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1.

GENEL BİLGİLER

Başlıca Sosyal Göstergeler
Resmi Adı

Özbekistan Cumhuriyeti

Yönetim Biçimi

Cumhuriyet

Resmi Dili

Özbekçe (Resmi dil), Rusça

Başkent

Taşkent

Yüzölçümü

447 400 km²

Nüfus

34,4 milyon

Dini Yapı

Müslüman %88, Ortodoks %9, Diğer %3

Büyük Kentler

Taşkent, Namangan, Semerkant, Andican, Buhara

Cumhurbaşkanı

Şavkat Mirziyoyev

Para Birimi

Som

Üyesi Olduğu Başlıca Uluslararası Kuruluşlar
Asya Kalkınma Bankası, Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı,
Bağımsız Devletler Topluluğu, Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi, Avrupa Yatırım ve Kalkınma
Bankası, Ekonomik İşbirliği Örgütü, Tarım ve Gıda Örgütü, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı,
Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, Uluslararası Ticaret
Odası-Ulusal Komiteler,Uluslararası Temiz Ulaştırma Konseyi, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay
Hareketi, Uluslararası Kalkınma Birliği, İslami Kalkınma Bankası, Uluslararası Tarımsal Kalkınma
Fonu, Uluslararası Finans Kurumu, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu,
Uluslararası Çalışma Örgütü, Uluslararası Para Fonu, Interpol, Uluslararası Olimpiyat Komitesi,
Uluslararası Standartlar Teşkilatı, Uluslararası Telekomünikasyon-Uydu Örgütü, Uluslararası
Haberleşme Birliği, Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı, Bağlantısızlar Hareketi, İslam İşbirliği
Teşkilatı, Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü,
Barış için Ortaklık, Şanghay İşbirliği Örgütü, Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Ticaret ve
Kalkınma Konferansı, Birleşmiş Milletler EğitimBilim ve Kültür Örgütü, Birleşmiş Milletler
Endüstriyel Gelişme Örgütü, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü, Dünya Posta Birliği, Dünya
Gümrük Örgütü, Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Fikri Mülkiyet
Teşkilatı, Dünya Meteoroloji Örgütü, Dünya Ticaret Örgütü-gözlemci

Coğrafi Konum
Orta Asya’nın merkezinde bulunan Özbekistan’ın komşuları Kazakistan, Kırgızistan,
Tacikistan, Afganistan ve Türkmenistan olup yüzölçümü 447 400 km2’dir. Ülke güneybatıdaki
Ceyhun (Amuderya) ile kuzeydoğudaki Seyhun (Sırderya) ırmakları arasında uzanan toprakların
büyük bölümünü kapsar. Ülkenin kuzey ile güney ucu arası 925 km, doğu ile batı ucu arası 1 400
km olup, sınırlarının toplam uzunluğu 6 221 km’dir. 1936’da kurulan Karakalpakistan Özerk
Cumhuriyeti ile birlikte Özbekistan, 13 bölgeye ayrılmıştır. Bu bölgeler: Andican, Buhara, Cizzah,
Kaşkaderya, Namangan, Semerkant, Surhanderya, Sırderya, Taşkent, Fergana, Harezm ve Nevai
bölgeleridir.
Topraklarının %46’sı yayla ve bozkırlardan ve %41’i de çöl ve diğer arazi tiplerinden oluşan
Özbekistan’ın toplam kara alanlarının %3’ü orman ve koruluk, %10’u ise tarıma elverişlidir.
Ekilebilir alanların yaklaşık %95’i ise sulanabilmektedir. Bu özelliği ile Özbekistan, Orta Asya
cumhuriyetleri arasında en iyi sulu tarım yapılabilen ülke konumundadır.
Siyasi ve İdari Yapı
Demokratik sistemi yerleştirmek için çok partili sisteme geçilmesine yönelik olarak
alternatif partilerin kurulması için gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Aralık 1994’de ilk çok partili
demokratik seçimler yapılarak mevcut meclis oluşturulmuştur.
2004 yılında yapılan bir yasal düzenlemeyle, Özbekistan’da yasama organı olarak; Yüksek
Meclis, 150 üyeli Yasama Meclisi ve 100 üyeli Senato olarak yeniden şekillendirilmiştir. Senatoya;
Karakalpakistan Cumhuriyeti, Taşkent Şehri ve diğer 12 vilayetten 6’şar senatör (toplam 84 senatör)
seçilmekte, kalan 16 senatör de Cumhurbaşkanı tarafından tayin edilmektedir. 150 kişilik Yasama
Meclisi’nin 135 milletvekilliği için siyasi partilerden seçim sonucuna göre belirlenmektedir. Daha
önce belirlenen 15 sandalye ise Özbekistan Ekoloji Hareketi’ne verilmiştir.
Meclis; dar bölge seçim sistemine göre siyasi partilerin katıldığı oylamalar sonucunda
seçilen milletvekillerinden oluşmaktadır. Görev süresi beş yıl olan Meclis, bir sonraki Meclis
oluşuncaya kadar görevine devam etmektedir. Seçim günü 25 yaşını doldurmuş olan ve en az beş
yıl süreyle Özbekistan’da daimi ikamet eden Özbek vatandaşları milletvekili seçilme hakkına
sahiptir. Milletvekilleri bilimsel ve pedagojik faaliyetin dışında ücret karşılığı başka bir faaliyette
bulunamamaktadır.

Senato; bölgesel temsil esasına göre seçilen 100 senatörden oluşur. Karakalpakistan Cokarı
Kengesi (Yerel Meclis), 12 vilayet ve Taşkent Şehrine bağlı şehir ve ilçe meclislerine seçilen yerel
meclis vekilleri tarafından yapılan ortak toplantılarda, gizli oylama ile 6’şar kişi (toplam 84) Senatör
olarak belirlenmektedir. Bakiye 16 senatör ise Cumhurbaşkanı tarafından bilim, sanat, edebiyat,
ekonomi ve diğer alanlarda önemli konuma sahip, saygın kişiler arasından atanmaktadır. Senato’da
bölgesel, siyasi ve diğer esaslara dayalı gruplar oluşturulamaz. Görev süresi beş yıl olup yeni Senato
oluşturuluncaya kadar göreve devam eder. Seçim günü 25 yaşını doldurmuş, beş yıl daimi olarak
ikamet eden Özbek vatandaşları senatör olma hakkına sahiptir. Dokunulmazlık hakkına sahip olan
Senato üyeleri, suçlanamaz, gözaltına alınamaz ve yargılanamazlar. Senato’da daimi olarak görev
yapacak senatör sayısı toplam üyenin ¼’ünü geçemez, daimi çalışacak senatörler bilimsel ve
pedagojik faaliyetin dışında ücret karşılığı herhangi bir gelir getirici işle meşgul olamazlar.
Bakanlar Kurulu; başbakan, başbakan yardımcıları, bakanlar ve devlet komitesi
başkanlarından oluşur. Karakalpakistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Başkanı da Bakanlar Kurulu
üyeleri arasında yer almaktadır. Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı ve Yüksek Meclis’e (Yasama
Meclisi ve Senato) karşı sorumludur. Bakanlar Kurulu, seçimlerin ardından kurulan yeni Yüksek
Meclis’e istifasını sunar. Yeni yapılan genel seçimlerin ardından başbakan adayı, Yasama
Meclisi’nde en çok milletvekilliği sandalyesine sahip siyasi parti veya eşit sayıda milletvekilliği
sandalyesine sahip birkaç siyasi parti tarafından önerilir. Cumhurbaşkanı önerilen başbakan adayını
inceledikten sonra 10 günlük süre içerisinde Yasama Meclisi ve Senato onayına sunar. Başbakan
adayı, milletvekilleri ve senatörlerin toplam sayısının yarısından fazlasının destek oyu ile
onaylanmış sayılır. Bakanlar Kurulu üyeleri başbakan tarafından önerilir ve Cumhurbaşkanı
tarafından onaylanır.
Başbakan ile Yasama Meclisi arasında devamlı anlaşmazlık olması durumunda, Yasama
Meclisi milletvekilleri toplam sayısının en az üçte ikisi tarafından Cumhurbaşkanına sunulan öneri
çerçevesinde, Yüksek Meclis’in alt ve üst kanadının ortak oturumunun gündemine başbakana
güvensizlik oyu verilmesi konusu getirilir. Başbakana güvensizlik oyu, milletvekilleri ile
senatörlerin toplam sayısının en az üçte ikisinin oy vermesi durumunda geçerli olacaktır. Bu
durumda, Cumhurbaşkanı başbakanın görevinden alınmasına ilişkin karar alır. Bakanlar Kurulu da
başbakan ile birlikte istifa eder. Yeni başbakan adayı Cumhurbaşkanı tarafından Yüksek Meclisi
Yasama Meclisi’ndeki siyasi parti meclis gruplarıyla ilgili istişareler yapıldıktan sonra Yüksek
Meclis alt ve üst kanadının onayına sunulur. Başbakan adayı Yüksek Meclis tarafından iki kez
reddedilmesi durumunda Cumhurbaşkanı, başbakan vekilini atar ve Yüksek Meclisi fesheder.

