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Ankara Temsilcisi

Bilinen altın rezervleri ve yıllık 1 
milyon tonu aşan pamuk üretimiy-
le yıldızı parlayan Tacikistan, son 
dönemde yabancı yatırımcının göz-
desi oldu. Başta Çinliler olmak üze-
re İngiliz, Rus ve çeşitli AB ülkeleri 
şirketlerinin 2016’nın ilk yarısında 
Tacikistan’a yaptığı yatırım 450 mil-
yon doları buldu. 

 * * *
Yatırımlardaki artışa rağmen, Ta-

cikistan İstatistik Kurumu verileri-
ne göre 2016 yılında Tacikistan’ın dış 
ticaret hacmi 2015 yılına göre yüzde 
8 düşerek, 3.9 milyar dolara geriledi.

2015 yılına göre ülkenin ihraca-
tı yüzde 0.9 oranında azalarak, 898.7 
milyon dolar olurken, ithalatı ise yüz-
de 11.8 düşerek, 3 milyar dolarda kaldı. 

 * * *
Tacikistan Cumhurbaşkanı İma-

mali Rahman yılbaşında yaptığı ko-
nuşmada, 2016 yılında Tacikistan 
ekonomisinin yüzde 6.9 oranında bü-
yüdüğü ve GSYİH’nin  54 milyar So-
moniye (yaklaşık 7 milyar dolar) ulaş-
tığını, enfl asyon oranının yüzde 6 ola-
rak gerçekleştiğini, ülke ekonomisine 
7.5 milyar Somonilik (yaklaşık 1 mil-
yar dolar) yatırım yapıldığını ve bu 
meblağın yüzde 51’inin doğrudan ya-
bancı yatırım olduğu belirtti.

 * * *
Tacikistan’da önümüzdeki beş yıl 

içinde sanayi üretiminin yüzde 35, 
GSYİH’nin ise yüzde 100 oranında 
arttırılması hedefl eniyor. Ayrıca Ta-
cikistan Maliye Bakanlığı’ndan yapı-
lan açıklamaya göre Tacikistan ener-
ji, ulaştırma, tarım ve eğitim projele-
rinin gerçekleştirilmesi için 2017’de 
444 milyon dolar yatırım çekme-
ye karar verdi. Söz konusu meblağın 
2017 yılında uluslararası finans kuru-
luşları ile işbirliği içinde ülkeye çeki-
leceği ve 167 milyon dolar değerinde 
58 projenin ise dış yardım olmadan 
gerçekleştirileceği belirtildi. Ayrı-
ca 2016 yılında Tacikistan’ın petrol 
ürünleri üretimi, geçen yıla göre yüz-
de 30 oranında arttı.

 * * *
Türkiye Tacikistan ekonomik iliş-

kilerinde de son yıllarda olumlu bir 
ivme gözleniyor. Tacikistan’ın An-

kara Büyükelçisi Mahmadali D. Ra-
jabiyon, yaptığımız sohbette, iki ül-
ke birlikteliğinin birçok fırsat barın-
dırdığına dikkat çekiyor. Mevlana 
Celaleddin’i Rumi gibi ortak değerle-
re ve ortak kültüre sahip olmamız ne-
deniyle avantajlı olduğumuz Tacikis-
tan, altından pamuğa, enerjiden teks-
tile, tarımdan inşaata kadar birçok 
alanda Türkiye’nin deneyimlerinden 
yararlanmak istiyor. Hazırladığımız 
dosya, Tacikistan’ın bu davetini dik-
kate alanların başarı hikayelerinden 
örnekleri de içeriyor.
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Türk yatırımcısı, Tacikistan’daki 
yatırımlarını daha da artıracak

Şubat ayı ortasında, Türkiye ve Ta-
cikistan arasında gerçekleştirece-
ğimiz 9’uncu Karma Ekonomik Ko-
misyon toplantısı, Türk tarihinin 
erken döneminde başlayan Türk-
Tacik ilişkilerinin günümüzde de 
canlı ve gelişmekte olduğunun ispa-
tıdır. Tacikistan Orta Asya coğraf-
yasında milli refahı istenen seviye-
ye getirme çabasını sürdüren ülke-
ler arasındadır. Bunun başlıca sebebi 
Tacikistan’ın bağımsızlık süreci ve 
sonrası yaşadığı politik süreçteki 
hızlı değişmeler ve bunların iktisa-
di ortama etkileridir. Bu zorlu süreç-
te Türkiye Cumhuriyeti Tacikistan’ı 
asla yalnız bırakmamıştır. 

İlişkilerimizi her şart altında canlı 
tutarak, tarihten gelen kader birliği-
mizin bugün de canlı olduğunu ispat 
etmişizdir. Bugün ise bu süreçler ge-
ride kalmış, Tacikistan Cumhuriyeti, 
Cumhurbaşkanı İmamali RAHMA N 
önderliğinde ivmeli bir kalkınma po-
tansiyeli göstermektedir. İki mille-
tin ilişkileri bin yıldan daha geniş bir 
pencereden değerlendirilebilece-
ği gibi günümüzün koşulları çerçe-
vesinde de Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Tacikistan’ın bugünkü kalkınma he-
definde üstlenmesi gereken rolün 
önemi ve gerekliliği ayrıca vurgulan-
mak gerekir. 

Bu sorumluluğun icrası muhak-
kak ki karşılıklı iş birliğini gerektir-
mektedir. Bu sebeple gerçekleştiri-
lecek olan 9’uncu Karma Ekonomik 
Komisyon çalışmaları iki ülke için 
de bir mihenk taşı olma şansına sa-
hiptir. Ülkeler arası münasebetlerde 
karşılıklı iktisadi faaliyetlerin güçlü 
olması diğer sosyal ve kültürel ilişki-
lerin kuvvetlenmesinde de katalizör 
görevi görmektedir. Bu noktadan ha-
reketle Karma Ekonomik Komisyon 
Toplantısı kapsamında iki ülke ara-
sında imzalanacak olan protokol içe-
riğindeki hususların hayata geçmesi 
önem arz etmektedir. Somut sonuç-
lar almak için iki ülke devlet bürok-

rasisinin ortaya koyduğu metnin, iki 
ülke iş dünyası tarafından da aynı dü-
zeyde sorumluluk duygusu ile sahip-
lenilmesi gerekmektedir. Karşılıklı 
hassasiyet gösterilmesi, Tacikistan 
ile imzalanacak bu protokolün olum-
lu sonuçlarının süratle alınması, iki 
ülke iş birliğinin daha üst düzeye ta-
şınması ile neticelenecek olumlu bir 
dönemin temeli olacak. 

Tacikistan’ın bugün gösterdi-
ği ekonomik performansta Türkiye 
önemli bir yere sahip olsa da var olan 
iş birliği Türkiye’nin ve Tacikistan’ın 
potansiyelinin altındadır. Ener-
ji ve madencilik sektörlerinde bü-
yük tecrübeye sahip Türk şirketleri-
miz gerekli ortam sağlandığı taktir-
de Tacikistan’da daha aktif ve faydalı 
görevler alacaklardır. Bu durum hiç 
şüphesiz ki iki ülke için de faydalıdır. 

Bölge ülkelerinde faaliyet göste-
ren Türk şirketlerinin başarıları in-
celendiğinde, şirketlerimizin yatı-
rım yaptığı ülkelerde kısa sürede bü-
yük istihdam yarattığı ve bulunduğu 
ülkedeki iş kültürüne olumlu kat-
kılar sağladığı gözlemlenmektedir. 
Şirketlerimiz üstlendikleri projele-
ri başarı ile yerine getirmenin yanı 
sıra teknik personel yetiştirerek bu-
lundukları ülkenin istihdam kalite-
sini de arttırmaktadırlar. Sonuç ola-

rak bugünden yarına uzanan bir yol-
da Orta Asya’nın dost devletlerinin 
en kıymetli destekçileri olmuşlardır. 
Bu özelliği ile Türk yatırımcısının 
Tacikistan’da faaliyetlerini arttırma-
sı şüphesiz ki Tacikistan’ın yarınları 
için de elzemdir.  

Türkiye zorlu bir bölgede huzur 
içinde yaşayan Tacikistan’ın istikra-
rını ekonomik ve siyasi olarak des-
teklemektedir. Bu desteğimizin en 
üst seviyeye ulaşması için Tacikistan 
Devleti ile iş birliğini arttırmak bi-
rinci önceliğimizdir. Bu istikamette 
imzalanacak olan protokol ve anlaş-
malar karşılıklı kararlılığımızın en 
önemli göstergesi olacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti, gelişen kar-
şılıklı ilişkilerle, Orta Asya coğrafya-
sında daha müreff eh, komşuları ile 
daha iyi ilişkiler kurmuş, ulaştırma 
ve nakil hatları üzerinden çevre ülke-
lerle daha kuvvetli bağlar sağlanmış 
bir Tacikistan için üzerine düşeni 
yapmak bağlamında gerekli kararlılı-
ğa sahiptir. Bu kararlılığımız da ilgili 
ziyaretimiz kapsamında gerçekleş-
tireceğimiz temaslarımızda somut 
olarak vurgulanacaktır. Böyle kritik 
bir öneme sahip bu toplantının şim-
diden iki ülke halkı için de daha ay-
dınlık günlere vesile olmasını en iç-
ten şekilde diliyorum. 

Başbakan Yardımcısı

YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ
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Tacikistan ile bu yıl daha 
yakın işbirliği öngörüyoruz

Tacikistan, 8 milyonluk nüfusuy-
la Orta Asya’nın gelişen bir ekono-
misi ve pazarı olması yanında kom-
şusu 24 milyonluk Özbekistan ve de 
Afganistan’ın kuzey bölgesine açı-
lan önemli bir kapı konumunda bu-
lunuyor. Büyük düşünürler ve değer-
li evrensel şahsiyetlerden güç alan 
bir kültürün mirasını paylaştığımız 
Tacikistan ile özel bir yakınlığa sahi-
biz. Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi 
ve İmam-ı Azam gibi evrensel şahsi-
yetler ortak kültürümüzün temelini 
oluşturuyor. Aynı coğrafyadaki ya-
şanmışlıklar ve tarihsel gerçeklikler 
de ilişkilerimizi güçlendiren bir baş-
ka husus. İki ülke liderleri ve siyaset-
çilerinin 2009 yılından bu yana ger-
çekleştirdikleri karşılıklı üst düzey 
ziyaretler ise hiç şüphe yok ki ilişkile-
rimize güç kazandıran diğer bir unsur. 
Bu arada Türkiye ve Tacikistan ara-
sında cumhurbaşkanlığı düzeyinde 
2012 yılında kurulan İşbirliği Konse-
yinin de son derece olumlu bir geliş-
me olduğunu düşünüyorum. 

İşb�rl�ğ� Planı, �l�şk�ler� 
daha da der�nleşt�recek   
Türk ve Tacik Dışişleri Bakanlıkla-
rı arasında imzalanan ve 2017-2020 
yıllarını kapsayan İşbirliği Planı çer-
çevesinde iki ülke arasında siyasi ko-
nulardan kültürel  ve konsolosluk ko-
nularına kadar birçok alanda işbirli-
ğinin geliştirilmesi hedefl eniyor. Öte 
yandan, firmalarımızca Tacikistan’da 
gerçekleştirilen doğrudan serma-
ye yatırımları 50 milyon doları bul-
du. Tacikistan’da çoğunlukla müte-

ahhitlik, inşaat malzemeleri, halıcı-
lık, mobilya üretimi ile gıda ve ticaret 
sektörlerinde faaliyet gösteriyoruz. 
Müteahhitlik alanında burada bugü-
ne kadar, yaklaşık 562 milyon dolar 
değerinde proje üstlenmiş bulunu-
yoruz. Karşılıklı dış ticaret hacmi ise 
2013 yılında toplamda 650 milyon do-
ları aştı. Bununla beraber bu rakamın 
2015’te 366 milyon dolar, 2016’nın ilk 
11 ayında ise 289 milyon dolara gerile-
diğini görüyoruz.  

İki ülke arasında yeni projelerin ge-
liştirilmesine ise her zaman ihtiyaç 
var.  Zira Türkiye ile Tacikistan ara-
sındaki ticari ve ekonomik işbirliği, 
gerçek potansiyeli yansıtmıyor. Tür-
kiye, dünyanın dört bir tarafına kali-
teli mal ve hizmet ihracatı yaparken 
Tacikistan’ın da bu imkandan fayda-
lanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu 
çerçevede gerek toplam dış ticaret 
hacmini ve gerekse karşılıklı yatırım-
ları artırabilir. Tacikistan’da teknik 
tarım, yaş meyve sebzelerin işlenme-
si, ilaç üretiminde kullanılan bitkile-
rin yetiştirilmesi, enerji, yol yapımı, 
inşaat malzemeleri ile gıda, tekstil ve 
madencilik sektörlerinde işbirliği ya-
pılabilir. Bahse konu alanda tecrübe-
lerimizi Tacikistan’daki olanaklarla 
birleştirerek, başarılı sonuçlara va-
rabiliriz. 

Buradan hareketle sanayicilerimi-

zi enerji, altyapı ve müteahhitlik ile 
madencilik alanlarında Tacikistan’a 
yatırım yapmaya davet etmek istiyo-
rum. Tabii bu noktada Türk ve Tacik 
iş insanlarımızın iki ülke fuarları-
na katılımı önem arz ediyor. Örneğin 
Duşanbe’de düzenlenen ve bölge-
sel niteliğe haiz Uluslararası Sana-
yi ve Ticaret Fuarı’na katılımın, Orta 
Asya’da bölge ülkeleri ile iş yapmayı 
düşünen girişimcilerimize fırsatlar 
sunacağını öngörüyoruz.

