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“Refah ve iktidar gücü, o ülkenin tüm topraklar›n›, hazine ve ordusunu

da kapsayan ayr›lmaz ikilidir. ”

Amir Timur

11..  TTaarriihhsseell  SSüürreeçç  

Tarihi kaynaklara göre (Ebül Gazi Bahad›r Han) “Özbekistan” ismi Alt›n

Ordu Beyi Özbek’in ad›ndan gelmektedir. Özbek Han 1313-1340’larda Alt›n

Ordu Devletinin bafl›na geçer. Böylece bu birlik ‘Özbek Birli¤i’ olarak adlan-

d›r›l›r. Daha sonra da belli bir Türk toplulu¤unun ad› olarak kullan›l›r. Özbek

dili ise Uygur Türkçesi’nin Ça¤atay bölümüne girer. Yap›lan bir araflt›rmaya

göre, Alt›n Ordu Hanl›¤›’n› kuran ünlü hükümdar Cengiz Han›n torunu Batu

Han’d›r. 1319’da Tuna boylar›na ve Edirne’ye kadar gelir. 1335’te ise Azer-

baycan seferine ç›kar. Ünlü gezgin Ibn-i Batuta, Özbek Han’dan bahseder ve

genifl ülkeleriyle güçlü ordusunun oldu¤una de¤inir. Bu dönemde bütün K›p-

çak boylar›nda “Türkçe konufluklu¤u” bilinir. 1428-1468 tarihleri aras›nda

Özbekler birbiriyle çok yak›n dayan›flma içindedirler ve 1500-1510’da Mave-

ra-ün Nehir bölgesini ele geçirmifllerdir. Ancak 1740’ta Iran hükümdar› Buha-

ra’y› ele geçirmifl ve buradaki Özbek Hanl›¤›’na son vermifltir. Buhara kenti-

nin yönetimine 1753’te Muhammed Rahim geçmifl ve bu dönem 1920’ye ka-

dar sürmüfltür. 1924’te ise bugünkü Özbekistan Cumhuriyeti kurulmufl, ancak

sonraki y›llarda SSCB üyesi olarak kalm›flt›r. Özbekistan’da Kongrat, Nag-

man, Mang›t, Toyakl›, Savay, Bar›n, Üç Urug, Burgut, Arlat, Kangl›, Bafltafl,

Karakalpak gibi boylar bulunmakta ve bunlar Özbekistan’› oluflturmaktad›r.

SSCB’nin da¤›lmas›yla birlikte Özbekistan 20 Haziran 1990’da egemenli¤ini;

1 Eylül 1991’de ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etmifltir.
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22..  PPoolliittiikk  vvee  EEkkoonnoommiikk  RReeffoorrmm  SSüürreeccii

Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan yeralt›nda henüz net olarak bi-

linen veya bilinmeyen, hatta bilinse dahi, aç›kça telaffuz edilemeyen veya

edilmek istenmeyen zengin yeralt› kaynaklar›na sahiptirler. Günümüzde bu ül-

keler geleneksel üretimin geliflimindeki teknik modellerle tan›mlanan kalk›n-

ma modelleri gelifltirmek yerine, bu de¤erli kaynaklar›n daha kaliteli rafineri-

zasyonu, dünya pazar›na ulafl›m› ve ihracat› gibi konularla daha çok ilgilidir-

ler. Özbekistan’da ba¤›ms›zl›k sonras› kurulan Demokratik Erk Partisi ile ‹s-

lam Kerimov aras›ndaki iliflkiler ve ülkedeki politik uygulamalar›n, hem ülke-

deki demokratik insan haklar› için hem de hukuki uygulamalar aç›s›ndan

önemli oldu¤unu özümseyerek, bu çal›flman›n konu gere¤i ekonomik de¤iflim-

ler ve bu alandaki olas› geliflmeler üzerine oldu¤unun bilinmesinde fayda var-

d›r. Burada ülke yöneticilerinin politik kararlar›n›n ekonomi üzerindeki olum-

suz etkilerinden bahsetmektense, ülkenin mevcut kaynaklar›ndan elde edilen

gerçek verilerden yola ç›karak, üretim ekonomisine yans›mas› üzerinde dur-

mak daha yararl› olacakt›r. 

Ülkedeki politik partilerin kat›ld›¤› seçimler 5 y›lda bir kez olmak üzere

Devlet Baflkan›’n› ve 250 sandalyelik Oli Maclis’in (parlamento) üyelerini

saptamak üzere yap›l›r. SSCB döneminde mevcut olan Komünist Parti’ye ek

olarak 1992 y›l›ndan itibaren Halk Demokratik Partisi ve Babayurt Partisi ku-

rulmufltur. Seçime kat›lmaya ise bu üç partiyle birlikte sadece ‹stiklal Yoli Par-

tisi’ne izin verilmifltir. Muhalefeti oluflturan di¤er partilerden Erk Partisi ve

Birlik Partisi’ne 1995 y›l›nda seçimlere girme izni devlet baflkanl›¤› taraf›ndan

verilmemifltir.

Bölge guvernörleri veya valileri de hakim sistemin ve cumhuriyetteki po-

litik gücün merkeziyetçili¤inin korunmas› konusunda yard›mc› olurlar. 1995

y›l›nda yap›lan referandumla Baflkan ‹. Kerimov’un çal›flma süresi 2000 y›l›-

na kadar uzat›lm›flt›r. Yap›lan son seçimlerde yine baz› partilerin seçime gir-

mesine engel olunarak ‹. Kerimov baflkanl›¤a seçilmifl ve bu görevi 2005 y›l›-

na dek sürdürecektir. Ülkede halen Halk Demokratik Partisi ile Vatan Terakki-

yet Partisi bulunmaktad›r. Özbekistan’›n yönetim flekli cumhuriyettir.

