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SİNCAN UYGUR ÖZERK BÖLGESİ’NİN GÜNÜMÜZDEKİ EKONOMİK 
YAPISI 

Çin’in Avrasya’ya açılan kapısı konumunda olan 
ve Doğu Türkistan olarak adlandırılan Sincan 
Uygur Özerk Bölgesi’nin ekonomik gelişimi 
sadece Çin için değil, bölgeyle komşu ülkeler 
için de önemlidir. Sincan Uygur Özerk Bölgesi, 
Çin’in 40 milyar dolarlık yatırım sözüyle büyük 
önem verdiği İpek Yolu Ekonomik Kuşağı 
projesinin önemli güzergâhı üzerinde bulunmak-
tadır. Nitekim Orta Asya-Çin doğalgaz ve petrol 
boru hatları ve Batı Çin-Batı Avrupa hattı da bu 
bölgenin topraklarından geçmektedir. Önemli 
uluslararası güzergâh konumunda olmasının yanı 
sıra çok zengin yeraltı kaynaklarına da sahip olan 
bölge yönü ile Çin’in en önemli hammadde 
kaynaklarından biridir.  
Verilere göre, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin 
petrol rezervleri yaklaşık 5.6 milyar ton, doğal-
gaz rezervleri yaklaşık 1.4 trilyon metreküp 
olarak hesaplanmıştır. Bunların içinde bölgedeki 
petrol rezervleri Çin’in toplam petrol rezervleri-
nin %30’unu ve doğalgaz rezervleri %34’ünü 
oluşturmaktadır. Uranyum, kömür, bakır, demir, 
altın ve gümüş gibi madenlerin bolluğuyla da 
Çin’de ön sırada yer alana bölgede 142 çeşitli 
maden türü tespit edilmiştir. Bunların içinde 
metalik madenlerin 33 çeşidi, metalik olmayan 
madenlerin 60 çeşidi ve enerji madenlerinin 6 
çeşidi bulunmaktadır. Bölgedeki kömür rezervle-
ri 2.19 trilyon ton olarak ülkenin toplam kömür 
rezervlerinin %40’ına karşılık gelmektedir.  
Hâlihazırda Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde 74 
endüstriyel şehir ve ilçe (ülkedeki oranı %8.14), 
Kaşkar ve Horgos Özel ekonomik bölgesi (ülke-
deki oranı %28.57), 29 ulusal liman (ülkedeki 
oranı %10.11), sadece uluslararası yük taşımacı-
lığı için kullanılan 2 havalimanı (ülkedeki oranı 
%4.44),  bulunmaktadır. Şu anda bölgede 94 
sanayi parkı (bunların 23’ü ulusal, 71’i ise 
bölgesel düzeyde), 2,707 endüstriyel şirket, 
11,862 tarımsal amaçlı şirket ve kooperatif, 
3,656 banka şubesi ve 102 özel finans kurumu 
faaliyet göstermektedir.  
Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin ekonomik 
durumundaki önemli dönüm noktası olarak 2009 
yılından bahsedilebilir. Çünkü 2000’lerden 
itibaren yaklaşık %10-12 arasındaki bir büyüme 
hızına sahip olan bölgenin ekonomisi, 2009 
yılında %8.1’lik daha düşük bir büyüme göster-
miştir. Bunun temel nedenleri olarak, 2008 
yılındaki küresel mali krizin ardından Çin eko-
nomisinin büyüme oranının yavaşlaması, bölgeye 
komşu olan ülkelerin küresel mali krizinden 
etkilenmesi ve kilit nokta olarak 5 Temmuz 2009 
tarihinde Urumçi’de büyük bir etnik çatışmanın 
ortaya çıkması belirtilebilir. 
Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde ihracata yöne-
lik ekonomik kalkınmayı ön plana çıkararak, dış 
ticaretin istikrarlı büyümesine yönelik bir dizi 
önemli tedbirler alınmıştır. Örneğin, Çin hükü-
meti Çin-Pakistan Ekonomik Koridorunu ve 
Güney – Batı Asya ve Avrasya ticaret yollarıyla 
lojistik kanallarını güçlendirerek, bölgenin 
ekonomisine yönelik yeni bir kalkınma modeli 
inşa etmeye çalışmıştır. Bu kapsamda Urumçi 
İhracat İşleme Bölgesi, Alatav Serbest Ticaret 

