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JAPONYA VE ÖZBEKİSTAN ARASINDA İKİLİ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ 

1990’lı yılların başlarında Orta Asya bölgesi-
ne, Japonya tarafından fazla önem verilme-
miştir. Ancak, Japonya’nın 1997 yılındaki 
Başbakanı Ryutaro Hashimoto "İpek Yolu 
Diplomasisi" kavramını ortaya attığında bu 
kavram Japonya’nın Orta Asya politikasında 
önemli değişikliklere neden olmuştur. 2004 
yılında başlatılan "Orta Asya + Japonya" 
diyaloğu, Japonya'nın bölgedeki politikasında 
aktif bir pragmatizme doğru bir dönüşüm 
yaşandığını göstermiştir. O zamandan bu yana 
Japonya, Orta Asya ülkelerini yatırımlar ve 
finansal yardım yoluyla ekonomik açıdan 
desteklemeye başlamıştır. 
Japonya'nın desteklediği bölge ülkeleri ara-
sında Özbekistan, birinci önceliğe sahiptir. 
Özbekistan, 1992 yılında diplomatik ilişkile-
rin kurulmasından bu yana Japonya ile aktif 
bir işbirliği içindedir. Özbekistan ve Japonya 
arasındaki ekonomik işbirliğine yön veren 
başlıca belgeler arasında "Dostluk, Stratejik 
Ortaklık ve İşbirliği" Deklarasyonu, "Ekono-
mik İşbirliğinin Geliştirilmesi ve Özbekistan' 
da Ekonomik Reformlara Destek Sağlanması" 
ile ilgili Ortak Deklarasyonlar (2002), "Ya-
tırımların Liberalizasyonu, Karşılıklı Olarak 
Korunması ve Teşviki" (2009) ve "Stratejik 
Ortaklığın Derinleştirilmesi ve Genişletilme-
si" (2015) ile ilgili anlaşmalar yer almaktadır. 
Özbekistan tarafının verilerine göre, Japonya 
ile karşılıklı ticaret hacmi 2014 yılında 189.5 
milyon dolar iken 2015'te %25 artışla 253.4 
milyon dolara çıkmıştır. 2013 ve 2012 
yıllarında ise ikili ticaret hacmi sırasıyla 215 
milyon dolar ve 214.7 milyon dolar olarak 
gerçekleşmişti. Özbekistan – Japonya 
arasındaki ticaret hacminin, 2015 yılında 1.4 
milyar dolar olan Kazakistan – Japonya 
arasındaki ticaret hacminden çok daha düşük 
olmasına rağmen, 2015 yılı sonunda 27 
milyon dolar olan Japonya – Türkmenistan 
ticaret hacminden daha yüksek olduğu belir-
tilmelidir. Temel olarak, Özbekistan Japon-
ya’ya mineral ve kimyasal ürünler ihraç 
etmekte ve Japonya’dan otomobil ve teleko-
münikasyon ekipmanları ithalat etmektedir. 
Özbekistan, "Resmi Kalkınma Yardımı 
(ODA)" (aynı zamanda Yen Kredisi olarak da 
adlandırılır) adlı Japon hükümet prog-
ramından destek almaktadır. Bu program, 
düşük faiz oranıyla gelişmekte olan ülkelere 
uzun vadeli ve geri ödemeli krediler sağla-
maktadır. Bugüne kadar Özbekistan'a ODA 
kredileri aracılığıyla sağlanan fonların toplam 
tutarı, 2015 yılında tahsis edilen 221 milyon 
dolar (26,872 milyon yen) dahil olmak üzere 2 
milyar dolar (276,630 milyon yen) olmuştur. 
1999 yılından bu yana Japonya, Özbekis-
tan'daki Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı 
(JICA), Japonya Dış Ticaret Örgütü (JETRO) 

