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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, 29 Nisan-1 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı olarak 
Özbekistan’a ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Özbekistan 
Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada, Asya’nın 
kalbinde, doğuyla batının, kuzeyle güneyin buluştuğu 
Özbekistan’da kendilerini evlerinde, hatta evlerine 
dönmüş gibi hissettiklerini ifade etti. 
Tayyip Erdoğan, Türk İslam medeniyetinin doğduğu 
ve geliştiği bu toprakların Biruni, Mirza Uluğbek, İbni 
Sina, Ali Kuşçu gibi dünyayı aydınlatan, insanlığın 
ufkunu gelişleten bilim adamlarını yetiştirdiğini söyledi.
İmam Buhari, İmam Matüridi, İmam Tirmizi gibi manevi 
önderlerin de bu toprakların armağanı olduğunu 
belirten Erdoğan, “Onlar ebediyete göçmüş olsalar da 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ÖZBEKİSTAN’A RESMİ ZİYARET

geride bıraktıkları miras, sadece Özbekistan’ı değil, 
Anadolu’yu da aydınlatmaya devam ediyor.” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Özbekistan’ın 31 Ağustos 
1991 tarihinde bağımsızlığını yeniden kazanması 
Özbek kardeşlerimiz kadar, Türk milleti için de 
büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Türk hükümetleri, 
Özbekistan’ın güçlenip gelişmesine destek olabilmek 
için imkanlarını seferber etmiştir. 1996 yılında 
imzalanan Ebedi Dostluk ve İşbirliği Anlaşması 
günümüzde de değerini ve anlamını koruyor… 
Bugün hem Türkiye hem Özbekistan 1990’lı yıllara 
nazaran çok daha güçlüdür... Cumhurbaşkanı değerli 
kardeşimle, 25-27 Ekim 2017 tarihlerinde Türkiye’ye 
yaptığı ziyareti sırasında, ilişkilerimizi stratejik ortaklık 
düzeyine çıkarmıştık. Bugün imzaladığımız ortak 



açıklama ile de Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği 
Konseyini ihdas ettik. 25 anlaşmayı imzaladık.” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Meclisi’nin ve 
devlet idarelerinin 2017-2022 eylemler stratejisinin 
Özbekistan’ı yatırımcıların gözünde daha cazip bir 
ülke ve güvenilir bir ortak haline getirdiğini, 2017’de 
ticaret hacminin yüzde 25 oranında artarak 1,5 Milyar 
Dolara ulaştığını, bunu 5 Milyar Dolara ulaştırmayı 
hedeflediklerini ifade etti.
“Pasifikten başlayıp Anadolu’ya uzanan o kadim İpek 
Yolu’nun tam merkezinde yer alan Özbekistan asırlardır 
farklı kültürleri huzur ve emniyet içinde yaşatmış bir 
ülkedir. Bu tarihi birikim, uluslararası barışın tesisinde 
bölgesel kalkınmada ve İslam medeniyetinin dünyaya 
daha iyi anlatılmasında Özbekistan’ı önemli bir aktör 
haline getiriyor.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Kurtuluş Savaşı’nı da hatırlatarak, “İstiklal Harbimize 
canlarıyla, mallarıyla ve dualarıyla destek olan Özbek 
kardeşlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum.” 
diye konuştu.
Özbekistan’ın, Orta Asya nüfusunun yarısına 
yakınını barındıran güçlü tarım sektörü ve sanayi 
potansiyeline, zengin doğal kaynaklara sahip, yatırım 
alanları bulunan kardeş bir ülke olduğunu belirten 
Erdoğan, bütün Orta Asya ülkelerine ve Afganistan’a 
komşu tek ülke Özbekistan’ın coğrafi konumunun da 
önemli bir avantaj teşkil ettiğini söyledi.
Erdoğan, “Stratejik ortaklığımızın pratikte de 
uygulamaya konulması için gerekli mekanizmayı, 
Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyini artık 
kuruyoruz.” şeklinde konuştu. Türkiye’nin, dünyanın 
17’inci, Avrupa’nın da altıncı büyük ekonomisi 
olduğuna işaret eden Erdoğan, dünyanın en büyük 
250 müteahhitlik şirketi listesinde 2016’da 46 Türk 
firması bulunduğu, Türkiye’nin bu bakımdan dünyada 
ikinci sırada yer aldığı bilgisini de verdi.
Erdoğan, “Ülkelerimizin birbirine ekonomik ve ticari 
yaklaşımı sırf kar ve maddi kazanç amaçlı değil, 
olmamalıdır. Ekonomik, ticari ilişkilerimizi aramızdaki 
kardeşlik bağlarını güçlendiren birer sıçrama tahtası 