Bu kapsamda Bakanlığım ve KOS-

GEB, TÜBİTAK, Türk Standartları 
Enstitüsü ve Türk Patent ve Marka 
Kurumu gibi bağlı kuruluşları olarak 
Tacik muhataplarıyla her türlü tek-
nik ve stratejik işbirliğine açık oldu-
ğumuzu da özellikle belirtmek isti-
yorum. Nitekim KOBİ’lerin destek-
lenmesinden teknoloji parklarına, 
sektörel stratejilerden yüksek tekno-
lojili Ar-Ge projelerine kadar pek çok 
başlık altında gerçekleştirebileceği-
miz yeni işbirlikleri; dostluğumuzun 
tamamlayıcısı olacak.  

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

FARUK ÖZLÜ
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Tacikistan’ın zor günlerinde 
Türkiye yanımızda oldu

Tacikistan ve Türkiye arasın-
da diplomatik ilişkiler, Tacikistan 
Cumhuriyeti’nin devlet olarak bağım-
sızlığının Türkiye Cumhuriyeti tara-
fından resmen tanınması anından iti-
baren 29 Ocak 1992 tarihinde kurul-
du. Ancak bağımsızlığını kazandıktan 
sonra Tacikistan Cumhuriyeti, iç poli-
tika çatışmaları ve iç savaş, zorlu barış 
arayışları ve milli uzlaşmanın sağlan-
masıyla bağlı olan karmaşık bir yoldan 
geçti. Tüm bunlar ülkenin gelişmesi-
nin birçok yıl geriye kalmasına sebep 
oldu. 1996 yılında barışın ve milli uz-
laşmanın sağlanmasından sonra, ik-
tisadi değişimler ve dönüşümler hız-
landırılmış, milli ekonominin, piyasa 
ekonomisine geçişine yönelik tedbir-
ler giderek artan bir şekilde gerçekleş-
tirilmiş ve söz konusu tedbirler ülke-
lerimiz arasında ikili işbirliğinin daha 
da hızlandırılmasını ve gelişmesine 
katkıda bulunmuştur.

Tacikistan’ın güç koşullardan geç-
tiği dönemlerde, Türkiye Tacikistan’a 
yardım etmiş, cumhuriyetin sosyal ve 
iktisadi gelişmesine katkıda bulun-
muştur. Türkiye dış ticarette ve ikti-
sadi işbirliğinde Tacikistan’ın esas iş 
ortaklarından biri olmuş ve olmaya 
devam etmektedir. Ülkelerimiz ara-
sında muhtelif düzeylerde karşılıklı 
ziyaretler ve temasların sayısı yıldan 
yıla artış göstermektedir.

1993 yılı öneml� b�r adımdı
Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti ve 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ara-
sında Nisan 1993 tarihinde Ticaret ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının im-
zalanması iki ülke arasında ticari ve 

iktisadi etkileşimin kurulması ve ge-
liştirilmesinin temelini oluşturmuş-
tur. 1993 yılında imzalanan bu anlaş-
ma kapsamında, bugüne kadar yedi 
ortak toplantı düzenleyen Tacik-Türk 
Ortak İktisadi Komisyonu kuruldu. 
İki yılda bir gerçekleştirilen komis-
yon toplantılarında, ticaret alanında 
işbirliğine ilişkin ileriye dönük plan-
lar tasarlanmaktadır. Örneğin, yedin-
ci toplantısında ticaret, serbest eko-
nomik bölgeleri, yatırımlar, enerji, in-
şaat, taşıma, tarım, bilim ve teknik, 
sağlık, eğitim, sosyal güvenlik ve ça-
lışma ilişkileri alanlarında işbirliği 
konuları ele alınıp görüşülmüştür. 

2006 yılında yapılan z�yaret 
�l�şk�ler� daha da hızlandırdı
Tacikistan Cumhuriyeti Cumhurbaş-
kanı İmamali Rahman’ın Ocak 2006 
yılında Türkiye’ye yaptığı resmi zi-
yaret Tacik-Türk ilişkilerine yeni bir 
ivme kazandırmış ve söz konusu zi-
yaret sırasında Tacikistan Cumhuri-
yeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasın-
da Dostluk İlişkilerinin Temel İlkele-
ri hakkında Anlaşma imzalanmıştır. 
Yapılan görüşmeler sırasında tarafl ar, 
Uzun Vadeli Ticaret ve Ekonomik İş-
birliği Programı da dahil olmak üzere 
altı ortak belge imzalamıştırlar. 

Mayıs 2009 tarihinde Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdul-
lah Gül’ün Tacikistan Cumhuriyeti-
ne resmi ziyareti gerçekleştirilmiş ve 
bu ziyaret sırasında iki ülke arasında-
ki kazanımların, erişimlerin ve neti-
celerin yüksek seviyesi belirtilmiştir. 
Bu ziyaret kapsamında her iki ülkenin 
ticari iş ortamlarının 400 temsilcisi-
nin katıldığı ilk Tacik-Türk İş Foru-
mu düzenlenmiştir. İki ülkenin giri-
şimcileri karşılıklı işbirliği olanakla-
rını görüşüp değerlendirme fırsatına 
sahip olmuşlar ve bu da Tacikistan ve 
Türkiye arasındaki ticari ve ekono-
mik ilişkilerin gelişmesine olumlu et-
ki yapmıştır. 

2012 yılında yapılan üst düzey zi-
yaret sırasında Ankara’da Tacikis-
tan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
İ.Rahman ve Türkiye Cumhuriye-
ti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan 
arasında varılan anlaşma, karşılık-
lı işbirliği, ortak hedef ve amaçların 
gerçekleştirilmesinin kontrolü ko-
nularının ele alıp görüşülmesi meka-
nizmalarının iyileştirilmesine katkı 
sağlayan önemli bir başarı ve kazanım 
olarak teşkil etmiştir. 

Bu aşamada, karşılıklı ilişkilerin 
günümüzdeki durumunu değerlen-
direrek, bunların gelişmesinin olduk-

ça yüksek dinamiğinin belirtilmesi 
gerekir. İki ülke arasındaki ilişkiler-
de sağlam akdi ve hukuki temel oluş-
turulmuştur, 2017 yılı başı itibarıyla 
65 ortak belge imzalanmıştır. Bu an-
laşmalarda ve sözleşmelerde, ticari 
ve iktisadi alan da dahil olmak üzere, 
hemen hemen her alandaki iki tarafl ı 
Tacik-Türk ilişkilerinin temel ilkeleri 
belirlenmiştir. 

İy� n�yete dayalı b�r 
�şb�rl�ğ� söz konusu
Tacikistan ile Türkiye arasındaki iliş-
kilerin nitelik olarak iyi niyetli oldu-

Tacikistan Cumhuriyeti Ekonomi 
Kalkınma ve Ticaret Bakanı 

NEMATULLO HİKMATULLOZODA

İk� ülke arasındak� 
�l�şk�lerde sağlam akd� ve 
hukuk� temel oluşturuldu. 
2017 yılı başı �t�barıyla 65 
ortak belge �mzalandı. 
Bu anlaşmalarda ve 
sözleşmelerde, t�car� ve 
�kt�sad� alan da dah�l olmak 
üzere, hemen hemen her 
alandak� �k� taraflı Tac�k-
Türk �l�şk�ler�n�n temel 
�lkeler� bel�rlend�.
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ğunun, her iki ülkenin muhtelif bölge-
lerdeki uluslararası olayların, siyasi 
durumların değerlendirilmesindeki 
pozisyonları ve kavramsal yaklaşım-
larının büyük ölçüde örtüştüğünün 
altının çizilmesi gerekir. Tarafl arın 
21’inci yüzyılın meydan okumala-
rı ve tehditleri, özellikle de uluslara-
rası terörizm, aşırılıklar ve yasadışı 
uyuşturucu dolaşımına karşı müca-
dele ile ilgili resmi görüş açıların ya-
kınlığı ve fiilen örtüşmesi,  bunun gi-
bi diğer alanlarda işbirliği yapılması-
na iyi bir temel teşkil etmektedir. İki 
ülke arasında sürekli siyasi temaslar 
tesis edilmiş, ülke başkanları ve hü-
kümetlerin birçok ziyaretleri, parla-
menter heyetlerin teatisi gerçekleş-
tirilmiştir. 

Tacik-Türk iktisadi ilişkilerin, sos-
yal ve kültür alanlarında işbirliğinin, 
güvenlik konularında işbirliğinin, te-
rör ve yasadışı uyuşturucu dolaşımı 
ile mücadelenin esas alanları ve yön-
leri bölgesel güvenlik konularında iki 
ülke arasındaki işbirliğinin önemi ile 
belirlenmektedir. Bununla birlikte, 
İslam Konferansı Kuruluşunun İkti-
sadi ve Ticari İşbirliği Daimi Üst Ku-
rulu kapsamında işbirliği Tacikistan 
ve Türkiye arasındaki ticari ve ikti-
sadi işbirliğinin gelişmesinde önemli 
bir alan teşkil etmektedir. 

Tacikistan Cumhuriyeti ve Tür-
kiye Cumhuriyeti arasındaki ilişki-
lerde son yıllarda yoğunluk ve dina-
miklik özellikleri dikkat çekmekte-
dir. Bu durum kendisini, ekonomik 
ilişkilerin seviyesine de yansımak-
tadır. Son 10 yılda dünya ticaretin-
de belirgin bir yer edinen Türkiye; 
tekstil, turizm, inşaat gibi sektörler-
de fiili lider olmuştur. Bu bağlamda, 
Tacik-Türk işbirliğinin genişletilme-
si, Tacikistan’ın ekonomisi ve ticare-
tinin gelişimi için Türkiye’nin dene-
yim ve imkanlarının her türlü kulla-
nılması konusunun, özellikle büyüm 
önem taşıdığını düşünmekteyim.

Gerçek potans�yel yakalanamadı
Tacikistan, tüketim ve yatırım mal-
ları ithal eden bir ülke olarak; teks-
til, ofis ekipmanları, elektrikli ev alet-
leri, tarım makineleri, zirai kimya-
sal ilaçlar, inşaat - yapı malzemeleri, 
deterjanlar, tıbbi malzemeler ve gı-
da ürünleri gibi sektörlerde Türkiye 
için potansiyel bir pazardır. Tacikis-
tan hemen hemen her alanda yatı-
rımlar için açık bir ülkedir. Tacikis-
tan Cumhuriyeti, özellikle meyve 
suları, sebzeler gibi konserve ürünle-

rinin hazırlanması ve üretimi için kü-
çük işletmelerin kurulmasına ihtiyaç 
duymaktadır; pamuk, deri ve yün iş-
letimi, tekstil ve giyim, yarı hazır gıda 
ürünleri konserveler, bal için ambalaj 
ve paketleme ekipmanları, teknik ev 
eşyaları üretimi gibi alanlarda da iş-
letmeler kurulması gerekiyor.

İki ülke arasında ticari ve iktisadi 
işbirliğinin geliştirilmesine yatırım 
yapan başlıca Türk şirketlerini;  “As-
ya-Treyding & Şiping Ko., Age-Te-
kar, Kombayned-Age-Tekar, Misk İn-
terneşnl Ltd., Tekmaksan ve Central 
Asia Distribution olarak sıralayabi-
liriz. Tacikistan Cumhuriyeti’nde iki 
Türk inşaat şirketi ‘ENKA’ ve ‘Özgün 
İnşaat Taahhüt ve İnşaat’ faaliyet yü-
rütmüş olup, şirket Duşanbe şehrin-
de beş yıldızlı ‘Hyat Recensi’ oteli ve 
iş merkezinin de yükleniciliğini yü-
rütmüştür. Duşanbe şehrinde Vefa İş 
Merkezini inşa eden Özgün İnşaat, bu 
alanda önemli bir katkı sağlamıştır.

Bununla birlikte, karşılıklı ticaret 
ve ekonomik işbirliğinin etkinleşip 
gelişmesine ve sağlanan başarılara 
rağmen, karşılıklı ticaretin hacmi iki 
ülkenin gerçek potansiyelini yansıt-
mamaktadır. İstatistik verilere göre 
2016 yılında iki ülke arasındaki mal 

alışverişi 315.1 milyon dolar olmuş ve 
bu da 2015 yılına kıyasla yüzde 18.9 
oranında azaldı. Ticari ve ekonomik 
işbirliğinin gelişmesinde, tam kapa-
siteli olarak kullanılmayan büyük po-

tansiyel ve imkanlar mevcuttur; bun-
ların hayata geçirilmesi her iki ülke-
nin refah düzeyinin yükselmesine ve 
ekonomik büyümeye katkı sağlaya-
caktır.
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Madencilik, inşaat malzemeleri ve 
tarım sektörlerinde yatırım bekliyoruz

Ekonomik kalkınmayı odağına ko-
yan Tacikistan Cumhuriyeti, bilhas-
sa sanayiye dayalı bir ekonomi için 
çalışmaktadır. Dolayısıyla ülkede sa-
nayinin gelişmesine yönelik ilgili alt-
yapının oluşturulması, piyasa ekono-
misinin geliştirilmesi için koşulların 
yaratılması, Tacikistan hükümetinin 
siyasi ve ekonomik öncelikli alanları 
olan yabancı yatırımların ülkeye çe-
kilmesi ve uluslararası ticaretin geliş-
tirilmesi konularında önemli adımlar 
attığını söyleyebilirim. 

