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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Mart ayında 
Duşanbe’deki Küçük İşletmeleri Geliştirme Girişimini 
Denetleme Kurulu’nun ilk toplantısını gerçekleştirdi. 
Etkinliğe Tacikistan Cumhuriyeti hükümet temsilcileri, 
bağış sahibi kurumlar, uluslararası örgütler, yerel 
finans kurumları, iş kurumları, özel işletmeler ve 
EBRD ortakları katıldı. Tacikistan Cumhuriyeti Devlet 
Yatırımları ve Devlet Mülki Yönetimi Komitesi Başkan 
Yardımcısı Nigina Anvari, EBRD’nin hükümetle yakın 
iş birliği içinde çalıştığını ve yürütülen faaliyetin ulusal 
stratejiyle uyumlu olduğunu belirtti.
Tacikistan EBRD Ofisi, toplantıda Ocak 2017 - 
Ocak 2018 döneminde Küçük İşletmeler Girişimi 
çerçevesinde elde edilen sonuçları sundu. 2017’de 
EBRD’nin Tacikistan’daki başlıca çalışma noktaları 
arasında iş ortağı bankalar ile “İş Dünyasındaki 

Kadın” adlı yenilikçi programının imzalanması ve 
ortak iş finansmanı için EBRD’nin risk paylaşım 
mekanizmasının iyileştirilmesi yer aldı. Ca-News 
haber sitesinin aktardığına göre, EBRD Tacikistan’da 
67 şirkete danışmanlık yapıyor, 6 pazar geliştirme 
etkinliği yürütüyor ve Tacikistan Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ortamını İyileştirme 
Danışma Konseyi’ni destekliyor.
Banka, bugüne değin Tacikistan’a yaptığı yatırım 
300 Milyon Euroluk yatırım yaptı ve 700 danışmanlık 
projesi hayata geçirdi. 
Kırgızistan’ın gelişimine de katkı sağlayan banka, 
bugüne kadar Kırgızistan’da küçük ve orta ölçekli 
işletmelere 477 milyon Euro yatırım yaptı ve 1100’den 
fazla danışmanlık projesi uyguladı. 

AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI’NDAN TACİKİSTAN’A YATIRIM



TACİKİSTAN PARLAMENTOSU 
ÖZBEKİSTAN İLE YAPILAN VİZE 
ANLAŞMASINI ONAYLADI

Özbekistan ile yapılan vizesiz seyahat anlaşması 
Tacikistan Parlamentosu Alt Meclisi’nde onaylandı. 
Mecliste konuşma yapan Tacikistan Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakan Yardımcısı Nizomiddin Zohidi 
anlaşmanın Özbekistan’da da onaylandığını belirtti. 
Avesta Haber Ajansı’nın açıklamasına göre, meclis 
sözcüsü Şukurjon Zuhurov Tacikistan’da onaylanan 
anlaşmanın Özbekistan yetkililerine bildirilmesi için 
gerekli yazışmaların yapıldığını duyurdu.
Ca-News sitesinin haberine göre, karşılıklı vizesiz 
seyahat uygulaması için anlaşma 9 Mart’ta 
Duşanbe’de imzalanmıştı. Tacikistan Cumhurbaşkanı 
İmamali Rahmanov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı 
Şavkat Mirziyoyev tarafından imzalanan anlaşmaya 
göre iki ülke vatandaşları 30 gün boyunca vizesiz 
seyahat edebilecek. Vatandaşların sadece ilk 3 gün 
içinde ikamet ettikleri adresi bildirmeleri gerekiyor.  

RUSYA’DAKİ GÖÇMENLER 8,6 
MİLYAR DOLAR HAVALE YAPTI

Rusya Merkez Bankası’nın internet sitesinde verilen 
istatistiklere göre, 2017 yılında Rusya’da bulunan 
Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistanlı göçmen 
işçiler kendi ülkelerine 8,6 Milyar Dolar havale yaptı. 
Kırgızistan’dan göç eden vatandaşların havale ettiği 
miktar 2,21 Milyar Dolar olarak gerçekleşti. Ca-News 
haber sitesine göre, Kırgızistan vatandaşları böylece 
2013 yılında yapılan havale miktarını geçerek kendi 
rekorlarını kırmış oldular.
Özbekistan vatandaşlarının havale miktarı 3,9 Milyar 
Dolar, Tacikistan vatandaşlarının havale miktarı ise 
2,54 Milyar Dolar olarak gerçekleşti. 



