve projelerine 
ilişkin bilgilerin paylaşılıp yayılmasında birbirlerine yardımcı 
olma konusunda anlaştılar.

Orta Asya ülkeleri olan Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan, 
Kazakistan, Tacikistan, perşembe günü Kırgızistan’ın Çolpan 
Ata kentinde yapılan zirvenin ardından bir dizi belgeyi 
imzaladılar.

Kırgızistan Devlet Başkanlığı Basın Servisi’nden yapılan 
açıklamaya göre, Orta Asya Liderler Zirvesi’ne Türkmenistan 
Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Kırgızistan Devlet 
Başkanı Sadyr Caparov, Özbekistan Devlet Başkanı Şevket 
Mirziyoyev, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev 
ve Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman katıldı. Zirvenin 
ardından Ortak Deklarasyon kabul edildi.
Devlet Başkanları ayrıca Orta Asya Devletlerinin Çok Taraflı 
Formatlarda Etkileşim Konsepti, Orta Asya Bölgesel Yeşil 
Gündem Programı ve 2022-2024 Bölgesel İşbirliğinin 
Geliştirilmesine İlişkin Yol Haritasını onaylama kararı aldılar.
Aynı zamanda zirvede Uluslararası Aral Denizi’ni Kurtarma 
Fonu Başkanı İmamali Rahman’ın görev yetkilerinin 
genişletilmesine ilişkin Devlet Başkanları Kararı imzalandı.
Zirve kapsamında Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar 
Berdimuhamedov ile Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov 
arasında ikili görüşme gerçekleşti.
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Kazakistan Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı basın servisinin 
haberine göre, Kazakistan Cumhuriyeti Tarım Bakanı Erbol 
Karaşukeyev, Taşkent ziyareti sırasında anlaşmalar sağladı 
ve 19 Kazakistanlı hayvan üreticisi daha Özbekistan’a ihracat 
hakkı kazandı.
Erbol Karaşukeyev, Kazakistan’ın Türk Devletleri Örgütü 
(TDÖ) ülkelerine ihracatı artırma konusundaki ilgisi üzerinde 
durdu. Tarım Bakanı Karaşukeyev, “Bugün Kazakistan, Türk 
Devletleri Örgütü’nün (TDÖ) bir parçası olan ülkelere tarım 
ürünleri ihracatını önemli ölçüde artırma fırsatına sahip. Ayrıca 
işlenmiş malların teslimat hacmini artırmakla da ilgileniyoruz” 
dedi.
Ayrıca, Özbekistan’ın özel siciline şimdiye kadar Kazakistan’a 
ait 37 işletme girmiştir. Kazakistan’ın veterinerlik sistemi 
hakkında Özbekistan’a detaylı bilgi verilmesi sonucunda 

KAZAKİSTAN, ÖZBEKİSTAN’A İHRACATI ARTIRACAK

19 Kazak et üreticisi çiftlik, veterinerlik hizmeti garantisi ile 
ihracat hakkı elde etti. Hâlihazırda Kazakistan’ın 56 işletmesi, 
Özbekistan devlet ihracat siciline dâhil edilmiştir.

TACİKİSTAN VE KAZAKİSTAN TİCARET HACMİNİ 
2 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAYI PLANLIYOR

16 Haziran’da Almatı’da, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine 
İlişkin İkinci Bölgesel Zirvesi sırasında, Tacikistan Başbakanı 
Kokhir Rasulzoda ile Kazakistan Başbakanı Alihan Smayilov 
arasında bir toplantı düzenlendi. Kazakistan Bakanlar Kurulu 

basın servisinin bildirdiğine göre, taraflar ticaret alanında iş 
birliğini görüştüler. İlgili haber 17 Haziran günü centralasia.
news internet sitesinde yer aldı.