Bakanlar Kurulu, başbakan, 7 başbakan yardımcısı, 15 bakan ve 8 komite başkanından
oluşmaktadır.
İlk Cumhurbaşkanı İslam Kerimov’un vefatı sonrası yapılan seçimlerde 2003 yılından beri
başbakanlık görevini yürüten Şavkat Mirziyoyev yeni Cumhurbaşkanı olarak seçilerek görevine
devam etmektedir.
Nüfus
Ülke nüfusunun 34 milyon olduğu tahmin edilmektedir. Nüfusun büyük bölümü Fergana
Bölgesinde yaşamakta olup, ülkenin güneyinde de nüfus yoğunken merkez ve çöllerde nüfusun
yoğunluğu oldukça düşüktür.
Nüfusun %50,4’ü şehirlerde yaşamaktadır.
Genç bir nüfusa sahip olan Özbekistan’da nüfusun %16,6’sı 25, %23,1’i 15 yaşın altındadır.
Doğal Kaynaklar
Özbekistan’da 100’den fazla yeraltı maden çeşidi bulunmaktadır. Bunların başında; altın,
bakır, gümüş, kurşun, çinko, uranyum ve benzeri yeraltı kaynakları gelmektedir. Özbekistan
volfram, doğal gaz ve diğer yeraltı hammadde kaynakları bakımından önemli bir zenginliğe sahiptir.
Özbekistan’da en önemli maden kaynağı altın yataklarıdır. Özbekistan, altın madenleri
bakımından dünyada dördüncü, altın üretiminde ise BDT ülkeleri içinde Rusya’dan sonra ikinci,
dünyada dokuzuncu sırada yer almaktadır. Altın yataklarının merkezi Nevai vilayetindeki
Muruntov’dur. Burada 20 yıl önce altın bulunmuş ve işlenmeye başlanmıştır. Dünyada; Muruntov
yatağı, açık usulde altın kazılan Endonezya’daki “Grosberg” yatağından sonra ikinci sıradadır.
Onun uzunluğu 3,5 km, eni 2,7 km ve çukurluğu 430 metredir. Taşkent sınırında Cizzah ve
Namangan vilayetlerinde de (Mercan-Bulak, Zarmitan, Çadak) altın maden yatakları vardır. Bu
maden yatakları sayesinde Taşkent’e yakın Almalık şehri kurulmuş ve burası renkli metallerin
işlendiği merkez haline gelmiştir.
Ülkede bir diğer önemli doğal kaynak da bakırdır. Toplam bakır rezervleri 1,3 milyon ton
olarak hesaplanan Özbekistan, bu alanda dünyada onuncu sırada gelmektedir. Ülkede 40 yıl daha
işletilebileceği öngörülen bakır, aynı zamanda ülkenin önemli ihraç kalemleri arasında yer
almaktadır.

Dünyanın 7’nci büyük uranyum üreticisi ve 5’inci ihracatçısı olan Özbekistan'ın bilinen
uranyum rezervleri ise 185 500 ton civarındadır.
Özbekistan topraklarında çok miktarda tuz yatakları, alüminyum, mermer, granit, değerli
taşlar ve inşaat malzemeleri hammaddesi vardır. Meşhur Gazdan mermer yatağı ülkede
bulunmaktadır. Bu mermerler inşaatlarda, binalarda ve diğer çeşitli alanlarda kullanılmaktadır.
Çakmak taşı, seramik, porselen mineralleri vardır. Siyah metallerden demir, manganez ve krom
yatakları mevcut olup, bunları işlemek için Bekabad’da metalurji fabrikası kurulmuştur.
Özbekistan’da çok miktarda manganez bulunan maden yatakları özellikle Dautaş, Kızılbayrak,
Kaşkaderya sınır bölgelerinde yer almaktadır.
Özbekistan sanayi üretiminde renkli metaller önemli yer tutmaktadır. Üretim, genel olarak
altın, bakır ve ısıya dayanıklı metallerden oluşmaktadır. Bu alandaki en büyük işletme, Almalık’taki
metalurji

kompleksidir.

Çırçık

şehrindeki

fabrikada

volfram

ve

molibden

üretimi

gerçekleştirilmektedir.

2.

GENEL EKONOMİK DURUM

Temel Ekonomik Göstergeler
2020
GSYİH

59,89

2021
69,2

2022*

2023*

2024*

2025*

73,06

81,81

93,66

105,25

2026*
117,43

2027*
130,8

(Cari Fiyatlar milyar $)
GSYİH Büyüme
Fiyatlar-%)

(Sabit

Kişi Başına Düşen Milli Gelir
(Cari Fiyatlar- $)
Tüketici Fiyat Enflasyonu (ort,
%)
Cari İşlemler Dengesinin
GSYİH'ya Oranı (%)
İşsizliğin Toplam İşgücüne
Oranı (%)

1,9
1 766

7,4
2 002

3,4
2 071

5
2 274

5
2 552

5,5
2 812

5,5
3 076

5,5
3 359

12,9

10,8

11,8

11,3

8,7

5,5

5,1

5,1

-5

-7

-9,5

-7,4

-6,7

-5,6

-5,2

-5

10,5

9,5

10

9,5

9

8,5

8

7,5

Kaynak: IMF
*: Tahmin

Özbekistan ekonomisi büyük ölçüde doğal gaz ve emtia ihracatına dayanamaktadır. 2016
yılından bu yana iddialı ekonomik reformlara girişen ülke, ekonomik büyümeyi sürdürmüş ve
yatırımcılar için daha çekici hale gelmiştir.

Özbekistan'ın ekonomik kalkınma stratejisi, çeşitlendirilmiş ve rekabetçi bir ekonomi
yaratmayı, yenilikçi teknolojiler ve yeni pazar yönetimi yöntemleri kullanarak ulusal kaynakların
kullanımını en üst düzeye çıkarmayı hedeflemektedir.
Ekonominin reel sektörüne ait sektör ve işletmelerin istikrarlı ve kesintisiz işleyebilmesi için
ülkede gerekli kaynak tabanı oluşturulmuştur. İthal ikameci ürünlerin üretimi ve endüstriyel
üretimin çeşitlendirilmesi yoluyla ihracatın yapısında önemli değişiklikler sağlanmıştır. Komşu
ülkelerle ilişkilerin güçlendirilmesi, ülkeler arasında sosyo-ekonomik, ticari, endüstriyel ve kültürel
bağların geliştirilmesi için pek çok çalışma yapılmaktadır.
2020 yılında Özbekistan, küresel olarak koronavirüs pandemisi ve beraberindeki arz ve
talep yönlü şokların neden olduğu bir resesyona girmeyen birkaç ülkeden biri olmuştur. Ekonomisi
dış şoklara karşı dirençli olduğunu kanıtlamıştır.
2021 yılında da Özbekistan güçlü bir ekonomik performans sergilemiş ve GSYİH’sı %7,4
oranında büyümüş, 2022 yılında %3,4 oranında büyüyeceği tahmin edilmektedir.
Önümüzdeki süreçte Özbekistan ekonomisinin sağlam bir büyüme yolu izlemesi
beklenmektedir. Ancak, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ve ardından gelen uluslararası yaptırımların
yayılma etkilerinin bir sonucu olarak büyümenin yavaşlaması beklenmektedir. Yüksek küresel talep
ve altın fiyatlarının ekonomiyi desteklemesi, ancak artan enflasyon ise tüketimi engellemesi
beklenmektedir.

3.