olarak görmeliyiz. Tıpkı iki kardeş gibi biri yükseldikçe 
diğeri de yükselen, iyi ve kötü gününde dayanışma 
içinde olan, birbirine asıl bu yönden bağlı ülkeler 
olduğumuzun bilinciyle hareket etmeliyiz.” dedi.
Özellikle turizm, inşaat, tarım, tekstil, dericilik ve imalat 
sektörlerindeki yeni imkanların değerlendirilmesinin 
önemli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, her bakımdan ortak iş etkinliklerine 
süreklilik kazandırılması gerektiğini kaydetti.

Özbekistan Türk Konseyi’ne Katılmak İstiyor

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev 
de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 
görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı 
açıklamada, Özbekistan’ın uzun aradan sonra Türk 
Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nde yeniden yer 
alması konusunda olumlu sonuca vardıklarını belirtti. 
Mirziyoyev, “Ankara’daki görüşmemizde Erdoğan, 
Türk Konseyi ofisinde Özbekistan’ın bayrağının eksik 
olduğunu söylemişti. Biz, artık bu konuda anlaştık. 
Artık Türkiye’deki Türk Konseyi ofisinde Özbekistan’ın 
bayrağı da dalgalanacaktır. Bu, küçük bir mesele 
değil. Uzun yıllar sonra Özbekistan, Bişkek’te 
yapılacak gelecek zirvede yeniden yer alacaktır.” 
şeklinde konuştu.
Şevket Mirziyoyev, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği 
Konseyi’nin kurulması konusunda mutabık kaldıklarını, 
konseyin ilişkilerin üst düzeye çıkarılması ve taraflar 
arasındaki meselelerin çözüme kavuşturulması için 
çaba göstereceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Mirziyovev, görüşmenin ardından iki 
ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesini öngören 24 
anlaşma imzalandığı bilgisini paylaşarak, bunun iki 
kardeş ülke tarihinde ilk olduğunu dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, yapılan görüşme ve iş 
forumu kapsamında 3 Milyar Dolarlık 50’den fazla 
yatırım ve ortak projenin hayata geçirilmesi konusunda 
anlaştıklarını kaydetti.
Özbekistan’ın Türk vatandaşlarına vize muafiyeti 
sağladığını anımsatan Mirziyoyev, İstanbul-
Semerkant hava seferlerinin başlatıldığını, toplantıda 
inanç turizminin geliştirilmesi konusunda anlaştıklarını, 
Türkiye’nin turizm alanında büyük potansiyele 
sahip olduğunu ve bu potansiyelden istifade etmek 
istediklerini dile getirdi.
Türkiye’yi siyasi, ekonomik ve askeri alanda büyük 
potansiyele sahip ülke olarak gördüklerini vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, “Özbekistan, 
Türkiye’yi güvenilir ve mühim ortağı olarak görüyor. 
Ata yurdunuz Özbekistan’ın kapıları sizler için her 
zaman açık.” ifadelerini kullandı.



TÜRKMENİSTAN CUMHURBAŞKANI ÖZBEKİSTAN’DA

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguly 
Berdimuhammedov 23 Nisan’da Özbekistan’ı ziyaret 
etti. 
Resmi görüşmeler kapsamında Taşkent’e giden 
Türkmenistan heyeti ile Özbekistan heyeti arasında 
görüşmeler yapıldı. Genişletilmiş formatta yapılan 
resmi görüşmelerde 32 anlaşma imzalandı. İki ülke 
lideri daha sonra ortak basın açıklaması yaptı. 
Özbekistan’ın nuz.uz haber sitesine göre, yapılan 
görüşmelerde, Özbekistan ve Türkmenistan 
arasında bölgelerarası iş birliğinin geliştirilmesi, 
alışveriş merkezlerinin açılması, iş forumlarının 
organizasyonu, ulaşım, sınır geçişleri, tarım, bilim 
ve teknoloji, sendikalar, spor ve diğer konularında 17 
anlaşma imzalandı. Ayrıca ziyaret çerçevesinde iki 
ülkenin yükseköğretim kurumları ile bilgi ve iletişim 