Yetkililer başta, devletlerin uluslararası ve bölgesel yapılar 
çerçevesinde iş birliği konusunu ele aldılar. Koronavirüs 
salgınının yansımalarına karşı karşılıklı anlayışı sağlamanın 
önemine özellikle dikkat çekildi.
2021 yılında ülkeler arasındaki karşılıklı ticaret hacminin 1,1 
milyar ABD dolarını aştığı kaydedildi. Smayilov, gelecekte 
ticaret cirosunun 2 milyar ABD dolarına ulaştırılması 
gerektiğini vurguladı. İki devletin, bunun için gerekli tüm 
şartlara sahip olduğu belirtildi. Görüşmeler sırasında, tarım-
sanayi alanında ortak girişimlerin oluşturulması, Orta Asya 
devletlerinin sanayi ve su sektörlerinde iş birliği konularına 
da vurgu yapıldı.
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ÖZBEKİSTAN’IN İŞ İNSANLARI TACİKİSTAN’IN 
TARIM VE TEKSTİL SEKTÖRLERİNE YATIRIM YAPIYOR

TÜRKMENİSTAN DEVLET BAŞKANI, TÜRKİYE ŞİRKETLERİNİN 
YÖNETİCİLERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Özbekistan’ın iş çevrelerinin temsilcileri, Tacikistan’a gelip 
Hatlon ve Sogd bölgelerinin yerel yönetimlerinin liderleriyle 
görüşmelerde bulundular. Girişimciler, bölge ekonomisinin 
tarım ve tekstil sektörlerine yatırım yapma niyetlerini 

açıkladılar. İlgili haber, Sogd bölgesi yönetiminin basın servisi 
tarafından bildirildi.
Özbekistan’dan gelen iş insanları, Gafurov bölgesindeki 
Temurjon çiftliğinde modern bir seranın inşasına 1 milyon 
dolardan fazla yatırım yapmayı planlıyor. Çiftliğin alanı 
yaklaşık 5 hektardır.
Özbekistan’ın tekstil sektörünün önde gelen üreticileri, 
Tacikistan tekstil sektörünün işletmeleriyle görüştü. 
Uztekstilprom heyeti, pamuk yetiştirmek için ilgili ekonomik 
kuruluşları ve dehkan çiftliklerini ziyaret etti.
Tacikistan’ın tekstil sektöründe iş birliği için ülke genelinde 
ortak girişimlerin kurulmasını ve Özbek yatırımları yoluyla 
ülkenin üretim kapasitesinin genişletilmesini içerecek bir 
projenin yakında geliştirilmesi kararlaştırıldı.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, 
pazartesi günü Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin yöneticileri 
ile bir araya geldi. İlgili haber, Türkmenistan resmi haber 
ajansında yer aldı.
Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Çalık 
Holding Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık 
ile gerçekleştirdiği görüşmede, Türkmenistan’ın Türkiyeli 
iş adamları tarafından teklif edilebilecek en yeni teknolojik 
gelişmelerin ülkeye aktif olarak çekilmesini arzuladığını 
belirtti.
Türkmenistan Devlet Başkanı’nın Polimeks Şirketi Yönetim 
Kurulu Başkanı ile gerçekleştirdiği görüşme
Serdar Berdimuhamedov, Türkiye’nin Polimeks İnşaat 
Taahhüt ve Sanayi Ticaret A.Ş. Şirketi Yönetim Kurulu 
Başkanı Erol Tabanca’yı da kabul etti.
Görüşmede Türkmenistan’ın tüm alanlarda verimli ilişkilere 
hazır olduğu kaydedildi. Erol Tabanca, Polimeks şirketinin 
yeni ortak projelerin hayata geçirilmesine olan büyük ilgisine 
vurgu yaptı. Türkiyeli iş adamı, Türkmenistan ile karşılıklı 
çıkarlara dayanan iş birliğinin geliştirilmesine sorumluluk 
bilinciyle yaklaşmayı sürdüreceğine dair güvence verdi.
Türkmenistan Devlet Başkanı’nın Rönesans Holding CEO’su 
ile gerçekleştirdiği görüşme