Özbekistan uluslararas› iliflkiler aç›s›ndan ise ba¤›ms›zl›¤›ndan sonra ön-

celikle bölgesel iflbirlikleri gelifltirmifltir. 1992 y›l›ndan bafllayarak Ba¤›ms›z

Devletler Toplulu¤u (BDT) ile iliflkiler önce diplomatik sonra politik ve eko-

nomik olarak gelifltirildi. Uluslararas› Para Fonu, Dünya Bankas› gibi kurum-

lara üyelik ise ba¤›ms›zl›¤›n›n hemen ard›ndan gerçekleflmifltir. Özbekistan,

Uluslararas› Para Fonu’na 21.09.1992 tarihinde Article XIV’ü de kabul ederek

üye olmufltur. Temmuz 1994’de Özbekistan Cumhuriyeti, Kazakistan ve K›r-
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g›zistan aras›nda yap›lan anlaflmalarla Serbest Ticaret Bölgesi kurulmufltur.

Yine ayn› dönemde Özbekistan ve Rusya aras›nda imzalanan ekonomik birlik

anlaflmas›yla iki ülkenin reform koordinasyon çal›flmalar›nda ortak tav›r ve ifl-

birli¤i yapaca¤› sözü verilmifltir. Güvenlikle ilgili olarak Özbekistan 1994 y›-

l›nda NATO’nun Bar›fl Ortakl›¤› Program›’na kat›lm›flt›r. Ekonomi aç›s›ndan

ise, hemen her alanda yenileflme hareketleri yaflanm›flt›r. Bunda uluslararas› fi-

nans kurulufllar›na üyelik sürecinin, globalleflen ekonomi dünyas›n›n ve libe-

ralizasyonun büyük etkileri vard›r.

Yap›sal de¤iflimde önerilen program ve uygulamalar›n ulus topluma uy-

gunlu¤u araflt›r›lmadan, tek bir ekonomi modeli düflünülerek bir standart flek-

linde haz›rlanm›flt›r. Yap›sal de¤iflimin birinci aflamas› özellefltirmedir. Yine

bilindi¤i gibi, kamu kurumlar›n›n k›smen veya tamamen özel sektör flirketle-

rine veya giriflimcilere devredilerek, devletin sektördeki etkinli¤i ya azalt›l›r

veya tamamen sona erdirilir.

Özbekistan’da ve Türkiye’de özellefltirme programlar› haz›rlanm›fl, an-

cak Türkiye’de yasalaflmas› Özbekistan’a oranla zaman almaktad›r. Özbekis-

tan’da Meclis konuyla ilgili olarak  yetkilendirilmifl olmakla birlikte, nihai ka-

rar verici Devlet Baflkan› ‹. Kerimov’dur.

‹kinci aflama sermaye piyasalar›n›n serbestleflmesidir. Özbekistan’da ser-

maye piyasas› özel ve kamu iflletmelerine ait hisse senedi ve fonlar›ndan olu-

flan bir borsa fleklinde mevcut olup, sadece mikro düzeyli bir gücü vard›r. Ka-

muyu ve yerli sermayeyi teflvik eden ve  koruyan yasalar›n yerine yabanc› ser-

mayenin ülke ekonomisinde ister k›sa ister uzun dönemli olsun, yer almas›n›

teflvik eden bir serbest düzen kurulmas› yine uluslararas› sermaye ve kurulufl-

lar taraf›ndan istenilmektedir.  

Üçüncü aflama piyasa fiyatlar›n›n dünya fiyatlar›na uygun hale getirilme-

sidir. Bu da ülke yönetimlerinin ülke içinde her türlü subvansiyon ve teflvik

uygulamalar›n› kald›rmas› olarak de¤erlendirilmelidir. Örne¤in, Özbekis-

tan’da pamuk üreticilerinin ne üretim ne de sat›fl aflamas›nda hiçbir devlet yar-

d›m› almamalar› fleklinde bir uygulama söz konusu olabilmektedir.

Dördüncü ve son aflama ise serbest ticaretin tüm kurumlarca benimsen-

mesidir. Globalleflen dünyada serbest ticaret konusu içinde yer alan iflgücü,

hammadde, emek, ürün v.b. her fleyin dünya ekonomisi içinde de¤erlendirile-

rek kendi fiyatlar›n› oluflturabilmesi anlam›ndad›r. Bugünkü koflullarda hem

Türkiye hem Özbekistan yukar›da sayd›¤›m›z koflullar› yerine getirebilme ve

global ekonomi içinde geçerli olan koflullarda var olma çabas›ndad›rlar. 

Para sisteminde de geliflmeler yaflanm›fl ve Kas›m 1993’te ülke kendi pa-
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ra birimi olan Sum - Kupon’u tedavüle ç›karm›flt›r. Rus Rublesi’nin yerini alan

bu para birimi Temmuz 1994’te Sum ad›n› alm›flt›r. 

Özbekistan’›n SSCB sonras›nda ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etmesiyle birlikte uy-

gulamaya konulan hükümet politikalar›n›n temel amac› piyasa ekonomisine

geçifli sa¤layacak yeniden yap›lanma sürecinin baflar›yla tamamlanmas›d›r. Bu

süreç yeni Özbekistan endüstrisi ve ticari yaflam›na kat›lmak üzere yabanc› ya-

t›r›mc›lara ortak yat›r›m olanaklar›n›n yarat›lmas› fleklinde özetlenebilir. Bir

yandan ülkede yeni giriflimcilerin ve yat›r›mc› tabakas›n›n oluflturulmas›, di-

¤er yandan ise teknolojik geliflmelerin do¤rudan yabanc› yat›r›mlarla ülke

ekonomisine entegre edilmesi amaçlanmaktad›r. Ülkede piyasa ekonomisinin

yerleflmesini sa¤lamak ve geçifl sürecini h›zland›rmak amac›na yönelik pek

çok yasal düzenleme ve reform gerçeklefltirilmifltir. Bu çerçevede Özbekistan

Cumhuriyeti Devlet Vergi Komitesi, Özellefltirme Komitesi, De¤erli Metal,

Bilim ve Teknoloji Komiteleri, D›fl Ekonomik ‹liflkiler Milli Bankas› kurul-

mufltur. Uygulamaya konulan politikalar k›sa süre içinde olumlu sonuçlar ver-

meye bafllam›fl ve ülkede yabanc› ortakl› dört banka faaliyete geçmifltir. 

