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ÖZBEKİSTAN TURİZM SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER	

Ulaşım sistemlerinin iyileştirilmesi, iletişim 
sektörünün gelişmesi, şehirleşmenin ve 
nüfusun yanısıra sosyal refahın artması, 
dünya genelinde turizm sektörünü olumlu 
yönde etkileyen önemli faktörler olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bu şartlar altında, 
pek çok ülkede turizm sektöründe hızlı bir 
büyümenin yaşanmasına şahit olunmak-
tadır. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm 
Örgütünün (UNWTO) verilerine göre, 
turizm sektörü, toplamda dünya ihracatının 
%7’sini ve hizmet ihracatının %30'unu 
oluşturmaktadır. Turizm sektörü son dört 
yıldır dünya ekonomisinin en hızlı büyüyen 
ihracat-yönlü sektörü olmuştur. 2015 
yılında uluslararası turizm gelirleri, bir 
önceki yıla göre %3.6 oranında artarak 
1,232 milyar dolara ulaşırken, uluslararası 
turist sayısı 2015 yılında %4.4 oranında 
artarak 1,184 milyona ulaşmıştır. Bu ra-
kam, 2014 yılında 1,133 milyon idi. Tu-
rizm sektörünün, dünya ihracat sanayileri 
sıralamasında yakıtlar ve kimyasalların 
ardından üçüncü sırada yer aldığı ve gıda 
ve otomotiv ürünlerini geçtiği dikkate 
alındığında bu sektörün potansiyeli açıkça 
ortaya çıkmaktadır. 
Diğer ülkeler gibi Özbekistan da turizm 
sektörünün geliştirilmesi konusuyla yakın-
dan ilgilenmektedir. Bu Orta Asya ülkesi, 
Dünya Mirası Listesine alınan Buhara, Hi-
va, Semerkand ve Şehr-i Sebz tarih mer-
kezleri dahil olmak üzere çeşitli çağ ve me-
deniyetlerin kültürel mirasını içeren 7000' 
den fazla anıtı topraklarında barındırmak-
tadır. Örneğin, Semerkand, Huffington 
Post'un Görülmesi Gereken 50 Şehir liste-
sine dahil edilmiştir. Taşkent’in tarihi ve 
kültürel mirasın korunması ve geliştirilme-
sine, milli gelenek ve göreneklerin can-
landırılmasına ve ülkenin önemli turistik 
yerlerinin yeniden yapılanması ve düzen-
lemesine büyük önem verdiği de dikkate 
alınarak, Özbekistan’ın ciddi bir turizm 
potansiyeline sahip olduğu ifade edilebilir. 
Bu sektörün geliştirilmesinde sürdürülebi-
lirliğin sağlanması için Özbekistan Hükü-
meti çeşitlendirilmiş ve bütüncül planlar, 
politika programları ve projeler oluşturmuş 
tur. Turizm sektörünün geliştirilmesi için 
uygulanan kamu politikalarında atılan ö-
nemli bir adım ise 1992 yılında Uzbektu-
rizm Ulusal Şirketinin kurulması olmuştur. 
Bu şirket, ilgili kurum ve kuruluşların faali-
yetlerini yönetmekte ve ilgili personelin eği 

