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Özbekistan’daki yeni dönemde Cumhurbaşkanı 
Şavkat Mirziyoyev’in girişimleri ile iki ülke arasındaki 
ilişkiler yeni bir boyut kazandı.
Özbekistan ve Tacikistan arasında 7 yıl boyunca 
kapalı olan demiryolu hattı tekrar kullanıma açıldı. 
9 Mart’ta yapılan törenle açılan Galaba-Amuzang 
hattı, 2011’de faaliyete kapatılmıştı. Tacikistan 
Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Özbekistan 
Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev telekonferans ile 
sınır hattındaki açılışa katıldı. Sembolik bir düğmeye 
basan liderler iki ülke arasındaki yeni bir başlangıca 
imza attılar. 
Gazetauz’un haberine göre Amuzang’da tren geçişleri 
için yeni bir gümrük kapısı inşa edilecek. Bu şekilde 
demiryolu ulaşımındaki aksaklıkların önüne geçilmesi 
bekleniyor.
Özbekistan Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisi’nden 
yapılan açıklamada, sınırların açılmasının, ‘iki ülke 
halkları arasındaki kardeşlik ilişkilerinin gelişmesine 
ve Özbekistan ile Tacikistan arasındaki yakın 
komşuluk ve karşılıklı menfaatlere dayalı ilişkilerin 
daha da pekişmesine hizmet edeceği’ vurgulandı. 

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi’nin bir 
diğer açıklamasına göre, 2001 yılında Özbekistan 
ve Tacikistan arasında başlayan vize rejimi kaldırıldı 
Özbekistan ve Tacikistan Cumhurbaşkanları, 
Duşanbe’deki 2 günlük görüşmelerde, her iki 
ülkenin vatandaşları için vizesiz seyahatin 30 güne 
çıkarılması, sınır kontrol noktalarının restorasyonu, 
başkentler arası uçuşların açılması konusunda bir 
anlaşmaya vardılar. Ca-News sitesinin haberine göre, 
basın toplantısında konuşan Mirziyoyev gazetecilere 
verdiği demeçte, Taşkent’in sürekli olarak Duşanbe 
ile her yönde ilişkilerini geliştireceğini ve Tacikistan-
Özbekistan ilişkilerinin yakında stratejik ortaklık 
seviyesine ulaşacağını söyledi.
Podrobno.uz haber ajansı da iki ülke arasında 
birçok sektör üzerinde anlaşmaya varıldığını yazdı. 
Görüşmelerde, bölgeler ve önde gelen işletmeler 
arasındaki iş birliğinin genişletilmesi, transit kargo 
taşımacılığında artış ve diğer konular ele alındı.
Özbekistan ve Tacikistan ilişkileri yıllardır gerilimli ve 
soğuk bir eksende devam ediyordu.

ÖZBEKİSTAN-TACİKİSTAN İLİŞKİLERİNDE BÜYÜK GELİŞME



ÖZBEKİSTAN’DAN 
TÜRKİYE’YE YASAL 
GÖÇMEN İŞÇİ

Özbekistan Türkiye’ye yasal olarak göçmen işçi 
gönderecek.
Özbekistan’ın Dış İşçi Göçmenlik Dairesi’nin internet 
sitesinden verdiği bilgiye göre 12 Mart’ta Türkiye’den 
Tayga Grubu ile bu konuda Taşkent’te bir anlaşma 
imzalandı.
Ca-News sitesinin haberine göre Tayga Grubu 
otelcilik sektöründe çalışacak nitelikte işçilere ihtiyacı 
olduğunu bildirdi. Çalışma günlerinin hafta içi günleri 
olarak belirlendiği ve ortalama maaşın 430 ABD Doları 
olacağı açıklandı. Şirket ayrıca konaklama, yemek ve 
uçak masrafının karşılanacağını belirtti.
Türkiye’de çalışmak isteyen Özbekistan 
vatandaşlarının 14-17 Mart 2018 tarihleri arasında 
Dış İşçi Göç Kurumu’na başvurmaları gerekiyor.