Maden sanay� öneml� b�r 
potans�yel barındırıyor
Ülkede siyasi istikrar ve güvenliğin 
olması, özel sektörün gelişmesine yö-
nelik ilgili yasaların mevcudiyeti, uy-
gun yatırım, coğrafya ve iklim koşul-
larının bulunması, doğal kaynakların 
ve yeraltı zenginliklerinin ulaşılabilir 
olması, pahalı olmayan ama kalifiye 
iş gücünün varlığı ülkemizde sanayi-
nin gelişmesine ve ortak ülkelerle ge-
niş bir düzlemde işbirliğinin organi-
ze edilebilmesine yardımcı olan belli 
başlı faktörlerdir.

Tacikistan’daki sanayinin gelişti-
rilmesi sürecinde madencilik ve kö-
mür sanayi, alüminyum ve inşaat 
malzemeleri sanayi, tarım ürünleri 

üretimi ve işlenmesi, tekstil sanayii 
dikkat çeken alanların başında geli-
yor. Tacikistan’ın madencilik sektö-
rü, uzun bir gelecekte sektörün geliş-
mesini sağlamaya yetecek miktarda 
mineral-hammadde kaynağına sa-
hiptir. Geçmiş yıllardan farklı olarak 
ülke toprakları üzerinde hem maden 
cevherlerinin çıkartılması ve kon-
sentratların üretildiği ilk işlemenin 
gerçekleştirilmesi hem de bunların 
yeniden işlenmeleriyle ilgili faaliyet-
ler muntazaman yürütülüyor. 

Tacikistan-İngiltere ortak işlet-
mesi ile kısa süre önce kurulan ve ta-
mamlanmış cevherin çıkartılma-
sı, işlenmesi ve metalurji teknolojik 
döngüsünün gerçekleştirildiği, s ek-
törün en büyük işletmelerinden bi-
ri olan Tacikistan-Çin ortak işlet-
mesi Zarafşon bu alandaki karşı-
lıklı işbirliğinin olumlu örneklerini 
oluşturuyor. Partnerlerle gerçekleş-
tirilen etkin işbirliği sonucunda son 
yıllarda Tacikistan’da altın çıkarı-
mı bir kaç kat arttı. Artık madenci-
lik alanında birçok yabancı yatırımı 
ülkemizde gördüğümüzü rahatlıkla 
söyleyebilirim. Şu anda maden sana-
yi Tacikistan’ın toplam sanayisinin 
yüzde  25’ini meydana getiriyor. Ta-
cikistan topraklarının yüzde  93.7’si-
nin dağlardan oluştuğu göz önünde 
bulundurulduğunda ülkenin altın, 
gümüş, bakır, çinko, kalay, antimon 
dahil pek çok mineral yatakları bakı-
mından zengin olduğu biliniyor.

İnşaat malzemeler� üret�m� 
son yıllarda artış kaydett�
Tacikistan, yeterli kömür rezervleri-
nin bulunması sebebiyle kömür sa-
nayiinde de oldukça iyi gelişim pers-
pektifine sahip. Ülkenin farklı böl-
gelerine yayılmış olan büyük kömür 
rezervleri söz konusu. Mevcut 36’dan 
fazla kömür ocağı rezervinden sadece 
birkaç tanesi detaylı olarak incelendi. 
Birincil jeolojik keşif çalışmaları ya-
pılmış, test çalışmaları ise sürdürülü-
yor. Uzmanların hesaplamalarına gö-
re Tacikistan’da 4.3 milyar ton kömür 
rezervi bulunuyor. Günümüzde yıl-
da 2 milyon ton kömür çıkartılmakta 
olup bu miktar henüz ülkenin kömür 
ihtiyacının karşılanması için yeterli 

değil. Kömür rezervleri temel olarak 
kimya-teknoloji sanayinin geliştiril-
mesinde kullanılıyor. 

Ülkede istikrarlı gelişim gösteren 
başka bir sanayi dalı da inşaat malze-
meleri üretimi. Son birkaç yıl boyun-
ca bu sektördeki gelişim temposu ar-
tış eğilimi gösterdi. Sadece çimento 
üretim hacmi yılda 200 bin tondan 2 
milyon tona çıktı. Önümüzdeki iki yıl 
içinde çimento üretimi yılda 5 milyon 
tona ulaşacak. Şu anda üretilen çi-
mento fiyat ve kalite bakımında Orta 
Asya’daki en cazip çimento olma özel-
liğine sahip. Öte yandan Tacikistan, 
büyük kuars kumu yataklarına sahip. 
Bu da cam sanayiine yatırım yapmak 
için uygun koşulların bulunduğu an-
lamına geliyor. 

Külçe almün�yum üret�m� 
yılda 400 b�n tonu geç�yor
Öte yandan, alüminyum üretiminde 
mevcut olan büyük kapasite, Tacikis-
tan içinde alüminyum ürünler üreti-
mi yapılması için uygun zemin oluş-
turuyor. Yılda 400 bin tondan fazla 
külçe alüminyum üretimi yapan Ta-
cikistan Alüminyum Fabrikası’nın 
(TALKO) imkanları dikkate alındı-
ğında Tacikistan Cumhuriyeti yük-
sek katma değeri olan alüminyum iş-
leme sektörünün geliştirilmesini pek 
tabi arzu ediyor. Şu anda ülkemizde 
alüminyum kablo ürünleri, alümin-
yum kapı ve pencereler, alüminyum 
folyo, saf alüminyum konusunda ima-
latlara rastlamak mümkün. Fakat 
mevcut üretim, iç talebin karşılan-
ması ve alüminyum ürünlerinde ih-
racatın yapılabilmesi için yeterli gel-
miyor. Özellikle yatırımcılar için alü-
minyumun işlenmesi alanında özel, 
ek avantajlar söz konusu.

Pamukta verg� avantajları 
�le yatırımcı bekl�yoruz
Tacikistan, pamuk üretimi ve işlen-
mesi konusunda da geniş imkanlara 
sahip. Şu anda üretilen 400 bin ton 
pamuk hammaddesinin sadece yüzde 
15 ila 20’si ülke içinde tam olarak işle-
nebiliyor. Bu durum ülkedeki tekstil 
sanayinin geliştirilmesine yönelik ya-
tırım projelerinin başlatılmasının ve 
hayata geçirilmesinin temelini oluş-

turuyor. Bu sektörde işbirliği yapıl-
ması için yıllık bin 500 ton’dan fazla 
olan ipek kozası üretimi de kayda de-
ğer bir imkan sunuyor. 

Pamuk ve ipeğin tam olarak işlen-
mesi alanına yatırım yapacaklar için 
özel vergi ve gümrük avantajlarının 
öngörüldüğünü belirtmek isterim. 
Örneğin, pamuk ve ipek ipliği tüm ev-
releriyle işleyerek, mamul mal üret-
mek üzere yeni kurulan işletmelerin 
doğrudan kendi ihtiyaçları için ülke-
ye getirecekleri mallar gümrük ver-
gisinden ve katma değer vergisinden 
muaf tutuluyor.

Tarımda, tüket�c� ülke 
konumundan artık çıktık
Tarım ürünleri işleme sektörü de ül-
kemizde önemli bir potansiyele sa-
hip. Son yıllarda bahçecilik ve bağcılı-
ğın gelişimi Tacikistan’ın ihracat po-
tansiyelinin artmasına hatırı sayılır 
oranda katkı sağladı. Tacikistan, son 
dönemde tarım arazilerini genişlet-
mek, hayvancılık ve tavukçuluğu ge-
liştirmek suretiyle tüketici ülke ko-
numundan mamul mal ihracatçısı bir 
ülkeye dönüştü. Bu bağlamda, tarım 
ürünlerinin saklanması, işlenmeleri 
ve ambalajlanmaları için özel altya-
pının oluşturulması ve geliştirilme-
si amacıyla ülkeye yatırımların, mo-
dern teknolojilerin ve ekipmanların 
cezbedilmesi zorunluluğu bulunuyor. 

Yatırımcı �ç�n kapsamlı 
garant�ler sunuyoruz
Yanı sıra ülkemizde yılda 7 bin ton 
yün üretiliyor fakat bunun sadece 

Tacikistan Cumhuriyeti Sanayi 
ve Yeni Teknolojiler Bakanı 

ŞAVKAT BOBOZODA

Hükümet�m�z�n s�yas� ve 
ekonom�k öncel�kl� alanları 
olan yabancı yatırımların 
ülkeye çek�lmes� ve 
uluslararası t�caret�n 
gel�şt�r�lmes� konularında 
öneml� adımlar attk. Bu 
konudak� yasal garant�ler 
uygun yatırım �kl�m�n�n 
sunulmasını sağladı. 
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yüzde  20’si ülke içinde tüm süreçle-
riyle işlenebiliyor. Ayrıca ülkede üre-
tilen 1.5 milyon adetten fazla küçük ve 
büyük baş hayvan derisi de bu alan-
da partnerlerle ortak işbirliği yapıl-
ması için geniş imkanların mevcut ol-
duğunu gösteriyor. Tarımda kullanı-
lan makinelerin, üretim-teknolojik 
ekipmanların ve bunların yan parça-
larının ülkeye sokulmaları halinde, 
mevcut yasalara uyarınca bunlardan 
katma değer vergisinin alınmadığını 
hatırlatmak isterim. 

Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti 
kumaş, kap-kacak, halı, mücevherat 
üretimine ve daha pek çok alana yö-

nelik olarak halk el sanatlarının, ha 
lk sanatçılarının ve zanaatkarların 
eserlerinin geliştirilmesine de önem 
veriyor. Mevcut yasalarla özel mülki-
yetin, elde edilen gelirin ve diğer ge-
lirlerin serbestçe transfer edilmesi, 
ekonomik faaliyetlerin dokunulmaz-
lığı konuları dahil gerekli garantilerin 
listesi belirlenmiştir ve ayrıca yerli ve 
yabancı yatırımcılar için tek bir eko-
nomik rejim oluşturulmuştur.

Tacikistan yasaları yatırımcılar 
için geniş bir garantiler ve avantajlar 
sistemi öngörmektedir. Bu cümleden 
olarak, yabancı yatırımcılara gerçek-
leştirdikleri yatırımları ve üretim fa-

aliyetleri sonucunda yasal yollarla el-
de ettikleri yabancı döviz gelirlerini 
ve kazandıkları maaşlarını serbestçe 
yurt dışına transfer etme hakkı da ga-
ranti edilmektedir. 

Tacikistan Cumhuriyeti’ne mal 
varlığı ve yatırım olmak üzere dokü-
mantal veya elektronik ortamda ya-
zılım olarak bilgi getiren yatırımcı, 
yatırım faaliyeti sona erdikten son-
ra belirtilen bu mal varlığını ve bilgi-
yi Tacikistan Cumhuriyeti yasaları-
na uygun olarak herhangi bir engelle 
karşılaşmaksızın Tacikistan Cumhu-
riyeti toprakları dışına çıkartma hak-
kına sahiptir.

Bundan başka, yeni kabul edilen 
Yatırım Anlaşmaları Hakkındaki Ka-
nuna uygun olarak büyük yatırımcı-
lar devletten ek avantajlar ve garan-
tiler alma imkanına kavuşmuşlardır. 
Ek avantajlar sağlanması amacıyla 
ülkede dört serbest ekonomik böl-
ge oluşturulmuş olup, buralarda fa-
aliyet yürütenler sosyal vergi ve özel 
şahıslardan alınan gelir vergisi hariç 
Tacikistan Cumhuriyeti yasaların-
ca belirlenmiş olan tüm vergilerden 
muaftırlar. Tüm bunlar genel olarak 
partnerlerimizle karşılıklı yarara da-
yalı işbirliğinin geliştirilmesi için uy-
gun bir zemin teşkil etmektedir.
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Tacikistan Hükümeti’nin, Türki-
ye  ile uzun vadeli ekonomik ilişkile-
rin genişlemesinin aktif bir destek-
çisi olduğunu belirten Şerif Said, bu 
durumun ülkenin dış politikası ile de 
uyumlu olduğunu söyledi. Tacik-Türk 
İş Konseyi’nin Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 2003 yılında ger-
çekleştirdiği ziyarette kurulmasının 
kararlaştırıldığını belirten Said, kon-
seyin geleceğe yönelik olarak işbirli-
ği içinde çalışmayı teşvik ettiğini bil-
dirdi.

Konseyin, yeni bir vizyonu ortaya 
çıkaracak bir düzlemde hareket ettiği-
ni belirten Şerif Said, “İş konseyi, ye-
ni ortak projelerin oluşturulması için 
bir platform teşkil ederek, ekonomi-
nin reel alanlarında işbirliğinin yeni 
bir vizyonunun ortaya çıkmasını sağ-
layacak. Konseyde, tarafl arın Tacikis-
tan ekonomisinin üretim sektörlerin-
de ortak şirketler kurulmasına hazır 
oldukları teyit edilerek, ülkenin böl-
gesel öneme sahip olan, enerji, ula-
şım-iletişim altyapısının inşası ve ye-

niden inşası (rekonstrüksiyonu) ile il-
gili projelerin gerçekleştirilmesinde 
Türk tarafının iştirakinin önemi be-
lirtildi” diye konuştu.

Türkiye’nin aynı zamanda  

Tacikistan’ın önemli ve büyük bir ti-
caret ortağı olduğunu ve bu işbirliğini 
genişletmek için tarafl arın karşılıklı 
gayretleri bulunduğuna dikkat çeken 
Said, karşılıklı iş heyetlerinin teatisi 
ile somut işbirliği alanlarının oluştur-
masının halkların çıkarlarına hizmet 
edeceğini dile getirdi. 