ve Özbek – Japon Merkezi’nin bölge ofisleri 
aracılığıyla raylı ulaşım, petrol ve doğal gaz, 
enerji, madencilik, otomobil sanayi, teleko-
münikasyon, elektronik, tekstil sanayi ve 
turizm gibi alanlardaki projelere yatırım 
yapmaya devam etmektedir. Örneğin, Özbe-
kistan’da tekstil ve hafif sanayinin geliştiril-
mesi çerçevesinde 2005 yılına kadar Japon 
Marubeni Corporation ve Kanebo şirketinin 
yardımıyla iki proje uygulanmıştır. Bu proje-
ler, ihracata yönelik pamuk ipliği ve "haki" 
kumaş dokusu üretimi için ortak girişimlerin 
kurulmasının yanı sıra tekstil sanayi komplek-
sinin kurulmasını içermiştir. Bu projeler için 
Japon Uluslararası İşbirliği Bankası tarafından 
kredi sağlanmıştır. 
Özbekistan ve JICA arasında ülkenin demir-
yolu altyapısının geliştirilmesi konusunda da 
aktif bir işbirliği vardır. Japon – Özbek işbir-
liğinin iyi bir örneği, 2007 yılında devreye 
sokulan 223 km. uzunluğundaki "Tashguzar – 
Boysun – Kumkurgan" demiryolu hattının 
inşasıdır. Başka bir örnek, 2012 yılında imza-
lanan 221 milyon dolarlık kredi anlaşması 
çerçevesinde 325 km. uzunluğundaki "Karshi 
– Tirmiz" demiryolu bölümünün modernize 
edilmesidir. Bu iki projenin uygulanması, 
tamamen elektriklendirilen ve modernize 
edilen 831.5 km. uzunluğundaki "Taşkent – 
Tirmiz" demiryolu güzergahının devreye 
sokulmasına yardımcı olmuştur. 
57 milyon dolar değerindeki Taşkent Termik 
Santrali’nin modernizasyonu projesi, Uzbeke-
nergo ve Tohoku Electric Power Co. arasında 
enerji sektöründe Özbek – Japon işbirliğinin 
bir örneği olarak değerlendirilmelidir. Proje, 
Japonya Enerji ve Endüstriyel Teknoloji 
Geliştirme Örgütü (NEDO) tarafından verilen 
38 milyon dolar tutarındaki hibe ve Uzbeke-
nergo’nun 19 milyon dolar tutarındaki kendi 
fonları ile finanse edilmiştir. Ayrıca, Güney 
Özbekistan'daki Talimarjan Termik Santra-
li’nin modernizasyonunun birlikte finansmanı 
konusunda JICA tarafından 300 milyon dolar 
tutarında kredi sağlanmasıyla ilgili olarak 
2013 yılında imzalanan kredi anlaşması, 
karbon emisyonlarını azaltarak elektrik üreti-
minde verimliliğin %30’dan %50’nin üzerine 
çıkmasını sağlamıştır. 
Uranyum konsantresinin istikrarlı bir şekilde 
tedarik edilmesini sağlamak amacıyla Japon-
ya, Özbekistan’da uranyum yatakları arama-
larına başlamıştır. Eylül 2006'da Özbekis-
tan’da uranyumun geliştirilmesine yönelik 
finansman sağlamak için Japonya ve Özbekis-
tan arasında bir hükümetlerarası anlaşma 
imzalanmıştır. 2008 yılında Mitsui & Co., 
Zapadno – Kokpatasskaya madenindeki siyah-
şeyl uranyum kaynaklarının geliştirilmesi ile 
ilgili jeolojik araştırmalar için bir ortak giri-

