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EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI: MEVCUT DURUM VE BEKLENTİ-
LER	
ECO, 1985 yılında Türkiye, Pakistan ve 
İran'ın ortak çabaları ile bölgesel entegrasyo-
nun güçlendirilerek daha da derinleştirilmesi 
amacıyla kurulan bir bölgesel yapılanmadır. 
ECO, 1964'te kurulan Bölgesel Kalkınma 
İşbirliği'nin yerine kurulmuştur ancak İran'da-
ki devrimden sonra bu organizasyon işlevini 
kaybetmiştir. Bununla birlikte, bu üç ülke 
1985 yılında bölgesel entegrasyonların öne-
minin farkına varmışlar ve benzer vizyona 
sahip bir organizasyon kurmuşlardır. Sovyet-
ler Birliği’nin dağılması ile birlikte 1992 
yılında ECO’ya 7 yeni üye daha katılmıştır. 
Şu anda organizasyonun 10 üyesi bulunmak-
tadır. Bunlar sırasıyla Türkiye, İran, Pakistan, 
Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türk-
menistan, Kırgızistan,, Tacikistan ve Afganis-
tan’dır. Günümüzde ECO bölgesi Avrupa ile 
Çin arasındaki sınırlar içinde yer almaktadır.  
ECO’nun bünyesinde yedi bölüm bulunmak-
tadır: 1) Ticaret ve Yatırım; 2) Ulaşım ve 
Telekomünikasyon; 3) Enerji, Mineraller ve 
Çevre; 4) Tarım, Sanayi ve Turizm; 5) İnsan 
Kaynakları ve Sürdürülebilir Kalkınma; 6) 
Proje ve Ekonomik Araştırmalar ve İstatistik 
7) Uluslararası İlişkiler. ECO'nun faaliyetleri 
ulaşım, enerji, kültürel bağlar, çevre ve gü-
venlikle bağlantılı olarak uyuşturucu ka-
çakçılığı ile mücadele ve üyeler arasındaki 
ekonomik ilişkiler gibi konuları kapsamak-
tadır. Uzun vadede, organizasyon tarifelerin 
ve regülasyonların uyumlaştırılması ve gerekli 
altyapının ve ulaştırma yollarının inşa edilme-
si çalışmalarına destek verme yoluyla tek bir 
piyasa ekonomisi oluşturmanın önündeki 
engelleri azaltmayı amaçlamaktadır. Bu 
bağlamda, 2003 yılında imzalanan ve 2008 
yılında yürürlüğe giren Ekonomik İşbirliği 
Teşkilatı Ticaret Anlaşması (ECOTA) büyük 
öneme sahiptir. 
ECO'nun temel amacı güçlü bir bölgesel 
işbirliği oluşturarak bölgenin potansiyelini 
ortaya çıkarmaktır. 2017 yılında yayımlanan 
"ECO 15 Yıllık İşbirliği ve Kalkınma 2000-
2015" Raporuna göre 2015 yılında ECO 
bölgesinin toplam nüfusu 458 milyon ile 
dünya nüfusunun 6.23%’üne denk gelmekte 
olup bölgenin GSYİH'sı $1.8 trilyon ile 
dünyanın GSYİH'nın 2.63%’üne eşittir. 
Ayrıca, ECO bölgesindeki doğrudan yabancı 
yatırım girişi 2000 yılından bu yana 10 kat 
artarak 2015 yılında 37.7 milyar dolara 
ulaşmıştır. Üye ülkelerin ekonomik refahında 