Türkmenistan Devlet Başkanı, aynı gün, Türkiye’nin 
Rönesans Holding Şirketi CEO’su Erman Ilıcalı’yı kabul 
etti. Türkmenistan Devlet Başkanı, şirketin Türkmenistan 
petrol ve doğalgaz sektörünün geliştirilmesini hedefleyen 
önemli yatırım projelerinin hayata geçirilmesine yönelik aktif 
katılımını memnuniyetle karşıladı.
Erman Ilıcalı, çeşitli yapısal tesislerin inşası için şirkete 
teslim edilen projelerin hayata geçirilmesine yönelik 
çalışmaların gidişatı ile ilgili Türkmenistan Devlet Başkanı’nı 
bilgilendirdi. Türkmenistan Devlet Başkanı bu bağlamda, 
inşaat çalışmalarında üst düzey kalitenin yakalanması ve tüm 
çalışmaların sözleşmede belirtilen sürede tamamlanması 
ihtiyacına dikkat çekti.
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TÜRKMENİSTAN DEVLET BAŞKANI, HAZAR DENİZİ’Nİ LOJİSTİK 
MERKEZE DÖNÜŞTÜRMEYE DAVET ETTİ

FUAT OKTAY: TÜRKİYE, TÜRKMENİSTAN VE AZERBAYCAN İLE ÜÇLÜ 
ZİRVE DÜZENLEYECEK

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, 
çarşamba günü Aşkabat’ta düzenlenen Hazar Denizi’ne 
Kıyı Ülkeler 6. Devlet Başkanları Zirvesi’nde, Hazar 
Denizi’nin bir fırsat denizi olduğunu, altyapının uygun şekilde 
geliştirilmesiyle denizin trafik akışları için bağlantı merkezi 
haline gelebileceğini ifade etti.
Zirveye Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar 
Berdimuhamedov, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, 
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Kazakistan 
Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev ve Rusya Devlet 
Başkanı Vladimir Putin katıldı. İlgili haber, Watan Ana Haber 
Bülteni’nde yer aldı.
Genişletilmiş formattaki görüşmelerde Türkmenistan Devlet 

Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Hazar Denizi’nin Doğu-
Batı ve Kuzey-Güney hatları boyunca Avrasya’nın ulaşım ve 
transit akışları için bağlantı merkezi olarak bir ‘fırsatlar denizi’ 
diye adlandırılmasının abartı olmayacağını kaydetti.
Serdar Berdimuhamedov, “Hazar Denizi’nin öneminin 
gelecekte daha da artacağına eminim. Bu nedenle, 
ülkelerimizin Hazar bölgesini uluslararası mal ve hizmet akışına 
yönelik konforlu, modern ve karlı bir alana dönüştürmek için 
sürdürülebilir, güvenilir ve verimli lojistik planlar inşa edilmesi, 
liman altyapısının inşası ve modernizasyonu üzerinde yoğun 
çalışmalar yapması gerekmektedir.’’ diye kaydetti.
Türkmenistan Devlet Başkanı, ekonomi sektörünün Hazar 
bölgesinde işbirliği için bir öncelik olduğunu vurguladı.
Serdar Berdimuhamedov, ‘’Hazar Denizi’nde işbirliğinin 
koşulsuz önceliği ekonomi alanıdır. Bu alan çok yönlüdür ve 
ulaşım, lojistik, iletişim, enerji, endüstriyel işbirliği dahil çok 
daha fazlasını içermektedir.’’ diye ekledi.
Türkmenistan Devlet Başkanı, Hazar Denizi’ne kıyı beş 
ülkenin bu alanda birçok görevinin olduğunu ifade ederek, 
ülkelerin Dışişleri Bakanlarına beş taraflı gündemin öncelikli 
işbirliği alanları hakkında periyodik toplantılar yapmaları 
konusunda öneride bulundu.
Hazar Denizi’ne kıyı beş ülke olan Türkmenistan, Azerbaycan, 
İran, Kazakistan ve Rusya Devlet Başkanlarının 6. Zirvesi’nin 
ardından, zirvenin sonuçlarına ilişkin Bildirge kabul edildi. 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay, Türkmenistan ziyaretine ilişkin TRT Haber’e yaptığı 
değerlendirmede, Türkiye-Türkmenistan-Azerbaycan Üçlü 
Zirvesi’nin düzenlenmesinin planlandığını ifade etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov’u 
Türkiye’ye davet ettiğini kaydeden Oktay, ziyaret sonrasında 
da Türkiye-Türkmenistan-Azerbaycan Üçlü Zirvesi’nin 
yapılacağını belirtti.
Türkiye Cumhurbaşkanı yardımcısı, Türkmenistan-
Azerbaycan arasındaki “Dostluk” hidrokarbon sahasında 
bir kuyunun birlikte işletilebileceğini belirtti. Oktay ayrıca, 
karşılıklı yarar sağlayan bu projenin hayata geçirilmesinin, 
bölge halkı için son derece faydalı olacağını da sözlerine 
ekledi.
Türkmenistan doğalgazının Türkiye’ye sevk edilmesi
Oktay, TRT Haber’e yaptığı değerlendirmede, Türkmenistan 
doğalgazının Türkiye’ye taşınması için üç alternatif üzerinde 