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR

Doğrudan Yabancı Yatırımların Görünümü
Özbekistan, 2021 yılında 681 milyon dolar doğrudan yabancı yatırım çekmiştir. Toplam
yabancı sermaye stoğu 10 milyar dolara ulaşmıştır.
Doğrudan Yabancı Yatırım İstatistikleri
2020

2021

2022*

2023*

2024*

2025*

2026*

Ülke dışından gelen doğrudan
yatırım (milyon $)

650

682

735

1 775

1 775

1 775

1 776

Ülke dışından gelen doğrudan
yatırımın GSYİH ya oranı (%)

1,10

1,10

1,10

2,40

2,20

2,00

1,90

Ülke dışına giden doğrudan
yatırım (milyon $)

-50

-32

-35

- 1 075

-975

-975

-906

Kaynak: EIU
*: Tahmin

1 Kasım 2021 tarihi itibariyle Özbekistan'da kayıtlı faal yabancı sermayeli işletme ve kuruluş
sayısı 13,3 bini adede ulaşmıştır. Faaliyet yürütmekte olan yabancı sermayeli işletme sayısı geçen
yılın aynı dönemine göre 1 808 adet artmıştır.
Ülkedeki yabancı sermayeli işletme sayıları:
−

Rusya – 2.335

−

Çin – 1.942

−

Türkiye – 1.830

−

Kazakistan – 1. 056

−

Kore – 928

4.

DIŞ TİCARET

Özbekistan’ın İhracatında Başlıca Ürünler (bin dolar)
Sıra

GTİP

ÜRÜNLER

TOPLAM İHRACAT (Diğerleriyle)
1.

7108

2.

5205

3.

7403

4.

2711

5.
6.
7.
8.

3901
8703
1101
7408

9.

3102

10.

0806

11.

0713

Altın (platin kaplamalı altın
dahil) (işlenmemiş veya yarı
işlenmiş ya da pudra halinde)
Pamuk ipliği (dikiş ipIiği hariç)
(ağırIık itibariyIe pamuk
oranı>=%85 ve perakende
olarak satıIacak haIe
getirilmemiş)
Rafine edilmiş bakır ve bakır
alaşımları (ham)
Petrol gazları ve diğer gazlı
hidrokarbonlar
Etilen polimerleri (ilk şekillerde)
Otomobiller
Buğday unu
Bakır teller
Azotlu mineral veya kimyasal
gübreler
Üzümler
(taze/kurutulmuş)
Kuru baklagiller (kabuksuz)
(taneleri ikiye ayrılmış)

Pay
Değişim
(%, 2021) (%, 2020-2021)

2019

2020

2021

14 344 696

13 127
295

14 034 977

100

6,9

0

5 804 440

4 109 750

29,3

-29,2

919 771

933 999

1 603 299

11,4

71,7

560 056

580 697

737 973

5,3

27,1

2 296 084

478 140

717 324

5,1

50

371 135
121 549
104 576
95 426

263 087
170 736
218 610
82 796

311 971
281 834
281 012
260 887

2,2
2
2
1,9

18,6
65,1
28,5
215,1

92 959

98 778

243 911

1,7

146,9

223 733

188 253

208 483

1,5

10,7

179 793

194 518

208 315

1,5

7,1

12.

7110

13.

7901

14.

6109

15.

7106

Platin (işlenmemiş veya yarı
işlenmiş ya da pudra halinde)
İşlenmemiş çinko
Tişörtler, fanilalar, atletler,
kaşkorseler ve diğer iç giyim
eşyası (örme)
Gümüş (altın veya platin yaldızlı
gümüş dahil) (işlenmemiş veya
yarı işlenmiş ya da pudra
halinde)

20 135

6 822

198 287

1,4

2806,6

204 837

151 692

197 150

1,4

30

111 802

165 014

183 894

1,3

11,4

0

116 140

180 850

1,3

55,7

Kaynak: Trademap, Özbekistan Verileri

Özbekistan’ın İthalatında Başlıca Ürünler (bin dolar)
Sıra GTİP

ÜRÜNLER

TOPLAM İTHALAT (Diğerleriyle)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.

Tedavide veya korunmada
3004 kullanılmak üzere hazırlanan
ilaçlar (dozlandırılmış)
Karayolu taşıtları için aksam ve
8708
parçalar
Petrol yağları ve bitümenli
2710 minerallerden elde edilen
yağlar
1001 Buğday ve mahlut
8703 Otomobiller
Demir veya alaşımsız
7208 çelikten yassı hadde ürünleri
(genişlik>= 600 mm)
Telefon cihazları, ses, görüntü
8517 veya diğer bilgileri almaya veya
vermeye mahsus diğer cihazlar
İnsan kanı, hayvan kanı, serum,
3002
aşı, toksin vb. Ürünler
Bakır cevherleri ve
2603
konsantreleri
Toprak, taş, metal cevheri vb.
ayıklama, eleme, tasnif, ayırma,
8474 yıkama, kırma, öğütme,
yoğurma, kalıplama vb.
Makinaları
Uzunlamasına kesilmiş, biçilmiş
4407
ağaç; kalınlık> 6 mm
Kamış/pancar şekeri ve kimyaca
1701
saf sakkaroz (katı halde)
Ayçiçeği, aspir, pamuk tohumu
yağları ve bunların fraksiyonları
1512
(kimyasal olarak
değiştirilmemiş)

2019

2020

2021

Pay
(%, 2021)

Değişim
(%, 2020-2021)

21 855
139

19 955 151

23 724
275

100

18,9

821 996

1 029 242

1 203 744

5,1

17

841 127

911 960

916 124

3,9

0,5

623 879

537 807

764 061

3,2

42,1

364 266
440 137

556 494
475 139

615 793
588 216

2,6
2,5

10,7
23,8

244 790

215 229

495 970

2,1

130,4

225 914

384 776

474 879

2

23,4

84 283

108 193

368 188

1,6

240,3

219 030

124 861

344 890

1,5

176,2

538 670

459 583

335 679

1,4

-27

319 329

320 474

333 503

1,4

4,1

265 717

240 033

332 825

1,4

38,7

181 440

221 488

281 048

1,2

26,9

14.
15.

Demir veya alaşımsız çelikten
7210 yassı hadde mamulleri, genişlik
≥600 mm (kaplanmış)
Demir veya alaşımsız çelikten
7207
yarı mamuller

373 718

380 483

270 641

1,1

-28,9

219 193

134 742

269 183

1,1

99,8

Kaynak: Trademap, Özbekistan Verileri

Özbekistan’ın Ülkelere Göre İhracatı (bin dolar)
Sıra

Ülke

TOPLAM İHRACAT
(Diğerleriyle)
1. Çin
2. Rusya
3. Türkiye
4. Kazakistan
5. Kırgızistan
6. Afganistan
7. Tacikistan
8. Ukrayna
9. İran
10. Pakistan
11. Türkmenistan
12. Polonya
13. Azerbaycan
14. Litvanya
15. Beyaz Rusya

2019

2020

2021

Pay
(%, 2021)

Değişim
(%, 2020-2021)

14 344 696

13 127 295

14 034 977

100

6,9

1 767 642
2 067 207
1 149 658
1 237 315
635 158
454 350
190 305
108 799
208 515
93 753
51 489
39 936
48 812
21 666
44 385

1 282 105
1 161 766
949 066
732 315
712 544
570 571
284 257
119 322
135 877
97 380
74 194
56 759
51 104
31 451
37 256

1 744 424
1 703 536
1 638 927
1 023 478
770 421
493 900
329 180
225 226
167 890
126 629
95 077
86 851
73 214
60 200
52 122

12,4
12,1
11,7
7,3
5,5
3,5
2,3
1,6
1,2
0,9
0,7
0,6
0,5
0,4
0,4

36,1
46,6
72,7
39,8
8,1
-13,4
15,8
88,8
23,6
30
28,1
53
43,3
91,4
39,9

2021

Pay
(%, 2021)

Değişim
(%, 2020-2021)

100

18,9

22,5
20,5
11,4
7,3
7
2,9
2,7
2
1,9
1,8

30,7
9,8
29,2
- 10
54,4
74,1
-6,6
49,9
9,1
-7,2

Kaynak: Trademap, Özbekistan Verileri

Özbekistan’ın Ülkelere Göre İthalatı (bin dolar)
Sıra

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ülke
TOPLAM İTHALAT
(Diğerleriyle)
Rusya
Çin
Kazakistan
G. Kore
Türkiye
Türkmenistan
Almanya
Ukrayna
Hindistan
Litvanya

2019
21 855 139
3 974 225
5 052 269
1 878 388
2 524 435
1 296 689
388 801
884 310
263 900
319 162
441 907

2020

19 955 151 23 724 275
4 079 758
4 425 626
2 091 366
1 934 612
1 072 526
395 080
691 915
313 607
420 144
471 193

5 331 691
4 860 715
2 701 119
1 742 089
1 655 968
687 790
645 973
470 184
458 580
437 062

11.
12.
13.
14.
15.

