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AZERBAYCAN VE TÜRKİYE 
TİCARET HACMİNİ ARTTIRDI  

 

 
 
5 Ocak günü Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, 2019 yılının Kasım ayında Türkiye ile Azerbaycan 
arasındaki ticaret hacminin bir önceki yılın aynı dönemine göre 25,610 milyon dolar artarak 189,128 
milyon dolara ulaştığını bildirdi. 
2019 yılının Ocak-Kasım döneminde Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacmi 2018 yılının aynı 
dönemiyle kıyaslandığında 106,541 milyon dolar artış sergileyerek 1,798 milyarı buldu. 
2019 yılının Kasım ayında Türkiye’nin dış ticaret hacminin 33,240 milyar dolara ulaştığı, bu dönemde 
Türk ihracatının 2018 yılının Kasım ayına göre yüzde 0,1 artarak 15,503 milyar dolara yükseldiği 
belirtilmektedir 
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KAZAKİSTAN VE ABD 
“AÇIK HAVA” ANLAŞMASI İMZALADI  

 

 
 
Kazakistan ve Amerika Birleşik Devletleri arasında “açık hava” prensiplerini öngören anlaşma 
imzalandı. 
İki ülke arasında imzalanan belge, taraf ülkeler arasında seferler düzenlemek isteyen hava yolu şirketleri 
için geniş imkanlar sağlayacaktır. 
İlgili komite tarafından verilen bilgilere göre anlaşma ayrıca, hava yılları özgürlüğünün “beşinci 
basamağı” dahil hava yolu şirketleri, varış noktaları ve sefer sayılarındaki sınırlamaları kaldıracaktır. 
Söz konusu belge ile hukuki temel düzenlenecek, turizm başta olmak üzere değişik alanlardaki ilişkiler 
artacaktır. 
2019 yılının Kasım ayı sonlarında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev’in imzaladığı 
ilgili Karar gereği Kazakistan’da 10’un üzerinde havaalanının “açık hava” rejiminde çalışmaya 
başlayacağı belli olmuştu. 
Nur-Sultan, Almatı, Çimkent, Aktav, Karagandı, Öskemen, Pavlodar, Kökşetav, Taraz, Petropavl ve 
Semey şehirlerinde sefer sayısı sınırlaması kaldırılmış, üç yıl yeni rejimde çalışılacağı belirtilmişti. 
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TÜRKMENİSTAN-MACARİSTAN KARMA EKONOMİK 
KOMİSYON TOPLANTISI DÜZENLENECEK 

 
 

 
 
Türkmenistan-Macaristan Karma Ekonomik Komisyonu toplantılarının dördüncüsünün 20-21 Ocak 
2020 tarihlerinde Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de gerçekleşeceği duyuruldu. 
Türkmenistan Maliye ve Ekonomi Bakanı Batır Bazarov’un başkanlık edeceği Türkmen heyetine 
Türkmenistan İşletmeciler ve Sanayiciler Birliğine üye girişimciler dahil olacaklardır. 
Görüşmeler çerçevesinde tarım, tekstil, un ve et mamulleri üzerine çalışan Türkmen girişimcilerin 
Macar tarafıyla iş birliği imkanlarını ele alacakları yuvarlak masa toplantısı düzenlenecektir. 
2017 yılının Haziran ayında Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta yapılan Türkmenistan-Macaristan 
Karma Ekonomik Komisyonu III. toplantısında ticaret ve ekonomi alanındaki iş birliğini 
pekiştirmenin somut adımları belirlenmiş, ortak işletmeler kurma yoluyla ticaret hacmini arttırma 
olanakları görüşülmüş, özellikle Türkmenistan’dan Macaristan’a ihraç edilen kalemlerin arttırılması 
üzerinde durulmuştu. 
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TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI İLK YERLİ 
ELEKTRİKLİ OTOMOBİLİ TANITTI 

 

 
 