Yürütülen aktif dış ticaret politi-
kasının, Türkiye-Tacikistan yakın-
laşmasına katkıda bulunacağını di-
le getiren Şerif Said şunları aktardı: 
“Bizim ülkelerimiz ara sındaki eko-
nomik işbirliğinin çeşitlendirilme-
si için ortak çaba sarf etmemiz, mal 
alış verişi hacimlerinin ve yabancı 
yatırımların ülkelerimiz ekonomisi-
ne akışının arttırılması için şansları 
kullanmamız gerekiyor. Aynı bölge-
nin temsilcileri olarak, birbirimizi iyi 
anlıyoruz. Bu nedenle; ticaret, ener-
ji, sanayi, ulaştırma, haberleşme, ta-
rım, doğal kaynakların geliştirilmesi 
alanlarında mevcut potansiyeli en iyi 
şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. 
Tacikistan’da ortak faaliyetler için 

birçok alan var ve insan kaynakları-
nı ekonominin kaynakları ile birleşti-
rebilirsek geniş kapsamlı bir ortaklık 
için eşsiz bir fırsat oluşacaktır.”

İşb�rl�ğ� �ç�n şartlar sağlandı 
Tacik-Türk Ticari ve İktisadi İşbirliği 
Hükümetlerarası Komisyonu tarafın-
dan ülkeler arasında çeşitli alanlarda 
işbirliği yapılması için geniş kapsam-
lı olanaklar sağlandığının altını çizen 
Şerif Said, bugüne kadar bu kapsamda 
sekiz toplantı yapıldığı bilgisini ver-
di. Komisyonun, Tacikistan ve Türki-
ye arasındaki ticari ve iktisadi işbir-
liğinin sözleşme ve hukuk temelinin 
güçlenmesine, enerji, ulaşım ve inşaat 
alanlarında işbirliğine, vize sorunla-
rının çözümlenmesine katkıda bulun-
duğuna dikkat çeken Said, “Tarımın 
geliştirilmesi karşılıklı ilişkilerimiz-
de önemli bir yere sahip. Pamuk sektö-
ründe Türkiye ile işbirliği dinamik şe-
kilde gelişiyor. Türkiye Tacikistan’da 
pamuk sektöründe Türk deneyimle-
rinin kullanılıp uygulanması ve Türk 

Türk�ye, 1992 yılında 
bağımsızlığını �lan 
eden Tac�k�stan’ı �lk 
tanıyan ülkeler�n 
başında gel�yor. 

İk� ülke arasındak� �l�şk�ler�n 
uzun vadel� ve karşılıklı 
yarara dayanan �şb�rl�ğ� 
çerçeves�ne gel�şt�r�lmes�n� 
�sted�kler�n� aktaran Tac�k�stan 
Cumhur�yet� T�caret Odası 
Başkanı ve Türk�ye Tac�k�stan 
İş Konsey� Eş Başkanı Şer�f Sa�d, 
Tac�k�stan’da yabancı yatırımlar 
yapılması �ç�n elver�şl� koşullar 
oluşturulduğuna d�kkat çekt�. 
Türk�yel� kamu kurumlarının 
ve özel sektörün bu ortamdan 
kapsamlı olarak yararlanmaları 
gerekt�ğ�n� kaydeden Sa�d, 
“Ortak serg�ler ve fuarlar, �ş 
forumları �le konferanslar, 
Tac�k-Türk �l�şk�ler�n�n 
olumlu ve kârlı yönlerde 
akt�vasyonunun k�l�t unsuru 
olacak” ded�.    

“Yatırım ve ortaklıklar �ç�n 
Tac�k�stan gerekl� şartları sağladı” 
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sermayesinin katılımının sağlanma-
sı yoluyla serbest ekonomik bölgeler 
oluşturulmasında işbirliğinin gelişti-
rilmesini planlıyor” diye konuştu.

Tac�k�stan, Türk yatırımcıları 
�ç�n �lg� odağı 
Tacikistan pazarının Türk yatırımcı-
lar açısından büyük ilgi odağı olduğu 
bilgisini veren Şerif Said, Türkiye ile 
ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi-
nin Tacikistan için son derece önem-
li olduğunu, 25 yıl sonra iki dost ülke 
arasındaki uzun vadeli işbirliğinin so-
nuçlarının son derece olumlu ve prag-
matik olduğunu kaydetti. 

“Tacikistan Cumhurbaşkanı İma-
mali Rahman’ın çabaları ile bugün gi-
rişimcilerin kendilerinin büyümesi, 
işini güvenli olarak planlaması, mül-
kiyet haklarının korunması, seviyesi-
nin yükseltilmesi için de gerekli şart 
ve koşullar mevcut” diyen Şerif Said, 
bu kapsamda vergi yükünün azaltıl-
ması, idari engellerin giderilmesi ala-
nında devlet tarafından alınan önlem-
lerin buna yardımcı olduğunu belirtti.

Yabancı yatırımcılar açısından, 
zengin doğal kaynaklar, Avrupa-As-
ya geçiş koridorunda bulunması sebe-
biyle Tacikistan’ın önemli  bir potan-
siyel teşkil ettiğine dikkat çeken Sa-
id, “Bu koşullar,  yabancı yatırımcılara 
Tacikistan’ı, çağdaş yüksek teknolo-
jili üretimlerin organizasyonu, ortak 
girişimcilik formlarının, üretim işbir-
liğinin oluşturulması için yatırımlar 
yapmaya uygun bir ülke olarak bak-
malarını mümkün kılmaktadır” dedi.  

Said, Tacikistan’da ‘Sugd’, ‘Panç’, 
‘Dangara’, ‘İşkoşim’ olmak üzere, dört 
serbest ekonomik bölge bulunduğunu 
ayrıca turizmin de işbirliğinin önemli 
bir alanı olduğunu dile getirdi.

Tac�k�stan, 10 reformcu ülkeden b�r� 
Tacikistan Cumhuriyeti'nin ener-
ji bağımsızlığı ve gıda güvenliği ko-
nusuna büyük önem verdiğini söy-
leyen Şerif Said, Dünya Ticaret Ör-
gütü kurallarının uygulanması 
yanı sıra Uluslararası Ticari Tahkim 
Enstitüsü’nün kurulmasının da tica-
retin artırılması için önemli imkan-
lar sunduğunu kaydetti.

Elverişli girişimcilik ikliminin ve 
iş ortamının oluşturulması ve yurt-
dışından yatırımlar yapılmasının 
sağlanması için hükümetin tutarlı 
ve istikrarlı bir şekilde ekonomik re-
formlar gerçekleştirdiğini dile geti-
ren Said, bu sayede Tacikistan’ın ön-
de gelen 10 reformcu ülke listesine 

girdiğini anlattı.
2004 yılından itibaren, ticaret ve 

iş çevrelerinin her yıl yapılan iş top-
lantılarında, iş forumlarında, ticaret 
ve ekonomi, güvenilir iş ortaklarının 
aranması, ortak şirketler kurulma-
sı, yabancı yatırımların ülkeye çekil-
mesi gibi geniş bir yelpazeyi kapsa-
yan Tacik-Türk iş diyalogunun güç-
lendirilmesi konularının görüşülüp 
değerlendirilmesi konulu çalışma di-
yalogunun yürütüldüğünü hatırlatan 
Şerif Said, Türkiye’nin dünya ticare-
tinde, inşaat sektöründe, tekstil üre-
timinde ve turizm işinde önemli bir 
yer işgal ettiğini kaydetti.  Said, “Bu 
bağlamda, Tacik-Türk işbirliğinin ge-
nişletilmesi, Türkiye’nin deneyim ve 
potansiyelinin Tacikistan’ın iktisadi 
gelişimi ve karşılıklı ticaretin geliş-
tirilmesi için kullanılması konuları 
özellikle güncel hale geliyor. Biz Türk 
şirketlerinin enerji, ulaştırma, altya-
pı tesisleri ve inşaatlarında, tekstil, 
gıda sanayisinin, inşaat endüstrisi, 
eczacılık, sağlık, turizm alanlarının 
geliştirilmesinde,  ticaret ve iş kadro-
larının eğitimi alanlarında daha kap-
samlı yer almalarını arzu ediyoruz” 
dedi.

80 Türk�yel� ş�rket tesc�l ed�ld� 
Tacikistan’da halen, ticaret, teks-
til, poligrafi, konut, otel ve AVM gi-
bi alanlarda faaliyet gösteren 80 
Türkiyeli şirketinin tescil edildiği-
ne değinen Şerif Said, “Türkiye şir-
ketleri Duşanbe’de beş yıldızlı Hyatt 
Regency Dushanbe, Türkiyeli inşaat-
çılar tarafından inşa edilen Vefa Cen-
ter İş Merkezi gibi büyük tesislerin 
inşaatında genel yüklenici olarak yer 
aldı. Tacikistan’ı Çin Halk Cumhuri-
yeti ile bağlayan “Duşanbe–Kulyab–
Murgab–Kulma–Karakorum” stra-
tejik otoyolun inşa edilmesine ilişkin 
ihaleyi ise Türk Şirketi ‘Entes’ kazan-
dı. Tacikistan’da  yolların inşa edil-
mesinde de ‘Tekar Teknik Araştırma 
Limited Şirketi’ yer aldı” şeklinde ko-
nuştu.

Önde gelen Tacik şirketlerinin 
ve Türkiye’nin ihracatçılarının 150 
temsilcisinin katılımıyla Duşanbe’de 
20 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleşti-
rilen iş forumunun sloganının  “En iyi 
ticari iş, ilerleme ve gelişme adına ya-
pılan ticari iştir” şeklinde olduğunu 
hatırlatan Şerif Said; bu toplantıda 
tekstil, gıda, elektrik, deri, ayakkabı 
sanayisi gibi alanlarda ortak yatırım 
projelerinin görüşüldüğü bilgisini 
verdi.
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Diplomatik ilişkilerin 25’inci yılında iki 
ülkenin işbirliği artarak devam ediyor

Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkiler, 
Tacikistan Cumhuriyeti’nin dış si-
yasetinde önemli yere sahip olup, 
işbirliğimizin her alanda daha da 
ilerletilmesine yönelik güçlü bir ira-
de mevcuttur. İki ülke arasında-
ki diplomatik ilişkiler, Türkiye’nin  
Tacikistan’ın bağımsızlığını ilk tanı-
yan ülkelerden birisi olma özelliğiyle 
1992 yılından bu yana devam etmek-
te olup, bu yıl 25’inci yılımızı doldur-
duk. İlk etapta kısa sayılabilecek za-
man diliminde, iki ülke arasındaki 
ilişkilerde kayda değer olumlu sonuç-
lar alınmıştır.

Karşılıklı destek söz konusu
İki ülke ilişkileri, sağlam bir güven or-
tamında, yeterli siyasi ve hukuki alt-
yapı ile  karşılıklı ekonomik işbirliği-
mizin gelişimini sağlamaya uygun ha-
le getirilmiştir. Tacikistan ve Türkiye; 
Birleşmiş Milletler ve alt kuruluşları, 
İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik 
İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası 
kuruluşlarda iyi bir işbirliğiyle, kar-
şılıklı olarak birbirlerine destek ver-
mektedirler. Tacikistan bağımsızlığı 
boyunca ülkeler arasında işbirliğinin 
gelişim süreci ve yapıcı işbirliğinin 
sürdürülebilirliğinde, başta liderler 
olmak üzere karşılıklı ziyaretlerin 
önemli etkisi olmuştur.

Bu süreçte Tacikistan Barış ve Ulu-
sal Birlik Kurucusu-Millet Lideri Ta-
cikistan Cumhurbaşkanı Emomali 
Rahmon’un 16-18 Aralık 2012 tarihli 
Türkiye’ye son resmi ziyareti ile iki-
li ilişkilerimize önemli ivme kazan-
dırdı. Tacikistan Cumhuriyeti, kar-
şılıklı ziyaretler çerçevesinde imza-
lanan ikili anlaşmaların tamamının 
hayata geçirilmesi adına üzerine dü-
şen görevi yapmaya azimli olduğunu 
ve gerekli hassasiyeti gösterdi. İki ül-
ke ilişkileri parlamenter bazında da 
gelişerek güçlenmekte olup, 2000 yı-
lından beri faaliyette olan Parlamen-
tolararası Dostluk Grubu’nun da bu 
sürece önemli katık sağladığını söy-
leyebiliriz.

Taslak aşamasında 20 anlaşma var
Bugüne kadar iki ülke arasında işbir-
liğinin gelişmesine bağlı olarak 65 
anlaşma ve işbirliği belgesi imzalan-
mış olup, bunlar: siyasi, ekonomik, 
eğitim, kültür, sosyal ve beşeri alan-
larda kendisini göstermiştir. Halen 
taslak aşamasında ise 20 civarında 
ikili anlaşma ve belge bulunuyor. Son 
yıllarda, her iki taraf da sahip oldu-
ğu ticaret yapısı ve hacmini artırmak 
adına yoğun çaba gösterirken, Türki-
ye bu noktada Tacikistan’ın en önem-
li ticaret ortaklarından biri olmaya 

devam edecek.
2013 yılına kadar geçen döneme 

ilişkin karşılaştırmalı analiz göste-
riyor ki iki ülke işbirliğinin gelişme-
si yüksek potansiyel sahip olup, 650 
milyon dolarlık rakam, iki ülke ara-
sında ticari ilişkiler yönünden yete-
rine umut verici sayılabilir. Türkiye 
Tacikistan’ın önemli ortağı olarak 
alüminyum yarı mamulü ve pamuk 
ithal ederken, Tacikistan’a muhtelif 
gıda ürünleri, hazır giyim ve kimyasal 
ürünler satıyor. Son yıllarda Tacikis-
tan’daki Türk yatırımlarında da dik-
kat çekici artış göze çarpıyor. Türk ya-
tırımcıları tarafından 2007-2016 yıl-
lar arasında yaklaşık 146 milyon dolar 
sermaye girişi olurken, bu alanda iş-
birliğinin geliştirilerek sürdürülmesi 
için uygun koşullar mevcut.