İtalya
Brezilya
Beyaz Rusya
ABD
Fransa

352 516
115 504
279 272
498 022
134 745

323 885
89 115
213 895
211 549
129 396

385 814
348 087
314 107
282 253
256 678

1,6
1,5
1,3
1,2
1,1

19,1
290,6
46,9
33,4
98,4

Kaynak: Trademap, Özbekistan Verileri

5.

TÜRKİYE İLE TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ

Türkiye’nin Özbekistan’a İhracatında Başlıca Ürünler (bin dolar)
Sıra GTİP

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.

ÜRÜNLER

2019

2020

TOPLAM İHRACAT (Diğerleriyle)
1 232 288 1 154 334
Sıvı veya tozları püskürtmeye,
dağıtmaya mahsus mekanik cihaz,
8424
22 104
37 477
yangın söndürme cihazları, yangın
ve kum püskürtme mak.
Tedavide veya korunmada
3004 kullanılmak üzere hazırlanan
17 803
56 140
ilaçlar (dozlandırılmış)
Plastikten hortumlar, borular ve
3917 bağlantı elemanları (manşon,
16 017
14 901
nipel, dirsek, flanşlar, vb.)
Hijyenik havlular ve tamponlar,
9619 bebek bezleri ve benzeri hijyenik
34 879
40 567
eşya
Demir veya çelikten inşaat ve
inşaat aksamı, inşaatta
7308 kullanılmak üzere hazırlanmış
34 785
21 961
demir veya çelikten sac, çubuk,
vb.
Reaksiyon başlatıcılar,
3815 hızlandırıcılar, katalitik
968
14 700
müstahzarlar
Santrifüjler; sıvıların veya
gazların fiItre edilmesine veya
8421
9 836
18 572
arıtılmasına mahsus makina ve
cihazlar
8502 Jeneratörler
3 480
4 195
Kıvılcım ile ateşlemeli içten
yanmalı doğrusal veya döner
8407
0
4
pistonlu motorlar (patlamalı
motor)
Dokuma ipliklerin, mensucatın
yıkanması, temizlenmesi,
8451 kurutulması, ütülenmesi,
42 849
34 176
sarılması, katlanması vb. için
makinalar
Tohum, hububat, kuru baklagilleri
temizleme, tasnif etme ayıklama
8437
35 695
30 996
ve öğütmeye mahsus makina ve
cihazlar

1 841 893

Pay
(%, 2021)
100

Değişim
(%, 2020-2021)
59,6

89 012

4,8

137,5

64 799

3,5

15,4

44 804

2,4

200,7

43 263

2,3

6,6

41 433

2,2

88,7

40 327

2,2

174,3

39 010

2,1

110

34 764

1,9

728,7

33 022

1,8

825450

32 432

1,8

-5,1

32 236

1,8

4

2021

12.

8544

13.

8481

14.

8479

15.

8411

İzole edilmiş teller, kablolar ve
diğer elektrik iletkenler; tek tek
kaplanmış liflerden oluşan fiber
optik kablolar
Musluk, batarya, vana ve valfler
Kendine özgü bir fonksiyonu
olan diğer makinalar ve mekanik
cihazlar
Turbojetler, turbopropellerler ve
diğer gaz türbinleri

15 231

5 450

30 250

1,6

455

12 758

13 648

29 143

1,6

113,5

26 999

22 323

28 740

1,6

28,7

24

6

27 507

1,5

458350

Kaynak: Trademap, Türkiye Verileri

Türkiye’nin Özbekistan’dan İthalatında Başlıca Ürünler (bin dolar)
Sıra GTİP

ÜRÜNLER

TOPLAM İTHALAT (Diğerleriyle)
Rafine edilmiş bakır ve
1. 7403
bakır alaşımları (ham)
Pamuk ipliği (dikiş ipIiği
hariç) (ağırIık itibariyIe
2. 5205 pamuk oranı>=%85 ve
perakende olarak satıIacak
haIe getirilmemiş)
3. 7408 Bakır teller
4. 7901 İşlenmemiş çinko
Etilen polimerleri (ilk
5. 3901
şekillerde)
Bakırdan ince ve kalın
6. 7411
borular
Pamuk (karde edilmemiş
7. 5201
veya penyelenmemiş)
8. 5202 Pamuk döküntüleri
9. 7407 Bakır çubuklar ve profiller
Vinil klorür veya diğer
10. 3904 halojenlenmiş olefinlerin
polimerleri (ilk şekillerde)
Sülfatlar, şaplar,
11. 2833 peroksisülfatlar
(persülfatlar)
12. 7601 İşlenmemiş alüminyum
Bakır saclar, levhalar,
yapraklar ve şeritler
13. 7409
(kalınlıkları 0,15 mm. yi
geçenler)
Üzümler
14. 0806
(taze/kurutulmuş)
15.

0802

Diğer kabuklu meyveler
(taze/kurutulmuş)

2019

2020

2021

Pay
(%, 2021)
100

Değişim
(%, 2020-2021)
85,6

1 140 193 969 984

1 800 044

499 958

375 745

611 874

34

62,8

199 107

209 757

429 018

23,8

104,5

96 391
126 076

72 408
106 397

217 404
141 917

12,1
7,9

200,2
33,4

65 839

61 825

87 681

4,9

41,8

25 586

26 398

64 577

3,6

144,6

15 506

25 076

38 170

2,1

52,2

1 472
7 557

5 251
10 516

28 140
20 710

1,6
1,2

435,9
96,9

0

1 316

15 138

0,8

1050,3

0

457

14 393

0,8

3049,5

0

296

14 380

0,8

4758,1

665

649

10 406

0,6

1503,4

14 791

10 160

8 652

0,5

-14,8

10 818

10 773

8 327

0,5

-22,7

(kabuğu
çıkarılmış/soyulmuş)
Kaynak: Trademap, Türkiye Verileri

ÖZBEKİSTAN TEKSTİL PAZARI

6.

Başlıca Tekstil İhracatı Yapılan Ülkeler (1000 $)
2020

2021

Değişim %

Pay %

1

Çin

ÜLKE

452.217

648.569

43,4%

27,6%

2

Rusya Federasyonu

365.367

522.217

42,9%

22,2%

3

Türkiye

229.312

514.202

124,2%

21,9%

4

İran

123.418

138.255

12,0%

5,9%

5

Kırgızistan

72.122

137.041

90,0%

5,8%

6

Polonya

40.009

61.441

53,6%

2,6%

7

Pakistan

16.527

59.301

258,8%

2,5%

8

Ukrayna

24.369

38.757

59,0%

1,6%

9

İtalya

8.156

31.892

291,0%

1,4%

10

Mısır

18.175

30.608

68,4%

1,3%

1.485.527

2.350.010

58,2%

100,0%

SIRA

GENEL TOPLAM
Kaynak: ITC Trademap

Başlıca Tekstil İthalatı Yapılan Ülkeler (1000 $)
ÜLKE

SIRA

2020

2021

Değişim %

Pay %

1

Çin

169.019

239.200

41,5%

58,0%

2

Türkiye

51.388

68.906

34,1%

16,7%

3

Rusya Federasyonu

25.027

29.927

19,6%

7,3%

4

Bangladeş

12.492

15.843

26,8%

3,8%

5

Kore Cumhuriyeti

15.674

9.190

-41,4%

2,2%

6

ABD

4.484

6.361

41,9%

1,5%

7

Hindistan

4.766

5.654

18,6%

1,4%

8

Tajikistan

9.391

5.630

-40,0%

1,4%

9

Almanya

3.448

3.947

14,5%

1,0%

10

Kazakistan

2.389

3.335

39,6%

0,8%

316.116

412.146

30,4%

100,0%

GENEL TOPLAM
Kaynak: ITC Trademap

Başlıca Tekstil İhracatı Yapılan Ürünler (1000 $)
GTİP
'5205
'6006
'5201

ÜRÜN GRUBU
Pamuk ipliği (dikiş ipIiği hariç) (ağırIık itibariyIe %
85 veya, daha fazIa pamuk içeren ve perakende olarak
satıIacak haIe, getirilmemiş oIanlar)
Diğer örme mensucat
Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş)

