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TACİKİSTAN VE ÖZBEKİSTAN: SİYASİ VE EKONOMİK UZLAŞMA 
BELİRTİLERİ	
Sovyetler Birliği döneminde Duşanbe ve 
Taşkent, Orta Asya bölgesinde en sıkı 
ekonomik işbirliği içinde olan yönetimler 
olmuşlardır. Sovyetler Birliği çöktüğünde 
Orta Asya Cumhuriyetleri, bu çöküşün 
etkilerini ekonomik durgunluk, altyapıdaki 
parçalanma ve siyasi gerginlik şeklinde 
hemen hissetmişlerdir. 1992-1995 yılları 
arasında Tacikistan'da yaşanan iç savaş 
sonrasında, Taşkent ve Duşanbe arasındaki 
ikili ilişkiler sürekli olarak bozulmaya 
başlamış ve zaten minimum seviyede olan 
ticaret hacmi, zorunlu vize rejimi ve sınırlı 
yol, hava ve demiryolu bağlantısı nedeniyle 
kademeli olarak çok düşük bir seviyeye 
gelmiştir. 2000'li yılların başında 
Özbekistan, komşusu ile vize rejimini 
başlatmış ve 2010 yılında Tacikistan ile 
demiryolu hatlarını tek taraflı olarak 
engellemiştir. Tacikistan'ın demiryolu 
aracılığıyla yaptığı ithalat ve ihracatın 
büyük bir kısmı Özbekistan üzerinden 
olduğu için bu engelleme nedeniyle ülke 
dış dünyadan kopmuştur. 2011 yılı sonunda 
Taşkent, özellikle kış döneminde yüksek iç 
tüketim nedeniyle Tacikistan'a doğalgaz 
arzını askıya almış ve Ocak 2013'te 
doğalgaz sevkiyatına tamamen son 
vermiştir. Bunun sonucunda, Tacikistan 
şirketleri kömür kullanmak zorunda 
kalmışlar ve bu durum, karşılıklı ticaret 
hacminin daha da gerilemesine neden 
olmuştur. Örneğin, iki ülke arasındaki 
ticaret hacmi 2000 yılında 500 milyon 
dolardan 2014 yılında 2.1 milyon dolara 
düşmüştür. 
Ayrıca, etnik azınlıklar nedeniyle artan 
sınır anlaşmazlıkları, ülkelerin ortak 
sınırını geçen teröristlerle ilgili endişeler ve 
enerji politikasıyla ilgili oluşan çıkar 
anlaşmazlıkları, iki ülke arasında işbirliğini 
engellemiştir. 1999 yılında Özbekistan, 
Tacikistan ile sınırına mayın döşemeye 
başlamıştır. Bu uygulama, bir süre sonra 
sivil kayıplara yol açmış, ayrıca sığır ve 
çobanların da zarar görmesine neden 
olmuştur. Taşkent, özellikle Özbekistan 
İslami Hareketi’nin Afganistan'dan 
Özbekistan topraklarına akın etmesi 
nedeniyle duyduğu endişeden dolayı bu 
uygulamaları gerçekleştirdiğini açıklamı-
ştır. 
Bununla birlikte, son birkaç yıl içinde her 
iki ülke de benzer iç ekonomik sıkıntıların 
yanı sıra Taliban'ın Afganistan'da devam 
eden baskınları ve DAEŞ’in Orta Asya 
radikallerini yanına çekmesi gibi dış 
tehditlere maruz kaldıklarından, uzlaşma 
yolunda bir takım çabalar başlatmışlardır. 