TÜRKİYE VE ÖZBEKİSTAN 
UÇAK SEFERLERİNİ ARTTIRMAK İÇİN ANLAŞTI 

Türkiye ve Özbekistan arasındaki hava ulaşımı 
anlaşması yeni uçuş noktaları eklenmesi ve sefer 
sayılarının arttırılması için yenilendi.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde 
yer alan açıklamaya göre, iki ülkenin heyetleri dün 
İstanbul’da buluştu ve yeni bir mutabakat anlaşması 
imzaladı. Türkiye’den Genel Müdür Vekili Bahri Kesici 
ve Özbekistan’dan Devlet Havacılık Denetim Servisi 
Genel Müdür Yardımcısı Oleg Lim başkanlığındaki 
toplantıda iş birliği olanakları görüşüldü. TRT’nin 
internet sitesinde verilen bilgiye göre, toplantıda 
havayolu firmalarının uçuş noktası kısıtlamaları, 
Özbekistan’daki operasyonel zorluklar ve diğer 
teknik konular ele alındı. Toplantı sonunda imzalanan 
mutabakat zaptına göre, Türk ve İslam tarihinin önemli 
merkezlerinden biri olan Semerkant için uçuş sayısı 
haftada 3’e çıkarıldı. Ankara, Antalya ve İzmir’den 
Özbekistan’ın Buhara, Ürgenç ve Karşi şehirlerine de 
uçuş yapılabilmesinin önü açıldı. 

ORTA ASYA LİDERLERİNİN BİR SONRAKİ 
DANIŞMA TOPLANTISI TAŞKENT’TE YAPILACAK

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Astana’daki bölge 
devlet başkanlarının ilk danışma toplantısına katıldı. Özbekistan 
Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi’nin bildirdiğine göre, Mirziyoyev, 
Nevruz öncesinde bir toplantı daha yapılması önerisinde bulundu. 
Toplantıda devlet başkanları Şavkat Mirziyoyev, Nursultan Nazarbayev, 

Sooronbay Ceenbekov, İmamali 
Rahman ve Türkmenistan’dan 
Meclis Başkanı Akja Nurberdiyeva 
yer aldı. 
GazetaUz haber sitesine göre, 
Kazakistan Cumhurbaşkanı 
Nursultan Nazarbayev, bölgesel 
sorunları ortak bir şekilde çözmek 
için düzenli istişare toplantılarının 
yapılması fikrinin Mirziyoyev’e ait 
olduğunu kaydetti ve daha önce 
de bir araya geldiklerini, fakat bu 
nitelikte bir toplantının yapılmadığını 
belirtti.  
Şavkat Mirziyoyev yaptığı 
açıklamada, Orta Asya halklarının 
yüzyıllar boyunca süren ilişkilerinde 
yeni bir sayfa açıldığını ifade ederek, 
Özbekistan’ın komşu ülkelerle ikili 
ilişkilerini geliştireceğini vurguladı.  



Özbekistan Demiryolu Basın Servisi, Taşkent-
Bişkek-Balıkçı hattının 22 Mart’ta açıldığını bildirdi. 
Ca-News sitesinin belirttiğine göre, ilk tren 20:50’de 
Taşkent Merkez İstasyonu’ndan hareket etti. 
Kırgızistan’da Issık Göl kıyısındaki Balıkçı’ya giden 

TAŞKENT-BALIKÇI DEMİRYOLU HATTI AÇILDI

Özbekistan ve Kırgızistan arasındaki sorunlu sınır 
noktalarının belirlenmesi amacıyla çalışmalar devam 
ediyor. Çalışma gruplarının son toplantısı 12-15 
Mart tarihlerinde Batken’de yapıldı. Akipress haber 
sitesinin bildirdiğine göre, düzenlenen toplantıda 
sınır çizgisinin geçiş noktaları hakkında hazırlanan 
önerilerin ardından hükümet yetkilileri bir protokol 
imzaladı. Özbekistan Dışişleri Bakanlığı Basın Servisi, 
devlet sınırlarının yüzde 15’inin henüz belirginlik 
kazanmadığını ve çalışmaların sürdüğünü belirtti. 
Orta Asya cumhuriyetlerinin sınırları bağımsızlıklarının 
ardından 26 yıldan fazla sürenin geçmesine karşın 
halen kesinlik kazanmış değil. Özbekistan, son 
dönemde komşularıyla yakın ilişki kurma politikası 
çerçevesinde, ihtilaflı sınır bölgeleriyle ilgili sorunların 
giderilmesi için yoğun çalışmalara girişti.