çalışıldığını ve bu çalışmalarda sona yaklaşıldığını not etti.
Fuat Oktay, en kısa vadede bir sonuca ulaşmak için 
Türkmenistan Devlet Başkanı’nın kuvvetli bir destek 
sağladığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay’ın Türkmenistan ziyareti kapsamında, cuma günü 
Türkiye-Türkmenistan Hükümetler Arası Altıncı Karma 
Ekonomik Komisyonu düzenlendi.
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TÜRKMENİSTAN’IN ÇİN’E DOĞALGAZ İHRACATI $4,5 MİLYARI AŞTI

TÜRKMENİSTAN DEVLET BAŞKANI, ORTA ASYA’DA ULAŞIM 
İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRMENİN ÖNEMİNİ VURGULADI

Türkmenistan, 2022 yılının Ocak-Haziran döneminde Çin’e 4 
milyar 510 milyon ABD doları tutarında doğalgaz ihraç etti. Bu 
rakam, geçen yılın sayılarının 1,5 katına denk gelmektedir. 
TASS ajansı, Çin Gümrükler Genel İdaresi’ne atıfta bulunarak, 
çarşamba günü konu ile ilgili bir haber yayınladı.
Böylece Türkmenistan, boru hatları aracılığıyla Çin’e doğalgaz 
ihraç eden ülkeler arasında liderliğini korudu. Aynı dönemde, 
boru hatları ile Çin’e doğalgaz ihraç eden ülkelere Rusya da 
dâhil oldu. Rusya’nın Çin’e doğalgaz ihracatı 1 milyar 650 
milyon ABD doları oldu ve geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile 
kıyaslandığında 2,9 kat arttı.
Ayrıca Çin’e boru hatları üzerinden doğalgaz tedarik eden 