bir artış gözlemlenmektedir ancak bu artışın 
bölgesel organizasyonların kurulması ile bir 
ilişkisinin olduğu söylenemez. Bununla 
birlikte, bu tür platformlar üye ülkeler 
arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesini teşvik 
etmenin yanısıra kaynakların, tüm üye ülkeler 
için faydalı olabilecek projelerde kullanımı 
açısından önemlidir. Aynı zamanda üye 
ülkeler uluslararası yatırımcılara kendi pazar-
larını açmaktadır. Nitekim, ECO bölgesi son 
10 yıl içerisinde yatırımlar için daha cazip 
hale gelmiştir. 
İlk olarak, ulaşım ECO'nun önemini vurgula-
mak için odaklanılması gereken alanlardan 
biridir. Ortak projeler çerçevesinde, ECO, 
bölgesel altyapı girişimlerine katılan üye 
ülkeler için bir platform oluşturmaktadır. 
Kuzey-Güney Ulaşım Koridoru, Trans-Hazar 
Nakliye Güzergahı, Çin-Pakistan Ekonomik 
Koridoru, Chabahar ve Gwadar limanları gibi 
altyapı projelerinin uygulanması yoluyla ECO 
üyeleri tarafından ticaretin ve taşımacılığın 
geliştirilmesi için gösterilen bölgesel çabalar 
birbirini tamamlar niteliktedir. Tüm bu proje-
ler, daha geniş ve kapsamlı bir proje olan 
Çin’in Tek Kuşak Tek Yol (OBOR) projesi ile 
paralel olarak daha da iyi sonuçlar verebilme 
potansiyeline sahiptir. ECO üyesi ülkelerin 
coğrafi konumları göz önünde bulunduruldu-
ğunda, İpek Yolu benzeri projelerin ba-
şarısının bu ülkelerin işbirliği ve entegrasyon 
konusundaki istekliliğine bağlı olduğu söyle-
nebilir. Bu çabaların zemini 30 yıl önce 
kurulmuştur. 10 ECO üyesinden 7’sinin 
denize kıyısı bulunmamaktadır ve bu ülkeler 
için ulaşım ve iletişim alanlarında karşılıklı 
işbirliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi 
hayati bir öneme sahiptir. Bu nedenle ulusla-
rarası toplulukla entegrasyon, bölgesel meka-
nizmalar, bölge içi oluşumlar ve adaptasyon 
yoluyla daha kolay bir şekilde gerçekleştirile-
bilir. Bu bağlamda, ECO önümüzdeki yıllarda 
ivme kazanabilir. 
İkinci olarak, enerji kaynakları ve enerji 
taşıma koridorları gelecekte ECO'nun önem 
verdiği konulardan biri olacaktır. Azerbaycan, 
Kazakistan, İran, Türkmenistan ve Özbekistan 
gibi ECO’ya üye bazı ülkeler zengin enerji 
kaynaklarına sahiptirler. Ukrayna krizi ve 
Ortadoğu'daki istikrarsızlık enerji güvenliği-
nin önemini arttırdığı için Avrupa Birliği 
üyesi ülkeler, enerji kaynaklarını çeşitlendir-
me ve bu noktada özellikle Rusya'ya olan 

bağımlılıklarını azaltma konularıyla daha 
fazla ilgilenmektedirler. Bu nedenle, enerji 
zengini beş ECO üyesi ülke ve Orta Asya ve 
Güney Kafkasya’dan geçerek Türkiye üzerin-
den Avrupa’ya uzanan petrol ve doğal gaz 
taşıma koridorları zamanla daha fazla ilgi 
çekmektedir. 
Üçüncü olarak, ECO üyeleri arasında Suri-
ye'ye yönelik politikalar benzeri siyasi anlaş-
mazlıklar olmasına rağmen, ikinci yol diplo-
masisi için güçlü kültürel bağlar kurulabilir. 
Bölgede ortak tarih ve insanlar arası etkileşim 
göz önüne alındığında, entegrasyona katkıda 
bulunan sosyal boyut da ECO üyelerinin 
gündeminin arasındadır. 
Yukarıda belirtilen bölgesel gelişmeler 
ışığında son dönemde düzenlenen ECO 
Zirveleri'nin takip edilmesi önemlidir. Bir 
önceki ECO Zirvesi 2012 yılında Azerbay-
can'da yapılmıştır. 12. Zirve’nin ardından 13. 
Ekonomik İşbirliği Zirvesi 1 Mart 2017 
yılında düzenlenmiş olup iki zirve arasındaki 
5 yıllık ara ECO Zirveleri tarihinde verilen en 
uzun aradır. 2017 yılında İran’ın başkanlığı 
Pakistan'a devretmesi ile birlikte Pakistan 
Dışişleri Sekreteri Aizaz Chaudhry'nin de 
belirttiği gibi, İslamabad’da düzenlenen en 
son ECO Zirvesi’nin konusunu  "Bölgesel 
Refah için Bağlılık" olarak belirlenmiştir. 
Zirveden bir gün önce, 28 Şubat 2017 tarihin-
de Dışişleri Bakanları Konseyi (COM) top-
lantısı yapılmıştır. Beklendiği üzere, her iki 
toplantıda da Afganistan'daki mevcut duru-
mun yanı sıra bağlılık, ticaret, ulaşım ve enerji 
konuları üzerinde durulmuştur. Zirvenin 
sonunda ECO üyeleri, bölgesel entegrasyon 
çabalarını destekleyecek ve önümüzdeki 10 
yıl boyunca örgüt için rehber niteliği taşıyacak 
olan İslamabad Deklarasyonu ve 2025 Vizyo-
nu’nu kabul etmişlerdir. 
Sonuç olarak, ECO üyelerinin ECO bölgesi-
nin gerçek potansiyeline odaklanması ve 
ulusal refahlarını artırmak için entegrasyon 
süreçlerini güçlendirmesi gerektiği söylenebi-
lir. Buna ek olarak, ECO bölgesi, hem dış 
güçler hem de Avrasya'yı genel olarak kapsa-
yan projeler için gittikçe önem kazanmaktadır. 
Çin ve Rusya'nın bu yıl İslamabad'da düzen-
lenen ECO Zirvesi'ne gözlemci göndermesi, 
her iki ülkenin de ECO bölgesindeki gelişme-
leri yakından takip ettiğini açıkça göstermek-
tedir.