2020

2021

Değişim %

Pay %

933.999

1.603.299

71,7%

68,2%

100.038
146.866

166.047
136.549

66,0%
-7,0%

7,1%
5,8%

'5208

'6004
'5202
'5003

'5601

'5503
'5007

Pamuklu mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha
fazla pamuk, içerenler)(m2. ağırlığı 200 gr. ı
86.461
110.786
geçmeyenler)
Eni 30 cm.yi geçen, ağırlık itibariyle % 5 veya daha
fazla elastomerik , iplik veya kauçuk iplik içeren örme
31.738
62.505
mensucat (60.01)
Pamuk döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme
15.705
44.603
suretiyle elde, edilen döküntüler dahil)
İpek döküntüleri (çekilmeye elverişli olmayan kozalar,
iplik, döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen
37.020
36.070
döküntüler dahil)
Dokumaya elverişli maddelerden vatka ve vatkadan
mamul eşya; , uzunluğu 5 mm. yi geçmeyen
25.365
32.049
dokumaya elverişli lifler (kırpıntılar), dokumaya
elverişli maddelerin toz ve tarazları
Sentetik devamsız lifler (karde edilmemiş, taranmamış
15.535
30.428
veya iplik , imali için diğer surette hazırlanmamış)
İpek veya ipek döküntülerinden dokunmuş mensucat
20.229
23.835
GENEL TOPLAM
1.485.530 2.350.007

28,1%

4,7%

96,9%

2,7%

184,0%

1,9%

-2,6%

1,5%

26,4%

1,4%

95,9%

1,3%

17,8%
58,2%

1,0%
100,0%

Kaynak: ITC Trademap

Başlıca Tekstil İthalatı Yapılan Ürünler (1000 $)
GTİP

ÜRÜN GRUBU

2020

2021

'5402

Sentetik filament iplikleri (dikiş ipliği hariç)
(perakende olarak, satılacak hale getirilmemiş) (67
desiteksten az olan sentetik mono, filamentler dahil)

33.988

71.780

111,2%

17,4%

32.578

41.212

26,5%

10,0%

20.407

32.935

61,4%

8,0%

28.421

27.993

-1,5%

6,8%

12.261

22.578

84,1%

5,5%

20.888

21.965

5,2%

5,3%

18.120

21.195

17,0%

5,1%

12.456

15.651

25,7%

3,8%

14.771

13.816

-6,5%

3,4%

Sentetik devamsız liflerden diğer dokunmuş mensucat

8.365

11.791

41,0%

2,9%

GENEL TOPLAM

316.115

412.140

30,4%

100,0%

'6001
'5407
'5603
'5509
'5903
'5307
'5503

'5601

'5515

Örme tüylü mensucat (uzun tüylü mensucat ve havlu
mensucat, dahil)
Sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat
(54. 04 pozisyo-, nundaki maddelerden elde edilen
dokunmuş mensucat dahil)
Dokunmamış mensucat (emdirilmiş, sıvanmış,
kaplanmış veya, lamine edilmiş olsun olmasın)
Sentetik devamsız liflerden iplikler (dikiş ipliği hariç)
(perakende, olarak satılacak hale getirilmemiş)
Plastik emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya plastikle
lamine edilmiş, mensucat (59.02 pozisyonundakiler
hariç)
53.03 Pozisyonundaki jüt ipliği veya diğer bitki iç
kabuklarının doku-, maya elverişli liflerinden iplikler
Sentetik devamsız lifler (karde edilmemiş,
taranmamış veya iplik , imali için diğer surette
hazırlanmamış)
Dokumaya elverişli maddelerden vatka ve vatkadan
mamul eşya; , uzunluğu 5 mm. yi geçmeyen
dokumaya elverişli lifler (kırpıntılar), dokumaya
elverişli maddelerin toz ve tarazları

Kaynak: ITC Trademap

Değişim % Pay %

GİYİMLİK KUMAŞ VE EV TEKSTİLİ İHRACATI

7.

Türkiye’nin Giyimlik Kumaş İhracatı Yaptığı Başlıca Ülkeler (Dolar)
SIRA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
….
40.

ÜLKE
İTALYA
BEYAZ RUSYA
BULGARİSTAN
RUSYA FEDERASYONU
KIRGIZİSTAN
FAS
POLONYA
HOLLANDA
ALMANYA
ROMANYA
ÖZBEKİSTAN
GENEL TOPLAM

2020
209.001.270
149.748.108
150.442.550
133.610.107
77.116.679
46.139.252
86.617.458
60.663.053
70.062.447
63.370.944

2021
300.562.998
289.863.536
216.568.673
136.350.019
106.766.195
91.395.701
88.959.983
78.162.606
72.417.436
70.634.129

DEĞİŞİM %
43,8%
93,6%
44,0%
2,1%
38,4%
98,1%
2,7%
28,8%
3,4%
11,5%

4.481.352
1.802.122.302

9.140.963
2.462.253.852

104,0%
36,6%

Kaynak: ITC Trademap

Türkiye’nin Ev Tekstili İhracatı Yaptığı Başlıca Ülkeler (Dolar)
ÜLKE

SIRA

2020

2021

DEĞİŞİM %

1.

ALMANYA

480.467.118

514.748.995

7,1%

2.

BİRLEŞİK DEVLETLER

295.441.121

412.852.239

39,7%

3.

BİRLEŞİK KRALLIK

128.534.194

160.393.487

24,8%

4.

FRANSA

98.039.579

153.129.750

56,2%

5.

İTALYA

107.066.471

145.055.874

35,5%

6.

HOLLANDA

102.761.812

143.531.245

39,7%

7.

BEYAZ RUSYA

64.975.942

92.181.729

41,9%

8.

POLONYA

69.969.424

88.424.628

26,4%

9.

BULGARİSTAN

79.583.697

86.412.304

8,6%

10.

İSRAİL

45.837.330

78.973.477

72,3%

15.615.215

25.089.102

60,7%

2.489.634.123

3.124.209.808

25,5%

…
27.

ÖZBEKİSTAN
GENEL TOPLAM

Kaynak: ITC Trademap

8.

PAZAR BİLGİLERİ

1. DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE UYGULAMALARI
A) Dış Ticaret Mevzuatı
Özbekistan Cumhuriyeti’nin Katıldığı Serbest Ticaret Bölgesi Oluşturulmasına Dair Çoklu
Anlaşmalar:
1.

18 Ekim 2011 tarihinde imzalanan Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşmasının Tarafları

ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Uygulanmasına İlişkin Protokol 31.05.2013: Bu belge
Ermenistan, Beyaz Rusya, Kazakistan, Moldova, Ukrayna, Rusya, Kırgızistan ülkelerinde yürürlük
kazanmıştır. (Tacikistan onaylamamıştır.)
2.

BDT Ülkeleri arasında Serbest Ticaret Bölgesi Oluşturulmasına Dair Anlaşma

(15.04.1994). Bu anlaşmaya Azerbaycan, Ermenistan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Kazakistan,
Moldova, Ukrayna, Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan taraftır. (Bu
anlaşmaya değişiklik ve ilaveler yapılmasına dair 02.04.1999 tarihinde imzalanan protokolü
Türkmenistan imzalamamıştır. Dolayısıyla, Türkmenistan ile Özbekistan arasında vergisiz ticaret
rejimi uygulanmamaktadır)
Özbekistan Cumhuriyeti’nin İkili Serbest Ticaret Anlaşması İmzaladığı Ülkeler Listesi:
1.

Özbekistan Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti arasında Serbest Ticaret

Anlaşması 24.12.1996
2.

Özbekistan Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti arasında Serbest Ticaret

Anlaşması 10.01.1996 (2 Ağustos 2018’de Özbekistan Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti
arasında 10 Ocak 1996 tarihli Serbest Ticaret Anlaşmasına Serbest Ticaret Rejiminden Muafiyet
Protokolü imzalanmıştır)
3.

Özbekistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında Serbest Ticaret

Anlaşması 27.05.1996
4.

Özbekistan Cumhuriyeti ile Ukrayna Hükümeti arasında Serbest Ticaret Anlaşması

29.12.1994
5.

Özbekistan Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti arasında Serbest Ticaret

Anlaşması 29.12.1994

6.

Özbekistan Cumhuriyeti ile Beyaz Rusya Cumhuriyeti arasında Serbest Ticaret

Anlaşması 21.01.1993
7.

Özbekistan Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında Serbest Ticaret Anlaşması

13.11.1992
8.