tilmesiyle ilgilenmektedir. Ayrıca 1999 yı-
lında Turizm Kanunu yürürlüğe girmiştir. 
Bu kanun, turizm sektöründe 30’dan fazla 
kanun ve kanun hükmünde kararnameye te-
mel oluşturan çok yönlü bir yasal düzenle-
medir. Örneğin, 30 Haziran 1999 tarihli 
"Özbekistan'da turizm endüstrisi için nite-
likli personel eğitimi" ile ilgili Cumhurbaş-
kanlığı Kararnamesi ve 10 Ekim 2012 ta-
rihli "Özbekistan Cumhuriyeti'nde turizmin 
daha fazla desteklenmesi ve geliştirilmesi 
için alınacak önlemler" ile ilgili Bakanlar 
Kurulu Kararı, turizm alanında nitelikli uz-
man yetiştirmeye yönelik çok sayıda oku-
lun açılmasına katkıda bulunmuştur. Günü-
müzde bu alanda 5 yüksek eğitim kurumu 
ve 12 uzmanlaşmaya yönelik  meslek yük-
sekokulu faaliyet göstermektedir. Ayrıca, 
turizm alanındaki tüm faaliyetler 2016-
2019 Dönemini Kapsayan Turizm Kalkın-
ma Programı çerçevesinde yürütülmektedir. 
Ülkeye seyahat eden turistlerin sayısı da 
sürekli olarak artmaktadır. Örneğin, 2005 
yılında Özbekistan’ı ziyaret eden turistlerin 
sayısı 240 bin iken 2015 yılında ülkeyi 2 
milyonun üzerinde turist ziyaret etmiştir. 
2015 yılında Özbekistan’a gelen başlıca 
uluslararası turistler özellikle Rusya 
(%22.4), Güney Kore (%8.2), Almanya 
(%3.8) ve Fransa (%3.6)’dan gelmişlerdir. 
Özbekistan’ın bağımsızlığını kazanmasının 
ardından UNWTO gibi uluslararası örgüt-
lerle işbirliğinin aktif olarak artmakta oldu-
ğu özellikle belirtilmelidir. 1993 yılında 
UNWTO’ya üyeliğinin ardından Özbekis-
tan, 1994 yılında UNWTO ile UNES-
CO’nun birlikte gerçekleştirdikleri Büyük 
İpek Yolu turizminin canlandırılması insi-
yatifine katılmıştır. 1994 yılında 19 İpek 
Yolu ülkesinin temsilcileri İpek Yolu Tu-
rizmi ile ilgili Semerkand Deklarasyonu'nu 
kabul etmiştir. 1999 yılında UNWTO, 
UNESCO ve Avrupa Konseyi tarafından 
desteklenen Turizm ve Kültür Varlıklarını 
Koruma Hiva Deklarasyonu kabul edilmiş-
tir. 2002 yılında ise sürdürülebilir turizmin 
faydalarına vurgu yapan ve İpek Yolu üze-
rinde kültürel ve ekolojik turizmin destek-
lenmesi için somut adımlar içeren İpek 
Yolu turizmi ile ilgili Buhara Deklarasyonu 
kabul edilmiştir. Ayrıca, 2010 yılında 
UNWTO ve Özbekistan tarafından birlikte 
geliştirilen İpek Yolu Faaliyet Planı kabul 
edilmiştir. Uluslararası turizm sektörünün 
gelişmesine Özbekistan'ın katkılarından 
ötürü, İpek Yolu üzerinde turizmin gelişti-