	

Politika Dış İlişkiler ve Güvenlik 
 

• Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev, Anayasanın 19 maddesinde 
26 değişiklik yapılmasını içeren tasarının 
Parlamentonun ikinci tur görüşmelerinde 
kabul edilmesinin ardından, Anayasa’da 
değişiklik ve eklemeler yapılmasına iliş-
kin yasayı imzalamıştır. 

• Moskova'ya yaptığı resmi ziyarette 
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve Rusya Cumhurbaşkanı Vla-
dimir Putin, Rusya-Türkiye İşbirliği Kon-
seyi'nin 6. toplantısına katılmışlardır. Ta-
raflar, ticari ve ekonomik ilişkilerin eski 
haline getirilmesi konusuna odaklanarak 
Rus-Türk ilişkilerini ele aldıkları top-
lantının ardından bir dizi belgeye imza 
atmışlardır. 2017-2020 yılları için hükü-
metlerarası orta vadeli ticari, ekonomik, 
bilimsel, teknik ve kültürel işbirliği prog-
ramının yanı sıra Rusya’nın Doğrudan 
Yatırım Fonu ile Türkiye’nin Varlık Fonu 
arasında Rus-Türk yatırım fonunun ku-
rulmasına yönelik bir anlaşma imza-
lanmıştır. 

• Azerbaycan'a yaptığı resmi ziyarette 
Suudi Arabistan'ın Arap Körfezi İşlerin-
den Sorumlu Devlet Bakanı Thamer Al-
Sabhan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev, ekonomik işbirliğinin ve 
özellikle karşılıklı ticaretin geliştirilmesi 
üzerinde odaklanarak ikili ilişkilerin daha 
fazla güçlendirilmesine yönelik beklenti-
leri ele almışlardır. 

• Taşkent’e yaptığı ziyarette Cumhurbaş-
kanı Yardımcısı, Kazakistan Güvenlik 
Konseyi Sekreteri Vladimir Jumakanov 
ve Özbekistan emniyet kuvvetleri başkan-
ları, istikrar ve güvenliğe yönelik mevcut 
tehditler ve zorluklarla mücadele konu-
sunda işbirliği, dini aşırılık ve terör, ya-
sadışı göç ve diğer tehditlerle mücadelede 
işbirliği ile ilgili beklentiler üzerinde gö-
rüşmüşlerdir. 

• Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, Özbekis-
tan ve Kırgızistan arasında dışişleri bakan 
yardımcıları düzeyinde gerçekleştirilen 
bakanlar arası siyasi istişarelerin en son 
turuna ev sahipliği yaptığını açıklamıştır. 
Görüşmeler sırasında taraflar, Özbekis-
tan-Kırgızistan ilişkilerinin durumunu ele 
alarak ilişkilerin daha da geliştirilmesine 
yönelik değerlendirmeler yapmışlardır. 