başlıca ülkeler arasına Myanmar ($616 milyon), Kazakistan 
($531 milyon) ve Özbekistan ($404 milyon) girdi.
2022’nin ilk altı aylık döneminde Avustralya, Çin’e en çok 
sıvılaştırılmış doğalgaz ihraç eden ülke oldu. Çin, bu dönemde 
Avustralya’dan 11 milyon 150 bin ton sıvılaştırılmış doğalgaz 
ithal etti. İthal edilen ürünün toplam tutarı 7 milyar 730 milyon 
ABD dolarına tekabül etti.
Hâlihazırda Türkmenistan, Türkmenistan-Özbekistan-
Kazakistan-Çin güzergâhında uzanan üç doğalgaz boru hattı 
üzerinden Çin’e doğalgaz ihraç ediyor. Üç doğalgaz boru 
hattı, yılda 55 milyar metreküp doğalgaz taşıma kapasitesine 
sahiptir. Bu güzergâhta sevk edilen doğalgazın ağırlıklı 
kısmı Türkmenistan’dan, kalan kısımları ise Kazakistan ve 
Özbekistan’dan tedarik ediliyor.
Geçtiğimiz şubat ayında Türkmenistan-Çin doğalgaz boru 
hattı 4. kolunun inşaat projesi üzerine mutabakat sağlandı. Bu 
kolun faaliyete geçirilmesiyle birlikte Türkmenistan’dan Çin’e 
sevk edilen doğalgaz hacminin yıllık 65 milyar metreküpe 
ulaşması bekleniyor.
Türkmenistan, 2021 yılında Çin’e yaklaşık 34 milyar metreküp 
doğalgaz ihraç etti.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, 
perşembe günü Kırgızistan’ın Çolpan Ata kentinde yapılan 
Orta Asya Liderler Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, bölge 
ülkeleri arasında ulaşım işbirliğini geliştirmenin önemine 
vurgu yaptı.
Türkmenistan Devlet Başkanı konuşmasında, ‘’Türkmenistan, 
halihazırda Orta Asya ülkelerinin ticari, ekonomik ve yatırım 
işbirliğinin stratejik niteliğe sahip olması, başka bir deyişle 
bölgenin Avrasya’nın yeni jeo-ekonomik manzarasının 
oluşumunun temellerinden biri haline getirilmesi gerektiğine 
inanıyor. Bu stratejinin öncelikleri ulaşım ve lojistiktir.’’ diye 
kaydeti.
Serdar Berdimuhamedov, ‘’Ülkelerimizin çabaları güçlü, 
modern yapı oluşturma hedefine odaklanabilir ve odaklanması 
gerektiğini düşünüyorum.  Bu yapı aynı zamanda Orta 
Asya’nın, Avrupa’nın, Yakın Doğu’nun, Asya-Pasifik 
bölgesinin ulaşım altyapılarının birleşmesini sağlayabilir.’’ 
ifadelerinde bulundu. İlgili haber, Türkmenistan devlet basın 
kuruluşlarında yer aldı.
Türkmenistan’ın Orta Asya-Hazar Denizi-Karadeniz ve Orta 
Asya-Basra Körfezi güzergâhlarındaki ulaşım koridorlarını 
geliştirmek için ortak çalışma yapmaya hazır olduğu belirtildi.
Türkmenistan’ın ağustos ayında Denize Erişimi Olmayan 
Gelişmekte Olan Ülkeler Dışişleri Bakanları Uluslararası 
Konferansı’na ev sahipliği yapacağını hatırlatan Serdar 

Berdimuhamedov, konferans  kapsamında Orta Asya 
ülkelerinin ulaşım kurumlarının yöneticileri düzeyinde özel bir 
toplantı düzenleme teklifinde bulundu. Toplantının bölgede ve 
bölge dışında, Orta Asya’dan Çin’e ve Avrupa’ya taşınan yük 
hacimlerini arttırma fırsatlarına odaklanacağı vurgulandı.
Berdimuhamedov ayrıca, ‘’Bölgenin ulaşım açısından 
önemine değinecek olursak, biz onu Büyük İpek Yolu’nu 
canlandırmanın ayrılmaz bir parçasına dönüştürmek için 
büyük, ancak net bir hedef haline getirebiliriz.’’ diye ekledi.
Orta Asya Liderler Zirvesi’ne Türkmenistan Devlet Başkanı ile 
birlikte Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov, Özbekistan 
Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev, Kazakistan Devlet Başkanı 
Kasım Cömert Tokayev ve Tacikistan Devlet Başkanı İmomali 
Rahman katıldı. Zirvenin ardından Ortak Deklarasyon kabul 
edildi.
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TÜRKMENİSTAN İLE PAKİSTAN
TAPI PROJESİNİN ZAMANINDA BİTİRİLMESİNİ ELE ALDI

ÖZBEKİSTAN, PAKİSTAN’IN KARAÇİ LİMANI ÜZERİNDEN 
HİNDİSTAN’A İLK YÜKÜ GÖNDERDİ

Pakistan Dışişleri Bakanı Bialvel Buttu Zerdari ile 
Türkmenistan’ın Pakistan Büyükelçisi Atacan Mövlamov 
arasında 26 Temmuz 2022’de İslamabat’ta gerçekleşen 