TİKA’nın desteğ� büyük
Diğer taraftan, iki ülke arasında eko-
nomik, sosyal ve kültürel bağların 
güçlendirilmesi amacıyla TİKA Du-
şanbe Program Koordinatörlüğü ça-
lışmalarını başarıyla yürütüyor. Tİ-
KA aracılığıyla Tacikistan’da onlar-
ca proje, yaklaşık 40 milyon dolar 
destekle hayata geçirildi. Tacikistan 
ekonomisine en önemli yatırım alan-
larından biri de ülkenin hammadde 
kaynaklarını işlemek amacıyla ortak 

işletmelerin kurulması oldu. Gerek 
Türk girişimcilerinin yatırımları ge-
rekse ortak sermaye ile yapılan yatı-
rımlar kapsamında şu an 90 civarında 
şirket faaliyet gösteriyor.

Tacikistan bu dönemde, kardeş ül-
ke Türkiye ile ortak fabrikalar ku-
rarak, altın, mineraller, pamuk işle-
me, alüminyum, halı dokuma ve diğer 
alanlarda üretim yapmayı hedefl iyor. 
Tarımda da iki ülke arasındaki işbir-
liği artık olumlu eğilimler kazandı. 
Ekonomik ve ticari ilişkilerin geliş-
tirilmesi konusunda, ulaşım ve ileti-
şim ağları alanda uygun işbirliğinin 
kurulmasının daha iyi katkıda bulu-
nacağını umuyoruz. Türkiye Cum-
huriyeti ile ikili kargo taşımacılığı ve 
transit taşımacılık alanı oldukça iyi 
durumda. Bugün, diğer ülkelerden ge-
len kargo taşımacılığı ile Türkiye’nin 
topraklarından Tacikistan’a ve 
Tacikistan’dan diğer ülkelere uzanan 
taşımacılık kayda değer bir seviyeye 
geldi. Türk özel şirketleri Tacikistan 
Cumhuriyeti topraklarında yol ve in-
şaat projelerine katıldı.

Türk�ye, vatandaşlarımız �ç�n 
dünya açılan b�r kapı n�tel�ğ�nde
Bugün itibarıyla Tacikistan Cumhu-
riyeti hava iletişim alanındaki  işbir-
liğinin düzeyinden çok memnun. Ta-

Tacikistan Ankara Büyükelçisi

MAHMADALİ D. RAJABİYON
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cikistan ile Türkiye arasında 10 Ey-
lül 1995 tarihinde Duşanbe’de Hava 
Ulaştırma Anlaşması (HUA) imza-
landı. THY ve Somonair İstanbul-
Duşanbe güzergahında haftada altı 
frekans tarifeli sefer düzenleniyor 
ki bu ilişkilerin geliştirilmesi ve ti-
cari olanakları vatandaşlar için uy-
gun hale getirmesi yönütnde oldukça 
önem taşıyan bir gelişme. Bu bağlam-
da Türkiye, Tacikistan vatandaşları 
için dünyaya açılan bir kapı niteliği 
kazandı.

Öte yandan, sağlık sektöründe iki 
ülke arasında işbirliği gelişmekte 
olup, şu anda yedi Türk ilaç şirketi-
nin mümesilliği ve 33 çeşit ilaç türü 
Tacikistan Cumhuriyeti’nde kayıt al-
tına alındı.

Ayrıca Tacikistan’ın en çok önem 
verdiği ve hükümetimizin üç stra-
tejik ana hedefinden olan enerji ba-
ğımsızlığını elde etmek, uluslarara-
sı ticaret yollarına ulaşım sorununu 
ortadan kaldırmak ve gıda sağlığı gi-
bi alanlarda Türkiye’nin yatırımları-
nı değerli buluyoruz. Aynı prosedür, 
karşılıklı ve yararlı işbirliği içinde 
yeni teknolojileri kullanarak Türki-
ye Cumhuriyeti’nde olduğu gibi ta-
rım ürünleri, inşaat, hafif sanayi ve 
gıda işletmelerinin oluşturulmasın-
da, serbest ekonomik bölgeler için or-
tak yatırım projelerinin uygulanması 
yönünde ekonomik yapılar ve tarım 
açısından yürütülüyor. Tacikistan 
serbest ekonomik bölgelerinin geliş-
tirilmesi yönünde Türkiye’nin dene-
yimleriyle yakından ilgileniyor. 

Buna ilave Tacikistan Cumhuriyeti 
bağımsızlığı döneminde yatırım or-
tamını iyileştirerek, yatırımları daha 
cazip hale getirmek amacıyla işbirli-
ğine yönelik sektörlerdeki mevzuatı 
hafifl etti. Başta Mevlana Celalettin-i 
Rumi olmak üzere büyük düşünür-
ler ve değerli evrensel şahsiyetlerden 
güç alan bir kültürün mirasını paylaş-
tığımız Türkiye ile özel yakınlığımız 
bulunmaktadır. İki ülke halkları ara-
sındaki tarihi, kültürel yakınlıklar ve 
karşılıklı samimi hislerimiz, ilişkile-
rimizin temelini oluşturmaktadır. Bu 
mirastan çeşitli alanlarda işbirliğinin 
daha da geliştirilmesi ve çıkarları için 
etkili bir şekilde kullanılması gerekir. 
Bu fırsattan yararlanarak dost ülkesi, 
Türk işadamlarını iki tarafın da yara-
rına dayalı işbirliklerin sağlanması 
amacı ile Tacikistan’a davet ediyoruz. 
Büyükelçilik olarak biz de bu tür ko-
nularda gereken işlemleri yapmaya 
hazır durumdayız.
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Doğal kaynak zengini Tacikistan 
yatırımcıya geniş fırsatlar sunuyor

Halkların birbirini yakından tanıdığı, 
ilişkilerin temelinde tarihi ve kültü-
rel bağların bulunduğu bir ülkede gö-
rev yapmaktan mutluluk duyuyorum. 
Mevlana Celaleddin Rumi gibi evren-
sel şahsiyetlerden güç alan ortak bir 
kültür mirasını paylaşıyoruz. Halkla-
rımız tarihi ve kültürel bağlardan güç 
alıyor. Tacikistan’ı 16 Aralık 1991’de 
ilk tanıyan ülkelerden biri olduk. 29 
Ocak 1992’de de diplomatik ilişki te-
sis ettik. Bu yıl ilişkilerin 25’inci yılını 
kutluyoruz.

Tacikistan 1992-1997 arasında ağır 
bir iç savaş dönemi yaşadı. Birçok ül-
ke Tacikistan’ı terk ederken biz büyü-
kelçiliğimizi kapatmadık. Tacikistan 
ile ilişkilerimiz mükemmel düzey-
de olup, bizi meşgul edecek herhangi 
bir sorunumuz bulunmuyor. Özellik-
le Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajan-
sı (TİKA) kanalıyla yürütülen mali 
destek ve karşılıksız yardımlarımız 
kayde  değer bir boyuta erişti. Bu ye-
terli mi? Hayır. Mevcut durum ger-
çek potansiyeli yansıtmıyor. Ticaret 
hacmini ve yatırımları artırmak ön-
celiklerimiz arasında yer alıyor. Taci-
kistan yabancı işadamı ve yatırımcıya 
kucak açan bir ülke konumunda bu-
lunuyor. Buradan görebildiğimiz ka-
darıyla, dış ticaret hacminin artma-
sında asıl zorlayıcı unsur, ülkelerimiz 
arasındaki ulaştırma ve taşımacılık 
imkânlarının yetersizliğidir.

Ayrıca, kültürel alandaki işbirliği-

nin ikili ilişkilerimizin önemli bir bo-
yutunu oluşturduğunu ve bu alanda 
şimdiye kadar önemli bir mesafe kat 
edildiğini söyleyebilirim. Diplomatik 
ilişkilerin tesisinin 25’inci yılı olduğu 
hususunu da dikkate alarak, 2017 yı-
lının kültür yılı olması gayretindeyiz. 
Sergi, Türk yemekleri sunumu, defi-
le gibi farklı unsurlarla desteklenmiş 
Türk Haftası düzenlemek arzusun-
dayız. Keza Türk filmlerinin yakın il-
gi gördüğünü göz önüne alarak Türk 
Film Haftası da projelerimiz arasın-
da yer alıyor. Ortak kültür mirasımız 
Mevlana Celaleddin Rumi’yi de çeşit-
li etkinliklerle anmak istiyoruz.

Turizm konusuna gelince, Türki-
ye, Tacik halkı için önemli bir turizm 
destinasyonu olma yolunda.  2015 yı-
lında 32 bin Tacik turist Türkiye’ye 
geldi. Diğer taraftan, son yıllarda 
dünyada turizm sektörünü en faz-
la geliştiren ve bu alanda önemli po-
tansiyele sahip ülkelerden biri olan 
Tacikistan’ın Türk halkı tarafından 
yeterince tanındığını maalesef söy-
leyemiyoruz. Karşılıklı turistik ziya-
retlerin artmasının ikili ilişkilerimi-
zin diğer alanlarının gelişmesine de 
önemli katkılar sağlayacağını düşü-
nüyorum. Türk Hava Yolları ve So-
mon Air’in iki ülke arasında doğrudan 
sefer yapıyor olması bize bu potansi-
yeli kullanma imkanı veriyor.

Güvenl�k alanında �şb�rl�ğ� 
yoğun b�r şek�lde yürütülüyor 
Öte yandan, iki ülke arasında güvenlik 
alanındaki işbirliği, çeşitli mekaniz-
malar aracılığıyla yoğun bir şekilde 
yürütülüyor. Türkiye ve Tacikistan’ın 
uluslararası terörizm ve aşırıcılık-
la mücadele konusundaki görüşleri 
ve uluslararası alandaki faaliyetleri 
önemli ölçüde örtüşüyor. Bu çerçeve-
de, terörizm ve aşırıcılıkla uluslarara-
sı işbirliği olmadan etkin bir şekilde 
mücadele etmenin mümkün olmadı-
ğını düşünüyoruz. Ülkelerimizin ya-
kın geçmişteki tecrübeleri güvenlik 
alanında birbirimizi daha iyi anlama-
mızı sağlıyor. Türkiye ve Tacikistan 
yakın tarihlerde başarısız darbe giri-
şimleri atlattı.

Ülkemizdeki anayasal düzeni si-
lah zoruyla değiştirmeye çalışanlara 

Tacikistan’ın kendi ülkesinde müsa-
ade etmediğini memnuniyetle müşa-
hede ediyoruz. Yetkililerle gerçekleş-
tirdiğimiz temaslarda ve uluslararası 
platformlarda, kendi gizli hedefl e-
ri doğrultusunda şeff af olmayan bir 
şekilde örgütlenen ve gerekli gördü-
ğü zaman yasa dışı yollara ve şidde-

te başvurmaktan çekinmeyen FETÖ 
terör örgütünün sadece Türkiye için 
değil, dünyadaki tüm ülkeler için teh-
dit oluşturduğunu altını çizerek vur-
guluyoruz. Sonuçta, sıcak ilişkiler 
içinde olduğumuz Tacikistan’a işa-
damlarımız ve yatırımcılarımızı da-
vet ediyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti Duşanbe Büyükelçisi 
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SUGHD Serbest Ekonomik Böl-
gesi, Tacikistan Cumhuriyeti 
Hükümeti’nin 2 Mayıs 2008 tarihin-
de yayınlanan 227 numaralı kararna-
mesi ile kuruldu. Bölge Hucend en-
düstriyel bölgesinde, 320 hektarlık 
bir alanda yer alıyor. Bölgenin ana gi-
rişinin yakınından geçen bölgesel ve 
transit karayolu, yerel havaalanı ve 
demiryolu istasyonu bölgeyi yatırım-
lar anlamında cazip kılıyor. 

Yatırımcı verg�den muaf 
Hucend şehrinin gelişmiş ulaşım ağı 
ürünlerin ihracatı ve yabancı ülkeler-
le ticaret için geniş olanaklar da sağ-
lıyor. Ticari üyelerinin sayısını artır-
mayı ve bölge ekonomisinin gelişme-
sine katkıda bulunmayı amaçlayan 
SEB İdaresi, yerli ve yabancı devlet, iş 
ve kamu kurumları ile karşılıklı fayda 
sağlayan işbirlikleri kurmak için aktif 
olarak çalışma yürütüyor. Gelenek-
sel bir etkinlik haline gelen ve yabancı 
iş gruplarının temsilcileri tarafından 
katılım gösterilen Yıllık Uluslararası 
Ekonomi Forumu bunun kanıtı ola-
rak gösteriliyor.

SEB üyelerinin, bölgedeki giri-
şimcilik etkinlikleri, mülkiyet tü-
rüne bakılmaksızın, Tacikistan ver-
gi kanunundaki iki vergi türü hariç 
tüm vergilerden muaf tutuluyor. Ya-
bancı yatırımcılar tarafından elde 
edilen kâr ve yabancı para birimin-
de verilen yabancı çalışan maaşı, so-
runsuz bir şekilde vergisiz olarak 
yurt dışına aktarılabiliyor. Tacikis-
tan Cumhuriyeti’nin serbest ekono-
mik bölgeler hakkındaki 25 Mart 

2011 tarihli ve 700 numaralı kanunu 
ile SUGHD Serbest Ekonomik Böl-
gesi Yönetmeliği uyarınca, SEB ala-
nı Tacikistan Cumhuriyeti’nin güm-
rük bölgesinin bir parçası olarak ka-
bul ediliyor.