• Azerbaycan'a yaptıkları resmi ziyarette 
AGİT Minsk Grubu eşbaşkanları Stepha-
ne Visconti, Igor Popov, Richard Hoag-
land ve AGİT Dönem Başkanı Özel Tem-
silcisi Andrzej Kasprzyk, Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Dağlık 
Karabağ sorununun çözümüne ilişkin 
müzakerelerin mevcut durumu ve beklen-
tiler üzerinde görüş alışverişinde bulun-
muşlardır. 

• Astana'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarette 
BM Genel Sekreteri Siyasi İşlerden So-
rumlu Yardımcısı Miroslav Jenca ve Ka-
zakistan Senatosu Başkanı Kassym-
Zhomart Tokayev, Kazakistan-BM işbir-
liği konusunu ele almışlardır. Taraflar, 

ayrıca Kazakistan'ın BM Güvenlik Kon-
seyi’ne üyeliği çerçevesinde Orta As-
ya'nın durumu ile ilgili görüş alışve-
rişinde bulunmuşlardır. 

• Bişkek'te düzenlenen Avrasya Hükümet-
lerarası Konseyi toplantısında Avrasya 
Ekonomik Birliği Hükümet Başkanları, 
üye ülkeler arasındaki ticari-ekonomik iş-
birliğine ve karşılıklı ticaretin genişletil-
mesine, tarımsal sanayinin ve tarım mü-
hendisliğinin geliştirilmesine özel önem 
vererek Birlik içinde daha fazla bütün-
leşme konusu üzerinde görüşmüşlerdir. 

• Azerbaycan Savunma Bakanlığı, İngiltere 
ile askeri işbirliği planının imzalandığını 
açıklamıştır. Bu plan, Uluslararası Askeri 
İşbirliği Ofisi’nde yapılan görüşmeler ne-
ticesinde imzalanmıştır. Görüşmeler 
sırasında iki ülke arasında savunma 
alanında işbirliğinin mevcut durumu ve 
muhtemel alanları ile eğitim, öğretim ve 
barışın korunması alanlarında işbirliği 
konuları ele alınmıştır. 
 

Ekonomi, Finans ve Enerji   

• ABD Enerji Enformasyon İdaresi’nin 
(EIA) tahminlerine göre, Kazakistan 2017 
yılında günde 1.88 milyon varil petrol 
üretecektir. Ayrıca, ülkenin 2017 yılının 
ilk çeyreğinde günde 1.9 milyon varil pet-
rol üretmesi beklenmektedir. Petrol üre-
timi 2017 yılının ikinci ve üçüncü çeyre-
ğinde sırasıyla günde 1.84 milyon varil ve 
1.88 milyon varil olacaktır. Tahminlere 
göre, 2017 yılının dördüncü çeyreğinde 
günde 1.91 milyon varil petrol üretilecek-
tir. 

• Azerbaycan’ın SOFAZ devlet petrol 
fonu, 2014-2016 yılları arasında Güney 
Gaz Koridoru (SGC) projesine 1.23 mil-
yar dolardan fazla tahsisat yapıldığını bil-
dirmiştir. Ayrıca 2016 yılında SOFAZ’ın, 
Azerbaycan Hükümeti'nin SGC'deki payı-
nı finanse etmek için Ekonomi Ba-
kanlığına 495.2 milyon dolar aktardığı da 
kaydedilmiştir. 

• Rus petrol şirketi Rosneft, Türkiye'deki 
Demirören Grubu’na petrol ürünleri sev-
kiyatını artırmayı planladıklarını açıkla-
mıştır. 2018-2020 döneminde Türkiye'ye 
4.6 milyon tona kadar petrol ürününün 
tedarik edileceği belirtilmiştir. 

• Azerbaycan Hükümeti'nden yapılan açık-
lamaya göre, Azerbaycan, SOCAR Tür-
kiye Ege Rafinerisi (STAR) petrol komp-
leksinin inşasına ülkenin katılımını des-
teklemek amacıyla kurulan SOCAR Tür-
kiye Yatırım'ın kayıtlı sermayesini artır-
mıştır. Kayıtlı sermaye, yaklaşık %27 
oranında artırılarak 1.9 milyar dolardan 
2.412 milyar dolara yükseltilmiştir. 