şim kurmak amacıyla Özbek hükümetine 
bağlı Goscomgeo Jeoloji ve Mineral Kaynak-
lar Devlet Komitesi ile bir anlaşma imza-
lamıştır. 2013 yılında JOGMEC Japon şirketi, 
Juzkuduk ve Tamdiykuduk – Tulyantash adlı 
iki muhtemel uranyum alanındaki kumtaşı 
yataklarında beş yıl boyunca uranyum arama 
çalışmaları yapmak üzere lisans almıştır. İlk 
değerlendirmelere göre, arama çalışmaları için 
yapılan toplam yatırım tutarı 3 milyon dolar 
civarındadır. 
Ekim 2015'te Japonya Başbakanı Shinzo 
Abe’nin Özbekistan'a yaptığı ziyarette iki ülke 
liderleri, enerji ve ulaştırma altyapısının 
modernizasyonu, maden kaynaklarının gelişti-
rilmesi ve işletilmesi, otomobil sanayi, petrol, 
doğal gaz ve kimya endüstrileri, telekomüni-
kasyon ve diğer gelişmiş imalat sanayileri gibi 
alanlarda önümüzdeki yıllarda 8.5 milyar 
dolar değerinde ortak yatırım projelerinin 
uygulanmasına ilişkin anlaşmalar imza-
lamışlardır. Japonya'nın katkısının 5 milyar 
dolara ulaşılacağı konusunda fikir birliğine 
varılmıştır. Mart 2016’da Taşkent'te düzenle-
nen Özbekistan ve Japonya Ekonomik İşbirli-
ği Komitesi'nin 13. Toplantısı’nda gelecek 
vadeden alanlar ele alınmıştır. 2015 yılında 
Tokyo'da düzenlenen Ekonomik İşbirliği 
Özbek – Japon Komitesi'nin 12. Top-
lantısı’nda ise taraflar arasında, 3.8 milyar 
doları bulan yatırım ve kredi anlaşmaları ile 
teknik yardım projelerinden oluşan bir paketin 
imzaladığını belirtmekte yarar vardır. 
Sonuç olarak, Japonya'nın Orta Asya'ya, 
özellikle Özbekistan’a ilgisinin arttığı belirti-
lebilir. Kasım 2016’da Aşkabat'ta Dışişleri 
Bakanları düzeyinde yapılacak olan "Orta 
Asya + Japonya" Diyaloğunun 6. Top-
lantısı’nda, Tokyo’nun Orta Asya ülkeleri ile 
işbirliği yapma niyetini ortaya koyacak daha 
fazla veri ortaya çıkacaktır. Japonya’nın Orta 
Asya ile karşılıklı fayda temelli işbirliğini 
geliştirme ve güçlendirme konusundaki 
taahhüdünün, sonbahar 2015'te Japonya 
Başbakanı Shinzo Abe'nin Orta Asya turu 
sırasında açıkça ortaya çıktığını belirtmekte 
yarar vardır. Bu nedenle, Özbekistan ile ikili 
işbirliğinin genişletilmesi, Japonya açısından 
gerekli görünmektedir ve Japon yetkililer 
Taşkent ile çok boyutlu ilişkileri geliştirmek 
için gerekli tüm çabayı göstereceklerdir. Aynı 
zamanda Özbekistan'ın ilk Cumhurbaşkanı 
İslam Kerimov’un hayatını kaybetmesinin 
ardından ülkenin yeni liderinin, selefinin dış 
politikasını sürdürerek Özbek – Japon eko-
nomik işbirliğini derinleştirmeye devam 
etmesi beklenmektedir. 



	

• Aşkabat'ta düzenlenen Aksakallar 
Konseyi oturumunda Türkmenis-
tan’ın Yeni Anayasasının Onaylan-
masına İlişkin Anayasa Kanunu ka-
bul edilmiştir. Anayasal reform so-
nucunda Anayasaya 24’ü yeni olmak 
üzere 28 madde eklenmiştir. Top-
lamda 107 madde değiştirilmiş, 
ayrıca Anayasa'ya yeni bir bölüm ek-
lenmiştir. 

• Rusya Parlamentosu Alt Meclisi 
seçimlerinin ilk sonuçlarına göre, ik-
tidardaki Birleşik Rusya Partisi 
%50'den fazla oy alarak iktidarı ga-
rantilemiştir. İlk sonuçlara göre, mil-
liyetçi Liberal Demokrat (LDPR) 
Parti ikinci sırada, Komünist Parti ise 
üçüncü sırada yer almaktadır. Her iki 
partinin de oyları, %20'nin altındadır. 
Dördüncü sırada ise %10’un altında 
oy alan Adil Rusya Partisi yer al-
maktadır. 

• Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursul-
tan Nazarbayev'in imzaladığı karar-
nameye göre, Bakitcan Sagintayev 
ülkenin Başbakanı olarak atanmıştır. 
Sagintayev’in adaylığı Majilis mil-
letvekilleri tarafından onaylanmıştır. 
Ayrıca, Askar Mamin Kazakistan 
Başbakan Birinci Yardımcısı olarak 
atanmıştır. 