ÖZBEKİSTAN TACİKİSTAN’DA TIP MERKEZİ İNŞA EDİYOR
Tacikistan Hükümeti, Özbekistan’ın bir tıp merkezi kuracağını duyurdu. 
Özbekistan’ın 200 kişi kapasiteli tıp merkezi kurma önerisi 21 
Nisan’da Tacikistan Hükümeti tarafından onaylandı. Ca-News haber 
sitesine göre tıp merkezi Hatlon Bölgesi’nde inşa edilecek. Yapılan 
anlaşmaya göre Tacikistan Hükümeti, tıp merkezinin inşaatı için arazi 
tahsis etmeyi ve Özbekistanlı işçilerin güvenliğini sağlamayı kabul 
etti. Özbekistan tarafıysa iş gücünün sağlanması ve yatırımın finans 
edilmesi hususunda gerekli girişimleri yapacağını taahüt etti. 
Tacikistan’da 640 öğrencilik bir okul inşa edilmesine yönelik bir başka 
anlaşmaysa Mart ayında İmamali Rahman tarafından imzalanmıştı. 
Tacikistan tarafından inşa edilecek olan okulun, tamamlandığında 
Özbekistan’a teslim edileceği açıklandı. 

teknolojileri alanında iş birliği konusunda 15 anlaşma 
imzalandı. 
Türkmenistan Devlet Haber Ajansı’na göre heyetler 
arası görüşmeler sonucunda 250 Milyon Dolar 
değerinde ortak projelerin gerçekleştirilmesi için de 
imzalar atıldı. Ziyaret kapsamında her iki taraftan da 
çok sayıda temsilcinin katıldığı kapsamlı bir iş forumu 
da gerçekleştirildi. Türkmenistan heyetinde finans ve 
ekonomi, ticaret ve dış ekonomik ilişkiler, tarım ve su 
yönetimi, sanayi, otomobil ve demiryolu taşımacılığı, 
inşaat ve mimarlık, enerji, iletişim, tekstil, spor ve 
gençlik politikaları ile ilgili bakanlık ve birimlerin 
temsilcileri yer aldı. Özbekistan heyetinde ise ekonomi 
bakanlığı, dış ticaret, su ekonomisi, bilgi teknolojileri 
ve iletişiminin geliştirilmesi, tarım, devlet yatırımları, 
mimarlık ve inşaat komiteleri, turizm, gümrük komitesi 
temsilcileri foruma katıldı.
Gazeta.uz internet sitesinde yer alan habere göre 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adham Ikramov, 
Özbekistan’ın Türkmenistan’ı bölgede stratejik 
bir ortak olarak gördüğünü, ticari ve ekonomik 
ilişkilerin daha da genişletilmesini, ulaşım, iletişim ve 
kültürel-insani alanlarda iş birliğinin geliştirilmesini 
desteklediğini belirtti. 
Özbekistan’da Mirzizoyev’in iktidara gelmesinden 
sonra Özbekistan komşu ülkelerle ilişkilerini hızla 
geliştirmye devam ediyor. Bu çeçevede Özbekistan 
Türkmenistan ile de ilişkilerini geliştirmeye başlamıştı. 
2018 yılının ilk üç ayında iki ülke arasındaki ticaret 
hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 arttı.



Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguly 
Berdimuhammedov, bölgesel sorunları tartışmak 
üzere Orta Asya ülkelerinin cumhurbaşkanlarının 
danışma kurulu vazifesi görecek bir konsey 
oluşturulması önerisinde bulundu. 
Ca-News’un haberine göre konseyin oluşturulması 
sürecinde 5 ülkeden uzmanların yer alacağı ilk 
toplantı sonrası dışişleri bakanlarının katılımıyla 
toplantılar düzenlenecek, son aşamada ise dışişleri 
bakanlarının oluşturacağı gündemler üzerine 
cumhurbaşkanları toplantı yapacak.  Cumhurbaşkanı 
Berdimuhammedov, gündemle ilgili toplantıların 
bölge ülkelerinin başkentlerinde yapılmasını ve bu 
oluşumun Orta Asya Devlet Başkanları Konseyi 
olarak adlandırılmasını önerdi.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, 
yaptığı açıklamada, “2017 yılı, Özbekistan-
Türkmenistan ilişkileri için tarihi öneme sahip bir 
dönem oldu. İmzalanan tüm anlaşmalarımız tam 
olarak uygulanıyor. Bugünkü toplantımız da çok 
verimli geçti. Ülkelerimiz arasında iş birliğini ayrıntılı 
olarak ele aldık ve ilişkilerimizde çözülmemiş sorun 
kalmadı. Yaptığımız her şey çocuklarımızın geleceği 
ve halkımızın iyiliği içindir.” dedi. 
Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi’nden 