Bölgesi, Kaşkar Özel ekonomik Bölgesi, Çin – 
Kazakistan Horgos Sınır Ötesi İşbirliği Merkezi 
kurulmuştur. Eylül 2010 tarihinde Çin hükümeti 
Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin yuan ile sınır 
ötesi doğrudan yatırım yapmasına izin vermiştir. 
Böylece bölgenin doğrudan yatırım yaptığı alan 
Hong Kong, Gürcistan ve ABD’ye kadar geniş 
bir alana yayılmiştirç Nitekim, 2014-2015 
yıllarında bu bölgenin gerçekleştirdiği doğrudan 
yatırımların oranı %41.8’e yükselmiştir. Ayrıca 
2013 yılında gündeme gelen İpek Yolu Ekono-
mik Kuşağı projesi Sincan Uygur Özerk Bölge-
si’nin ekonomik kalkınması için yeni fırsatlar 
getirmiştir.  
2009 yılında %8.1 büyüme oranıyla 4.274 milyar 
yuan (yaklaşık 634 milyon dolar) olan Sincan 
Uygur Özerk Bölgesi’nin GSYİH’si 2010 yılında 
%10.6 oranlık büyüme sağlayarak 5.427 milyar 
yuana (yaklaşık 805 milyon dolar) ulaşmıştır. 
2011 yılında 6.6 milyar yuan (yaklaşık 979.5 
milyon dolar) (%12 artış), 2012 yılında 7.505 
milyar yuan (yaklaşık 1.113 milyar dolar) (%12 
artış) ve 2013 yılında 8.444 milyar yuan (yakla-
şık 1.252 milyar dolar) (%11 artış), 2014 yılında 
9.273 milyar yuan (yaklaşık 1.375 milyar dolar) 
(%10 artış) olarak gerçekleşen bölgenin 
GSYİH’sı, 2015 yılında %8.6’lık büyüme ile 9.4 
milyar yuana (yaklaşık 1.394 milyar dolar) 
çıkmıştır. Ancak GSYİH büyüme oranı açısından 
bölge, ülkede sekizinci sırada ve Çin’in kuzeyba-
tısındaki beş bölgesi (Shanxi, Gansu, Qinghai, 
Ningxia ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi) arasın-
da ilk sırada yer almıştır. 29 Ekim 2015 tarihli 
Çin’in 13. Beş Yıllık Kalkınma Planı’na göre 
Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin ekonomik 
büyüme oranının önümüzdeki beş yılda %7 
civarında gerçekleşmesi hedeflenmektedir. 
Ayrıca 2015 yılının verilerine göre, bölgedeki 
tarım sektörünün katma değeri %5.8 artışla 1.559 
milyar yuan (yaklaşık 231.4 milyon dolar, 
GSYİH’indeki payı %16.7), sanayi sektörünün 
katma değeri %6.9 artışla 3.565 milyar yuan  
(yaklaşık 529.05 milyon dolar, GSYİH’indeki 
payı %38.2) ve hizmet sektörünün katma değeri 
%12.7 artışla 4.2 milyar yuan (yaklaşık 622.86 
milyon dolar, GSYİH’indeki payı %45.1) olarak 
gerçekleşmiştir. 
Burada diğer bir önemli husus, bölgedeki üçüncü 
(hizmet) sektörün katma değerindeki artışın 
ülkede ilk sırada yer almasıdır. Günümüzde 
Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin ekonomisinin 
10 temel sektörü petrol sanayi, demir dışı metal-
ler sanayi, elektrik sektörü, kimya endüstrisi, 
demir ve çelik sanayi, kömür endüstrisi, tekstil 
endüstrisi, makine ve ekipman imalatı, tarımsal 
gıda sanayi ve inşaat malzemeleri sanayi olarak 
belirtilebilir.  
22.98 milyon nüfusa sahip olan bölgede 2015 
yılında kişi başına harcanabilir gelir bir önceki 
yıla göre %11.7 artışla 16,859 yuan olarak 
gerçekleşmiştir. Bu artış Çin’in kişi başına 
harcanabilir gelirinin artışından 2.8 puan daha 
yüksek olmuş ve ülkede ikinci sırada yer almıştır. 
2015 yılında Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin 
TÜFE’si %0.6 oranında yükselmiştir. TÜFE 