Ayr›ca, Semerkant’te infla edilen Uzdaewoo isimli yabanc› ortakl› otomo-

bil fabrikas›n›n üretime bafllamas›yla, Özbekistan araba üreticisi ülkeler ara-

s›nda 28. s›rada yer bulmufltur. Daewoo’nun faaliyetleri Özbekistan’da artarak

devam etmifltir. Eylül 2004’te Daewoo Int. Corps. ülkedeki telekomünikasyon

kullan›m haklar›n› 73,5 milyon ABD dolar›na satm›flt›r. Sat›n alan kurum ise

Alman uyruklu bir yat›r›mc› taraf›ndan yönetilen Hollanda merkezli Silkway

Holding’tir. Bu firma ayn› zamanda Yunanistan telefon ve network a¤lar›n›n

da iflletimini sa¤lamaktad›r. 

Pamuk üretiminde dünya s›ralamas›n›n en önlerinde yer alan ülkede, üre-

tilen pamu¤un yaln›zca %20’si ifllenmektedir. Bu derecede önemli bir pamuk

üretim potansiyeline sahip ülkede, do¤al olarak tekstil alan›nda da yabanc› or-

takl› yat›r›mlar gerçeklefltirilmifltir. Özbekistan ekonomisinde son y›llarda uy-

gulanan politikalar baflta pamuk olmak üzere, ülkede üretilen hammaddelerin

ifllenip ürün haline getirilmesinden sonra ihracat›n›n yap›lmas› ve genel ihra-

cat potansiyelinin artt›r›lmas›na yönelik olmufltur. Bu dönemde özel giriflimci-

li¤in oluflmas› ve yerleflmesi için devletçe giriflimcilere bir tak›m kolayl›klar

sa¤lanm›fl, ayr›ca, döviz serbestisine yönelik giriflimlerde bulunulmufltur. Yine

ayn› dönemde, ülkede devletin büyük paya sahip oldu¤u bankalardan D›fl ‹k-

tisadi Faaliyet Milli Bankas›, Asaka Bank ve Pahta Bank’›n sermayeleri ya-

banc› ortaklara aç›lm›fl ve özellefltirme çal›flmalar›na h›z verilmifltir. 

Ülke ekonomisinin genel olarak tar›msal üretime ve hammadde ihracat›-

na dayal› olmas› sebebiyle Özbekistan, son y›llarda di¤er BDT ülkelerinde ya-
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flanan olumsuz geliflmelerden daha az etkilenmifltir. Özbekistan’›n bu¤day ih-

tiyac›n›n %90’› kendi kaynaklar› ile karfl›lanmakta, Buhara’da faaliyete geçen

petrol iflleme tesisi sayesinde geçmiflte benzin ithal eden ülke bugün benzin ih-

racat› gerçeklefltirmektedir. Çortan Do¤al Gaz Rafinerisi, Almal›k Da¤-Kon

Fabrikalar› da Özbekistan ekonomisi aç›s›ndan önemli iflletmelerdir. Özbekis-

tan’da ba¤›ms›zl›ktan sonra özellikle sanayi alan›nda benimsenen ithal ikame-

ci anlay›fl sonucunda, k›sa sürede enerji ve g›da sektöründe ba¤›ms›z, kendi

kendine yetebilen bir yap› oluflmufltur. 

Bu olumlu geliflmelerin yan›nda, Özbekistan’›n d›fl dünyaya aç›lmas› ve

dünya piyasalar›nda önemli bir yer edinebilmesi için k›sa vadede ihracata yö-

nelik öncelikli sektörler belirlenmifl ve bu sektörlerde üretimin artt›r›lmas›n›

teflvik edecek bir dizi önlem al›narak, bu alanda faaliyet gösteren yat›r›mc›la-

ra kolayl›k sa¤lanm›flt›r. Özbekistan ekonomisi için orta vadede ise; uçak sa-

nayii, otomobil üretimi, tar›m makineleri, ekskovatör ve a¤›r makineler, elekt-

ronik eflya ve yerel hammadde kullan›m› ile gerçeklefltirilecek ilaç üretimine

a¤›rl›k verilmesi hedeflenmifltir. 2006-2010 y›llar› aras›ndaki dönem olarak ta-

n›mlanm›fl olan uzun vadede ise, GSY‹H’n›n sektörel da¤›l›m›nda ve yap›s›n-

da olumlu de¤iflmeler gerçekleflmesi beklenmektedir. Özbekistan’da 1998 y›l›

verilerine göre sanayi üretimindeki art›fl %105,8 olarak gerçekleflmifltir. Yine

ayn› dönemde ülkede faaliyette bulunan 1951 adet yabanc› ortakl› iflletme ta-

raf›ndan üretilen ürünlerin toplam de¤eri 176,64 milyar sum dolay›ndad›r. As-

ya ve Rusya’da yaflanan mali krizlerin de etkisiyle 1998 y›l›nda Özbekistan’›n

d›fl ticaret hacmi 6,8 milyar ABD dolar› tutar›nda daralma göstermifltir. Bu dö-

nemde hammadde ve ürün ihracat›nda önemli azalmalar yaflanm›fl, 

ancak sonraki y›llarda tekrar olumlu seyirler izlenerek, 2003 rakamlar› ile ih-

racat hacmi 500 milyar sumun üzerine ç›km›flt›r. Ülkede tar›m sektöründe ya-

p›lan reformlar sonucunda tar›mda kullan›lan alanlar›n %30’u özellefltirilmifl,

%8’i ailelere 50 y›la kadar varan vadelerle kiralanarak “aile çiftlikleri” haline

getirilmifl, %18’i özel çiftlikler haline getirilmesi için ömür boyu sahiplik il-

kesine göre devredilmifl, %4 ise her y›l sahibi de¤iflen toplu kolektif flirketle-

re verilmifltir. Kalan k›sm›n özellefltirilmesine iliflkin çal›flmalar sürdürülmek-

te, bu alanlar›n özel sektöre da¤›t›lmas› hedeflenmektedir. 
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33..  DD››flfl  TTiiccaarreett  