Aslında, Tacikistan ile Özbekistan ara-
sındaki ilişkiler, Duşanbe'de düzenlenen 
Şanghay İşbirliği Örgütü (SCO) Zirvesi 
çerçevesinde iki ülke liderinin 2014 
sonbaharında gerçekleştirdiği toplantıdan 
sonra ısınmıştır. 2014 yılında iki ülke 
arasında 2.1 milyon dolar olan ticaret 
hacminin 2015 yılında 12 milyon dolara 
ulaştığını ve 2016 yılının ilk sekiz ayında 
41.9 milyon dolar olduğunu belirtmek 
gerekmektedir. 
Ancak, Duşanbe ve Taşkent'in ikili iliş-
kilerine ivme kazandıran ve iki ülkeye siya-
si manevra için daha fazla alan sağlayan bu 
olumlu değişimler, Özbekistan'da yaşanan 
iktidar değişikliğinden kaynaklanmaktadır. 
2 Eylül 2016'da Özbekistan’ın ilk Cum-
hurbaşkanı İslam Kerimov'un hayatını 
kaybetmesinin ardından iktidar, Başbakan 
Şevket Mirziyoyev tarafından devralınmış-
tır. Mirziyoyev, daha sonra Özbekistan'ın 
geçici Cumhurbaşkanı olarak atanmış ve 
Aralık 2016'da cumhurbaşkanlığı seçim-
lerini kazandıktan sonra resmi olarak 
göreve başlamıştır. 3 Eylül 2016'da Taci-
kistan Cumhurbaşkan Emomali Rahmon, 
Samarkand'da İslam Kerimov'un cenaze 
törenine katılarak Özbekistan’ın gelecek-
teki Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile 
görüşme imkânı bulmuştur. İki taraf, İslam 
Kerimov’un iktidarda olduğu dönemde 
yaşanan sorunları birlikte çözme niyetlerini 
ortaya koymuşlardır. 
Vize rejiminin hafifletilmesi ve kontrol 
noktalarındaki prosedürlerin genel olarak 
kolaylaştırılması, Tacikistan Cumhurbaşka-
nı ile Özbekistan’ın yeni Cumhurbaşkanı 
arasındaki yapıcı diyaloğun bir sonucu 
olarak ortaya çıkmıştır. Diğer bir önemli 
gelişme ise 2017 yılının ilk yarısında 
Taşkent ve Duşanbe arasında uçuşların 20 
yıldan fazla bir süreden sonra yeniden 
başlatılmasına ilişkin düzenlemedir. Her iki 
taraf da, sınırın belirlenmesi ve sınır-
landırılması konularıyla ilgili görüşmelere 
geri dönmeye çaba göstermişlerdir. Çünkü 
sınırın bazı bölümleri halen düzenleme 
gerektirmektedir. İki ülke arasındaki bir 
diğer önemli gelişme ise, Taşkent'in on 
yıldan fazla süredir karşı çıktığı Rogun 
barajının inşa projesinin tamamlanması için 
Vahş Nehri'nin bloke edilmesi konusunda 
sessiz kalmasıdır. 
Özbekistan ve Tacikistan arasında 
Hükümetlerarası Ticaret ve Ekonomik 
İşbirliği Komisyonunun 4. Toplantısına 27-
28 Aralık 2016'da Duşanbe ev sahipliği 
yapmıştır. Toplantıda Özbekistan heyetine, 