27 Aralık tarihinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin SUV ve Sedan yerli 
elektrikli otomobilini tanıttı. 
Yerli otomobil, yabancı marka araçların üretimi ve montajını yapan birkaç büyük Türk şirketinin 
oluşturduğu Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) projesi kapsamında yapıldı. 
Yerli otomobilin dış tasarımı İtalyan şirketi Pininfarina tarafından yapıldı ve iki hafta önce İtalya’dan 
getirildi. Elektrikli otomobil 500 kilometre menzil opsiyonuna sahip. 
TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun verdiği bilgilere göre Türkiye’deki otomobil 
fabrikasının inşaatı 2021 yılında tamamlanacak ve 2022 yılında üretime başlanacak. 
Elektrikli otomobillerin seri üretiminin Bursa ilinde yapılması planlanmakta olup burada yılda 5 farklı 
modelde 175 000 araç üretileceği beklenmekte. İki üç yıl sonra da araçlar Avrupa başta olmak üzere 
dünya piyasasına sunulacaktır. Proje yatırımının tutarı 22 milyar Türk lirasıdır. 
Tanıtım töreni sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin ilk elektrikli aracının direksiyonuna 
geçti. 
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ÖZBEKİSTAN’DA TURİSTİK KASABA 
OLUŞTURULACAK  

 

 
 
Özbekistan Turizmi Geliştirme Devlet Komitesi, 4 Ocak günü Taşkent Vilayeti Parkent İlçesi 
Kumuşkan Mahallesi sınırlarında “Kumuşkan” Turistik Kasabasını oluşturma planının onaylandığını 
açıkladı. 
Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte Kumuşkan Mahallesinde ressamlı sokaklar, pansiyonlar, milli 
yemekler yapan köyler, zanaatçılar, tarım turizmi ve kütüphane bulunduran turistik bir kasabı meydana 
gelecektir. 
Söz konusu plan, Özbekistan Bakanlar Kabinesi’nin “2019-2021 Yıllarında Taşkent Vilayetinde 
Turizmi Hızla Geliştirme” Kararnamesi ile onaylandı. 
Kumuşkan’da milli kültür ve yemek, zanaat, resim sanatı, tarım turizmi köylerinin inşa edilmesi 
öngörülmektedir. 
Bölgede ayrıca pansiyonlar, kütüphane, gençler için sanat merkezi, milli oyunlar ve spor alanı, keçe 
çadır kampları, turist danışma merkezleri, hediyelik eşya ve el sanatları mağazaları, modern lavabolar, 
turistler için tıbbi yardım merkezleri, yedi tatil merkezi ve benzeri yapılar bulunacaktır. 
Özbekistan Başbakan Yardımcısı Aziz Abduhakimov’un verdiği bilgilere göre benzer çalışmalar birkaç 
bölgede yürütülmekte ve halka yeni iş yerlerini kurma ve turizm hizmeti ile pansiyonlar  oluşturarak 
geliri arttırma hakkında bilgiler sağlanmaktadır. 
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BLOOMBERG VE CNN KIRGIZİSTAN’I TATİL İÇİN EN 
İYİ YERLERDEN BİRİ OLARAK GÖSTERDİ 

 

 
 
Uluslararası Bloomberg Ajansı ve CNN Travel Televizyon Kanalı, 2020 yılında ziyaret için önerilen 
yerlerin reytingini oluşturdu. Reyting, dünyanın önde gelen turizm ajanslarının görüşlerine dayanılarak 
oluşturulur. Buna göre uzmanların “Orta Asya’nın İncisi” olarak değerlendirdikleri Kırgızistan, ziyaret 
için önerilen en iyi yerlerden biri oldu. 
Reytingi oluşturanlara göre Kırgızistan yılın her mevsiminde tatil yapılabilecek ideal bir yerdir. Kışın 
Karakol Kayak Merkezi’nde kayak yapılabilir, yazın kamp yapmak veya Tanrı Dağlarında ata binmek 
mümkündür. Bununla birlikte uzmanlar, çok soğuk havalarda dağlarla göllerin bazı yerlerine ulaşım 
zor olduğundan tatil için mevsim aralarını tercih etmeyi önerirler.  
Buna göre hava ve bütçe açısından en uygun dönem Mayıs-Eylül ayları arasıdır. 
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