Tablo 1. Özbekistan’›n D›fl Ticareti (Milyon Dolar)

Kaynak: Goskomitet po Statistike Respubliki Uzbekistan, Ekim 2003. 

Özbekistan’la Türkiye’nin d›fl ticaretindeki inifl ç›k›fllar baflta ülke içi

ekonomik istikrars›zl›klar ve yaflanan krizlerle ilgilidir. Di¤er yandan dünya-

daki önemli de¤iflimler ve dönüflümler bu tür dengesizliklere neden olmakta-

d›r. 1997 - 1999 döneminde yaflanan düflüflün çeflitli nedenleri vard›r. 1997 y›-

l›nda Özbekistan’›n hafif tüketim mallar› ithalat›n› s›n›rland›rma ve yat›r›m

mallar› ithalat›n› özendirmeye yönelik bir politika izlemesi bu nedenlerden bi-

risidir. Zira ülkemizin 1996 y›l›na kadar bu ülkeye yapt›¤› ihracat›n önemli bir

k›sm›n›, baflta g›da ürünleri olmak üzere, dayan›ks›z tüketim mallar› olufltur-

mufltur. 1998 ve 1999 y›llar›nda yaflanan düflüfl ise Güneydo¤u Asya’da baflla-

yan ve daha sonra Rusya Federasyonu’nu etkileyen global ekonomik kriz ile

aç›klanabilir.
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Tablo 2. Türkiye – Özbekistan D›fl Ticareti (Bin Dolar)

KKaayynnaakk:: D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›.

Di¤er Orta Asya Türk Cumhuriyetleri gibi, Özbekistan da ticari iliflkileri

aç›s›ndan önemli ölçüde Rusya’ya ba¤l› bulunmaktad›r. Hammadde ihracatç›-

s› konumunda olan bu ülkeler gibi, Özbekistan’›n da hammadde fiyatlar›nda

yaflanan düflüfl nedeniyle al›m gücü azalm›flt›r. Ayr›ca, global kriz nedeniyle

pahal› hale gelen do¤rudan yabanc› sermaye riskli bölgelerden kaçmaya bafl-

lam›fl, bu nedenle yabanc› sermaye ve kredi giriflleri son iki y›lda düflüfl gös-

termifltir. Türkiye ile Özbekistan aras›ndaki ticarete iliflkin olarak Özbekistan

‹statistik Komitesi verileri ile ülkemiz resmi verileri farkl›l›k göstermektedir.

Ticaret rakamlar›ndaki farkl›l›klar›n nedeninin büyük ölçüde bavul ticaretinin

Özbek istatistiklerinde yer almas›ndan kaynakland›¤› düflünülmektedir.

BBaaflflll››ccaa  ‹‹hhrraaccaatt  ÜÜrrüünnlleerrii:: Pamuk, enerji ürünleri, g›da ürünleri, demir

ve demir d›fl› metaller, makine ve ekipmanlar, kimyasal ürünler, plastikler.

BBaaflflll››ccaa  ‹‹tthhaallaatt  ÜÜrrüünnlleerrii:: Makine ve ekipmanlar, g›da ürünleri, kimya-
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sal ürünler, plastikler, demir metaller, demir d›fl› metaller, enerji ürünleri.

‹‹hhrraaccaatt  yyaapp››llaann  bbaaflflll››ccaa  üüllkkeelleerr::  ‹ngiltere, ‹sviçre, Güney Kore, Hol-

landa, Belçika, Türkiye

‹‹tthhaallaatt  yyaapp››llaann  bbaaflflll››ccaa  üüllkkeelleerr: Güney Kore, Almanya, Amerika, Tür-

kiye.

44..  EEkkoonnoommiinniinn  DDüünnyyaa  iillee  EEnntteeggrraassyyoonnuu::  ÖÖzzeelllleeflflttiirrmmee  vvee  YYaabbaanncc››

SSeerrmmaayyee  GGiirriiflflii  

44..11..  ÖÖzzeelllleeflflttiirrmmee  

Özellefltirme uygulamas›n›n yasal çerçevesi 19 Kas›m 1991 tarihli Özel-

lefltirme ve Denasyonalizasyon Kanunu ile belirlenmifltir. Bu kanun, birincisi

7 May›s 1993, ikincisi ise 26 Aral›k 1997 tarihinde olmak üzere, iki kez tadil

edilmifltir. Ülkede özellefltirme program› bu çerçevede 1992 y›l›nda bafllam›fl-

t›r. Özellefltirme operasyonu ülkede daha önce bakanl›k olarak örgütlenmifl

olan kamu iktisadi kurulufllar›n›n ayr›ca oluflturulan holding mahiyetindeki tü-

zel kifliliklere dönüfltürülmesiyle bafllam›flt›r. Özellefltirme sürecinin ilk afla-

mas›nda konut ve küçük ve orta ölçekli iflletmelerin özellefltirilmesine yo¤un-

lafl›lm›flt›r. Bu kapsamda 1993 y›l›nda ülkedeki toplam küçük ölçekli kamu ifl-

letmelerinin %54’ü özellefltirilmifltir. 1994 y›l› sonlar›na gelindi¤inde Uzb›tso-