rilmesinin koordinasyonu için 2004 yılında 
Semerkant şehrinde UNWTO Bölge Ofisi 
kurulmuştur. 
Bölgesel turizm sektörünün geliştirilmesine 
yönelik yapılan değerli katkılardan biri de 
1995 yılından bu yana her yıl düzenlenen 
Taşkent Uluslararası Turizm Fuarı’dır. Orta 
Asya’da önemli bir uluslararası forum olma 
özelliği taşıyan bu fuar, turizm sektöründe 
taraflar arasında yapıcı bir diyalog oluş-
turmak için de son derece yararlı bir plat-
formdur. Günümüzde bu fuar, endüstri 
alanındaki profesyonel işletmelerin 
tanıştığı ve  işletmeler arası faaliyetler dahil 
olmak üzere çeşitli alanlarda görüş 
alışverişinde bulunduğu Orta Asya’nın en 
büyük fuarı konumundadır.  
Günümüzde Özbekistan, uluslarası turizm 
sektöründe ülkenin konumunu güçlendir-
meye ve turizm altyapısının geliştirilmesini 
hızlandırmaya yönelik bir politika izlemek-
tedir. Ülkede 21 tur operatörü ve 555 otel, 
turistik tesis ve kamp ile 1176 turizm şirke-
ti bulunmaktadır. 25,000’den fazla yatak 
kapasitesine sahip geniş oteller ağı ulusla-
rarası standartlara uygundur. Bağımsızlı-
ğını kazanmasından bu yana, Özbekistan'da 
11 havaalanı inşaat ve altyapı tesislerinin 
yeniden inşa edilmesi sayesinde uluslara-
rası statü kazanmıştırr. Geleneksel trenlerin 
yanısıra İspanyol şirketi Talgo tarafından 
üretilen hızlı trenler (270 km/h hız ile) de 
Taşkent, Semerkant ve Buhara şehirleri 
arasında kullanılmaktadır. 
Bununla birlikte Özbek tur operatörlerinin, 
aktif, tarihi, kültürel, arkeolojik turizm ile 
ekstrem turizm ve gastronomi turizmi alan-
larında çeşitli imkanlar sunmalarına rağ-
men, 2015 yılında turizmin Özbekistan’ın 
GSYİH’sı içindeki payı sadece %2 olmuş 
ve turizm hizmetlerindeki ihracat hacmi 
615 milyon doların biraz üzerinde gerçek-
leşmiştir. Örneğin, Rusya, Kazakistan ve 
Tacikistan 2015 Yılı Seyahat ve Turizm 
Rekabet Endeksi’nde sırasıyla 45., 85. ve 
119. sıralarda yer almalarına rağmen Özbe-
kistan bu endekste yer almamıştır. Do-
layısıyla Özbekistan, turizm sektörünü ülke 
ekonomisinin lokomotifi olacak şekilde 
dönüştürme faaliyetlerine daha yeni baş-
lamıştır. Bu çerçevede, gelişmiş ülkelerden 
gelecek turistlerin, hiç şüphesiz, zengin 
tarihi mirasa sahip diğer Orta Asya ülkele-
rinin yanı sıra Özbekistan ve Kazakistan’a 
yönelik bileşik turlar ile yakından ilgilene-
ceği akılda tutulmalıdır. 



	

• Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almaz-
bek Atambayev, meclis çoğunluğunu 
oluşturan koalisyonun dağılması ne-
deniyle hükümetin istifasını kabul 
etmiştir. Ayrıca Ikramjan Ilmiyanov, 
Cumhurbaşkanı Danışmanlığı göre-
vinden alınmıştır. 

• Minsk’te düzenlenen Avrasya Hü-
kümetlerarası Konsey Toplantısı otu-
rumlarında Kazakistan Başbakan Bi-
rinci Yardımcısı Askar Mamin ve 
Belarus Başbakan Birinci Yardımcısı 
Vasily Matyushevsky, taraflar ara-
sında 2017-2018 döneminde gerçek-
leştirilecek işbirliği için yol haritası 
niteliğinde bir belge imzalamışlardır. 
Bu belge, tarım alanında Kazakistan 
ve Belarus arasındaki ortaklığın ge-
liştirilmesine vurgu yapmaktadır. 

• Tahran'da düzenlenen Hazar Deni-
zi'nin Hukuki Statüsünün Belirlen-
mesi Amacıyla Oluşturulan Çalışma 
Grubu'nun 47. toplantısında taraflar, 
kaynakların işletilmesi, su kaynak-
ları, gemicilik ve transit gibi ortak il-
gi alanlarına giren konular üzerinde 
görüşmüşlerdir. 

• Minsk’te düzenlenen Avrasya Eko-
nomik Birliği’ne (AEB) üye ülkele-
rin başbakanları toplantısında taraf-
lar, AEB Gümrük Kanunu’nun hazır-
lanmasına ilişkin gelişmeler ve 2017 
yılı AEB bütçesinin yanı sıra Avras-
ya Ekonomik Komisyonu’nun ulus-
lararası faaliyetleri üzerinde görüş-
müşlerdir. 