SEB İdaresi ve üyeleri tarafından 
yapılan endüstriyel ve inşaat ekip-
manlarının ve diğer gerekli malların 
serbest ekonomik bölge alanına itha-
li vergi ve gümrük vergisi alınmadan 
gerçekleştiriliyor. Tacikistan Cum-
huriyeti dışındaki malların serbest 
ekonomik bölge alanına yapılan ih-
racatına gümrükleme ücretleri hariç 
vergi ve gümrük vergisi alınmadığı gi-
bi ekonomik yasaklar ve kısıtlamalar 
bölgede uygulanmıyor.

Bu duruma bağlı olarak, SEB ala-
nındaki serbest gümrük bölgesi-
nin mevcut rejimi nedeniyle, yaban-
cı malların ithalatı ve depolanması 
gümrük vergisi ve katma değer vergi-
sinden muaf tutuluyor. SUGHD SEB 
gümrük kapısı gümrük işlemlerinin 
süresini büyük ölçüde kısaltırken, 
araçların güvenlik kontrol noktası 
modern muhasebe ve denetim siste-
mi ile donatılmış durumda.

SEB üyelerine sağlanan etkinlik ge-
liştirme fırsatlarından biri de yabancı 
ülke vatandaşlarını yönetim ve teknik 
pozisyonlarda işe alma hakkına sahip 
olmaları gösteriliyor. Ancak bu kap-
samda, yabancı uyruklu çalışan sayısı 
toplam çalışan sayısının yüzde 20’si 
ile sınırlandırılıyor.

SUGHD SEB üyeleri sadece ithal 
ikameci ürünlerin üretim faaliyet-
lerini yürütmekle kalmayıp, aynı za-

manda yabancı ülkeler ile ticari iliş-
kiler geliştiriyor. Halen, Kazakistan, 
Kırgızistan, Özbekistan, Afganistan 
ve Türkmenistan’a bölgeden ihracat 
yapılıyor. Rusya Federasyonu’nun gü-
ney bölgelerine ise ürün tedarikine 
yönelik görüşmeler sürüyor.

SUGHD SEB alanında imal edilmiş 
ürünlerin kalitesi de uzmanlar tara-
fından takdir edilirken, üretim hat-
larında da sürekli iyileştirmeler ger-
çekleştiriliyor. Üretim aşamasındaki 
personel ise sektörlerindeki gelişme-
leri takip edebilmeleri amacıyla dü-
zenli olarak yurtdışı eğitimlerine gön-
deriliyor. SEB üyelerine, yurt içinde 
ve dışında işgücü piyasalarına imka-
nı sağlamak için 2014 yılında Hucend 
şehrinde 400 öğrencinin eğitim gör-

düğü bir teknik yüksekokul kuruldu. 
Üniversite, yemek hizmeti, inşaat, 
BT programlama, otomobil tamiri ve 
otelcilik alanlarında kalifiye eleman-
lar yetiştiriyor.

Öte yandan bölgenin ulaşım ağı-
nı güçlendirmek için Spitamen-
SUGHD SEB-Istiklol demiryolu in-
şası için uluslararası finans kuru-
luşları ve potansiyel yatırımcılarla 
görüşmeler devam ediyor. Demiryo-
lu inşaatının,  bölgesel ve uluslarara-
sı ticaretin gelişmesine yeni bir ivme 
kazandırması ve Tacikistan’ın ulaşım 
imkanlarını artırması bekleniyor.  
Son olarak SEB üyeleri için önümüz-
deki dönemde, 'Tek Pencere' teme-
linde, iş desteği ve inovasyon merkezi 
kurulması planlanlanıyor.

S anay� ve t�caret sektörler�n�n, b�r ülken�n 
kalkınmasını destekleyen en öneml� unsurlar olduğu 
perspekt�f�nden hareket eden Tac�k�stan yönet�m�, 
bu v�zyon doğrultusunda ülke genel�nde serbest 
ekonom�k bölgeler oluşturmaya başladı. Tac�k�stan 

Cumhurbaşkanı Emomal� Rahmon’un konuşma ve mesajlarında 
�fade ett�ğ� g�b�; ekonom�y� gel�şt�rmek, ekonom�n�n çeş�tl� 
sektörler�ne yabancı yatırımcı çekmek ve Tac�k�stan’ın �hracat 
potans�yel�n� artırmak  amacıyla, bugüne kadar Tac�k�stan’da 
dört serbest ekonom�k bölge (SEB) kuruldu. Bu bölgeler arasında 
etk�nl�k açısından en �ler� düzeyde kabul ed�len �se Soğd Serbest 
Ekonom�k Bölges�.

SUGHD Serbest Ekonom�k Bölges� 
kapılarını yabancı yatırımcıya açıyor
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Türkiye-Tacikistan ticari ilişkileri 
1 milyar dolarlık potansiyele sahip   

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın 2003 yılında Tacikistan’a 
resmi ziyareti sırasında kuruluş pro-
tokolü imzalanarak oluşturulan Tür-
kiye-Tacikistan İş Konseyi, o günden 
bu yana Türkiye ile Tacikistan arasın-
da karşılıklı ticari ve ekonomik ilişki-
lerin geliştirilmesi için çalışıyor. 

Bu çerçevede, işadamları heyet ge-
zilerinin düzenlendiği Tacikistan’da 
iş forumları, ikili iş görüşmeleri, yu-
varlak masa toplantıları gibi etkinlik-
ler organize ediliyor. Duşanbe Tür-
kiye Büyükelçiliği ve Ticaret Müşa-
virliği işbirliği ile Tacikistan Ankara 
Büyükelçiliği, İstanbul Başkonsolos-
luğu ile birlikte Tacikistan’ı tanıtı-
cı toplantılar ve seminerler düzenle-
niyor. Tacik firma ve iş adamlarının 
Türkiye’deki çeşitli sektörlerdeki fu-
arlara katılımları destekleniyor.

Türk ürünler�n�n �majı 
Tac�k�stan’da güçlü 
Özellikle Avrupa menşeli ürünlerin 
piyasaya henüz geniş bir şekilde gir-
memiş olması, pazarda rakiplerimiz 
olan Çin, İran, Rusya menşeli ürünler 

karşısında başta tekstil, konfeksiyon, 
inşaat malzemeleri, kozmetik ve te-
mizlik ürünleri, gıda gibi bir çok ürün-
de yüksek kalite imajımız, Türk ürün-
lerinin pazardaki potansiyeli açısın-
dan önemli fayda sağlıyor.

Müteahhitlik sektöründe özellikle 
Asya Kalkınma Bankası, İslam Kal-
kınma Bankası, Avrupa İmar ve Kal-
kınma Bankası gibi uluslararası fi-
nans kuruluşlarınca finanse edilen 
yol, tünel, sulama kanalları, baraj gi-
bi altyapı projeleri  Türk firmalarımız 
için potansiyel oluşturuyor. 

Başta Rusya olmak üzere yurtdı-
şında çalışan 1 milyon Tacikistan va-
tandaşının da katkısıyla, Rusya ve 
Kazakistan gibi ülkelerde  petrol fi-
yatlarının yükselmeye devam etmesi 
halinde, tekrar eski iş hacimlerine ka-
vuşulması ve bu işadamlarının ülke-
lerine gönderdikleri dövizin artması 
sayesinde 2017-2018 döneminde Ta-
cikistan ekonomisinin kalkınmasın-
da olumlu etki beklemek mümkün.

2013 yılında 650 milyon dolar sevi-
yesine çıkan ancak bölgede yaşanan 
krizin de etkisiyle 2016’da 300 milyon 

dolar seviyesine inen Türkiye-Taci-
kistan ikili ticaret hacmimizin tekrar 
eski seviyelerine çıkacağı, hatta önü-
müzdeki 3-4 yıllık dönemde 1 milyar 
dolar seviyesine çıkma potansiyeline 
sahip olduğuna inancımız tam.

Tac�k�stan, Rusya’nın ana tedar�kç�s� 
Karşılıklı ticari ilişkilerimizde sevin-
dirici olan konu ise her iki ülke açı-
sından dengeli bir ticaret hacmimizin 
olması ve hatta Tackistan’ın ihraca-
tında Türkiye’nin ilk sıraya oturmuş 
olması. 

Tarım sektörü, başta meyve seb-
ze ve pamuk üretimi olmak üzere 
Tacikistan’da GSMH’nin ana kalemi-
ni oluşturuyor özellikle son iki yılda 
Rusya’nın Avrupa’dan ve Türkiye’den 
sebze meyve alımlarını durdurmasıy-
la Tacikistan, diğer Orta Asya ülkeleri 
gibi Rusya’nın ana tedarikçilerinden 
biri haline geldi. Türk firmalarının, 
bu kapsamda Tacikistan’da üretim 
yaparak mallarını Rusya’ya ihraç et-
meleri mümkün. 

Tac�k�stan ekonom�s� 
yen� fırsatlar barındırıyor  
Tacikistan’a coğrafi ve tarihi bağ-
larla yakın olan Özbekistan’da ye-
ni seçilen Cumhurbaşkanı Şevket 
Mirziyoyev’in ülkeyi dışa açma ve 
ekonomiyi canlandırma politikala-
rı; bu bağlamda 25 yıl aradan sonra 
Taşkent-Duşanbe uçak seferlerinin 
yeniden başlayacak olması, vizele-
rin karşılıklı olarak kaldırılması ni-
yetinin beyanı, ilave sınır kapılarının 
açılması gibi birçok gelişme, iki ülke 

arasındaki ticari ve ekonomik ilişki-
lerin geliştirilmesine ve dolayısıyla 
Tacikistan ekonomisinde yeni fırsat-
lara önemli katkıda bulunacak. Özbe-
kistan ile ilişkilerde yaşanan iyileşme 
sonucu, Özbekistan üzerinden geçen 
demiryolu gibi ulaşım koridorları-
nın yeniden açılmasıyla, başta tarım 
ürünleri olmak üzere Tacikistan’ın 
en önemli pazarlarından olan Rus-
ya, Kazakistan gibi ülkelere ihracatta 
önemli artış bekleniyor.

Tac�k�stan’ın en öneml� 
�hraç pazarı Afgan�stan 
Bin 300 kilometreye yakın sınırıyla 
güney komşusu Afganistan’ın özellik-
le Mezar-ı Şerif ve Kunduz gibi kuzey 
bölgelerine açılan kapısı konumun-
da olan Tacikistan’ın en önemli ihraç 
pazarlarının başında Afganistan ge-
liyor. Diğer taraftan, 2018-2019  dö-
neminde devreye girmesi planlanan 
ve Tacikistan ve Kırgızistan’da üre-
tilen elektriğin Pakistan ve Hindis-
tan gibi Güney Asya ülkelerine sevki-
yatını öngören, toplam 2 milyar  do-
lar bedelli CASA-1000 (Central Asia 
South Asia Electricity Transmission 
and Trade Project) projesi çerçeve-
sinde Tacikistan’ın bölgenin önemli 
elektrik enerji tedarikçisi haline gel-
mesi bekleniyor. 

Türk�yel� müteahh�t ve �hracatçılar 
�ç�n �ş potans�yel� büyük 
Ayrıca, bir süre önce İtalyan Salini 
İmpregilo firmasına ihale edilen top-
lam 3600 MW gücünde ve 4 milyar 
dolar değerindeki ROGUN barajı pro-
jesinde Türkiyeli müteahhitlere alt 
yüklenici konumunda, Türkiye ihra-
catçısına da tedarikçi olarak önemli iş 
potansiyeli bulunuyor. 

Son yıllarda dünyanın birçok böl-
gesinde olduğu gibi Çin Halk Cum-
huriyeti, Tacikistan da dahil olmakla 
Orta Asya ülkelerinde etkin bir konu-
ma geldi. Çin ile Tacikistan ve Orta 
Asya’da rekabet edebilmek için Türk 
Eximbank tarafından Türk ihracat-
çı, yatırımcı ve müteahhitlere yönelik 
düşük maliyetli kredi fırsatlarının ge-
liştirilmesi büyük önem taşıyor. 

Türkiye’den Tacikistan’a ve diğer 
bölge ülkelerine ihraç edilen mallar 

Rusya’nın Türk�ye’den 
sebze meyve alımını 
durdurmasıyla 
Tac�k�stan, Rusya’nın ana 
tedar�kç�ler�nden b�r� 
oldu. Türk f�rmalarının, bu 
kapsamda Tac�k�stan’da 
üret�m yaparak mallarını 
Rusya’ya �hraç etmeler� 
mümkün. 

MAHMUT ER / DEİK Türkiye-Tacikistan İş Konseyi Başkanı
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çoğunlulukla karayolu ile nakledilir-
ken, bu yol üzerinde transit geçiş ya-
pılan ülkelerdeki geçiş ücretlerinin 
yüksekliği sebebiyle çok yüksek be-
deller ödeniyor, bu da yükte ağır pa-
hada hafif olarak bilinen inşaat mal-
zemeleri, mobilya gibi bir çok üründe 
rekabet imkanımızı ortadan kaldırı-
yor. Bu konu, uzun yıllardır bölgeye 
olan ihracatımızın önündeki en bü-
yük engellerden biri.