yuz (Ticari fiirketler Birli¤i) bünyesindeki iflletmelerin %97’si ile Uzbeksavto

bünyesindeki iflletmelerin %65’inin özellefltirilmesi tamamlanm›flt›r. Bu afla-

mada özellefltirilen müesseselerin hisselerinin ço¤unlu¤unun iflletme yönetici

ve çal›flanlar›n›n elinde kald›¤› görülmüfltür. 1995 y›l›nda bafllat›lan ikinci afla-

mada ise sermaye piyasas›n›n kurulmas›yla, büyük ölçekli kamu müessesele-

rinin anonim flirketlere dönüfltürülmesi ve bu flirketlerdeki kamu pay›n›n ted-

rici olarak azalt›lmas› fleklinde devam etmifltir. Di¤er taraftan, sermaye piya-

sas›n›n kurulmas› maksad›yla kurumlaflmaya gidilmifl ve bu ba¤lamda Repub-

lican Stock Exchange, National Investment Fund ve National Share Deposi-

tory gibi kurumlar oluflturulmufltur. Ancak piyasada çok k›sa sürede büyük

oranda bir menkul k›ymet art›fl› yaflanmas› üzerine, sermaye piyasas›na iliflkin

uygulamalar›n merkezi olarak regülasyon ihtiyac› duyulmufl ve bu maksatla

State Property Committee ve 1995 Eylül ay›nda ise State Commission on Se-

curities kurulmufltur. IMF uzmanlar›nca 1995 y›l› sonu itibariyle ülkedeki kü-

çük ölçekli kamu iflletmelerinin %20 oran›nda özellefltirildi¤i tahmin edilmek-

tedir.

Özbekistan, di¤er pek çok eski Sovyetler Birli¤i ülkesinin baflvurdu¤u

kupon ç›kar›lmas› ve da¤›t›lmas› yöntemiyle özellefltirmeyi reddetmifl, bunun

yerine Dünya Bankas› iflbirli¤iyle kurdu¤u Özellefltirme Yat›r›m Fonlar› (Pri-
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vatization Investment Funds – PIF) vas›tas›yla genifl çapl› özellefltirme plan›-

n› tercih etmifltir. 1996 y›l›nda uygulamaya konan kitle özellefltirme program›,

sanayi flirketlerinde özel giriflimcilere kontrol sa¤layan ço¤unluk hisselerini

vermemifltir. Bireyler, ço¤u orta büyüklükte olan yaklafl›k 150 firmada, sonra-

dan ihalelerde az›nl›k hisseleri (ço¤u %30’u geçmemektedir) için kullan›lm›fl

olan PIF senetlerine yat›r›m yapm›fllard›r. Hükümet 1998’de orta büyüklükte-

ki iflletmelerde nakit sat›fllara dönüfl yapm›fl, ancak özellefltirme gelirlerinin

tahsisine iliflkin sürtüflmeler geliflmeyi durdurmufltur. May›s 1999 Kararname-

si yurt içindeki cari gelirlerin %40’›n› devlet bütçesine, %15’ini Küçük ‹fllet-

meler ve Giriflimcili¤i Gelifltirme Fonu’na, %5’ini Devlet Emlak Komitesi’ne

ve geriye kalan %40’›n› da özellefltirilmifl firmalarda tekrar yat›r›ma tahsis

ederek, bu sorunun üstesinden gelmeyi baflarm›flt›r. 1998’de en büyük sanayi

tesislerinin baz›lar› için uluslararas› ihale aç›lm›flt›r. Eylül 1999’da sadece bir

kimya tesisi sat›lm›fl, bunun yan›nda teklif vermenin son günü olan 1998 ni-

hayetinde, yeterli say›da yabanc› yat›r›mc›n›n ilgi duymamas› nedeniyle di¤er

alt› tesisin hisseleri için ihale tarihleri birçok kez uzat›lm›flt›r. Çözüme kavufl-

turulamayan sorunda gerçekçi olmayan fiyat beklentileri, s›k›nt›l› yat›r›m or-

tam› ve emtia fiyatlar›ndaki ani düflüfl rol oynamaktad›r.

44..22..  HHiibbeelleerr vvee  KKrreeddiilleerr

Eximbank Kredileri: Özbekistan’a bugüne kadar sa¤lanan Eximbank kre-

dilerinin limiti 375 milyon dolar tutar›nda olup, bunun 339,98 milyon dolarl›k

k›sm› kulland›r›lm›fl ve 235,43 milyon dolarl›k geri ödeme yap›lm›flt›r. Kredi-

lerde erteleme durumu söz konusu olmam›flt›r.

Özbekistan taraf› kredi geri ödemelerini düzenli olarak gerçeklefltirmek-

te, ülkenin vadesi geçmifl borcu bulunmamaktad›r. Mal kredisi kapsam›nda

ilaç ve t›bbi malzemeler, g›da maddeleri, tekstil ürünleri, otomotiv ve zirai ilaç

ihracat› finanse edilmifltir. Proje I. kredisi ile Uluslararas› Ticaret ve Gösteri

Merkezi-I (ITEC-I) ve fiark Y›ld›z› fieker Fabrikas› projeleri finanse edilmifl-

tir. Proje-II kredisi ile de ITEC-II projesine kaynak tahsis edilmifltir.