istatistiklerine göre, 2016 yılın ilk 6 ayında 
TÜFE oranı önceki yılın aynı dönemine göre 
%1.2 artmıştır.  
Son yıllarda Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölge-
si’nin dış ticaretini geliştirmek için uyguladığı 
Açık Kapı Politikası çerçevesinde, bölgenin Orta 
Asya, Rusya ve diğer ülkelerle dış ticaret hacmi 
artmaktadır. Çin’in genelde Avrasya ve özelde 
Orta Asya ile ekonomik ilişkilerinde bu bölgenin 
rolü çok önemlidir. Çünkü Çin’in sadece Orta 
Asya ile olan ticaretinin yarısından fazlası Sincan 
Uygur Özerk Bölgesi üzerinden gerçekleşmekte-
dir. Ayrıca bölgenin toplam dış ticaret hacmi 
2008 yılında 22.2 milyar dolar olurken, 2009 
yılında %37.9 azalışla sadece 13.8 milyar dolar 
olmuştur. 2010 yılından itibaren tekrar artmaya 
başlayan dış ticaret hacmi, 2010 yılında 17.1 
milyar dolar (%24.1 artış), 2011 yılında 22.8 
milyar dolar (%33.2 artış), 2012 yılında 25.2 
milyar dolar (%10.4 artış) ve 2013 yılında 27.6 
milyar dolar (%9.5 artış) olurken, 2014 yılında 
27.7 milyar dolar (%0.4 artış) olarak gerçekleş-
miştir. 2015 yılında ise Sincan Uygur Özerk 
Bölgesi’nin toplam dış ticaret hacmi %28.9 
oranında bir azalış göstererek 19.7 milyar dolar 
olmuştur. Bunun içinde bölgenin ihracatı 17.506 
milyar dolar (2014’e göre %25.4 azalış) ve 
ithalatı 2.172 milyar dolar olmuştur (%48.2 
azalış).  
2015 yılında Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin 
172 ticaret ortağının içinde ABD ile dış ticaret 
hacmi 2.072 milyar dolar olup önceki yıla göre 
1.7 kat artmıştır. Buna karşılık Kazakistan ile dış 
ticaret hacmi %43.3 azalarak 5.748 milyar dolar; 
Kırgızistan ile %21 azalarak 3.237 milyar dolar; 
Tacikistan ile %30.7 azalarak 1.393 milyar dolar 
ve Rusya ile %56.4 azalarak 938 milyon dolar 
gerçekleşmiştir. 2016 yılın ilk 6 ayında bölgenin 
toplam dış ticaret hacmi ise geçen yılın ilk 6 
ayına göre %10.1 artış göstererek 47.61 milyar 
yuan (yaklaşık 7.061 milyar dolar)  olmuştur. 
Burada bölgenin ihracatı %11.6 oranında artarak 
41.23 milyar yuan (yaklaşık 6.114 milyar dolar) 
ve ithalatı ise %1.3 artarak 6.38 milyar yuan 
(yaklaşık 946.154 milyon dolar) olarak gerçek-
leşmiştir.  
Sonuç olarak, Çin’in ulusal güvenlik, ekonomik 
ve stratejik çıkarları açısından çok önemli olan 
Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin son yıllardaki 
ekonomik gelişiminin bölgeyi Çin’in gözünde 
daha da değerli hale getirdiği söylenebilir. Çin 
ayrıca ulusal güvenlik, ekonomik ve stratejik 
çıkarları açısından bölgeye yatırımlar da yap-
maktadır. Fakat bölgenin dış ticarete dayalı 
ekonomik kalkınma modeli son yıllarda küresel 
ve bölgesel düzeyde yaşanan krizlerden olumsuz 
etkilenmektedir. Avrasya Ekonomik Birliği’nin 
üye ülkelerin ekonomileri üzerindeki yarattığı 
mevcut etkilerin yanı sıra petrol fiyatlarının 
düşmesi sonucunda bazı Orta Asya ülkelerinin 
ekonomilerinin küçülmesinin ve Rusya’da 
yaşanan finansal krizin Sincan Uygur Özerk 
Bölgesi’nin dış ticaretini olumsuz etkilediği 
söylenebilir.  