2017’de Tac�k�stan’a Cumhurbaşkanı 
düzey�nde z�yaret gerçekleşt�r�lecek   
Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu’nun sekiz yıl aradan son-
ra Ekim 2016’da Taickistan’a yaptı-
ğı resmi ziyaret ile önümüzdeki gün-
lerde  Başbakan Yardımcısı Tuğrul 
Türkeş’in Hükümetlerarası Karma 
Ekonomik Komisyon (KEK) toplan-
tısı vesilesiyle yapacağı resmi ziyaret 
ile bu çerçevede DEİK/Türkiye-Taci-
kistan İş Konseyi olarak düzenleye-
ceğimiz Türkiye-Tacikistan İş Foru-
mu ve firmalar arasında ikili görüş-
meler gibi gelişmeler, Tacikistan’la 
olan ticari ve ekonomik ilişkilerimi-
zin daha da üst seviyeye çıkarılma-
sına katkı sunacak.  Ayrıca, 2017 yı-
lı içinde Cumhurbaşkanı düzeyinde 
resmi bir ziyaretin gerçekleşmesi, bu 

katkıyı zirveye taşıyacaktır. 
Yeni dönemde ilişkileri derinleş-

tirmek bağlamında, diğer Orta Asya 
ülkelerindeki başarılı örneklerde ol-
duğu gibi Tacikistan’da da bir Türk 
bankasının açılması, Tacikistan’a ih-
racat yapan, yatırımı bulunan Türk 
firmalarının para transferinden pro-
je finansmanına kadar birçok konuda 
işlerini kolaylaştıracak.

Türkiye ve Tacikistan Merkez Ban-
kaları arasında varılacak bir anlaşma 
ile karşılıklı ticarette yerel para bi-
rimleri Türk lirası ve Tacik somonisi-
nin  kullanılabilmesinin sağlanması 
yine ticaret hacmimizi, ihracatımızı 
ve Tacikistan dış ticaretinden aldığı-
mız payı artıracak.

Öte yandan, son dönemde Duşan-
be-İstanbul uçak sefer sayılarının 
artması ve bilet fiyatlarının ucuzla-
ması ile Tacikistan’dan Türkiye’ye 
gelecek turist sayısının artacağı tah-
min ediliyor. Bunun yanı sıra, bizlere 
çok benzeyen kültürü, misafirperver 
halkı, doğal güzellikleri ve tarihi zen-
ginliği ile Tacikistan Türkiye vatan-
daşları için cazip, görülmesi gereken 
bir destinasyon konumunda.

Üç milyon nüfusu ile bir tarım, sa-
nayi ve ticaret bölgesi olan Kuzey 
Tacikistan, Fergana vadisinin Taci-

kistan bölümünü teşkil eden Sughd 
vilayetinin merkezi Khujand şehri-
ne doğrudan uçuşların başlatılma-
sı, Tacikistan’ın bu bölgesi ile ticari 
ilişkilerimizi ve turizmin gelişmesi-
ni sağlayacak. DEİK / Türkiye-Taci-

kistan İş Konseyi olarak bizler sürekli 
yeni çalışmalar yaparak, Türkiye-Ta-
cikistan ticari-ekonomik ilişkilerini 
her gün daha iyiye götürmek için ça-
baladığımızı bir kez de buradan ifade 
etmek isteriz.
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Know-how ihtiyacı Tacikistan’ı 
yatırımlar açısından ca zip kılıyor 

Gelişme eğilimine 2000’li yıllardan 
itibaren giren Tacikistan’da teknik 
yetersizlikler sebebiyle tarım, altyapı 
ve madencilik sektörlerinde önemli 
yatırım potansiyeli bulunuyor. Ülke-
nin siyasi ve ekonomik yapısına ba-
kıldığında; Sovyetler Birliği’nden ay-
rılarak,1991 yılında bağımsızlığını 
kazanan Tacikistan, 1992-1997 döne-
mini iç savaşla geçirirken, 1999 yılın-
da yapılan Anayasa değişikliğinden 
bu yana çift meclisli parlamento ya-
pısına sahip olarak yönetiliyor. Parla-
mentonun alt kanadı olan Temsilciler 
Meclisi’nde görev süreleri beş yıl olan 
63 üye yer alıyor. Parlamentonun üst 
kanadı Meclis’i Milli’de ise 33 üye bu-
lunuyor.

Seçimle belirlenen cumhurbaşka-
nını görev süresi yedi yıl ve bir cum-
hurbaşkanı en fazla iki dönem için 
seçilemiyor. Mevcut Cumhurbaşka-
nı İmamali Rahmon yapılan seçimde 
yüzde 83.6 oy alarak ikinci kez seçil-
di. Tacikistan idari olarak; Sughd ve 
Khatlon vilayetleri ile Badahşon Vila-
yeti ve Duşanbe'ye bağlı şehirler özerk 

yönetimleri ile ayrılmış durumda.Ül-
kede 62 bölge ve 368 belde bulunuyor.

İşç� döv�zler� ekonom�y�
daha hareketl� kılıyor
Bağımsızlığını kazandıktan sonra bir 
yandan ekonomik bağımsızlığı için 
uğraşan diğer yandan da iç savaşa ma-
ruz kalan Tacikistan’da ekonomi süb-
vansiyon ve devlet yardımlarının ke-
silmesiyle zorlu bir sürece girdi. Ülke 
ekonomisi, bağımsızlığını kazandık-
tan 10 yıl sonra toparlanma eğilimine 
başladı. Genel olarak dünya üzerin-
de yaşanan talep daralması yanı sı-
ra Rusya’daki işçilerden gelen döviz 
akışındaki kesinti Tacikistan ekono-
misinin 2015 yılında keskin bir daral-
ma yaşamasına yol açtı. Buna karşılık 
Rusya’nın 2016 yılının ilk yarısında 
göçmen işçi politikasını yumuşatma-
sıyla birlikte, ülkeye gelen işçi döviz-
leri yüzde 19 gibi yüksek oranlı artış 
gösterdi. Yine bu dönemde küresel ta-
lepteki canlanma, üretim atışını da 
beraberinde getirdi.

Dünya Bankası’nın 2016 yılı ülke 

raporuna yer alan bilgilere göre, Ta-
cikistan ekonomisinde tarım, yüzde 
20’lik GSYİH payı ve istihdama yüz-
de 53’lük katkısıyla en önemli sektör 
olarak yer alıyor. Ancak, teknik ekip-
man ve teknoloji yetersizliği sebe-
biyle düşük olan verimlilik, ülkede bu 
alanda önemli bir gelişme potansiyeli 
olarak gösteriliyor. İhracatında Sov-
yet döneminden  kalan ‘küresel uz-
manlaşma’ geleneğini devam ettiren 
Tacikistan’da öne çıkan ihraç ürün-
leri alüminyum ve pamuk. İthalatta 
ise petrol, giyim ürünleri, taşıtlı ma-
kineler ve elektrikli ekipmanları dik-
kat çekiyor.

Tacikistan, tekstil alanında üreti-
mi fazla olmayan ve genel olarak teks-
til (özellikle giyim) ürünlerini ithal 
eden bir ülke. 2015 yılında, ülkenin  
önde gelen dış ticaret partnerlerin-
den İsviçre tarafından finanse edilen 
ülkenin tekstil ihracatındaki rekabet 
gücünü artırmak amacıyla özel firma 
ve KOBİ’lere destek için Tacikistan 
Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanlığı 
ile Uluslararası Ticaret Merkezi tara-

fından beş yıllık bir Giyim ve Tekstil 
Stratejisi Planı hazırlandı.

Tacikistan sanayisinin başlıca 
ürünleri: alüminyum, metalürji ve 
madencilik ve tekstil hammaddesi 
olup, bunların yanında ülkenin kuze-
yinde ve güneyinde doğalgaz ve petrol 
üretimi gerçekleştiriliyor.

Döv�z kazancının yüzde 70’�n�
tek başına TALCO karşılıyor
Kamu işletmesi olan TALCO, 
Tacikistan’ın en büyük sanayi kuru-
luşu ve alüminyum üretim tesisi. Ül-
kedeki birincil ve ikincil derece alü-
minyum üretiminde gerekli ham-
maddeler, Azerbaycan, Ukrayna, 
Rusya ve Kazakistan’dan ithal edili-
yor. Ülkenin döviz kazancının yüzde 
70’ini sağlayan TALCO, 2016’nın ilk 
çeyreğinde önceki yılın aynı dönemi-
ne oranla, birincil alüminyum üreti-
mini yüzde  13.6 artırdı.

Tarımda olduğu gibi madencilik-
te de know-how eksikliği sebebiy-
le Tacikistan’da bu alanda çok fazla 
ilerleme kaydedemedi. Tacikistan’da 
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özellikle ulaşım imkanlarının kısıtlı 
olması sebebiyle zengin kömür yatak-
ları istenilen ölçüde değerlendirile-
miyor. Son zamanlarda sanayi tesis-
lerinde üretim maliyetini düşürmek 
için doğal gaz yerine kömür kulla-
nılmaya başlanan Tacikistan’da, en 
önemli maden işletmesi ise İngiliz 
ortaklı altın madeni şirketi DARVAZ 
olarak gösteriliyor.

İnşaat yatırımı beklen�yor
İnşaat sektörü, Tacikistan’ın dış ya-
tırım çekmeyi hedefl ediği başlıca 
sektörlerden birisi konumunda bu-
lunuyor. Bu amaçla devlet; mülkiyet 
haklarının genişletilmesi, vergilen-
dirmede kolaylık ve elektronik siste-
me geçiş gibi reformlar gerçekleştir-
di. Tacikistan’da sektörün ana müşte-
risi devlet olmakla birlikte, bütçenin 
yetersiz ve kaynakların kısıtlı olması 
nedeniyle yatırımlar İslam Kalkınma 
Bankası ve Dünya Bankası gibi ulus-
lararası kuruluşlar tarafından finan-
se ediliyor. Ülkenin çoğunluğu Sov-
yet döneminden kalmış olan binaları, 
dağlık bölgelerinin çokluğu nedeniyle 
duyduğu yol ve köprü ihtiyacı ve alt-
yapı yetersizliği sebebiyle elektrifi-
kasyon, havaalanı ve hidroelektrik 
santrali inşası gibi geniş yatırım ve 
proje imkanları bulunuyor.

Aynı zamanda, hidroelektrik ener-
ji potansiyeli çok yüksek bir ülke olan 
Tacikistan’da kalkınma sürecinde te-
mel unsurlardan birisi olarak, bu po-
tansiyelin değerlendirilmesine ça-
lışılıyor. 2015 yılında 1.7 milyar do-
larlık HES projesi tamamlanırken, 
devam eden projelerin değeri ise 268 
milyon dolar düzeyinde bulunuyor. 
Ülkenin doğalgaz ve petrol üretimi 
kendi ihtiyacını karşılayamayacak 
seviyede ve enerji alanında başlıca 
yatırımlar; Rusya, İran ve Çin tarafın-
dan gerçekleştiriliyor.

Tacikistan, vergilendirme ve öde-
me kolaylıklarının yanında yatırım 
çekmek ve ülkenin ekonomik kalkın-
masını desteklemek amacıyla ser-
best bölgeler oluşturmuş durumda. 
Bu bölgelerin yasal zeminini ise Ser-
best Bölgeler Yasası oluşturuyor. Söz-
konusu yasa uyarınca; tüm ekonomik 
faaliyetler serbest bölgelerde gerçek-
leştirilebilmekte ve serbest bölgenin 
kullanım amacına göre serbest bölge-
ler 50 yıla kadar faaliyette bulunabi-
liyor. Serbest bölgede yatırım yapan 
firmaların hakları ise devlet garantisi 
altında ve Tacikistan topraklarındaki 
yabancı yatırımlar millileştirilemi-

yor. Serbest bölgede faaliyet gösteren 
firmalar gelirlerini yurtdışına aktara-
bilirken, serbest bölgenin tasfiye edil-
mesi halinde, burada faaliyet göste-
ren firmaların hakları da devlet tara-
fından korunuyor.

Serbest bölgeye ithal edilen mallar 
gümrük vergisinden muaf tutulur-
ken, buradan yapılan ihracattan da di-
ğer vergiler ve gümrük vergisi alın-
mıyor. Firmalar, sosyal vergiler hariç, 
tüm vergilerden muaf tutuluyor.

Yabancıya eş�t hak sunuluyor 
Ülkedeki yabancı yatırımcılar, Ta-
cik yatırımcılarla eşit haklara sahip-
ler ve yatırımcıların tüm hakları ile 
yasal çıkarları, Tacikistan devletinin 
garantisi altında. Tacikistan ülkeye 
yatırım çekmek için yaptığı düzenle-
meler sonucu Dünya Bankası’nın İş 
Yapma Kolaylığı Raporu’nda yükse-
len bir grafiğe sahiptir olup, 2016 yılı 
raporunda önceki yıla göre 6 basamak 
yükselerek, 132’nci sırada yer aldı. 
Dünya Ekonomik Forumu’nun Küre-
sel Rekabet Gücü 2016 Raporu’nda 
ise Tacikistan, 140 ülke içinde 80’in-
ci sırada bulunuyor. Türkiye ile 
Tacikistan’ın ticari ilişkilerinde den-
ge, genellikle Tacikistan lehine bir 
seyir izliyor. Üretilen alüminyumun 
yüzde 99’u Hollanda ve Türkiye’ye sa-
tılıyor. Karşılığında Türkiye’den baş-
lıca tekstil-giyim, temizlik ürünleri, 
elektrikli aletler, mobilya ve inşaat 
malzemesi gibi ürünler ithal ediliyor.
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TALKO, ülke sanay� üret�m�n�n 
%36’sını tek başına gerçekleşt�r�yor

Tacikistan’ın en güçlü sanayi tesis-
lerinden biri olan Tacik Alüminyum 
Fabrikası, çağın üretim koşullarına 
ayak uydurabilmek amacıyla 2007 yı-
lında Devlet Üniter İşletmesi (TAL-
KO) haline dönüştü. Fabrikanın tasa-
rım kapasitesi 360 bin ton prebaked 
(önceden pişmiş) anot üretimiyle bir-
likte 517 bin ton/yıl alüminyum olup, 
işletmede 12 elektroliz atölyesi bina-
sı, iki dökümhane ve üç atölye kapsa-
mında prebaked anot imalatı birim-
leri yer alıyor. Tek başına ülke sanayi 
üretiminin yüzde 36’sını gerçekleş-
tiren TALKO, her yıl ortalama 9 mil-
yon doları aşan yatırımıyla, üretimi-
nin yüzde 33’ünü ihraç ederek ülkenin 
en büyük ihracatçısı olma özelliğini de 
sürdürüyor.