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in 
Duşanbe'yi 2017'de uygun bir zamanda 
ziyaret etmesi için davet sunulmuştur. 
Ayrıca, iki ülke arasında gıda ürünlerinin 
karşılıklı olarak arz edilmesi ve demiryolu 
taşımacılığına ilişkin vergilerin ve 
tarifelerin hafifletilmesi ile ilgili anlaşmaya 
varılmıştır. Sınırla ilgili işbirliğinin 
kolaylaştırılması amacıyla daha fazla yeni 
kontrol noktasının açılmasına ve iki 
ülkenin gümrük birimleri arasında daha 
yakın işbirliğinin başlatılmasına ilişkin 
planlar yapılmaktadır. Komisyonun bir 
sonraki toplantısının Haziran 2017'de 
yapılması planlanmaktadır. 
Maalesef, bugüne kadar Tacikistan ve 
Özbekistan, iki ülke arasındaki demiryolu 
bağlantısının, özellikle de 2012 yılında 
tahrip olan Tacikistan'ın Hatlon eyaletine 
giden demiryolu bağlantısının onarılması 
konusunda henüz anlaşmaya varamamış-
lardır. Bu arada her iki ülkenin vatandaş-
ları, konsolosluklarda sıraya girmek yerine 
ülkeye varış anında havaalanlarında vize 
alabilmeyi ümit etmektedirler. Bu tür bir 
düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için 
öncelikle Taşkent ve Duşanbe bu konuda 
bir anlaşma imzalamak zorundadır. Genel 
vize rejimi, ikili ilişkilerde en büyük 
engellerden biri olarak görülmektedir.  
Sonuç olarak, iki ülke arasında enerji ve 
ticaret alanında sıkı bir bağ mevcuttur. 
Daha da önemlisi, iki ülke de Afganistan 
sınırını paylaşmaktadır ve bu nedenle 
güvenlik konusunda yakın ortaklar olarak 
birbirleriyle istihbarat bilgilerini paylaşmak 
durumundadırlar. Taşkent ve Duşanbe 
arasındaki işbirliğinin ve ortaklığın, bölge 
oyuncuları da dâhil olmak üzere diğer Orta 
Asya ülkeleri için kazan-kazan çözümü 
olarak ortaya çıkacağı dikkate alındığında, 
Özbekistan ve Tacikistan diyaloğu için 
daha iyi bir platform oluşturma konusunda 
bu iki ülkenin desteğe ihtiyacı olacaktır. 
Özbekistan, 2012 yılında Kolektif Güven-
lik Anlaşması Örgütü'nden ayrıldığından ve 
Avrasya Ekonomik Birliği'ne katılma 
niyetini de ifade etmediğinden, bu tür bir 
diyaloğun oluşturulmasında destek sağla-
yabilecek organizasyon olarak SCO ön 
plana çıkmaktadır. Bu şekilde SCO ülke-
leri, iki komşu ülkeyi bir araya getirerek 
müzakere sürecini teşvik edebileceklerdir. 
 



	

Politika, Dış İlişkiler ve Güvenlik 
• Türkmenistan Hükümeti, yurt dışında 

yaşayan Türkmen vatandaşların Türk-
menistan’ın cumhurbaşkanlığı seçimle-
ri için erken oy verme işlemlerinin baş-
ladığını açıklamıştır. Türkmenistan’ın 
yurt dışında bulunan diplomatik 
misyonlarındaki 39 oy kullanma yeri 
dâhil olmak üzere toplam 2,578 oy 
kullanma yerinin açılacağı belirtilmiş-
tir. 

• Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbaev, halka sesleniş konuşma-
sında 2025 yılına kadar olan dönemi 
kapsayan ülkenin ekonomik kalkın-
masının “üçüncü aşamasına” ilişkin 
yeni stratejik planı özetlemiştir. Yeni 
planın hem modern teknolojileri 
ekonomik süreçlere uygulama ihtiya-
cını, hem de küresel durgunluk 
sırasında ekonomik reformlar yapma, 
sağlık hizmetleri ve sosyal refahı 
geliştirme ihtiyacını temel aldığı ifade 
edilmiştir. 

• Tiflis'e yaptığı resmi ziyarette AGİT 
Dönem Başkanı Sebastian Kurz ve 
Gürcistan Dışişleri Bakanı Mikheil 
Janelidze, Güney Osetya’da ve Ab-
hazya'da uzun zamandır devam eden 
çatışmaların yanı sıra AGİT'in Gürcis-
tan'daki olaylara dâhil olma durumu 
üzerinde görüşmüşlerdir. 

• Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkelerin 
yetkili temsilcilerinin Aşgabat'ta dü-
zenlenen toplantısında taraflar, Azer-
baycan, Rusya, Kazakistan, Türkme-
nistan ve İran arasındaki ekonomik 
ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayan 
Hazar bölgesinde ticari ve ekonomik 
işbirliği anlaşması taslağını ele al-
mışlardır. 

• Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Asta-
na'da yapılan uluslararası teknik top-
lantıda Rusya, Türkiye ve İran'dan 
gelen heyetlerin ve BM Suriye Özel 
Elçisinin, 31 Aralık 2016'da yürürlüğe 
giren ateşkesin korunması için kurulan 
üçlü mekanizma çerçevesinde Suriye' 
de ateşkesin uygulanmasına yönelik 
yollar üzerinde görüştüklerini açıkla-
mıştır. 

• NATO Genel Sekreteri Jens Stolten-
berg, Doğu Ukrayna'da Ukraynalı 
birlikler ve Rusya yanlısı isyancılar 
arasındaki çatışmaların artmasıyla ilgili 
endişelerini dile getirmiştir. Donetsk’in 
kuzeyinde bulunan hükümetin kontro-
lündeki sanayi şehri Avdiivka'da yaşa-
nan çatışmalarda siviller dâhil olmak 
üzere en az 33 kişinin öldüğü, çok 
sayıda kişinin yaralandığı ve konut 
alanlarının çapraz ateşe tutulduğu bil-
dirilmiştir. Bu çatışma, bölgede 
uygulanan Şubat 2015 barış anlaş-
masının en büyük ihlali olarak 
görülmektedir. 

 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

• Azerbaycan Enerji Bakanlığı tara-
fından OPEC'e sunulan verilere göre, 
Viyana’da imzalanan petrol üretiminde 
kesinti yapılmasına ilişkin anlaşma 
koşulunun uygulanması çerçevesinde 
Ocak 2017’de Azerbaycan günlük 
petrol üretimini azaltmıştır. Ocak 
ayında ülkedeki günlük petrol 
üretiminin 793,900 varile düştüğü ve 
günlük olarak 617,000 varil petrol 
ihraç edildiği bildirilmiştir. 

• Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 
ülkenin Türk Akımı doğalgaz boru 
hattı aracılığıyla Rusya’dan doğalgaz 
alma konusuyla ilgilendiklerini açık-
lamıştır. Daha önce, Rusya Devlet 
Başkan Yardımcısı Yuri Ushakov, 
Macaristan'ın gelecekte Kuzey Akım 
ve Türk Akımı doğalgaz boru hattı 
projelerine katılabileceğini belirtmişti. 
Rusya, Macaristan'daki petrol tüketimi-
nin %75'inden fazlasını ve doğal gaz 
tüketiminin %60'ını karşılamaktadır. 

• Total şirketinin Kıta Avrupası ve Orta 
Asya Kıdemli Başkan Yardımcısı 
Michael Borrell, Avrupa Yatırım Ban-
kası'nın, Hazar Denizi'nin Azerbay-
can’a ait olan bölümünde yer alan 
büyük Abşeron doğalgaz alanını geliş-
tirme projesi ile ilgilendiğini açıkla-
mıştır. Abşeron doğalgaz alanından ilk 
doğalgazın 2021 yılının sonlarında ila 
2022 yılının başında elde edilmesi 
planlanmaktadır. İlk tahminlere göre, 
Abşeron doğalgaz alanının rezervleri 
350 milyar metreküp doğalgaz ve 45 
milyon ton kondensattan oluşmaktadır. 

• Tacikistan, Kırgızistan, Afganistan ve 
Pakistan tarafından Orta Asya – Güney 
Asya (CASA-1000) elektrik tedarik 
projesinin operatörü olarak seçilen 
Fransız şirketi Alstom, projenin dev-
reye girmesi konusunda bir gecikme 
yaşandığını açıklamıştır. Bu gecikme-
nin, dönüştürücü istasyonların inşaatı 
ile ilgili anlaşmanın iptal edilmesi 
nedeniyle yaşandığı belirtilmiştir. 
CASA-1000 projesi kapsamında 
Tacikistan ve Pakistan'da elektrik 
iletimi için iki konvertör istasyonun 
kurulması planlanmaktadır. Konvertör 
istasyonların kurulumundaki gecikme 
nedeniyle, projenin daha önce plan-
landığı gibi 2017 yılında değil 2020 
yılında hazır olması beklenmektedir. 