Özbekistan Cumhuriyeti ile Türkmenistan Hükümeti arasında Uzun Vadeli

TicariEkonomik İşbirliğinin Ana Veçhelerine Dair Anlaşma 16.01.1996 (Bugüne kadar taraflar,
anlaşma hükümlerinde belirtilen muafiyet listesini oluşturmamış ve kabul etmemişlerdir. Bu sebeple
ikili ticarette vergisiz rejim uygulanmamaktadır)
9.

Özbekistan Cumhuriyeti ile Gürcistan Cumhuriyeti arasında Serbest Ticaret

Anlaşması 27.05.1996
Ekonomik-Ticari İşbirliği Anlaşmaları İmzalanan Ülkeler Listesi (En Çok Kayırılan Ülke):
Avusturya, Bangladeş, Belçika, Bulgaristan, İngiltere, Macaristan, Vietnam, Almanya,
Yunanistan, Danimarka, Mısır, İsrail, Hindistan, Endonezya, İrlanda, İspanya, İtalya, Ürdün, Kıbrıs,
Kore, Çin, Letonya, Litvanya, Malta, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Pakistan, Polonya,
Slovenya, Romanya, Slovakya, Singapur, ABD, Türkiye, Finlandiya, Fransa, Çek Cumhuriyeti,
İsviçre, İsveç, Estonya, Japonya, Suudi Arabistan, Malezya, Brezilya, Afganistan
B) Dış Ticaret Politikaları
İhracat Rejimi
1. Özbekistan Cumhuriyeti'nden eşya ihracatı, ihracatçı tarafından hazırlanan ihracat
sözleşmesi esas alınarak gerçekleştirilir. 30 Eylül 2003 tarihli Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar
Kurulu tarafından onaylanan No. 416 sayılı “Dış Ticaret İşlemlerinin İzlenmesi Prosedürü
Hakkında”ki Kararı uyarınca, ihracatçı bu tüzel kişi ve ticari faaliyette bulunan ancak tüzel kişi
olmayan birey-eşya ihracatında Özbekistan Cumhuriyeti mukimi olmayan bir işletme ile ihracat
sözleşmesi imzalamış olan Özbekistan Cumhuriyeti mukimidir.
İhracat sözleşmesi, Özbekistan Cumhuriyeti mukimi ile Özbekistan Cumhuriyeti mukimi
olmayan işletme arasında eşya ihracatı için yapılan bir sözleşme olup aynı zamanda mevzuata uygun
olarak bir ihracat sözleşmesine eşit bir sözleşmedir.

2.

Özbekistan Cumhuriyeti Gümrük Kanunu'nun 29. ve 30. maddeleri uyarınca,

“İhracat” gümrük rejimi, Özbekistan eşyalarının iade etme zorunluluğu olmadan gümrük bölgesi
dışına ihraç edildiği bir rejimdir.
İhracat gümrük rejimi kapsamına giren ve gümrük bölgesinden ihraç edilen eşyalar
Özbekistan eşyaları statüsünü kaybeder. Eşyaların “İhracat” gümrük rejimine tabi tutulmasına
ilişkin şartlar ve koşullar, gümrük vergilerinin ödenmesi ve ticaret politika önlemlerine uyumdur.
3.

Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunun 20 Temmuz 2015 tarihli ve 197 sayılı

"İhracat- ithalat operasyonlarının uygulanmasında Devlet Gümrük Hizmetine sunulan belgelerin
listesinin onaylanması hakkında” ki kararı uyarınca, "İhracat" gümrük rejimi kapsamında ihraç
edilen eşyaların gümrük işlemleri için aşağıdaki belgeler (izin belgeleri hariç*) gümrük idaresine
sunulmalıdır:
-

Kontrat (sözleşme), ilgili makamlara tescil edilmiş döviz sözleşmeleri hariç:

-

Gümrük eşya beyannamesi, mevzuatın belirlediği sırayla yolcular gümrük

beyannamesini doldurarak eşyalarını deklare etme durumları hariç:
-

Taşıma belgeleri (nakliye türüne göre nakliye belgeleri) ve eşyalara ekli belgeler

(faturalar).
* İzin belgeleri-yetkili makamlar tarafından verilen ve Özbekistan Cumhuriyeti Devlet
Gümrük Komitesi'nin ilgili Otomatik Bilgi Sistemine dahil edilen, eşyaların gümrük işlemleri için
gerekli olan mevzuatta belirtilen belgelerin listesidir.
Hizmet sağlayıcı bankalar tarafından sağlanan Özbekistan Devlet Gümrük Komitesinin Tek
otomatik bilgi sisteminde vergi mükellefinin kişisel kimlik numarası ile gümrük masraflarının
ödenmesi hakkında bilgi varsa, elektronik formlar da dahil olmak üzere eşyaların gümrük işlemleri
yapılır. (Ödemenin gecikmiş veya kısmen ödeme yapmasına izin verilen durumlar hariç).
Devlet Gümrük hizmeti makamları, Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Gümrük Komitesinin
Tek Otomatik Bilgi Sisteminde ilgili izin belgesinin bulunmaması durumunda gümrük işlemlerini
reddedebilir.
4.

İhracatçının talebi üzerine, yetkili makamların belgeleri de dahil olmak üzere

gümrükleme için gerekli tüm belgeler kâğıt üzerinde sunulabilir. Eşyaların elektronik ortamda
gümrüklenmesi, Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'nun 31 Temmuz 2018 tarihli ve 605 sayıl
“Gümrüklerde Eşyaların Elektronik Beyan Düzeninin Kolaylaştırılması Hakkında”ki kararı

uyarınca yapılır. Gümrük makamlarının ihracatçıdan yukarıda belirtilen belgeler dışında, gümrük
idarelerinden veya diğer devlet kurumlarından ve diğer kamu hizmetlerinden ek belge talep etmeleri
yasaktır.
5.

Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'nun 21 Temmuz 2014 tarihli ve 199 sayılı

“Özbekistan Cumhuriyeti'nde dış ticaret faaliyetlerinin izlenmesini iyileştirmeye yönelik ilave
tedbirler hakkında”ki kararına göre ihracatçının ihracat sözleşmesi bilgileri elektronik olarak,
interaktif devlet hizmetlerinin tek portalı aracılığıyla, e-imza kullanarak, Devlet Gümrük Komitesi
Dış Ticaret Operasyonları'nın Tek Elektronik Bilgi Sisteminde (DTOTEBS) sağlanmalıdır.
Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunun 30 Eylül 2003 tarihli ve 416 sayılı “Dış Ticaret
Operasyonlarının İzlenmesi Prosedürü Hakkında”ki Yönetmeliği uyarınca, Devlet Gümrük
Komitesinin bölgesel idarelerinin gümrük kapıları ihracatçı tarafından sağlanan DTOTEBS'daki
verileri gümrük beyannamesi verileri ile karşılaştırmak zorundadır ve fark yoksa mevzuatta
belirtilen prosedür kapsamında gümrük beyannamesini resmileştirir.
İthalat Rejimi
1. Özbekistan Cumhuriyetine eşya ithalatı, ithalatçı tarafından hazırlanan ithalat sözleşmesi
esas alınarak gerçekleştirilir.
30 Eylül 2003 tarihli Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan No.
416 sayılı “Dış Ticaret İşlemlerinin İzlenmesi Prosedürü Hakkında”ki Kararı uyarınca, ithalatçıtüzel kişi-eşya ithalatında Özbekistan Cumhuriyeti mukimi olmayan bir işletme ile sözleşmesi
imzalamış olan Özbekistan Cumhuriyeti mukimidir.
*mevcut mevzuata göre, girişimci faaliyette bulunan bir kişi tüzel kişilik oluşturmadan
ithalat sözleşmesi yapmadan eşya ithal edebilir.
İthalat sözleşmesi, eşya ithalatçısı ve Özbekistan Cumhuriyeti mukimi olmayan bir işletme
ile arasında yapılan bir sözleşmedir.
2.

Özbekistan Cumhuriyeti Gümrük Kanunu'nun 55. ve 56. maddeleri uyarınca,

“Serbest dolaşım (ithalat)” gümrük rejimi, gümrük bölgesine ithal edilen eşyalar, bu bölgeden geri
çıkartma zorunluluğu olmaksızın burada serbest dolaşımda kalacaktır.
Gümrük vergilerinin ödenmesi ve ticaret politika önlemlerine uyulması durumunda, eşyalar
"Serbest dolaşım (ithalat)" gümrük rejimi altına yerleştirilir ve gümrük bölgesinde serbestçe dolaşan
eşyaların statüsü alınır.

