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Subject: Güney kazakistan yatırım heyeti

Değerli sektör temsilcileri,
Güney Kazakistan Bölgesi’ne doğrudan yatırımların çekilmesi, aynı zamanda bölgenin
yatırım imajını geliştirmek amacıyla ve uluslararası teşkilatların desteği ile Çimkent şehrinde 3-4
Ekim 2014 tarihleri arasında “Avrasya Ekonomik Topluluğu Çerçevesinde Yeni Yatırım İmkanları”
adı altında bir Forum düzenlenecektir.
Söz konusu Forumda, yabancı yatırımcıların çekilmesine, yeni kurulan Avrasya Ekonomik
Topluluğu çerçevesinde Kazakistan’ın yeni yatırım imkanlarının tanıtılmasına, tarıma, gıdaya ve
tekstile, ilaç üretimine, turizme, makine inşaatına, inşaat malzemelerinin üretilmesine ve
bölgenin lojistik imkanlarına ilişkin konular incelenecektir.
                Aynı zamanda, Forum çerçevesinde 2010-2014 yıllar için belirlenen Kazakistan
Cumhuriyeti Hızlandırılmış Yatırım ve İnovasyon Stratejisi çerçevesinde Güney Kazakistan
Eyaleti’nin ulaştığı başarıları sergilenecek ve bir sonraki 5 yıl için belirlediği hedefleri
açıklanacaktır.
                Söz konusu Foruma yabancı yatırımcılar, yerel işadamları, kamu görevlileri ve ulusal
şirketlerden bir çok temsilci katılım sağlayacak olup, Forum’un Rixos Hadisha Shymkent Otel’de
düzenlenecek olup, etkinlik hakkında ayrıntılı bilgiye aşağıda iletişim adresleri verilen görevliden
ulaşmak mümkündür.
                Bilgilerini ve söz konusu Forum duyurusunun Kuruluşunuz bünyesinde bulunan firmalara
iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.
İlgilenen firmalar doğrudan Bakanlığımıza, Astana Ticaret Müşavirliğimize ulaşabileceği gibi ve
konunun Kazak muhatabı sayın D. Koşerbayev’e de ( Tel: 007 (7252) 367 338) ulaşabilirler.
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