• Özbekistan devlet kömür madenciliği 
şirketi Özbekugol, 2017-2021 Yıllarını 
Kapsayan Kömür Endüstrisinin Gelişti-
rilmesi ve Modernizasyonu ile İlgili Dev-
let Programı çerçevesinde toplam 690.5 
milyon dolarlık altı yatırım projesini uy-
gulamaya koymayı planladıklarını açıkla-
mıştır. Ülkedeki toplam kömür üretim 
hacminin 2016 yılında 3.87 milyon ton 

iken 2021 yılında 11.67 milyon tona 
çıkması beklenmektedir. 

• Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurban-
guly Berdimuhamedov ve Özbekistan 
Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev, 
Türkmenistan'ın Lebap bölgesinde bulu-
nan 1,750 metre uzunluğundaki demiryo-
lu köprüsünün açılış törenine katıl-
mışlardır. Yüksek mukavemetli yapının 
kullanılması sayesinde demiryolu köprü-
sünün ağır kargo trenlerinin ağırlığına 
dayanabileceği kaydedilmiştir. 

• Ankara'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarette 
Özbekistan Başbakan Yardımcısı Rustam 
Azimov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve Türkiye Başbakanı 
Binali Yıldırım ile iki ülke arasında eko-
nomik işbirliğinin geliştirilmesine yönelik 
öncelikler üzerinde görüşmüştür. Ziyaret 
çerçevesinde Özbekistan ve Türkiye, 1 
milyar doların üzerinde değere sahip bir 
dizi belgeye imza atmışlardır. 

• Azerbaycan Maliye Bakanlığı, Ocak 
2017'de ülkenin kamu dış borcunun 6.913 
milyar dolar olduğunu belirtmiştir. Bu ra-
kam, ülkenin GSYİH'ının %20.4'ünü 
oluşturmaktadır. 

 

Toplum ve Kültür 
 

• Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı ve 
Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) 
Bölgesel Delegasyonu Başkanı Jean-
Jerome Casabianca arasında yapılan gö-
rüşmede taraflar, 2017 yılı için Türkme-
nistan ve ICRC arasındaki işbirliği planı 
doğrultusunda ortaklığın çeşitlendirilmesi 
konularını görüşmüşlerdir. 

• Kazakistan'da Vatikan resmi temsilcisi 
Francis Assisi Chullikatt ve Kazakistan 
Senatosu Başkanı Kassym-Zhomart To-
kayev arasında gerçekleşen görüşmede ta-
raflar, Dünya Dinleri ve Geleneksel Din-
ler Liderlerinin Kongre Sekreterliği’nin 
Mayıs 2018'de yapılacak olan toplantısı 
üzerinde görüşmüşlerdir. 

• Doğanın Korunmasına İlişkin Özbekistan 
Devlet Komitesi, doğal su depoları üze-
rinde balık kaynaklarının rasyonel kul-
lanımı amacıyla ticari su balıkçılığını ya-
saklamıştır. Bu yasağın, 10 Mart-31 
Mayıs 2017 tarihleri arasında Amu Derya 
ve Siri Derya nehirlerinde uygulamaya 
konacağı belirtilmiştir. 

• Özbekistan Hükümetin’den yapılan 
açıklamaya göre, Tacikistan'a Azerbay-
can'dan 60 tondan fazla insani yardım tes-
lim edilmiştir. Bu yardım, Tacikistan’ın 
dağlık bölgelerinde kar yağışı nedeniyle 
meydana gelen doğal afetlerden zarar gö-
ren vatandaşlara sağlanacaktır. İnsani 
yardım, yiyecek, ilaç, yapı malzemeleri, 
kömür, sıcak kıyafetler ve diğer öncelikli 
ürünleri içermektedir. 

• Taşkent'teki Japonya Büyükelçiliği, Jap-
on Hükümetinin Özbekistan'da sekiz sos-
yal projenin gerçekleştirilmesi için 
551,100 dolar tutarında hibe sağladığını 
açıklamıştır. Bu hibe, tıbbi ekipmanların 
ve eğitim ekipmanlarının satın alınması 
için tahsis edilmiştir. 

Hazırlayanlar Lidiya Parkhomchik, Hayal Ayca Simsek,  
Daniyar Nurbayev. 