görüşmede, Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan 
(TAPI) doğalgaz boru hattı projesinin zamanında bitirilmesi ile 
ilgili konular masaya yatırıldı.
Bilavel Butto kendi Twitter sayfasında, Pakistan ile 
Türkmenistan arasındaki ilişkilerin dostane nitelikte olduğunu 
kaydetti. Görüşmede taraflar ticari, ekonomik ve enerji 
işbirliğini pekiştirmenin yollarını ele aldılar.
Dünyanın ikinci en büyük doğalgaz rezervlerine sahip Galkınış 
sahasından, Hindistan’ın Pakistan sınırında yer alan Fazilka 
kentine uzanan ve bin 800 kilometre uzunluğundaki TAPI 
doğalgaz boru hattı ile yılda 33 milyar metreküp doğalgaz 
taşınması bekleniyor.

Hellenic Shipping News bilgi portalının açıklamasına göre, 
Pakistan’ın Karaçi limanı, ilk kez Özbekistan’dan Hindistan’a 
ihracat transit kargo gönderdi.
Yük transferi, Uluslararası Konteyner Terminal Hizmetleri’ne 
ait Pakistan Uluslararası Konteyner Terminali (PICT) 
tarafından gerçekleştirildi.
Özbekistan’dan gelen mallar Karaçi limanına teslim edildi 
ve oradan Hindistan’a ihraç edildi. Pakistan Uluslararası 
Konteyner Terminali (PICT), bu tür bir işbirliğinin diğer 
ülkelere Pakistan’ın ticaret yolunu kullanmaları konusunda 
ilham vereceğini umduğunu belirtiyor.
Pakistan Uluslararası Konteyner Terminal Hizmetleri’nin 
açıklamasında: “Bu mal geçişi, özellikle Orta Asya’daki 
diğer denize kıyısı olmayan ülkeler için önemli jeostratejik 
avantajlar sunuyor. Karaçi limanı için bu, yeni bir aşamanın 
başlangıcı ve iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin 
bir simgesiydi,” ifadesi kullanıldı.
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TACİKİSTAN VE ÖZBEKİSTAN, ZARAFŞAN NEHRİ ÜZERİNDE YAVAN 
HİDROELEKTRİK ENERJİ SANTRALİ İNŞAATINA BAŞLADI

ÖZBEKİSTAN’DA İLK KEZ SENTETİK YAĞ ÜRETİLDİ

Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın basın servisi 
tarafından yapılan bildiriye göre, Tacikistan Cumhurbaşkanı’nın 
Özbekistan ziyareti kapsamında, Zarafşan nehri üzerinde 
Yavan hidroelektrik santralinin inşaatına başlanması için 
tören düzenlendi.
Cumhurbaşkanları Şavkat Mirziyoyev ve Emomali Rahmon, 
sembolik bir düğmeye basarak inşaatı başlattı.  Yavan Barajı, 
iki ülke arasında enerji alanındaki ilk büyük iş birliğinin 
projesidir.  140 megavat kapasiteli modern bir tesis, ülkelerin 
enerji güvenliğinin sağlanmasında, su ve tarım sektörlerinin 
sürdürülebilirliğinde önemli rol oynayacaktır.

Projenin mühendislik boyutu, dünyanın önde gelen 
şirketlerinin katılımıyla tamamen modern standartlar 
temelinde gerçekleştirilecektir.  Asya Kalkınma Bankası ve 
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası da dâhil olmak üzere 
başlıca uluslararası kuruluşların projenin finansmanına 
katılmaya istekli olduğu ifade etmektedir.
Proje, alanındaki bilimsel ve endüstriyel potansiyeli 
güçlendirecek, büyük miktarda haneye ve işletmelere “yeşil” 
enerji sağlayacaktır.
Daha önce hidroelektrik santrallerinin inşaatının aşamalı 
olarak gerçekleştirilmesinin planlandığı açıklanmıştı. ilk 
olarak, tahmini maliyeti 282 milyon dolar olan, 140 MW 
kapasiteli ve 700-800 milyon kWh elektrik üretecek Yavan 
hidroelektrik santrali inşa edilecektir.
Bir sonraki aşamada taraflar, Fandarya nehri üzerinde tahmini 
maliyeti 270 milyon dolar olan, 135 MW kapasiteli ve 500-600 
milyon kWh elektrik üretecek bir hidroelektrik santrali kurmayı 
değerlendirecek.  Proje, uluslararası finans kuruluşlarından 
alınan borç ve hibe fonları ile ayrıca ortak girişimin yasal 
fonuna yatırılan tarafların kendi kaynaklarından finanse 
edilecektir.  İnşa edilecek hidroelektrik santraller 1,4 milyar 
kW’a kadar sadece Özbekistan’ın ihtiyaçları için çevreci temiz 
elektrik üretecek.