 

x Orta Asya’ya yaptığı ziyarette Türkiye 
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Ça-
vuşoğlu ve Kazak mevkidaşı Erlan Idris-
sov, Astana'da düzenlenen Üçüncü Ortak 
Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'na 
katılmışlardır. Toplantıda taraflar özellik-
le eğitim alanında işbirliğini geliştirme 
konusunda anlaşmışlardır. Türkiye Dışiş-
leri Bakanı, Kazakistan'ın ardından Dus-
hanbe’yi ziyaret ederek Tacikistan Dışiş-
leri Bakanı Sirodjidin Aslov ile bir araya 
gelmiştir. Toplantının sonunda taraflar 
2017-2020 dönemini kapsayan bir İşbirli-
ği Programı imzalamışlardır. 

x Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) 
yaptığı resmi ziyarette Kazakistan Cum-
hurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ve Abu 
Dabi Veliaht Prensi BAE Silahlı Kuvvet-
ler Komutanı Yardımcısı Şeyh Muham-
med bin Zayed Al-Nahyan, iki devlet ara-
sında ilişkilerin artırılmasını temel alarak 
ikili işbirliği üzerinde görüşmüşlerdir. 

x Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz 
Kamilov ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı 
Erlan Abdyldaev arasında gerçekleşen 
görüşmede taraflar, çeşitli düzeylerde iki-
li temasların yoğunlaştırılması konusuna 
karşılıklı olarak ilgi duyduklarını belirte-
rek 2016-2017 dönemini kapsayan bir İş-
birliği Programı imzalamışlardır. 

x Astana’ya yaptığı resmi ziyarette Kırgı-
zistan Dışişleri Bakanı Erlan Abdyldaev 
ve Kazak mevkidaşı Erlan Idrissov, Ka-
zakistan ve Kırgızistan vatandaşlarının iki 
ülkenin topraklarında ikamet etmesine 
ilişkin anlaşmada yapılacak değişiklikler-
le ilgili bir Protokol ile iki ülkenin Dışiş-
leri Bakanlıkları arasında gerçekleştirilen 
ve 2017-2018 dönemini kapsayan bir geri 
kabul ve işbirliği programını içeren bir 
Anlaşma imzalamışlardır. 

x Brezilya Cumhurbaşkanı Michel Temer, 
Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, 
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Çin 
Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Güney Af-
rika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma, Goa’da 
gerçekleştirilen 8. BRICS Zirvesi'ne ka-
tılmışlardır. Taraflar, BRICS işbirliği me-
kanizmasının 10. yıldönümünü kutlamış 
ve Goa Bildirisi'ni kabul etmişlerdir. 

x Berlin'de düzenlenen Normandiya Dört-
lüsü Zirvesi’nde Almanya Başbakanı An-
gela Merkel, Ukrayna Cumhurbaşkanı 
Petro Poroşenko, Fransa Cumhurbaşkanı 
François Hollande ve Rusya Cumhurbaş-
kanı Vladimir Putin, 2015 yılında düzen-
lenen bir önceki toplantıdan bu yana 
Minsk anlaşmalarının uygulanmasında 
yaşanan gelişmeleri değerlendirerek Uk-
rayna'da yaşanan çatışmaların çözümünde 
uygulanacak diğer adımlar üzerinde gö-
rüşmüşlerdir. 

x Taşkent’te düzenlenen İslam İşbirliği 
Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konse-
yi’nin 43. Toplantısında taraflar, İİT’ye 
üye ülkeler arasındaki işbirliğinin siyasi, 
ekonomik, kültürel ve insani boyutlarının 
yanı sıra Özbekistan’ın önümüzdeki dö-
nemde organizasyona başkanlık yapma-
sıyla ilgili öncelikleri içeren Taşkent 
Deklarasyonu’nu kabul etmişlerdir. 

x Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Konseyi 
Örgütü (OECD) ile işbirliği konusunda 
düzenli olarak yapılan Yönetim Kurulu 
toplantısı Kazakistan Başbakanı Bakytz-
han Sagintayev başkanlığında gerçekleşti-
rilmiştir. Toplantıda OECD tavsiyelerinin 
uygulanmasıyla ilgili gelişmeleri ve orga-
nizasyon içinde geleceğe yönelik karşılık-
lı etkileşim mekanizmalarının uygulan-
masını içeren bir Yol Haritası ele alınmış-
tır. 

x Brüksel'de AB ve Kırgızistan arasında 
gerçekleştirilen 14. İşbirliği Komitesi top-
lantısında taraflar, yönetim reformları, 
güvenlik tehditleri ile mücadele ve iç is-
tikrarın sağlanması gibi alanlarda işbirli-
ğinin daha da güçlendirilmesi üzerinde 
görüşmüşlerdir. 

x Azerbaycan Savunma Bakanlığı, İran'ın 
Damavand destroyeri ile 200 donanma 
personelini taşıyan Joshan füze fırlatma 
savaş gemisinin, Bakü Limanı’na ulaştı-
ğını ve geminin üç gün limanda kalacağı-
nı bildirmiştir.  

 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

x OPEC’in aylık petrol piyasası raporunda 
yer alan bilgilere göre, Azerbaycan’ın 
petrol arzının 2016 yılında 10,000 varil 
ile küçük bir artış göstererek günlük 0.87 
milyon varil olması tahmin edilmektedir. 
Ayrıca Azerbaycan'ın petrol üretiminin 
2017 yılının ilk çeyreğinde günlük 0.9 
milyon varil ve 2017 yılının sırasıyla 
ikinci, üçüncü ve dördüncü çeyreğinde 
günlük 0.8 milyon varil olması beklen-
mektedir. 

x Rusya'nın Uzak Doğu Kalkınma Fonu, 
Fon’un Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin 
ve Güney Afrika şirketleri ile imzaladığı 
anlaşma çerçevesinde BRICS ülkelerin-
den madencilik şirketlerinin, Zabaikalye 
Bölgesi’ndeki Klyuchevskoye altın cev-
her alanının geliştirilmesi için miktarı 500 
milyon dolara kadar çıkacak olan yatırım-
larda bulunacaklarını bildirmiştir. 

x Bakü'de düzenlenen Ortak İş Forumu’nda 
Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri 
temsilcileri, petrol dışı sektör, karşılıklı 
turizm olanakları ve ithalat ve ihracat ya-
tırımlarına odaklanan ikili ticaretin derin-
leştirilmesine yönelik fırsatları ele almış-
lardır. Ocak-Eylül 2016 döneminde iki 
ülke arasındaki ticaret hacminin, 2015 yı-
lının aynı dönemine kıyasla %24 oranın-
da artış göstererek 58 milyon dolar tuta-
rında olduğu gözlenmiştir.  

x Kazakistan Merkez Bankası Başkanı 
Daniyar Akishev, dünyada yaşanan eko-
nomik yavaşlama sürecine ve düşen emtia 
fiyatlarına rağmen 2016 yılında ülkenin 
ekonomik büyümeyi gerçekleştireceğini 
belirtmiştir. Ocak-Eylül 2016 döneminde 
GSYİH artışı %0.4 olmuştur. 2016 yılının 
ilk yarısında Kazakistan'a doğrudan ya-
bancı yatırımların girişi, geçen yılın aynı 
dönemine kıyasla %26 artış göstererek 
9.3 milyar dolara çıkmıştır. 

x Özbekistan Ekonomi Bakanlığı ve Devlet 
İstatistik Komitesi, 2016 yılında Özbekis-
tan'da yaklaşık 835 yeni işletmenin ihra-
cat faaliyetleri gerçekleştirdiğini bildir-
miştir. 246 tür yeni mal, 52 yeni pazara 
ihraç edilmeye başlamıştır. Ayrıca Ocak-