44..33.. MMaall  ‹‹hhrraaçç  KKrreeddiilleerrii

Bakanlar Kurulu’nun 92/3218 ve 92/3350 say›l› Kararlar› uyar›nca, Öz-

bekistan Cumhuriyeti’ne ihraç edilecek 2 milyon ton hububat ve 250 bin ton

kristal flekerin FOB de¤erinin finansman›nda kullan›lmak üzere, Türkiye

Cumhuriyeti taraf›ndan Özbekistan Cumhuriyeti’ne aç›lan 270 milyon dolar

ve 75 milyon dolar tutar›ndaki kredilere iliflkin Anlaflmalar 5.11.1992 tarihin-

de imzalanm›flt›r. 
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55..  TTüürrkkiiyyee  ‹‹llee  TTiiccaarrii  ‹‹lliiflflkkiilleerr

‹ki ülke aras›ndaki ticari ve ekonomik iliflkiler serbest pazar anlay›fl›yla

yürütülmekte, Ticaret ve Ekonomik ‹flbirli¤i (Nisan 1998) anlaflmas›na dayan-

maktad›r. 1995’te oluflturulan Karma Ekonomik Komisyon iki ülkenin ticari

ve ekonomik iliflkilerini gözden geçirmekle yükümlüdür. Türk yat›r›mc›lar te-

lekomünikasyon, otoyollar, havaalan›, otel ve fabrikalar fleklindeki altyap› ya-

t›r›mlar› ile ülkede oldukça faaldirler. 1998’deki toplam müteahhitlik hizmet-

leri 1,5 milyar dolar tutar›ndad›r. Türk ve Özbek özel sektörleri aras›ndaki ilifl-

kiler Türk - Özbek ‹fl Konseyi taraf›ndan düzenlenmektedir. Özbekistan’da

Türk sermayeli onlarca firma bulunmaktad›r. ‹lki 1994 y›l›nda kurulmufl olan

flirketlerde, toplam yabanc› sermaye tutar› 651.600 dolard›r. Firmalar, ticaret,

hava tafl›mac›l›¤›, restoran iflletmecili¤i ile ifltigal etmektedir. 

66..  OOllaass››  YYaatt››rr››mm  vvee  TTiiccaarreett  AAllaannllaarr››

66..11..  SSaannaayyii::

1. Çal›fl›r durumdaki fabrikalarda g›da maddeleri ve konserve üretimi.

2. Tüketim mallar› üretimi; elektrikli ev aletleri, bijuteri, polisterol ve

polietilenden mamul mallar ve di¤er evle ilgili kimyasal mallar.

3. ‹zolasyon malzemesi üretimi.

4. Kullan›ma uygun motor ya¤›.

5. Petrol da¤›t›m istasyonlar›.

6. Mazot tulumbas› üretimi.

7. Volfram ve molibden üretimi.

8. Elektrik motoru ay›r›c›s›.

9. Alüminyum kap› ve pencere üretimi.

10. Tetra-pak teknolojisi ile ambalajlama.

11. Yanmaz malzeme üretimi.

12. Yabanc› menfleli araçlar›n tamiri.

13. Kule ve oto vinçleri üretimi.

14. Kule dikme ve oturulabilir vagonlar üretimi.

15. Elektrik motorlar› tamiri.

16. Kaba mukavva üretimi.

17. Dizel motor pompalar›-koton kesim kombinas› üretimi.

18. Otobüs montaj›.

19. Oto yan sanayi.

20. Fosfit özü ve fosfat üretimi

21. Tekstil:

- ‹plik üretimi ve haz›r giyim

- Döküntü pamuk ve pamuk iflleme
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- Tekstil mallar›, kadife ve pelüfl üretimi

- Örgü mamulleri üretimi 

22. Sa¤l›k:

- T›bbi malzeme üretimi

- ‹laç üretimi

- Hastane yap›m›

- T›bbi Ekipman Üretimi

- S›hhi emtia üretimi

23. ‹nflaat:

- ‹nflaat malzemeleri üretimi, d›fl ve iç ticareti

- Uluslararas› nakliye

66..22..  TTaarr››mm

Tar›m ve g›da öncelikli sektörlerin bafl›nda gelmektedir. Pamuk ülke için

nakit para kayna¤› durumundad›r. Ayr›ca pamuk, tütün ve g›da endüstrisinde

kullan›lan makine teçhizat da önemli yat›r›m alanlar›d›r. Halihaz›rda %15 olan

pamuk iflleme kapasitesinin artt›r›lmas› için ‹sveç ve Türk firmalar› yerli fir-

malarla ba¤l› ortakl›klar kurmufl, Nestle, Coca-Cola ve Swiss flekerleme fir-

mas› büyük yat›r›mlar yapm›fllard›r. Yerel g›da üreticileri de ithalata düflük

maliyetli alternatifler olarak gösterilmektedir. Bir kamu flirketi olan Uzbek-

neftgaz’›n ülke genelinde 14 büyük ve 250 küçük çapl› kuruluflu vard›r. 1996

sonunda Özbekistan, ham petrol alan›nda kendi kendine yeterli konuma gel-

mifltir. Bu firma 2000 y›l›na kadar 10 milyon tonluk üretim yapmay› ve 2010

y›l›na kadar 12 milyon tona ç›karmay› hedeflemifltir. Fergana ve Alt› Ar›k pet-

rol rafinerilerinin toplam y›ll›k kapasitesi 8,6 milyon ton olup, çeflitli petrol

ürünleri üretilmektedir. Özbekistan’›n do¤algaz da¤›t›m flebekesi ciddi bir mo-

dernizasyona ihtiyaç duymaktad›r. Ayr›ca, s›k›flt›r›lm›fl do¤algaz tanklar› ko-

nusunda bir proje düflünülmekte olup, American Engineering Incorporated ile

bir ba¤l› ortakl›k oluflturulma safhas›nda bulunulmaktad›r. Halen 33 adet olan

istasyon say›s›n›n 360’a ç›kar›lmas› planlanmaktad›r. Bu projenin tahmini ma-

liyeti 108,5 milyon dolard›r. Bu alanda pek çok yat›r›m olana¤› bulunmakla

birlikte, ifl ortam› yat›r›mlar›n rahatl›kla gerçekleflmesini engelleyici faktörler

tafl›yor olmas›ndan dolay› Enron ve Unocal firmalar› pazar› terk etmifllerdir.