• Özbekistan Merkez Seçim Komisyo-
nu, Özbekistan Milly Tiklanish (Ulu-
sal Uyanış) Demokrat Partisi’nin 
Sarvar Otamuradov’u cumhurbaş-
kanı adayı olarak önerdiğini bildir-
miştir. Daha önce Özbekistan Liberal 
Demokrat Partisi cumhurbaşkanı po-
zisyonu için ülkenin geçici Cumhur-
başkanı Şevket Mirziyoyev’i öner-
mişti. Ayrıca Özbekistan'da cumhur-
başkanlığı seçiminin 4 Aralık’ta 
yapılacağı açıklanmıştır. 

• Bağımsız Devletler Topluluğu 
(BDT) Devlet Başkanları Konseyi 
Oturumu’nda üst düzey katılımcılar, 
2017-2019 döneminde terörle ve 
aşırılığın diğer şiddet türleriyle mü-
cadelede işbirliği konusunda bir 
programı ve 2016-2020 döneminde 
bilgi teknolojilerinin kullanımının 
suç olduğu durumlarla mücadelede 
işbirliği konusunda bir program içe-
ren bir uluslararası anlaşmalar paketi 
imzalamışlardır. 

• Kırgızistan Askeri Kuvvetlerinin 
Tatbikat Yönetiminden Sorumlu 
Başkumandanı Ruslan Mukambetov, 
Kıgızistan’da Şangay İşbirliği Örgü-
tüne üye ülkeler tarafından ortak ola-
rak düzenlenen Barış Misyonu-2016 
terör karşıtı tatbikatında yaklaşık 
2,000 askerin yer aldığını açıklamış-
tır. Ayrıca bu yılki tatbikatta 40 sa-

vaş uçağı dahil yaklaşık 300 askeri 
teçhizatın yer aldığı belirtilmiştir. 
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• Azerbaycan devlet petrol şirketi 
SOCAR’a göre, Haydar Aliyev Bakü 
Petrol Rafinerisi Ağustos ayında 
planlanan onarım çalışmaları nede-
niyle askıya alınan petrol ürünleri 
imalatına yeniden başlamıştır. 

• OPEC'in aylık petrol piyasası rapo-
runa göre, Azerbaycan'ın petrol 
arzının 2016 yılında günlük ortalama 
0.87 milyon varil olması beklenmek-
tedir. Bu tahmin, önceki rapora göre 
16,000 varil daha fazla olacak şekil-
de revize edilmiştir. Ayrıca OPEC 
ülkedeki petrol üretiminin 2017 
yılında günlük 0.8 milyon varile 
düşmesini beklemektedir. 

• Kazakistan Milli Ekonomi Bakanlığı, 
yıllık ortalama ham petrol fiyatındaki 
artışa ve Ekim 2016’da Kaşagan pet-
rol projesinin başlatılmasının bek-
lenmesine bağlı olarak, 2016 başında 
74 milyon ton olarak planlanan pet-
rol üretimini 75 milyon tona 
çıkardıklarını bildirmiştir. 

• Rusya Enerji Bakanı Yardımcısı 
Yuri Sentyurin, RT Global Resource 
şirketinin (Rostec’in %100 iştiraki) 
aktif olarak uygulama aşamasında 
olan Pakistan Kuzey – Güney Do-
ğalgaz Boru Hattı Projesinin finans-
manı için 1 milyar dolar tahsis edebi-
leceğini açıklamıştır. 

• Uluslararası Para Fonu (IMF), bir yıl 
süren aranın ardından Ukrayna’ya 
sağlanan kredi programına devam 
etmeyi ve Kiev’e verilen 1 milyar 
dolar değerindeki üçüncü kredi dili-
mini uzatmayı planladıklarını açıkla-
mıştır. Programın kriterlerini karşıla-
ması halinde Ukrayna, Kasım ayında 
yaklaşık 1.3 milyar dolar tutarındaki 
bir sonraki kredi dilimini ve Şubat 
2017’de 2 milyar dolar civarındaki 
diğer kredi dilimini alabilecektir.  

• Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, 
Kırgız Sürdürülebilir Enerji Finans-
manı Kredisi kapsamında işletmele-
rin ve konut sahiplerinin enerji tasar-
rufunu finanse etmek için Kırgız 
Yatırım ve Kredi Bankası'na verilen 
3 milyon dolar tutarındaki krediyi 
uzatmayı planladıklarını açıklamıştır. 