Yaklaşık 10 bin kişinin istihdam 
edildiği TALKO’da daralan küresel 
pazara rağmen yapılan modernizas-

yon yatırımları köklü bir kalıcılığın te-
mel argümanı olarak gösteriliyor. Bu 
anlayış kapsamında TALKO maliyet-
lerin düşürülmesi ve yenilenme çalış-
maları kapsamında, yerli kömürden 
sentez gazı üretimi için beş gaz üretim 
ekipmanını devreye alarak, doğalgaz 
yerine bu ürünü kullanmaya başladı 
ve dört yıllık zaman diliminde 64 mil-
yon dolar gelir elde etti. Aynı zamanda 
refrakter malzeme üretimi de yapan 
TALKO, bu sayede de yıllık 20 milyon 
Somoni civarında tasarruf sağlıyor.

Şirket, 2017 yılında ise kok kömü-
rü elde etmek amacıyla 500 bin ton/
yıl kapasiteli Kömür İşleme Fabrikası 
kurmayı planlıyor. Öte yandan, TAL-
KO, yatırımını sürdürdüğü yeni kimya 
işletmelerinin devreye girmesiyle bir-
likte sadece kendi ihtiyaçlarını karşı-
lamakla kalmayıp, bu alandaki üreti-
minin yüzde 20’sini ihraç edecek.
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Sürdürülebilir kalkınma için suya önem veriliyor

Sürdürülebilir kalkınma için su kay-
naklarının kullanımına önem veren 
Tacikistan, bu konudaki kararlılığını 
BM nezdinde de gösteriyor. 21 Ara-
lık 2016 tarihinde BM Genel Kurulu 
oy birliği ile 177 BM üye devleti tara-
fından desteklenen 2018-2028 Ulus-
lararası Eylem 10 Yılı ‘Sürdürülebi-
lir Kalkınma İçin Su’ başlıklı karara 
ilişkin ilk girişim, Tacikistan Cum-
huriyeti Cumhurbaşkanı Emomali 
Rahmon tarafından, Kore Cumhuri-
yetinde gerçekleştirilen 7. Dünya Su 
Forumu sırasında başlatıldı.

Karar (OP3) uyarınca, 2018 ile 
2028 arasındaki dönem, 22 Mart 

2018’de başlayacak ve 22 Mart 
2028’de (22 Mart-Dünya Su günü) 
sona erecek şekilde belirlendi. Su 
Forumunda konuşan Cumhurbaş-
kanı Emomali Rahmon, konuya ver-
diği önemi, “Mali ve ekonomik kriz, 
nüfus artışı, iklim değişikliği, doğal 
hidrometeorolojik olaylarda artış, 
su kıtlığı ve sonuç olarak yükselen 
yoksulluk seviyesi, salgın hastalık-
ların yayılması, çocuk ve anne ölü-
mü dahil modern küresel zorluklar 
ve tehditler hala daha fazla çaba gös-
termemiz ve ilgili önlemleri alma-
mız gerektiğine işaret ediyor” şek-
linde özetledi.
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Tacikistan Cumhuriyeti’nde diğer 
enerji kaynaklarının yetersiz olma-
sı nedeniyle ülkenin elektrik enerji-
si ihtiyacının yüzde 98’i hidroelekt-
rik santralleri aracılığıyla karşılanı-
yor. Ülke, 527 milyar kilovatsaat HES 
potansiyel ile kendi ihtiyacını karşı-
layabildiği gibi aynı zamanda kayda 
değer bir ihracat kalemine de sahip. 
Son yıllarda tamir edilen ve moder-
nizasyonu gerçekleştirilen santral-
ler arasında,  Varzob 7.3 MW, Pamir-1 
14 MW ve Nurek 3 bin MW’lik kuru-
lu güce sahip. Aynı zamanda ülkenin 
çeşitli bölgelerinde, küçükten büyü-
ğe çeşitli ölçeklerde yeni HES inşaat-
ları da devam ediyor. 

Tacikistan’ın bağımsızlığını ka-
zandığı 1991 yılından bu yana Rusya 
Federasyonu, İran İslam Cumhuri-
yeti ve Çin Halk Cumhuriyeti ile iş-
birliği içinde 670 MVt gücünde Sang-
tuda-1, 220 MVt gücünde Sangtuda-2 
HES’leri ve 400 MVt gücündeki Du-
şanbe şehri Termik Elektrik Santra-
li inşa edilip işletmeye alındı. Bu çer-
çevede, Rogun HES’i de Tacikistan 

enerjisi açısından büyük önem ta-
şıyor. Rogun HES, her biri 600 MVt 
olan altı türbiniyle toplam 3 bin 600 
MVt güce sahip olup, baraj yüksek-
liği 335 metre, su toplama hacmi ise 
13.3 kilometreküp seviyesinde. Yıl-
lık elektrik üretim kapasitesi 13 mil-
yar kilovatsaat olan barajın inşasın-
da 71 milyon metreküp taş/toprak ve 
2.5 milyon metreküp beton kullanıldı. 
Ülkede, birleşik ve tek bir enerji siste-
mi oluşturulması amacıyla son birkaç 
yıl içinde Yug-Sever (500kV, 263 km) 
ve Lolazor-Hatlon (220 kV, 53,3 km) 
yüksek gerilimli elektrik iletim hatla-
rı kurulurken, eş zamanlı olarak baş-
ka bazı yüksek gerilimli elektrik ile-
tim hatları kurulumu projelendirildi.

Enerj�s�n� �hraç ed�yor
Afganistan’a  elektrik enerjisi ihra-
catı amacıyla 2012 yılında Sangtuda 
- Puli Humri (220 kVt) elektrik ile-
tim hattı işletmeye alındı. Yine bu 
çerçevede Orta Asya ile Güney As-
ya Bölgeleri arasında enerji köprü-
sü inşasının (CASA-1000) da büyük 

bir öneme sahip olduğu kaydedili-
yor. Bu projenin hedefi Tacikistan ve 
Kırgızistan’dan Afganistan ve Pakis-
tan enerji piyasalarına elektrik ihra-
catının hacmini arttırmak olan pro-
jenin gerçekleşmesi, ticaretin ve sı-
nai ürün üretiminin gelişmesi için 
itici rol oynayacak ve belirtilen böl-
gede enerji güvenliğinin sağlanma-
sına yardımcı olacak. Bunların yanı 
sıra, küçük ve orta ölçekte HES’lerin 
inşasının gelişim süreciyle ve bölge-
sel karakterde büyük HES’lerin inşa 
edilmesiyle birlikte güneş ve rüzgâr 
enerjisinin kullanılma imkânları da 
hayata geçiriliyor. 

Türkmenistan’dan başlayıp, Özbe-
kistan, Tacikistan ve Kırgızistan top-
raklarından geçen ‘Orta Asya-Çin’ 
ana boru hattı döşenmesine ilişkin 
projenin 400 kilometreden fazla kıs-
mının Tacikistan’dan geçmesi de ül-
keye ayrı bir değer katıyor. Tüm bu 
gerçekleştirilmekte olan projelerin 
yanı sıra bölgesel işbirliğine katkı-
da bulunacak olan, ‘Tacikistan-Af-
ganistan-Türkmenistan’ (500 kV) 

yüksek gerilimli elektrik iletim hat-
tı, ‘Tacikistan-Afganistan-İran’ (500 
kV) yüksek gerilimli elektrik iletim 
hattı ve Afganistan-Tacikistan gaz 
boru hattı projelerinin de yine Taci-
kistan için büyük önem taşıdığı vur-
gulanıyor.

Ü lken�n ekonom�k 
ve sosyal 
kalkınmasında 
enerj�n�n oynadığı 
öneml� rolü d�kkate 

alan Tac�k�stan Hükümet�, enerj� 
sektöründek� sorunları çözmek 
amacıyla b�r d�z� önlemler aldı. 
Hükümet aynı zamanda, bunu 
gerçekleşt�rerek; hem enerj� 
bağımsızlığına kavuşmayı hem 
de devlet�n gıda güvenl�ğ�n�n 
sağlanması g�b� stratej�k 
hedeflere ulaşmayı öngörüyor. 
Enerj� bağımsızlığının sağlanması 
çalışmaları kapsamında; 
h�droelektr�k santraller�n�n 
tam�r, modern�zasyon ve 
�nşaatlarını sürerken, ülke �ç�nde 
elektr�k dağıtım şebekeler�n�n 
gel�şt�r�lmes� ve b�lahare ulusal 
elektr�k enerj� s�stemler�n�n 
bölgen�n d�ğer ülkeler�yle 
bağlanması �ç�n gerekl� önlemler 
de alınmaya devam ed�l�yor.

Tac�k�stan,  bölgede öneml� 
b�r enerj� kor�doru oluyor   ,   
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S�lkcoat, ürünler�n� komşu 
ülkelere �hraç ed�yor 
Silkcoat Duvar Kaplamaları Sanayi, 
Tacikistan’da yaptığı üretimi, 70 mil-
yonluk nüfusa sahip Afganistan, Ka-
zakistan ve Kırgızistan’a ihraç edi-
yor. Çolakoğlu Grup bünyesinde faa-
liyet gösterdiklerini anlatan Silkcoat 
Duvar Kaplamaları Yönetim Kurulu 
Başkanı Akif Çolak, üretime ipek sı-
vayla başladıklarını bildirdi. Çolak, 
günümüzde ise sekiz ülkedeki üre-
tim tesisleriyle 62 ülkeye, mineral sı-
va, inşaat boyaları, sentetik boyalar, 
vernikler, dekoratif dış cephe duvar 
kaplamaları, efekt iç cephe boyaları 
ve silkoterm dış cephe ısı yalıtım sis-
temi ihraç ettikleri bilgisini verdi.

"Komşu ülkelerdek� 70 m�lyonluk 
nüfus, yatırımı beraber�nde get�rd�"
Tacikistan’da Hujend şehrinde, yıllık 
4 bin 500 tonluk üretim gerçekleştir-
diklerini kaydeden Akif Çolak, toplam 
nüfusun 70 milyona ulaştığı, Afganis-
tan, Kazakistan ve Kırgızistan’a yö-

nelik ihracat olanaklarını göz önünde 
bulundurarak bu ülkede yatırımı ter-
cih ettiklerinin altını çizdi. Orta va-
dede cam mozaik üretimine başlama 
planlarının bulunduğunu açıklayan 
Çolak, dünya genelinde yaşanan ge-
nel talep daralmasına rağmen, sektör-
de büyeminin devam edeceği öngörü-
sünde bulundu. Tacikistan’da bir çok 
alanda yatırım imkanı bulunduğunu 

sözlerine ekleyen Çolak, Türkiye ile 
Tacikistan arasındaki ticaret hacmi-
nin de rahatlıkla arttırılabilecek po-
tansiyele sahip olduğunu dile getirdi.

 «Silkcoat»  
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“Tacikistan için kapasite artırımına gideceğiz”
Yapı kimyasallarında Tacikistan’ın 
başkenti Duşanbede ‘Arsecol’ marka-
sı ile 2003 yılından beri faaliyet gös-
teren  TEHNOHIM, hem  Tacikistan 
pazarındaki artan talebi karşılamak 
hem de Afganistan pazarına açılmak 
için kapasite artırımına gitmeye ha-
zırlanıyor. Tacikistan’daki fabrikala-
rında 2004 yılında yapı kimyasalları 
üretimine fayans seramik yapıştırı-
cıları, mermer ve granit yapıştırıcıla-
rı, tamir harçları ve sıvaları ile başla-
yan daha sonra ürün yelpazesini  boya 
ve dekoratif dış cephe sıvaları ve son 
olarak  dış cephe yalıtım sistemini  ek-
leyen firma, üretim ve dağıtım ağıyla 
Tacikistan’ın tüm bölgelerine  ürünle-
rini ulaştırıyor.

TEHNOHIM Genel Müdür İrfan 
Güven,   bu alanda  yatırımın olmama-
sı ve hammadde teminindeki kolay-
lık nedeniyle  Tacikistan’da yatırım 

yaptıklarını anlattı. Tacikistan’da in-
şaat sektörünün büyük fırsatlar sun-
duğunu kaydeden Güven, Afganistan 
pazarına da girmeyi hedefl edikleri-
ni açıkladı. Güven, “Mevcut kapasi-
temiz Tacikistan pazarı için yeterli. 
Afganistan pazarı için istihdam sağ-
layarak, kapasite artışına gideceğiz. 

Yatırım olarak da 2017 yılı içinde de-
koratif dış cephe ile ilgili ufak bir ya-
tırımız olacak. İnşaat malzemeleri 

pazarlaması konusunda da ilave ça-
lışmalar yapmayı planlıyoruz” ifade-
lerini kullandı.

Şu an �nşaat sektöründe 
genel b�r talep daralması 
var. Ancak bu kısa 
zamanda aşılacak. Yan� 
yapı malzemeler� pazarı 
�st�krarlı büyüyecek. 
Dolayısıyla yatırımlarımızı 
ertelem�yoruz. 
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