BERDİMUHAMMEDOV VE MİRZİYOYEV’İN AÇIKLAMALARI

yapılan açıklamalara göre, Berdimuhamedov’un 
Özbekistan’a yaptığı ziyaret sırasında, Türkmenistan-
Afganistan-Pakistan-Hindistan doğalgaz boru hattının 
(TAPİ) inşaasına katılması için Özbekistan’a teklifte 
bulunuldu.
Özbekistan’ın maddi destekte bulunacağı proje için 
Mirziyoyev, TAPİ’nin Afganistan’ı istikrarlı hale getirecek 
büyük projelerden biri olduğu değerlendirmesini 
yaptı. Uzbekneftegaz Ulusal Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Alişer Sultanov, Özbekistan ve Türkmenistan 
cumhurbaşkanlarının görüşmelerinden sonra, 
Taşkent’in doğalgaz boru hattının inşasına katılımı 
için seçenekleri değerlendirecek bir çalışma grubu 
oluşturulması amacıyla talimat verildiğini söyledi.
Trans-Afganistan boru hattı olarak da bilinen 
Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan 
doğalgaz boru hattı, Galkynysh-TAPİ Boru Hattı Şirketi 
tarafından inşa ediliyor. Asya Kalkınma Bankası 
tarafından finanse edilen boru hattı, Afganistan 
üzerinden Türkmenistan’daki Galkynysh Gaz 
Sahası’ndaki doğal gazı, Pakistan’a ve Hindistan’a 
taşıyacak. 13 Aralık 2015 tarihinde Türkmenistan’da 
inşaatına başlanan boru hattının 2019 yılına kadar 
tamamlanarak faaliyete geçmesi bekleniyor.



Özbekistan’da maliye ve vergi kurumlarında 
çalışan bin 200 uzman, Türkiye’nin bu alandaki 
tecrübelerinden faydalanmak için Ankara’ya gitti.
Son dönemde ekonomik ve yapısal reformlara hız 
veren Özbekistan’ın bu alandaki çalışmalarına destek 
olunması ve Türkiye’nin maliye, bütçe, vergi, emeklilik 
ve personel yönetimi alanlarındaki deneyimlerinin 
Özbekistan ile paylaşılması için önemli bir adım 
atıldı. Özbekistan Maliye Bakanlığı’nın eğitim talebi 
üzerine Türkiye Gelirler İdaresi Başkanlığı ve TİKA 
görevlilerinden oluşan bir heyet görüşmelerde 
bulundu. Yapılan mutabakat çerçevesinde Özbekistan 
Maliye Bakanlığı ve Vergi Komitesinde çalışan bin 200 

Türkiye, Kazakistan’dan bu yıl 500 binden fazla turiste ev 
sahipliği yapmayı planlıyor.
Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi 
Cengiz Aydın, Almatı’da “Kültür ve Turizm” konulu uluslararası 
fuara katıldı. Temsilci, 20 Nisan’da düzenlenen fuarda 
Kazakistan’ın turizm sektörünün temsilcileriyle toplantılar 
yaptı. Fuar kapsamında Anadolu Ajansı’na açıklamalarda 
bulunan Aydın, Türkiye’nin standının 215 metrekarelik bir 
alanda kurulduğunu belirterek, fuarda yaklaşık 15 büyük otel 
grubunun temsil edildiğine değindi. Türkiye’nin Kazakistan 
ile turizm alanındaki iş birliğini öncelikli alanlardan biri olarak 
gördüğünü vurgulayan temsilci, toplantıların verimli geçtiğini 
ifade etti. Cengiz Aydın, Kazakistan’ın turizm açısından 
öneminin altını çizerek, 2017’de Kazakistan’dan 425 bin turist 
ağırlayan Türkiye’nin bu yıl 500 bin turist beklediğini belirtti.