ÖZBEKİSTAN VE KIRGIZİSTAN SINIR BELİRLENMESİ İÇİN 
GÖRÜŞMELERE DEVAM ETTİ 

300 yolcu kapasiteli trende lüks bölmeler ve restoran 
bulunmaktadır. Tren hattının işlemeye başlamasıyla, 
iki ülke arasında ulaşım ucuzlayacağından Taşkent, 
Bişkek ve turistik Isık Göl arasında turizm ve ticaretin 
güçlenmesi bekleniyor.



Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev Semerkant’ı ziyaret etti ve 
mevkidaşı Şavkat Mirziyoyev ile görüştü. 
Ca-News haber sitesinden alınan 
bilgiye göre liderler, iki ülke arasındaki 
iş birliğinin daha da geliştirilmesi için 
görüş alışverişinde bulundular. Sınır 
geçişlerinin kolaylaştırılması sayesinde 
iki ülke arasındaki ilişkilerin daha 
güçlendiğine dikkat çekildi. 
Semerkant’taki çalışma gezisi 
kapsamında kültürel ve tarihi mekanları 
inceleyen Nazarbayev, Mirziyoyev ile 
birlikte “Hazreti Hızır” anıt kompleksinde 
Özbekistan’ın ilk Cumhurbaşkanı İslam 
Kerimov’un mezarını ziyaret etti. 

NURSULTAN NAZARBAYEV SEMERKANT’TA ŞAVKAT 
MİRZİYOYEV İLE GÖRÜŞTÜ

BDT GÖZLEMCİLERİ TÜRKMENİSTAN’DAKİ SEÇİMLER 
HAKKINDA ARA RAPOR HAZIRLADI 

Türkmenistan’ın daveti üzerine, Bağımsız Devletler 
Topluluğu’ndan gelen gözlemciler Türkmenistan 
Meclisi’nde seçim hazırlıkları ve sürecini izledi. 
Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimleri ve 
Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ülkelerdeki 
referandumlar için geçerli BDT Gözlem Heyeti 
yönetmeliğine göre gözlemciler sadece Türkmenistan 
Meclis seçimlerini izleyebiliyor.
Yurtdışında bulunan 39 temsilcilikteki seçimler de dahil 
olmak üzere vilayet, il ve şehir konsey seçimleri Merkez 
Komisyonu tarafından hazırlanıyor ve yürütülüyor. 
Ca-News haber sitesine göre, 5 Mart 2018’de 
seçim kampanyasını izlemeye başlayan heyet, 
Merkez Komisyonu’nun seçim hazırlıklarını düzenli 

ve tutarlı bir şekilde yürüttüğünü ifade etti. Heyete 
göre, adayların kaydı ulusal mevzuat gereklerine 
uygun olarak, açık ve eşit bir şekilde gerçekleşti. 
Vatandaşlara milletvekili adayları, seçimler ve seçim 
kampanyasının seyri hakkında güvenilir ve objektif 
bilgiye ulaşma fırsatı verildiği de vurgulandı. Heyet, 
seçim kampanyasının açık bir rekabet ortamında ve 
sakin bir atmosferde gerçekleştiğinin de altını çizdi. 
Türkmenistan Milli Meclisi Temsilcilerinin, vilayet, 
bölge ve şehir halk konseylerinin üyelerinin seçimleri, 
25 Mart 2018 tarihinde yapılacak. Türkmenistan 
Seçim Yasası’nda yapılan değişiklikler uyarınca, 
seçimler ilk defa (ulusal, bölgesel ve yerel) tek bir gün 
içinde yapılacak.



Kazakistan Tarım Bakanlığı Bakan Yardımcı Arman 
Evniev’in yaptığı açıklamaya göre, Kazakistan’ın 2017 
yılında Çin’e yaptığı tarım ürünleri ihracatı %34,3 
oranında artış gösterdi. Çin pazarının birçok alanda 
ticarete açık olduğunu belirten Evniev, tarım ürünleri 
ihracatında bir daha geniş coğrafyaya ulaştıklarını 
vurguladı. 

KAZAKİSTAN’IN ÇİN’E TARIM ÜRÜNLERİ İHRACATI ARTTI 
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