• IMF, 2016 ve 2017 yılları için Azer-
baycan ekonomisinde enflasyon 
tahminlerinin iyileşerek sırasıyla 
%10.2 ve %8.5 olduğunu açıklamış-
tır. Daha önce Nisan ayında IMF, 
Azerbaycan'da enflasyonun 2016 ve 
2017 yılları için sırasıyla %12.8 ve 
%9.5 düzeyinde olacağını tahmin 
etmiştir. Buna ek olarak, IMF Azer-
baycan'da enflasyonun 2018 yılına 
kadar keskin bir şekilde %4.2’ye dü-

şeceğini ve daha sonra kademeli ola-
rak düşmeye devam ederek 2019 
yılında %4.1 ve 2020 yılında %4 
olacağını tahmin etmektedir. 

• Kazakistan Milli İstatistik Komitesi, 
Ocak-Temmuz 2016’da ülke ekono-
misine giren yabancı yatırım mikta-
rının geçen yıla kıyasla %25 oranın-
da artarak 3.93 milyar doların üzeri-
ne çıktığını bildirmiştir. Temmuz 
2016’da Kazakistan ekonomisine gi-
ren yabancı yatırım miktarının bir 
önceki yıla kıyasla %5.3 oranında ar-
tarak 0.55 milyar dolara ulaştığı kay-
dedilmiştir. İlgili dönemde Kazakis-
tan'da tüm yatırımların %50'sinden 
fazlası Atyrau bölgesine yapıl-mıştır. 
Yabancı yatırımcılar için en az çekici 
bölgeler ise Kostanay ve Kuzey Ka-
zakistan bölgeleri olmuştur. 

• Azerbaycan Merkez Bankası, refi-
nansman oranını %9.5’ten %15'e 
çıkarmıştır. Ayrıca faiz koridorunun 
üst sınırının %15’ten %18'e yüksel-
tildiği ve alt sınırının %4’ten %12’ye 
çıkarıldığı açıklanmıştır. 

• Kazakistan Milli Ekonomi Bakanı 
Kuandyk Bishimbayev, ülkenin sos-
yal ve ekonomik kalkınma tahminle-
rine göre 2016 yılında GSYİH artışı-
nın %0.5’te kalacağını duyurmuştur.    

 

Toplum ve Kültür 
 

• Türkmenistan Hükümeti, "İnternetin 
Geliştirilmesi ve Çevrimiçi Hizmet-
lerin Sağlanmasına İlişkin Yasal Dü-
zenleme ile İlgili Kanun"un kabul 
edildiğini açıklamıştır. Türkmenistan 
Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdi-
muhamedov, ülkede verimliliğin 
artırılması için hükümete ait medya 
kuruluşlarının ve yerel medya kuru-
luşlarının temsilcilerini dijital araç-
ları kullanmakla görevlendirmiştir. 

• Rosaviatsia Rusya Federal Hava 
Taşımacılığı Ajansı’na göre, Türk-
menistan Havayolları Rus hava saha-
sını kullanma yasağından kaçınarak 
Rusya'nın hava trafik yönetimine 
olan 220,000 dolar tutarındaki bor-
cunu ödemiştir. Geçen yıl Türkme-
nistan Havayolları ile Ukrayna Ha-
vayolları Aşkabat-Kiev arasında 
uçuş hizmetlerinin yasaklanmasına 
neden olan bir anlaşmazlık ya-
şamışlardır. 

• Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursul-
tan Nazarbayev, Almatı şehrinin ku-
ruluşunun 1000. yıldönümü nedeniy-
le tüm Almatı sakinlerini ve Kaza-
kistanlıları kutlamıştır. Cumhurbaş-
kanı, nüfusu 1.7 milyon olan Almatı 
şehrinin, Kazakistan'ın istikrarlı ve 
sürdürülebilir kalkınmasını yansıttı-
ğını belirtmiştir. 1000. yıldönümü ta-
rihinin aynı zamanda UNESCO’nun 
yıldönümü kutlamaları takviminde 
yer aldığı belirlenmiştir. 
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