ÖZBEKİSTAN TÜRKİYE’NİN MALİYE SİSTEMİNİ ÖRNEK ALACAK

TÜRKİYE, KAZAKİSTAN’DAN 500 BİN TURİST BEKLİYOR

uzman ve görevlinin TİKA’nın desteğiyle Türkiye’de 
eğitimlere katılması kararlaştırıldı. 
Konu ile ilgili Anadolu Ajansı’na açıklamalarda bulunan 
TİKA Taşkent Program Koordinatörü Ali İhsan Çağlar, 
Özbekistan’dan giden 20 kişilik ilk grubun program 
kapsamında Maliye Bakanlığı eğitim tesislerinde Türk 
maliye ve vergi sistemi hakkında eğitimlere başladığını 
ifade etti. Buna ek olarak Türkiye’den uzmanların 
da Özbekistan’da seminerler vereceğini kaydetti. 
İki ülke cumhurbaşkanının ortak iradesiyle ilişkilerin 
geliştirilmesi için altyapıların hazırlandığını belirten 
Çağlar, bu tür projelerle Özbekistan’ın kalkınmasına 
destek olmak istediklerini sözlerine ekledi.



Türkiye’nin Büyükelçisi, Kırgızistan Devlet Komitesi 
Başkanı ile bir araya geldi.
Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil 
Fırat ve Devlet Komitesi Başkanı Ulanbek Rıskulov, 
Kırgızistan-Türkiye ilişkilerindeki güncel konuları 
görüştü. Devlet Komitesi Başkanı, Büyükelçiye; yatırım 
için öncelikli sektörler, madencilik endüstrisinin yatırım 
fırsatları, enerji, tekstil ve giyim endüstrisi hakkında bilgi 
verdi. Anadolu Ajansı’na göre Rıskulov, Türkiye’nin, 
Birleşmiş Milletler Endüstriyel Gelişme Örgütü’nün 
önemli bir ortağı olduğunu vurguladı. Türkiye’nin 
tekstil, deri endüstrisi ve organize sanayi bölgelerinin 

TÜRKİYE VE KIRGIZİSTAN 
HEYETLERİ ARASINDA GÖRÜŞMELER YAPILDI

kurulmasındaki tecrübelerinden faydalanmak 
istediklerini belirten Rıskulov, Kırgızistan’ın 
madencilik, enerji ve diğer sektörlerine Türkiye’den 
yatırımcı beklediklerini ve enerji sektöründe gerekli 
ekipman ve yedek parça alt yapısına sahip olduklarını 
kaydetti. Komite Başkanı, uzun yıllar boşta kalan 
işletmeleri yeniden üretim yapabilir hale getirebilmek 
için Büyükelçiye birlikte çalışmayı önerdi. Büyükelçi 
Fırat da yatırım fırsatlarının gerçekleşebilmesi için 
iki ülkeden girişimcilerin katılımıyla geniş kapsamlı iş 
forumlarının düzenlenmesini önerdi.

KIRGIZİSTAN EKONOMİSİNİN 
2018 YILINDA YÜZDE 3,5 BÜYÜMESİ BEKLENİYOR

Asya Kalkınma Bankası, 2018 yılında Kırgızistan ekonomisinin büyüme 
oranını yüzde 3,5 olarak öngördü.
AKB’nin Daimi Misyon Direktörü Candice McDagan 26 Nisan’da kurumun 
yıllık raporunu yayımladı. AKB’nin yıllık raporuna göre, Kırgızistan 
ekonomisindeki orta düzeyli büyümenin Kumtor altın yatağında üretim 
düşmesi beklentisiyle ilişkili olduğu kaydedildi. Ancak Orta Asya 
Bölgesi’ndeki yerel ekonomilerin iyileşmesi ve sürdürülebilir ekonomik 
gelişmeler nedeniyle, Kırgızistan’ın 2019 büyüme rakamlarının yüzde 
4’ü bulabileceği belirtildi. Tarımsal ürünlerin, hafif sanayinin işlenmesinin 
ve inşaat göstergelerinin iyileştirilmesinin GSYİH’nin büyüme oranlarını 
destekleyeceği ifade edilen raporda, yüksek gelirli grupta hane gelirlerinin 
artacağı ve bunun özel tüketimi de arttıracağı öngörüldü. Uzun vadede 
Kırgızistan’ın dış ticaret hacmindeki artıştan ve Avrasya Gümrük Birliği’nin 
emek, sermaye ve hizmetlerin serbest dolaşımı gibi fırsatlarından 
faydalanması gerektiğine vurgu yapıldı.



