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H
azar’a kıyısı olan ülkeler, Türkmenis-
tan’da düzenlenen 1. Hazar Ekonomi 
Forumu’nda buluştu. 1. Hazar Eko-
nomi Forumu, Türkmenistan Devlet 

Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov’un ev 
sahipliğinde, Rusya Başbakanı Dmitriy Medve-
dev, Azerbaycan Başbakanı Nevruz Memme-
dov, Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, İran 
Birinci Cumhurbaşkanı Yardımcısı İhsak Ci-
hangiri ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılı-
mıyla gerçekleştirildi. 

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli 
Berdimuhammedov, Hazar’ın, bölgedeki ba-
rışçıl istikrar ve bölge ülkelerinin işbirliği sa-
yesinde enerji, teknoloji, ulaşım ve lojistik gibi 
sektörler açısından uluslararası ticaretin 
önemli merkezlerinden biri haline geleceği-
ni söyledi. Berdimuhammedov, açılış konuş-
masında, Hazar Denizi’nin konumu ve Hazar’a 
kıyısı bulunan ülkeler arasındaki ekonomik 
ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini söyledi. 

HAZAR’DA
GÜÇBİRLİĞİ

HABER | HAZAR EKONOMİ FORUMU

Forumun ana mesajı olarak 
Hazar’a kıyısı olan beş 
ülkenin güçlerini birleştirmesi 
gerektiği vurgulandı.

BERDİMUHAMMEDOV: 
“HAZAR ULUSLARASI 
TİCARETİN MERKEZİ 
HALİNE GELECEK”
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Hazar Denizi’nin bulunduğu bölge-
deki barışçıl istikrarın ve bölge ül-
kelerinin işbirliğinin önemine dik-
kat çeken Gurbanguli Berdimu-
hammedov, “Böylece Hazar, enerji, 
teknoloji, ulaşım ve lojistik gibi sek-
törler açısından uluslararası tica-
retin önemli merkezlerinden biri 
haline gelecek” dedi.

Hazar Denizi’nde önemli enerji 
kaynaklarının bulunduğunu ifade 
eden Berdimuhammedov, bölgenin 
gelişmesi için Türkmenistan, Rus-
ya, Azerbaycan, İran ve Kazakistan 
tarafından enerji alanında geliştiri-
lecek güçlü bir işbirliğinin gereklili-
ğini vurguladı. Berdimuhammedov, 
Hazar Denizi’ndeki enerji kaynakla-
rıyla ilgili çalışma yapılırken ekolo-
jik dengenin de korunması gerek-
tiğine işaret ederek, çevrenin ko-
runması konusunda uluslararası 
standartlara uygun davrandıkları-
nı belirtti. Ticareti geliştirmek ama-
cıyla ulaşım ve iletişim ağları açı-
sından önemli yatırımlar yaptıkla-
rını kaydeden Berdimuhammedov, 
bu kapsamda geçen yıl inşa edilen 
Türkmenbaşı Uluslararası Lima-
nı’nı örnek gösterdi. 

Forumun ana mesajının Hazar’a 
kıyısı olan beş ülkenin güçlerini 
birleştirmesi olduğunu vurgula-
yan Türkmenistan Ekonomi Baka-
nı Azatdurdy Berjanow ise “Hazar 
Denizi’nin sunduğu iş fırsatların-
dan ve doğal kaynaklardan yarar-
lanmak istiyoruz. Ayrıca yeni ya-
tırımlar arıyoruz. Ülke ekonomisi 

olumlu bir yörüngede ve teknik alt-
yapımızı geliştirmek için sürekli ça-
lışıyoruz” dedi.

Beş ülke tarafından Ağustos 
2018’de imzalanan Hazar Deni-
zi’nin Yasal Statüsüne İlişkin Söz-
leşme ile bölgesel entegrasyonda 
ilk adım atıldı. Bu anlaşma sayesin-
de ulaşım, ticaret, enerji ve ekolo-
ji alanlarında işbirliğinde yeni bir 
sayfa açıldı. 1. Hazar Ekonomik Fo-
rumu’nda yıl dönümü kutlanan an-
laşma ile yabancı yatırımcılara çağ-
rı yapıldı.

TÜRKMENBAŞI 
ULUSLARARASI LİMANI 
KİLİT ROL OYNUYOR

Türkmenistan, ticareti geliştir-
mek amacıyla ulaşım ve iletişim 
ağları açısından önemli yatırımla-
ra imza attı. Mayıs 2018’de açılan 
Türkmenbaşı Uluslararası Lima-
nı, Türkmenistan’ın Hazar ülkeleri 
ve Avrupa’yla ekonomik ilişkileri-
ni geliştirme yönündeki girişimle-
rini önemli ölçüde artırdı. Şimdiye 
kadar 40 binden fazla yolcuya hiz-
met verilen limanda yaklaşık 6 mil-
yon kargo taşındı.

Bölgenin küresel ekonomide 
öncü bir rol oynadığını ileten Ka-
zakistan Ticaret Odası Başkanı Nu-
raly Bukeyhanov, “Hazar Bölgesi, 
Çin ve Güneydoğu Asya’dan Avru-
pa pazarına deniz yolu ihracatın-
da kilit bölge. Avrupa Birliği ile Rus-
ya arasında bazı yaptırımlar olduğu 

göz önüne alındığında, bu alternatif 
yolun büyük bir potansiyeli var. Bü-
yük potansiyel de büyük bir ticaret 
cirosu anlamına geliyor” açıklama-
sında bulundu.

EKOLOJİK DENGENİN 
KORUNMASINA ÖZEN 
GÖSTERİLDİ

Türkmenbaşı Denizi çok sayıda 
su kuşuna ev sahipliği yapıyor. Li-
manın inşaatı sırasında çıkarılan 
toprak, su kuşları için 170 hektar-
lık yapay bir adanın yapımında kul-
lanıldı.

“HAZAR DENİZİ’NİN 
TURİZM POTANSİYELİ 
BÜYÜK”

Bölgenin turizm potansiyeline 
değinen Uluslararası Karayolu Ta-
şımacılığı Birliği Genel Sekreteri 
Umberto de Pretto, “Bölge harika 
ve burayı geliştirmek sizin eliniz-
de, ancak sürdürülebilir olarak ge-
liştirilmesi lazım. Limanlar ve de-
miryolları arasındaki hareketleri 
koordine edebilir ve ticareti geliş-
tirebilirsek, potansiyel çok büyük” 
şeklinde konuştu.

Etkinlikte ‘Yenilikçi Teknolojiler 
Sergisi’ düzenlendi. Foruma davet 
edilen konuklar burada Türkme-
nistan’ın kültür ve geleneğini tanı-
ma fırsatı buldu.

İkinci Hazar Ekonomik Forumu 
2020’de, Rusya’nın Astrahan ken-
tinde gerçeleştirilecek. E
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