• Kazakistan Ulusal Demir Yolu Şirketi 
(KTZ) Konteyner Taşımacılığı Bölümü 
Müdürü Anuarbek Karimov, KTZ 
soğutucu konteynır pilot treninin Öz-
bekistan tarım ürünlerini Kazakistan 
toprakları üzerinden Rusya'ya ulaştır-
dığını bildirmiştir. Özel konteynır treni, 
Özbekistan’ın Samarkant şehrinden ve 
Kazakistan’ın Almatı ve Semey şehir-

lerinden geçerek sınır istasyonu Lokot' 
tan Rusya topraklarına girmiş ve 5 gün 
içinde Rus şehri Novosibirsk'e ulaş-
mıştır. 

• Tacikistan'ın Maliye Bakanı Birinci 
Yardımcısı Jamshed Karimzod, 2016 
yılında ülkenin dış borcunun 79.9 mil-
yon dolar artarak 2.3 milyar dolara 
ulaştığını bildirmiştir. Bu rakam, 
GSYİH'nın %32.7'sini oluşturmaktadır. 
Ayrıca, 2016'da Tacikistan'ın dış borç 
ödemeleri için 158 milyon dolar 
harcadığı belirtilmiştir. 2017 yılında 
1.7 milyardan fazla somoni (215 mil-
yon dolar) dış kredi sağlanması 
planlanmakta olup dış borç servisi için 
yaklaşık 1.1 milyar somoni (140 mil-
yon dolar) harcanacaktır. 

• Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Oleg 
Pankratov, 2016 yılında ülkenin Avras-
ya Ekonomik Birliği ile dış ticaret hac-
minin %16.7 oranında azalarak 1.743 
milyon dolara düştüğünü açıklamıştır. 

• Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanlığı 
İstatistik Komitesi, Ocak ayında tüke-
tici fiyat endeksiyle ölçülen enflasyon 
oranının %0.8 olduğunu açıklamıştır. 
Kazakistan ekonomisinde enflasyon 
oranı, Ocak ayında bir önceki yılın 
aynı ayına göre %7.9'a ulaşmıştır. İlgili 
dönemde gıda fiyatlarının %1.2 oranın-
da, gıda dışı mal fiyatlarının ve ücretli 
hizmetlerin ise sırasıyla %0.7 ve %0.4 
oranında arttığı belirtilmiştir.    

Toplum ve Kültür 
 

• Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu, Meksika'da Türk İşbirliği 
ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 
(TIKA) ofisini açmıştır. Ofisin, insani 
yardım diplomasisinde TİKA'nın rolü-
nü artıracağı ve iki ülke arasındaki 
işbirliğini geliştireceği belirtilmiştir. 

• Özbekistan Devlet Başkanı Şevket 
Mirziyoyev, 2017-2021 Döneminde 
Aral Denizi Bölgesinin Geliştirilmesi 
ile ilgili Devlet Programını onayla-
mıştır. Bu Program, Aral Denizi bölge-
sinde sosyal ve ekonomik altyapının 
geliştirilmesi için 1.2 milyar doların 
harcanmasını, 97 binden fazla iş im-
kanı oluşturulmasını ve Karakalpakstan 
Özerk Bölgesi ve Harezm Eyaleti 
nüfusunun %70'inden fazlasına içme 
suyu tedarik edilmesini öngörmektedir. 
Program çerçevesinde Özbekistan 
Maliye Bakanlığı tarafından Aral 
Kalkınma Fonu oluşturulacaktır. 

• ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Baş-
kanı Donald Trump'ın getirdiği ve yedi 
Müslüman çoğunluğa sahip ülkeyi 
(İran, Irak, Libya, Somali, Sudan, 
Suriye ve Yemen) etkileyen vize 
yasağıyla ilgili olarak 60,000 civarında 
vizenin geçici olarak iptal edildiğini 
açıklamıştır. 

Hazırlayanlar Lidiya Parkhomchik, Hayal Ayca Simsek, 
Zhulduz Baizakova 
. 