Uzbekneftegaz’ın basın servisi tarafından yapılan açıklamaya 
göre Uzbekistan GTL tesisi, Özbekistan petrokimya endüstrisi 
tarihindeki ilk parti sentetik yağı resmi olarak piyasaya sürdü. 
İlgili haber 20 Haziran 2022 tarihinde fergana.agency internet 
sitesinde yer aldı.
Yapılan açıklamada, Özbekistan’da ilk kez sentetik sıvı üretimi 
gerçekleştirilmesinin Özbekistan’ın modern petrokimya, petrol 
ve gaz işleme endüstrisinin gelişmesinde yeni bir teknolojik 
aşama ve sembolik olarak tarihi bir gün olduğu ifade edildi.
Şirket, sentetik yağ imali için gerekli sentez gazının üretiminin 
14 Haziran’da tesiste tam olarak başlatıldığını söyledi. 15 
Haziran gecesi, ilk kez sentetik sıvı üretimi yapan bir cihaz 
olan Fischer-Tropsch reaktörlerine gönderildi. Elde edilen 
maddenin analizi, reaktörde sentetik yağın oluştuğunu 
doğruladı.
Sonraki aşamada sentetik yağ bir ara ürün tankında 
depolanmaktadır. Gelecekte bu teknolojinin sentetik dizel 
yakıtı, jet yakıtı, nafta ve sıvılaştırılmış gaz üretimi için 
kullanılması düşünülmektedir.
Özbekeneftegaz’ın basın servisi tarafından yapılan 
açıklamada: “Tüm tesisin yaklaşık 11 bin adet ekipmanın ve 
ana üretim birimlerinin senkronize çalışmasının yanı sıra tam 

kontrol ve yönetimini sağlayan tüm devreye alma sürecinin 
mühendisler ve gençler tarafından gerçekleştirildiğini 
vurguladı. Özbekistan GTL fabrikasının uzmanları, yabancı 
uzmanların doğrudan katılımı olmadan bağımsız olarak 
üretimi gerçekleştirmektedir.” denildi.
Sentetik yakıt üretim tesisi olan (GTL süreci; gazdan sıvıya 
dönüşümü kapsamaktadır) “Özbekistan GTL” Cumhurbaşkanı 
Şavkat Mirziyoyev’in katılımıyla 25 Aralık 2021’de açılmıştı. 
Tesis, Kaşkaderya bölgesinde 135 hektarlık bir alanı 
kapsamaktadır. Dünyanın sadece dört ülkesinde benzer 
büyük kompleksler bulunduğu kaydedilmektedir.
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ÖZBEKİSTAN VE AZERBAYCAN STRATEJİK ORTAKLIĞIN 
GÜÇLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN DEKLARASYON İMZALADILAR

ÖZBEKİSTAN’DA YENİ 2023 
CHEVROLET TRACKER CROSSOVER’IN ÜRETİMİ BAŞLADI

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı basın servisinden verilen 
bilgiye göre, Şavkat Mirziyoyev ve İlham Aliyev 21 Haziran’da 
stratejik ortaklığın derinleşmesi ve Özbekistan ile Azerbaycan 
arasında kapsamlı iş birliğinin artırılmasına ilişkin bir 
deklarasyon imzaladılar. Yapılan açıklamaya göre, devlet 
başkanlarının huzurunda iki ülkenin hükümet temsilcileri, 
bakanlıkları ve kurumları arasında 18 belge imzalandı.
Özellikle bölgeler, sanayi, uluslararası karayolu taşımacılığı, 
yasadışı göçle mücadele, karantina ve bitki koruma, askeri 
ve teknik iş birliği, turizm alanında iş birliği programı üzerine 
anlaşmalar yapıldı. Basın servisi, bu belgelerin Özbekistan 
ile Azerbaycan arasında umut vaat eden bir dizi etkileşim 
alanında pratik iş birliğinin derinleştirilmesine katkıda 
bulunmak üzere tasarlandığını kaydetti.