Güncelli¤ini yitirmifl 1,5 milyon analog telefonla, telekomünikasyon sistemi

oldukça yetersizdir. Öte yandan, GSM haberleflme sisteminin kurulmas› için

çal›flmalar bafllam›flt›r.

Amerikan - Özbek ortakl›¤› ile Uzdunrobita firmas› Özbekistan ‘›n büyük

bir bölümünde, Motorola ve Northern Telecom’un sa¤lad›¤› ekipmanlarla ser-

vis a¤› oluflturmufltur. Bu firman›n yan› s›ra, Buztel, Coscom, Unitel, U-Tel de

ÖÖzzbbeekkiissttaann’’››nn  EEkkoonnoommiikk  YYaapp››ss››,,  PPoottaannssiiyyeellii  vvee  YYaatt››rr››mm  ‹‹mmkkaannllaarr›› 97



bu sektörde yat›r›m yapm›fllard›r. ‹malat sanayiinde tekstil, otomotiv, uzay ve

havac›l›k sektörleri de geliflmifltir. Devlet kuruluflu olan Uzbeklegrom tekstil

endüstrisinin %90’›n› temin etmekte ve yabanc› firmalarla ortakl›klar kurmak

yoluyla kapasitesini daha da art›rmay› hedeflemektedir. Tekstilde baz› firma-

lar, ba¤l› ortakl›k kurmak amac›yla Avrupa ‹mar ve Kalk›nma Bankas›

(EBRD) ve Central Asian American Enterprise (CAAEF)’dan kaynak sa¤laya-

bilmifllerdir. 

Otomotivde Uzavtosanoat firmas›, Daimler-Benz ve Daewoo ile ba¤l› or-

takl›klar kurmufltur. Daimler-Benz 1995’te ilk Mercedes kamyonu üretmifltir.  

Özbekistan kifli bafl›na koza üretimi konusunda dünya s›ralamas›nda

üçüncü ülke say›lmaktad›r. Eski SSCB döneminde ipek üretimi sanayii, Tar›m

Bakanl›¤› ve Hafif Sanayi Komitesi olmak üzere iki kurulufla ba¤l›yd›. Koza

üretimi ve bu üretim için ihtiyaç duyulan dut a¤açlar› yetifltirme iflini Tar›m

Bakanl›¤›, daha sonra kozalar›n ifllenmesi ve kumafl üretimini Hafif Sanayi

Komitesi üstlenmiflti. 1998 y›l›nda Özbek ‹pe¤i Birli¤i kurulmufl olup, yuka-

r›da an›lan çal›flmalar›n tek kurulufl taraf›ndan koordine edilmesi sa¤lanm›flt›r.

Özbek ‹pe¤i Birli¤i kurulduktan sonra, 1998 y›l›nda d›flar›ya daha çok ham-

madde ihraç edilmifl, 1999 y›l›nda bu alanda yap›lan ihracat›n esas k›sm›n› ha-

z›r mal oluflturmufltur. Geçen iki sene içinde koza üretimindeki düflüfller dur-

durulmufl ve üretimin 20.000 Ton’dan 22.500 Ton’a ç›kmas› sa¤lanm›flt›r. Ör-

ne¤in, 1999 y›l› ihracat hacmi 1998 y›l›na göre 9,5 kat art›fl göstererek 6,3 mil-

yon dolara ulaflm›flt›r. Özbek ‹pe¤i Birli¤i taraf›ndan ipek sanayiinin gelifltiril-

mesine iliflkin özel bir program haz›rlanm›fl bulunmaktad›r. Bu program kap-

sam›nda 2005 y›l› sonuna dek 86 milyon adet afl›l› dut a¤ac› ekilecektir. Bu-

nun d›fl›nda, kaliteli ipek böce¤i tohumu üretimi konusundaki çal›flmalara h›z

verilerek, 2005 y›l›nda dünya standartlar›na uygun 1 milyon kutu verimli ipek

böce¤i tohumunun haz›rlanmas› planlanm›flt›r. Bu çal›flmalar sonucunda elde

edilecek ürünün %70’i ihraç edilecektir. Birli¤in d›fl ekonomik iliflkileri ara-

s›nda flunlar bulunmaktad›r: sanayi ürününün baflar›l› flekilde ihraç edilmesi,

üretime hammadde sa¤lanmas›, ticaret ve reklam çal›flmalar›na h›z kazand›r›l-

mas›. Yabanc› mali kaynaklar›n çekilmesi amac›yla 1998’de ‹pak Impex ‹hra-

cat - ‹thalat fiirketi kurulmufltur. Mevcut durumda Birlik Baflkanl›¤› d›fl ülke-

lerde temsilcilikler açma ve sat›fl ifllerini gelifltirme çal›flmalar›na önem ver-

mektedir. Yap›lan görüflmeler ile Vietnam, Birleflik Arap Emirlikleri ve Hin-

distan’da ticaret merkezlerinin kurulmas› sa¤lanm›flt›r. 2000 y›l›nda fian-

gay’da (Çin) ticaret merkezi aç›lm›flt›r. Birlik taraf›ndan 2 milyon dolardan

fazla yat›r›m çekilmifl bulunmaktad›r. Japon, Çin ve Güney Koreli ortaklar ifl-

birli¤inde toplam 5 ortak iflyeri kurulmufl olup, bu iflyerleri genellikle at›klar›n

ifllenmesi alan›nda faaliyet göstermektedirler. Ortak iflyerleri aras›nda bulun-
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mayan, ancak Marubeni Japon flirketinin yat›r›mlar› ile kurulan Silk Road flir-

keti ipek ipli¤i üretmektedir. fiirket Özbekistan’da koza at›klar›n› iflleme ora-

n›n›n artt›r›lmas›na büyük katk› sa¤lamaktad›r. ‹flyeri kurulufluna iliflkin proje-

de belirtildi¤ine göre, iflyerinin y›ll›k üretim kapasitesi 140 ton olup, tüm ürün

ihraç edilecektir. Bat› Avrupa piyasalar›nda meyve ve sebze, beyaz üzüm, ka-

y›s›, nar, elma ve yeflil so¤an fiyatlar›n›n ülkedeki fiyatlar›n üzerinde olmas›,

bu mallar›n ihracat›n›n yap›lmas›n›n karl› olaca¤›n› göstermektedir. Özbekis-

tan hükümetinin stratejisinde yabanc› yat›r›mlar› çekmek amac›yla öncelikli

yer tutan alanlar afla¤›da belirtilmifltir:

1. Tüketim mallar› üretimi, tekstil ve hafif sanayinin gelifltirilmesi.      

2. Tar›msal ürünlerin ve hammaddelerin ifllenmesi.

3. Ça¤dafl telekomünikasyon sisteminin kurulmas›, ulaflt›rma projelerinin

gerçeklefltirilmesi.

4. Çevreyi korumaya yönelik yat›r›mlar.

5. Petrol ve do¤algaz›n üretim ve ifllenmesi, enerji da¤›t›m flebekesinin

modernizasyonu.

6. ‹laç ve t›bbi teçhizat üretimi.

7. Turizm.

8. AR-GE yat›r›mlar›.
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SSoonnuuçç  

Sovyetler Birli¤i sonras› dönemde Özbekistan’›n ba¤›ms›zl›k ilan›ndan

bugüne dek, çeflitli nedenlerle bafllayan uluslararas› düzeydeki iliflkileri glo-

balleflen dünyada henüz net bir karakteristi¤e sahip de¤ildir. Özbekistan’›n d›fl

iliflkileri ve izledi¤i d›fl politika aç›k ve somut flekle girmemifltir. ‹lgili resmi

makamlar›n politik söylemleri ile gerçek geliflmeler aras›nda önemli farkl›l›k-

lar bulunmaktad›r. Nedenleri konusunda, öncelikle henüz demokratik bir dev-

let ve devlet yönetimi anlay›fl›n›n olmad›¤›n›, üstü örtülü de olsa otokratik bir

yönetim anlay›fl›n›n hakim oldu¤unu belirtmek gerekir. Burada da ana sorunun

“güven” oldu¤u hususunda herhangi bir flüphe bulunmamaktad›r. Özbekis-

tan’›n uluslararas› platformda uygulad›¤› çok yönlü politikalar›n ulusal düzey-

de sosyal geliflimi etkilememesinin çeflitli nedenleri vard›r. Bunun ilk nedeni

ba¤›ms›zl›k alg›lamas›n›n hem devlet yönetimi hem de ülke bireyleri taraf›n-

dan farkl› olabilmesi ve kavramsal aç›l›mdaki belirsizlikler, ülkede 1991 so-

nundan itibaren bafllayan sosyal iç karmafla ve daha sonras›nda da iktidardaki-

lerin demokrasi anlay›fl›n› tamamen terk etmeleridir. Bugün için de devlet yö-

netimi, kendi iktidarlar›na destek ve iktidarlar›n›n devam›n› sa¤lamak amac›y-

la ülkenin sosyo-ekonomik geliflimini gözard› edebilmektedirler. Burada da

ana sorun “güvenlik” - devlet üst yönetimi ve devletin statüsünün güvenli¤i-

dir.  Yani burada ekonomik durumun analizini aç›klamaya çal›flsak da, ülkede-

ki iktidar sahiplerinin politikalar› ekonomiyi, sosyal geliflimi, di¤er temel ko-

nular› da do¤rudan ve birçok durumda olumsuz etkileyebilmektedir.

Ancak günümüzde hem Türkiye’nin hem de Özbekistan’›n önemli eko-

nomik sorunlar› vard›r. ‹ki ülke aras›nda kültürel ve sosyal yak›nlaflman›n ol-

mamas› için hiçbir neden bulunmamaktad›r. Ekonomik ifllem önceliklerinin

saptanmas› ilgili taraflara yol göstermek amac› gütmektedir. Bu öncelikler

EBRD taraf›ndan belirlenmifl olup, özel sektör yat›r›mlar›n›n desteklenmesi,

Özbekistan’da bulunan finansal kurumlar›n güçlendirilmesi ve altyap›n›n göz-

den geçirilmesi zorunlulu¤u olarak s›ralanabilir.  

1990’l› y›llarda Devlet Baflkan› ‹slam Kerimov’un, Türkiye’nin Özbekis-

tan’daki iç politik sorunlarla ilgilenmesinden dolay› duydu¤u rahats›zl›k bu-

gün için ortadan kalkm›fl durumdad›r. K›sa vadede Türk - Özbek iliflkileri ön-

celikle hükümetler düzeyinde “›l›t›lmaya” devam edilerek, orta ve uzun vade-

de eski “romantik” iliflkilerin yerine iflbirli¤i ve üretime yönelik “gerçekçi”

oluflumlar beklenmektedir. Özbekistan’daki mevcut hammaddeler, kaynaklar

ve ilgili sektörel bilgiler yukar›da ayr›nt›lar›yla aç›klanm›flt›r. Bu çerçevede,

mikro ölçekli, küçük ve orta ölçekli iflletmeler oluflturmak amac›yla öncelikle

EBRD’nin sa¤lad›¤› krediler baflar›l› bir yat›r›ma dönüfltürülebilme flans›na
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sahiptir. Özbekistan ile Türkiye’nin devlet yönetimleri aras›ndaki karfl›l›kl› ya-

k›nlaflma uzun vadede iki ülke aras›ndaki ekonomik ve kültürel iliflkilerde ye-

ni aç›l›mlara neden olabilecek ve güvene dayal› kurumsal iflbirli¤i ortam›n› ya-

ratacak potansiyele sahiptir.
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