• Moskova'da düzenlenen üç taraflı 
görüşmede Rusya, Suriye ve İran 
Dışişleri Bakanları Sergey Lavrov, 
Velid Muallim ve Javad Zarif, terörle 
mücadele konusunu temel alarak Su-
riye krizinin çözümüyle ilgili gelece-
ğe yönelik beklentilerini ele almışlar-
dır. 

• Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi 
yedi ülkeden yaklaşık 100 uçak, ra-
dar asker ve hava savunma kuvvetle-
ri, Ortak Hava Savunma Sistemi tat-
bikatlarına katılmışlardır. Tatbikatlar 
sırasında yaklaşık 200 defa simüle 
edilmiş uçaksavar füzeleri kulla-
nılmıştır. 

• Rus Hazar Filosu gemileri Tataristan 
ve Grad Sviyazhsk, yaklaşık 2,000 
deniz mili süren yolculuğun ardından 
Mahaçkale'de bulunan ana üslerine 
geri dönmüşlerdir. Yolculuk sırasın-
da Kazakistan ve İran limanlarını zi-
yaret etmişler ve 30 gemi tatbikatı 
düzenlemişlerdir. 

 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

• Gazprom Başkan Vekili Alexander 
Medvedev, şirketin 2016 yılında 

Türkiye'ye yaptığı doğal gaz satışının 
%9.2 oranında azalarak 24.5 milyar 
metreküpe düşmesini beklediklerini 
belirtmiştir. 2015 yılında bu rakam, 
27 milyar metreküp olmuştur. 2017 
yılında doğal gaz arzının 25.1 milyar 
metreküpe çıkması beklenmektedir. 

• Çin Ulusal Petrol Şirketi, İran'da bu-
lunan Kuzey Azadegan petrol alanın-
daki yatırım projesinden 2 milyon 
varillik ilk petrol sevkiyatının ya-
pıldığını açıklamıştır. 

• Gazprom Başkan Yardımcısı Alex 
ander Medvedev, 2016 yılında şirke-
tin sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatını 
geçen yılki seviyesi olan 3.56 milyon 
ton seviyesinde tutmaya devam et-
meyi planladıklarını belirtmiştir. 

• Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali 
Rahman, 335 metrelik barajın ve 
Rogun hidroelektrik santralinin ana 
unsurunun inşasına başlamak için 
Vaksh Nehri'nin akışının değiştiril-
mesi ile ilgili olarak düzenlenen tö-
rene katılmıştır. Projenin maliyeti, 
3.9 milyar dolar olarak tahmin edil-
mektedir. 

• Rus nükleer şirketi Rosatom ve 
Fransa'nın EDF şirket konsorsiyumu, 
Bulgaristan'daki Kozloduy Nükleer 
Santrali'nin 5 No'lu güç ünitesinin 
kullanım ömrünün 30 yıl daha 
uzatılmasıyla ilgili çalışmalarını ta-
mamlamıştır. 

• Sumgayıt Kimya Endüstri Parkı Mü-
dürü Nazım Talibov, Ocak 2016’da 
imzalanan anlaşma çerçevesinde 
2016 yılının başlarından itibaren 
Azertexnolayn’ın, Türkmenbaşı li-
manının inşası için Türkmenistan'a 
47 milyon manat değerinde boru te-
darik ettiğini açıklamıştır. 

• Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 
(EBRD) ile Kazakistan'ın ulusal do-
ğal gaz operatörü KazTransGaz, ül-
kenin yeşil ekonomiye yönelik eği-
limini desteklemeye yönelik güçleri-
ni birleştirme kararı almışlardır. As-
tana'da imzalanan Mutabakat An-
laşması’na göre, doğal gaz sektörün-
de enerji verimliliğinin teşvik edil-
mesine yönelik yöntemler üzerinde 
çalışılacaktır. 

• Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursul-
tan Nazarbayev’in Suudi Arabistan’a 
yaptığı resmi ziyaret çerçevesinde ta-
raflar, enerji, maden sanayi, tarım ve 
ticaret alanlarında 181.55 milyon do-
lar değerinde 10'dan fazla anlaşma 
imzalamışlardır. 

• Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı, 
Asya Uluslararası Demiryolu Ulaşım 
Koridoru’nun Atamyrat – Imam-
nazar (Türkmenistan) – Akina (Af-
ganistan) bölümünün (1. Aşama) in-
şaatının tamamlandığını duyurmuş-

tur. Türkmen – Afgan demiryolunun 
toplam uzunluğu 88 kilometredir. 
Bunun 85 kilometresi Türkmen top-
raklarından geçmekte ve geri kalan 3 
kilometresi Imamnazar ve Akina 
sınır noktaları arasında yer almak-
tadır. 

• Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı 
Kuandyk Bishimbayev, Ocak-Eylül 
2016’da ekonomiye yabancı yatırım 
girişinin 5.7 milyar dolara çıktığını 
açıklamıştır. Bu rakam, 2015 yılının 
aynı dönemindeki 1.3 milyar dolar 
ile karşılaştırıldığında 4.4 kat daha 
fazladır. Ocak-Eylül 2016’da toplam 
yatırım miktarı %4.1 oranında arta-
rak 15.3 milyar dolara yükselmiştir. 

• Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı 
Alexey Ulyukayev, ülkenin GSYİH’ 
sinin 2017, 2018 ve 2019 yılarında 
sırasıyla %1.1, %1.1 ve %2.4 arta-
cağını belirtmiştir. Ayrıca, ülkeden 
sermaye çıkışının 2015 yılındaki 52 
milyar dolar iken 2016 yılında dört 
kat azalarak 15 milyar dolara düşme-
si beklenmektedir. 

• Kırgızistan Başbakanı Sooronbay 
Jeenbekov, 2017 yılında ülkenin reel 
GSYİH’sinin %2.9’a çıkmasının 
beklendiğini açıklamıştır.  

 

Toplum ve Kültür 
 

• Rusya Acil Durum Bakanlığı, Uk-
rayna'nın Donetsk ve Lugansk bölge-
lerine 400 ton insani yardım malze-
mesi göndermiştir. Bu yardım kon-
voyu, 2014 yılının Ağustos ayı orta-
larından itibaren Donbass bölgesine 
gönderilen 57. Rus yardım konvoyu 
olmuştur. 

• Özbekistan Devlet İstatistik Komite-
si’nden yapılan açıklamaya göre, ül-
kenin nüfusu, Ocak-Eylül 2016 dö-
neminde 401,800 kişi artarak 31.977 
milyondan fazla kişiye ulaşmıştır. 

• Uluslararası Olimpiyat Komitesi'n-
den yapılan açıklamaya göre, Kazak 
halterciler Zulfiya Chinshanlo, Mai-
ya Maneza ve Svetlana Podobedova’ 
nın, 2012 yılında ve 2008 Pekin 
Olimpiyatları'nda doping yaptıkları-
nın kanıtlanmasının ardından bu hal-
terciler, Londra 2012 Olimpiyat 
Oyunları'nda kazandıkları altın ma-
dalyaları geri vermek zorunda kal-
mışlardır. 

• Rusya Acil Durum Bakanı Vladimir 
Puchkov, Uluslararası Kızılhaç ve 
Kızılay Dernekleri Federasyonu ile 
işbirliği konusunda bir deklarasyon 
imzalamıştır. Bu deklarasyon, mev-
cut ve planlanmakta olan insani 
yardım ve kurtarma operasyonları ile 
ilgili karşılıklı bilgi alışverişini ön-
görmektedir. 

Politika, Dış İlişkiler ve Güvenlik 
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