
 
Özbekistan Cumhuriyeti Khorezm bölgesin‘den heyetle birlikte  

Türkiye'ye seyahat eden iş adamlar, girişimciler 
LİSTESİ  

 
 

№ Isım ve soy isimleri Şirket unvanı  
Faaliyet alanı 

Ziyaretin sebebi 

1.  Alişer SOBİROV  “Kobotex”  
Tekstil, ipliğinin yanı sıra deri 
ayakkabı üretiminde 
uzmanlaşmıştır. 

Türkiye'ye ziyaretin asıl amacı deri ve 
tekstil alanında ortak bulmak ve yeni 
yatırım projelerini hayata geçirmektir. 

2.  Şuhrat AVEZOV  “Eco Company”  
Şirket su filtreleri üretiminde 
uzmanlaşmıştır. 
 

Gezinin amacı, bu yönde yabancı ortaklar 
bulmak ve üretimi genişletmektir. 
 

3.  Alişer MATKARİMOV  

 “Harazm Agroteks”  

Şirketin birden fazla faaliyet alanı 
bulunmaktadır. Ana yönlerden biri 
tuğla, hayvancılık ve kümes 
hayvancılığıdır. 
 

Türkiye'ye ziyaretin asıl amacı, Horezm 
Bölgesinde Kuyumculuk Üretiminin 
Kurulması Projesi ile ilgili bir anlaşma 
yapmaktır. 
(Türkiye'nin ‘Derfingold Sanayi ve Ticaret 
Ltd. Şti.’ gibi şirketler İle). 
 

“Mega Trede Polimer”  

Şirketin birden fazla faaliyet alanı 
bulunmaktadır ve mineral 
gübrelerin toptan ve perakende 
ticaretinin yanı sıra polietilen ve 
polipropilen torba ve paketlerin 
üretimini içerir. 

Türkiye ziyaretinin asıl amacı, Urgenç'teki 
küçük turizm bölgesinde 120 yataklı bir 
otel inşası için bir anlaşma imzalamaktır. 
(Türk vatandaşı Dinger Ahmet). 
 
 

4.  Azamat NAZAROV  “Ozodbek Azamatbek” 
Ana faaliyeti, modern serada 
tarımsal ürün yetiştiriciliğidir. 

Türkiye ziyaretinin asıl amacı, alçı 
panellerin yapımı ile örme giysi ve tekstil 
üretiminde ortak bulmaktır. 

5.  Dilşod RAHİMOV  “Hadra Hasan”  
Ana faaliyeti, modern serada 
tarımsal ürün yetiştiriciliğidir. 

Türkiye ziyaretinin asıl amacı tarımsal 
işleme projesinde ortak bulmaktır. 

6.  İkrom KURBONOV  “Hazorasp Propan”  
Ana faaliyeti inşaat endüstrisidir. Türkiye'ye ziyaretin asıl amacı, beton 

ürün üretiminde ortak olmaktır. 

7.  
Dilmurod 
ALLABERGANOV  

“Hiva Ok-Köl”  
Ana faaliyeti balık yetiştirmektir. 
 
 

Türkiye ziyaretinin asıl amacı bahçe ve 
balıkçılık alanında ortak bulmaktır. 
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8.  Dilşod IBRAGİMOV  “Maxi Yuni Servis”  

Ana faaliyeti, tarımsal ürünlerin 
üretimi ve tarımsal ürünlerin 
modern seralarda depolanmasıdır. 
 

Türkiye ziyaretinin asıl amacı, tarımsal 
ürünlerin (buğday unu) ve buğday unu 
üretim projelerinin işlenmesinde işbirliği 
yapmaktır. 

9.  Abdol ABDOLOV  "Mega Expres Stroy"  
Ana faaliyeti, inşaat malzemeleri 
ve tarımsal ürünlerin üretimidir. 
 

Türkiye ziyaretinin asıl amacı, inşaat 
malzemesi üretimi ve tarımsal üretim ve 
işleme projeleri için ortak bulmaktır. 

10.  Sarvar AMANOV  "Kalizey Haus"  
Ana faaliyeti, inşaat 
sektörüdür(nüfus için çok katlı 
evlerin inşası). 

Türkiye ziyaretinin asıl amacı, inşaat 
malzemeleri bulmak ve inşaatta ortaklar 
bulmaktır. 

11.  М. JUMANİYAZOV “Köşköpir Agroinvest”  
Toplumun ana faaliyeti, inşaat 
elektroteknik ürünlerinin üretimidir. 
 

Türkiye ziyaretinin asıl amacı, balık 
üretimi ile parfüm ürünlerinin üretiminde 
ortaklar bulmaktır. 

 