RUSYA’DAN TACİKİSTAN’A DAVET

Rusya, Tacikistan’ı Avrasya Ekonomik Birliği’nde 
gözlemci üye olmaya davet etti.
Rusya-Tacikistan hükümetler arası komisyon 
toplantısı 20 Nisan’da Moskova’da düzenlendi. 
Rusya Başbakan Yardımcısı Igor Şuvalov toplantının 
ardından açıklamalarda bulundu. Rusya Tacikistan’ı 
Avrasya Ekonomik Birliği’nde gözlemci üye olmaya 
davet etti. Gözlemci üye statüsünün birliğe üyelik 
anlamına gelmediğini belirten Şuvalov, bu davetin 
siyasi bir girişim değil, ekonomik ilişkilerin karşılıklı 
olarak iyileştirilmesi için bir adım olduğunu vurguladı.
Ayrıca Başbakan Yardımcısı Şuvalov, kalite 
standartları, teknik düzenlemeler, bitki sağlığı ve 
veteriner kontrolü gibi hususların AEB içindeki 
malların serbest dolaşımında etkili olduğunu ifade 
ederek, Rusya’da üretilmeyip Tacikistan’da üretilen 
ürünlerle Rus Tohum Fonu’nun ilgilendiğini kaydetti.

Birliğin kurulması, ilk kez Kazakistan Cumhurbaşkanı 
Nursultan Nazarbayev’in 1994 yılında Moskova 
Devlet Üniversitesi’nde yaptığı “Avrasya Birliği” 
kurma önerisiyle gündeme gelmişti. 29 Mayıs 2014’te 
Belarus, Kazakistan ve Rusya cumhurbaşkanlarının 
imzaladıkları anlaşmayla temelleri atılan Avrasya 
Ekonomik Birliği, resmen 1 Ocak 2015’te kuruldu. Üye 
ülkeler arasında gümrük birliğinin oluşturulmasıyla 
siyasi ve ekonomik ilişkilerin yakınlaştırılmasını 
hedefleyen Birliğe 2 Ocak 2015’te Ermenistan ve 
6 Ağustos 2015’te Kırgızistan üye olarak kabul 
edildi. Birlik, gelecekte tek para birimine geçmeyi 
ve entegrasyonu derinleştirmeyi hedefliyor. Para 
birliğinin yanı sıra siyasi ve askeri alanlarda iş birliğinin 
sıkılaştırılması önerileri olsa da üye ülkeler bu konuya 
temkinli yaklaşıyor.
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TACİKİSTAN VE ÖZBEKİSTANLI YATIRIMCILAR 
İŞ FORUMUNDA BULUŞTU

Tacikistan’ın Soğd Bölgesi’nden yatırımcılar 
Semerkant’ta Özbekistanlı yatırımcılarla buluştu.
Tacikistanlı yatırımcılar 21 Nisan’da Özbekistan’ın 
Semerkant ilinde düzenlenen iş forumuna katıldı. 
Tacikistan basınında yer alan haberlerde iki ülke 
yatırımcıları arasında 104 Milyon Dolarlık anlaşma 
imzalandığı belirtildi. Soğd ve Semerkant Belediye 
Başkanları açılışta birer konuşma yaparak forumun 
amacına değindi. Belediye Başkanları, forumun ana 
amacının iki bölgede yer alan üretici ve girişimciler 
arasındaki bağlantıların sağlamlaştırılması olduğunu 
vurguladılar. Forum kapsamında ayrıca Semerkant 

ve Soğd Bölgeleri’nde üretilen sanayi ürünleri sergisi  
düzenlendi.
Tacikistan’ın kuzeybatısında yer alan Özbekistan 
ile Kırgızistan arasındaki Soğd Bölgesi, tarım ve 
ekonomi açısından önem taşıyan Fergana Vadisi’ni 
bu iki ülke ile paylaşıyor. Soğd Bölgesi, ayrıca 
Özbekistan’ın tarihi ticaret merkezleri Semerkant ve 
Buhara şehirlerinin de yakınında bulunuyor. Bu iki 
şehirle birlikte antik çağlardan beri önemli bir ticaret 
merkezi olan bu bölge, Özbekistan’ın komşularıyla 
ilişkilerini geliştirmeye başlamasının ardından tekrar 
Tacikistan’ın ticaret merkezi olarak gelişmeye aday.