KAZAKİSTAN-ÖZBEKİSTAN 
TİCARET HACMİ 5 MİLYAR 
DOLARA ÇIKARILACAK 

Kazakistan ile Özbekistan arasında ikili iş birliği 
kapsamında Hükümetlerarası Komisyon Toplantısı 
yapıldı.
Kazakistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı 
Askar Mamin ve Özbekistan Cumhuriyeti Başbakan 
Yardımcısı Achilbay Ramatov’un katılımıyla 
düzenlenen toplantı 14 Mart’ta Astana’da gerçekleşti.
Toplantıda ticari ve ekonomik iş birliğinin arttırılması 
amacıyla 2018 yılında ticaret hacminin 3 Milyar 
Dolara, 2020’de ise 5 Milyar Dolara çıkarılması 
öngörüldü. Ca-News sitesinden alınan bilgiye göre 
iki ülke yetkilileri karşılıklı ticaret hacminin arttırılması 
için uygun altyapının hazırlandığını belirttiler.
Bu hedefe ulaşmak için gerekli koordinasyonun 
sağlanacağı ve çalışmaların yapılacağı kaydedildi. 
Bu bağlamda, girişimcilerin rolünün ve karşılıklı 
yatırımların arttırılmasının ikili iş birliğindeki önemine 
vurgu yapıldı. 2017 yılında düzenlenen iş forumları 
sayesinde 1 Milyar Doları aşan ticari anlaşmalar 
imzalanmıştı. 2018 yılı için de Kazakistan’da 
Özbekistan Yılı için bir protokol, etkinlik planı ve bir dizi 
ticari ve ekonomik anlaşma imzalandığı duyuruldu.
2017 yılında ülkeler arasındaki ticaret hacmi 2 Milyar 
Dolar olarak gerçekleşmişti.



ÇİN-KIRGIZISTAN-ÖZBEKİSTAN DEMİRYOLU PROJESİNE 
BALIKÇI HATTI’NIN DAHLİ İÇİN ÇAĞRI

Kırgızistan Çin’den, Çin-Kırgızistan-
Özbekistan Demiryolu Hattı’na 
Balıkçı Demiryolu’nun dahil edilmesi 
talebinde bulundu.
Kırgızistan Ulaştırma Bakanı 
Camşitbek Kalilov, Meclis’in 
Ulaştırma, Haberleşme, Mimari 
ve İnşaat Komitesi’ne 13 Mart’ta 
verdiği demeçte Çin’e bu teklifi 
götürdüklerini bildirdi.
Tazebek haber sitesine göre bu 
yolla ülke içi demiryolu hatlarının 
geliştirilmesi amaçlanıyor. Çin 
tarafınınsa Özbekistan’a ulaşan 
daha kısa transit bir yolda ısrar 
ettiği, 20 Nisan’da düzenlenecek 
üçlü toplantıda son kararın alınacağı 
belirtiliyor.

AVRASYA EKONOMİ TOPLULUĞU’NDA YENİ 
PİYASALAR KURULUYOR
Avrasya Ekonomik Topluluğu’nda yeni piyasaların 
kurulacağı bildirildi. 
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev, 1. Kanal’daki röportajda, 2019’da 
Avrasya Ekonomik Topluluğu’nda ortak elektrik 
piyasası kurulacağını açıkladı. 
Ca-News’un haberine göre Nazarbayev, AET’nin 
ilk başta Rusya, Kazakistan ve Beyaz Rusya 
arasında ekonomik bağlantı sağlayabilmek için 
kurulduğunu belirtti. AET üyeleri arasında ticaretin 
arttığını ve ortak pazarların geliştiğini vurgulayan 
Nazarbayev, ortak sermaye ve ortak işgücü 
pazarlarında entegrasyonun gelişmeye devam 
ettiğini ifade etti. Enerji ve petrol entegrasyonunu 
geliştirmek için 2019 yılında elektrik, 2025’te ise 
petrol ve doğal gaz piyasalarının oluşturulacağını 
duyurdu.