Özbekistan’ın Asaka kentindeki UzAuto Motors fabrikasında 
yeni bir Chevrolet Tracker Crossover’ın üretimi başladı. 
Firmanın verdiği bilgilere göre, model tam üretim döngüsü 
çerçevesinde, kaynak ve gövde boyama ile üretilmektedir. 
İlgili haber 19 Temmuz 2022 tarihinde centralasia.media 
internet sitesinde yer aldı.
İlk aşamada, Özbekistan’da yılda yaklaşık 80.000 “Tracker” 
üretilecek ve bunların üç temel donanım seviyesinde satılması 
planlanıyor: LS, LT ve Premier. Satışların 30 Ağustos 2022 
tarihinde başlaması planlanıyor.
Yeni nesil Chevrolet Tracker, General Motors tarafından Çin 
merkezli SAIC ile birlikte geliştirilen Global Emerging Markets 
(EEM) modüler platformuna dayanıyor. Asaka’daki fabrika, 
üretiminin lokalize edildiği üçüncü platform haline geldi, daha 
önce Tracker montajı tesisleri Brezilya ve Çin’de kurulmuştu.
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TÜRKMENİSTAN-ÖZBEKİSTAN 
TİCARET HACMİ YILIN İLK YARISINDA YÜZDE 9,7 ARTTI

Özbekistan ile Türkmenistan arasındaki ticaret hacmi 2022 
yılının Ocak-Haziran aylarını kapsayan döneminde 418 
milyon ABD doları olarak gerçekleşti ve geçtiğimiz yılın ilgili 
dönemine göre yüzde 9,7 oranında arttı.
Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi’nin 20 Temmuz 2022 
Çarşamba günü yayınladığı rapora göre, ilgili dönemde 
Özbekistan’ın Türkmenistan’dan ithalatı 326 milyon ABD 
dolarına tekabül ederken, geçen yılın ilgili dönemine oranla 

yüzde 5,5 arttı. Aynı dönemde ülkenin Türkmenistan’a 
ihracatı 91 milyon 800 bin ABD doları oldu ve geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 27,6 arttı. Böylece Türkmenistan, 
Özbekistan’ın ilk 10 ticari ortağı arasında yer aldı.
Özbekistan’ın dış ticaret hacmi, 2022 yılının Ocak-Haziran 
aylarını kapsayan döneminde 24 milyar 500 milyon ABD 
doları olurken, 2021 yılının aynı dönemine göre 6 milyar ABD 
doları artarak yüzde 32,4’lük büyüme sergiledi. Yılın ilk altı 
ayında Özbekistan’ın Çin ile olan ticaret hacmi ise 4 milyar 
530 milyon ABD dolarını aştı. Özbekistan’ın Çin’den ithalatı 
3 milyar 380 milyon ABD dolarına yaklaşırken, bu ülkeye 
ihracatı 1 milyar 250 milyon ABD doları oldu.
İlgili dönemde Özbekistan’ın başlıca ticaret ortakları arasında 
Rusya (4 milyar ABD dolarından fazla), Kazakistan (2,1 
milyar ABD dolarından fazla), Türkiye (1,74 milyar ABD 
dolarından fazla), Güney Kore (1,3 milyar ABD dolarından 
fazla), Kırgızistan (589,2 milyon ABD doları), Almanya (558,4 
milyon ABD doları), Afganistan (369,2 milyon ABD doları) ve 
Hindistan (324,7 milyon ABD doları) yer aldı.
Türkmenistan ile Özbekistan arasındaki ticaret hacmi 2021 
yılında 881 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Bu sayı, 
2020 yılına kıyasla yüzde 61 artış anlamına geliyor.