Eylül 2016 döneminde mal ve hizmet ih-
racatının yıldan yıla %1.4 oranında arttığı 
ifade edilmiştir. Bunun yanısıra Ocak-
Eylül 2016 döneminde Özbekistan hizmet 
sektöründe %12.4 büyüme yaşanmış ve 
bu sektörün ülkenin GSYİH’si içindeki 
payı Ocak-Eylül 2016’da %51.7’e yük-
selmiştir. Bu rakam, 2015 yılının aynı 
döneminde %51.2 olmuştur. 

x Fitch Ratings Ajansı, Rusya'da tüketici 
fiyat endeksi ile ölçülen  enflasyonun 
2017 yılında %6’ya ulaşacağını ancak 
2018 yılında %5.5’e düşeceğini duyur-
muştur. Ajans ayrıca, ülkedeki GSYİH 
artışının 2017 ve 2018 yıllarında sırasıyla 
%1.3 ve %2 olmasının beklendiğini bil-
dirmiştir. 

x Kazakistan İstatistik Komitesi'nden 
yapılan açıklamaya göre, Eylül 2016’da 
ülkenin tahıl ihracatı %13 oranında arta-
rak 436.7 kilometrik tona (KMT) çıkmış-
tır. Bu rakam, Eylül 2015'te 386.1 KMT 
olmuştur. 2010 yılı Eylül ayında 458.8 
KMT rekor miktarın elde edilmesinden 
bu yana ihraç edilen en büyük miktarın 
bu miktar olduğu belirtilmiştir. 

x Rusya Maliye Bakanlığı, Rosneft hissesi-
nin satışına bağlı olarak petrol dışı ve do-
ğal gaz gelirlerinin 2016 yılında yaklaşık 
900 milyar ruble (14.2 milyar dolar) art-
masının beklendiğini bildirmiştir.  

 

Toplum ve Kültür 
 

x Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
çerçevesinde Birleşmiş Milletler ve Öz-
bekistan İnsan Hakları Ulusal Merkezi 
arasında bir Mutabakat Anlaşması imza-
lanmıştır. Bu anlaşma çerçevesinde taraf-
lar, insan haklarını ve özgürlüklerini ko-
ruma konusunda gerçekleştirilen faaliyet-
lerle ilgili olarak ellerinde bulunan kanuni 
belgeleri, bilimsel-analitik materyalleri, 
yayınları ve bilgileri birbirleriyle paylaşa-
caklardır.  

x Türkmenistan’ın bağımsızlığının 25. 
yıldönümü kutlamalarında sınır güvenli-
ğini sağlamak amacıyla Türkmenistan ye-
rel yönetimleri, Kazakistan ile sınır böl-
gelerinde, diğer bir ifadeyle Atyrau ve 
Mangystau bölgelerinde ikamet edenler 
için sağlanan vizesiz seyahat imkanını 27 
Ekim 2016 tarihine kadar kaldırmışlardır. 

x Japonya'nın Olağanüstü ve Tam Yetkili 
Özbekistan Büyükelçisi Nobuaki Ito ve 
Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç 
Ofisi (UNODC) Orta Asya Bölge Tem-
silcisi Ashita Mittal, Nota Değişimini im-
zalamışlardır. Buna göre, Japonya Hükü-
meti, “Kurumlararası Mobil Ekiplerinin 
Kurulması Yoluyla Özbekistan'da Afgan 
Uyuşturucu Kaçakçılığı ile Mücadele” 
başlıklı UNODC Programı’na 263 milyon 
yen (yaklaşık 2.5 milyon dolar) tutarında 
yeni bir finansman kaynağı sağlayacaktır. 

x İki kozmonotu ve NASA’da çalışan 
kıdemli bir elemanı (Komutan Sergey 
Rizhikov’u, uçuş mühendisi Andrey Bo-
risenko’yu ve astronot Shane Kimbro-
ugh’u) taşıyan Rus Soyuz MS-02 uzay 
aracı, Soyuz MS-02 komut modülündeki 
hasarlı kablonun tamir edilmesinde yaşa-
nan zorluklar nedeniyle, planlanan tarih-
ten yaklaşık bir ay sonra Kazakistan'daki 
Baykonur Uzay Üssü’nden fırlatılmıştır.  

Politika, Dış İlişkiler ve Güvenlik 
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