Cumhurbaşkanlarının yaptıkları 
görüşmenin ardından iki ülkenin 
ticaret hacminin 1 Milyar Dolara 
çıkarılması hususunda fikir birliğine 
varıldı.
Asiaplus’ın haberine göre 
Özbekistan Cumhurbaşkanı 
Şavkat Mirziyoyev ile Tacikistan 
Cumhurbaşkanı İmamali Rahman’ın 
Tacikistan’daki resmi görüşmeleri 
sonrasında iki kardeş ülke arasında 
çözülmemiş bir sorun kalmadığı 
belirtildi.
İki lider, ortak basın toplantısında, 
su ve enerji sorunları ile ilgili 
olarak Tacikistan’ın hem mevcut 
hem de yapım aşamasında 
olan hidroelektrik tesislerinin 
bölgeye hizmet ettiğini belirttiler. 
Özbekistan’ın ayrıca Tacikistan’daki 
Rogun HPP hidroelektrik santralinin 
geliştirilmesiyle de ilgilendiği 
açıklandı.

TACİKİSTAN-ÖZBEKİSTAN TİCARET HACMİ ARTACAK

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman 
ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev 14 Mart’ta su ve enerji sektörü 
üzerine bir görüşme yaptı.
Nursultan Nazarbayev, görüşmede, Aral 
Kurtarma Fonu için özel ilgi gösterildiğini söyledi.
Ca-News’un haberine göre Nazarbayev, hayatı 
Ceyhun ve Seyhun nehirlerine bağlı yaşayan 
70 milyon insan olduğunu söyleyerek, “Karşılıklı 
işbirliği, müzakere ile bütün meselelerin çözümü 
halklarımız için büyük önem taşıyor. Orta Asya’nın 
büyük nehir kaynaklarının tüm halkların yararına 
kullanılması çok önemli. Biz bu konuda Tacikistan 
ile aynı fikre sahibiz.” Açıklamasında bulundu. 
Nazarbayev, Türkmenistan Cumhurbaşkanlığı’nın 
Ağustos ayında bir forum düzenlemek istediğini, 
Orta Asya ülkelerinin foruma katılacaklarını, 
karşılıklı olarak faydalı çözümler aradıklarını 
belirtti.

ARAL GÖLÜ’NÜN KURTARILMASI GİRİŞİMLERİ BAŞLADI



Şavkat Mirziyoyev’in Kazakistan’da Özbekistan 
Yılı’nı açtığı ve Orta Asya Devlet Başkanları Çalışma 
Toplantısı’na katıldığı duyuruldu.
Kazakistan’da 15 Mart’ta düzenlenen Özbekistan 
Yılı’nın açılış törenine Özbekistan Cumhurbaşkanı 
Şavkat Mirziyoyev ve Kazakistan Cumhurbaşkanı 
Nursultan Nazarbayev katıldı.
Gazetauz’un haberine göre, iki ülke lideri, sanat 
yönetmenlerinin gala konserini izledi. Kazakistan 
Cumhurbaşkanlığı Basın Sekreteri Aidos Ukibay, 
resmi Facebook sayfasında yaptığı açıklamada, 
Kültür Bakanlığı, Sanat Akademisi ve Hunarmand 
Derneği temsilcilerinden oluşan 190 kişilik Özbekistan 
heyetinin toplantıya katıldığını belirtti. Kültür 
Bakanlığı’nın Basın Servisi de konsere ek olarak 
güzel sanatlar ve el sanatları sergisi düzenlendiğini 
duyurdu. 
Liderler daha sonra, Orta Asya Devlet Başkanları 
Çalışma Toplantısı’na katıldı. 

ŞAVKAT MİRZİYOYEV KAZAKİSTAN’DA 
ÖZBEKİSTAN YILINI AÇTI
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