Gümrük masraflarının ödenmesi ve ticaret politika önlemlerinin uygulanması halinde,
eşyalar “Serbest dolaşım (ithalat)” gümrük rejimine yerleştirilir ve gümrük bölgesinde serbestçe
dolaşan eşyalar statüsü alır.
3.

Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'nun 20 Temmuz 2015 tarihli ve 197 sayılı

"İhracat- ithalat operasyonlarının uygulanmasında Devlet Gümrük Hizmetine sunulan belgelerin
listesinin onaylanması hakkında”ki kararı uyarınca, “Serbest dolaşım (ithalat)” gümrük rejimi
kapsamında ithal edilen eşyaların gümrük işlemleri için aşağıdaki belgeler (izin belgeleri hariç*)
gümrük idaresine sunulmalıdır:
-

Gümrük eşya beyannamesi, mevzuatın belirlediği sırayla yolcular gümrük

beyannamesini doldurarak eşyalarını deklare etme durumları hariç:
-

Taşıma belgeleri (nakliye türüne göre nakliye belgeleri) ve eşyalara ekli belgeler

(faturalar). - Eşyaların menşe belgesi (ilgili tarafın talebi üzerine ve menşeinin Özbekistan
Cumhuriyeti'nin uluslararası sözleşmelerinde öngörülen hallerde).
İhracatçı ülkenin ihracat gümrük beyannamesinin ibrazı durumunda Özbekistan
Cumhuriyeti topraklarına ithal edildikten sonra ithalat gümrük vergileri ve katma değer vergisinden
(20 Mart 2013 2436 sicil numarası) muaf olan teknolojik makine ekipmanları listesine dahil edilen
eşyaların gümrük işlemleri bir iş günü içinde gerçekleşecektir. Gümrük beyannamesinin
sunulmaması durumunda, gümrük işlemleri genel olarak belirlenen prosedüre göre yapılır.
Hizmet sağlayıcı bankalar tarafından sağlanan Özbekistan Devlet Gümrük Komitesinin tek
otomatik bilgi sisteminde vergi mükellefinin kişisel kimlik numarası ile gümrük masraflarının
ödenmesi hakkında bilgi varsa, elektronik formlar da dahil olmak üzere eşyaların gümrük işlemleri
yapılır(Ödemenin gecikmiş veya kısmen ödeme yapmasına izin verilen durumlar hariç).
Devlet Gümrük hizmeti makamlarının, Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Gümrük
Komitesinin Tek Otomatik Bilgi Sisteminde ilgili izin belgesinin bulunmaması durumunda gümrük
işlemlerini reddedebilir.
4.

İthalatçının talebi üzerine, yetkili makamların belgeleri de dahil olmak üzere

gümrükleme için gerekli tüm belgeler kâğıt üzerinde sunulabilir.
Eşyaların elektronik ortamda gümrüklenmesi, Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'nun
31 Temmuz 2018 tarihli ve 605 sayıl “Gümrüklerde Eşyaların Elektronik Beyan Düzeninin
Kolaylaştırılması Hakkında” ki kararı uyarınca yapılır.

Gümrük makamlarının ithalatçıdan yukarıda belirtilen belgeler dışında, gümrük
idarelerinden veya diğer devlet kurumlarından ve diğer kamu hizmetlerinden ek belge talep etmeleri
yasaktır.
5.

Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'nun 21 Temmuz 2014 tarihli ve 199 sayılı

“Özbekistan Cumhuriyeti'nde dış ticaret faaliyetlerinin izlenmesini iyileştirmeye yönelik ilave
tedbirler hakkında”ki kararına göre ithalatçının ithalat sözleşmesi bilgileri elektronik olarak,
interaktif devlet hizmetlerinin tek portalı aracılığıyla, e-imza kullanarak, Devlet Gümrük Komitesi
Dış Ticaret Operasyonları'nın Tek Elektronik Bilgi Sisteminde (DTOTEBS) sağlanmalıdır.
Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'nun 30 Eylül 2003 tarihli ve 416 sayılı “Dış
Ticaret Operasyonlarının İzlenmesi Prosedürü Hakkında”ki Yönetmeliği uyarınca, Devlet Gümrük
Komitesinin bölgesel idarelerinin gümrük kapıları ithalatçı tarafından sağlanan DTOTEBS'daki
verileri gümrük beyannamesi verileri ile karşılaştırmak zorundadır ve fark yoksa mevzuatta
belirtilen prosedür kapsamında gümrük beyannamesi resmileştirir.
C) Gümrük Vergileri
Gümrük vergileri, Gümrük Kanunu ve Gümrük Tarifesi Kanunu ile düzenlenir. Normalde
ithal malların değerinin yüzdesi olarak ifade edilen ithalat gümrük vergileri "ad valorem" vergileri
olarak bilinir. Birim veya kilogram başına belirlenmiş bir parasal tutar olarak ifade edilen görevlere
"spesifik" vergiler denir. Bunlar, ikisinden daha büyük veya "birleşik" vergiler olarak da ifade
edilebilir.
Özbekistan'da şu anda çeşitli "ad valorem" ithalat vergisi oranları uygulanmaktadır. Oranlar
çoğunlukla, %0, %5, %10, %70'e kadar değişiklik göstermektedir. Bazı mallar ithalat gümrük
vergilerinden muaftır. Ülkemiz dahil olmak üzere üçüncü ülkelere yönelik olarak uygulanan gümrük
vergilerine yandaki bağlantıdan ulaşılabilir: http://lex.uz/docs/4534082
İthalat vergisi oranları, ithal edilen malların nihai niteliğine bağlıdır. Ürünler Uluslararası
Uyumlaştırılmış Sistem'e göre sınıflandırılır. Temel oranlar sabit değildir ve menşe ülkeye, mal
türüne ve bazen de diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir.
İthalat katma değer vergisi: Gümrük vergilerini içeren ithalatın toplam gümrük değeri
üzerinden %15 KDV alınır.
Gümrükleme ücretleri: Gümrük beyannamelerinde yansıtıldığı gibi, gümrük değeri
üzerinden %0,2'lik bir gümrükleme ücreti alınır.

Gümrük değeri: Gümrük değeri, aşağıdaki şekillerde artırılmış fatura değeri olarak
tanımlanır: - Mallar Özbekistan sınırını geçene kadar oluşan fiili nakliye, yükleme, boşaltma ve
sigorta masrafları,
-

Ödenen komisyon ve / veya komisyoncu ücretleri,

-

İthalatı için bir koşul olarak ödenmesi gereken mallara ilişkin fikri mülkiyet hakları

ücretleri.
D) İç Vergiler
-

Genel

-

Vergi İdaresi

-

Beyanname

-

Muhasebe Kayıtları

-

Verginin Hesaplanması

-

Amortisman

-

Diğer Hükümler

-

Vergiden Muafiyet

-

Diğer Vergiler

Özbekistan, Parlamentonun yasa koymaya yetkili tek makam olduğu kıta hukuk sistemini
benimsemektedir. Özbekistan'da mahkeme içtihadı doktrini yoktur ve bu nedenle mahkeme kararları
sadece tavsiye olarak kabul edilmektedir.
Özbekistan Vergi Kanunu, daha adil bir vergi sistemi geliştirmek, işletmeler üzerindeki vergi
yükünü hafifletmek, vergi prosedürlerini basitleştirmek, tasarruf ve yatırımı teşvik etmek ve ülkede
ekonomik kalkınmayı teşvik etmek amacıyla 1 Ocak 2008'den itibaren yürürlüğe girmiştir.
Mevcut vergi mevzuatı uyarınca, Özbekistan'da yerleşik şirketler faaliyetlerinin ölçeğine
bağlı olarak

basitleştirilmiş

veya

genel vergilendirme rejimlerine

başvurmayı

seçebilir. Basitleştirilmiş vergi rejimi uygulayan tüzel kişiler, kurumlar vergisi ve KDV'nin
yerine geçen ‘birleşik vergi ödemesi’ öderler. Genel vergi sistemi, Özbekistan'da geçerli olan tüm
vergilerin ve zorunlu ödemelerin ödenmesini sağlar.
Yatırımcıların faaliyetleri çerçevesinde geçerli olan başlıca vergiler:

-

Kurumlar vergisi

-

Kişisel gelir vergisi

-

Katma değer Vergisi

-

Tüketim vergileri

-

Emlak vergisi

-

Birleştirilmiş Sosyal Ödeme

-

Arazi vergisi

-

Yerleşik olmayanların gelirlerinden ödeme kaynağında kesilen vergi (stopaj)

-

Diğer vergi ve ödemeler

Kurumlar Vergisi ve Birleşik Vergi Ödemesi
İkamet - Devlet tescil işlemlerini tamamlayan ve Özbekistan'da ikamet eden kuruluş.
Dayanak - Yerleşik şirketler, yerel ve dünya çapındaki ticaret gelirleri ile faiz, gayrimaddi
hak bedelleri ve kira geliri gibi diğer vergilendirilebilir gelirleri üzerinden kurumlar vergisine
tabidir. Kurumlar vergisi, daimi bir kuruluş aracılığıyla faaliyet gösteren yerleşik olmayan
şirketlerin Özbekistan kaynak gelirlerine de uygulanır. Ticari olmayan kuruluşlar, girişimcilik
faaliyetlerinden elde edilen gelir hariç, genellikle kurumlar vergisinden muaftır.
Yıllık cirosu 1 milyar Sum’dan (Yaklaşık 94.300 ABD Doları) az olan mikro firmalar ve
küçük ölçekli işletmeler basitleştirilmiş vergi rejimi uygulamayı seçebilir. Basitleştirilmiş rejim
altındaki şirketlerin brüt geliri, kurumlar vergisi ve KDV'nin yerini alan birleşik vergi ödemesine
tabidir. Bununla birlikte, basitleştirilmiş vergi rejimi kapsamındaki şirketler yine de gönüllü olarak
KDV ödemeyi tercih edebilirler.
Madencilik faaliyetleri ve ilgili işlemlerle uğraşan şirketler, toprak altı kullanım vergisine ve
fazla kâr vergisine (belirtilen kalemler için) tabidir. Madencilik şirketleri ayrıca arama ve çıkarma
faaliyeti için haklar veren bir kerelik sabit ödeme ve mineral kaynakların her ticari keşfi için
ödenecek tek seferlik ödemeyi yapmaktadır.
Vergiye tabi gelir - Vergiye tabi gelir, işletme ve yatırım gelirlerinden oluşur ve toplam gelir
ile indirilebilir giderler arasındaki fark olarak hesaplanır. Genel olarak, tamamen ve münhasıran

ticari amaçla yapılan masraflar düşülebilir. Diğer gelir kaynakları için, tamamen ve münhasıran
gelir elde edilmesinde katlanılan harcamalar düşülebilir.
Temettüler ve faizlerin vergilendirilmesi - Alınan temettüler ve faizler, halihazırda ödeme
kaynağında vergilendirildiği için gelir olarak değerlendirilmez. Temettüler ve faizler %10 vergiye
tabidir. Devlet Menkul Kıymetlerinden elde edilen gelirlere Kurumlar Vergisi uygulanmaz.
Sermaye kazançları - Sermaye kazançları olağan gelir olarak kabul edilir ve standart
kurumlar vergisi oranına tabidir.
Zararlar - Zararlar (mali yıl sonuçlarına dayanmalıdır) beş yıla kadar taşınabilir (vergi
mükellefinin kurumlar vergisinden muaf tutulduğu dönemde oluşan zararlar hariç). Ancak, sonraki
her bir yılda devredilen toplam zararlar, cari vergi döneminde vergilendirilebilir gelirin %50'sini
aşamaz. Zararlar geri taşınamaz.
Oran - 1 Ocak 2020'den itibaren oran %15 olarak uygulanmaktadır. Bankalar ve mobil
operatörler için %20 oranında uygulanmaktadır. Birleştirilmiş vergi ödeme oranı %4 olarak
belirlenmiştir. Ancak, oran şirketin faaliyet türüne ve bulunduğu yere bağlı olarak değişebilir.
Alternatif asgari vergi - Yıllık cirosu 100 milyon Sum’dan az olan bireysel girişimciler,
faaliyet türüne bağlı olarak aylık asgari ücret tutarının 0,25 ila 4 katı arasında değişen oranlarda
alternatif asgari vergiye tabidir. Yıllık cirosu 100 milyon UZS ile 1 milyar UZS arasında olduğunda
bireysel girişimciler Birleşik Vergi ödemesine tabi olurlar. Yıllık cirosu 1 milyarın üzerinde olan
bireysel girişimciler standart vergi öderler.
Yurtdışı ödenen vergilerin mahsubu - Özbekistan’da yerleşik şirket tarafından ödenen
yurtdışı vergi, yürürlükteki vergi antlaşmalarına göre kurumlar vergisi olarak yansıtılabilir. Ödeme
bildirimi, yabancı vergi makamlarından alınan bir belge, ödenen verginin kabul edilebilir bir kanıtı
olarak işlem görür.
Teşvikler - Belirli faaliyetlerde bulunan tüzel kişilere, kurumlar vergisi ve birleşik vergi
ödemelerinden geçici bir muafiyet verilebilir. Buna ek olarak kurumlar vergisi için
vergilendirilebilir taban;
-

modernizasyon ve teknolojik ekipman yenileme,

-

üretim tesislerinin genişletilmesine yönelik yeni inşaat,

-

üretim faaliyetine yönelik olarak bina ve tesislerin yeniden inşası,

-

kredi ve finansal kiralama harcamaları için %30'a kadar azaltılabilir.

Bu tür şirketler, hizmete alındıkları tarihten itibaren 5 yıl içinde ve yeni teknolojik
ekipmanlarla ilgili olarak 5 yıl içinde yapılan masrafları düşerek vergiye tabi tabanlarını azaltmaya
hak kazanabilirler.
Stopaj Vergisi
Özbekistan'da veya Özbekistan ile iş yapan yerleşik olmayan bir tüzel kişinin Özbekistan
kaynaklı geliri, herhangi bir kesinti yapılmaksızın ödeme kaynağında stopaja tabidir.
Vergi mükellefi - Yabancı bir şirkete Özbekistan kaynak geliri ödeyen herhangi bir vergi
kayıtlı kuruluş potansiyel olarak bir vergi mükellefi olup mukim olmayan bir kişinin yerleşik
olmayan brüt kaynak gelirinden (kesinti olmaksızın) stopaj vermekle sorumludur.
Vergiye tabi gelir - Vergiye tabi gelir aşağıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir:
-

Temettüler ve faiz,

-

Özbekistan'da bulunan mülk satışından elde edilen gelir: hisse senetleri, hisse

senetleri, gayrimenkul. Vergiye tabi gelir, satış fiyatı ile orijinal satın alma fiyatı arasındaki fazlalık
olarak tanımlanır,
-

Özbekistan topraklarında mal satışından elde edilen gelir,

-

Telif hakkı,

-

Kira ücretleri,

-

Sigorta primleri,

-

Telekomünikasyon ve navlun ücretleri, -

Özbekistan'da

verilen

hizmet

ücretleridir.
Temettüler - Bir mukim olmayan kişiye ödenen temettüler %10 oranında stopaja tabidir.
Faiz - Yerleşik olmayana ödenen faiz %10 oranında stopaja tabidir.
Gayrimaddi hak bedeli - Yurtdışı yerleşiklere yapılan gayrimaddi hak bedelleri ve benzeri
ödemeler (örneğin, kira ödemeleri) %20 oranında vergilendirilir.
Uluslararası taşımacılık hizmetleri ve telekomünikasyon gelirleri - stopaj oranı %6'dır.

Diğer gelirler - Yerleşik olmayanlar için geçerli olan %20 oranında stopaja tabidir. (Vergi
anlaşması kapsamında azaltılabilir)
Şube havale vergisi - Yoktur.
Emlak Vergisi
Tüzel kişiliğe ait taşınmaz mallar üzerinden %2 emlak vergisi alınır. Zamanında kurulmamış
ekipman veya usulüne uygun olarak tamamlanmamış yapılar için iki katı emlak vergisi uygulanır.
Arazi Vergisi
Arazi vergisi, arsalara sahip olan veya arazi kullanma hakkına sahip tüzel kişiler (yerleşik
olmayan tüzel kişiler dahil) tarafından ödenir. Tüzel kişiler, arsalara sahip olma veya arsa kullanma
hakkını elde ettikleri tarihten sonraki aydan itibaren Arazi Vergisine tabidir. Vergi oranı arazinin
bulunduğu yere ve toprak kalitesine bağlı olarak değişmektedir.
Bordro vergisi
Bordro ile ilgili vergiler, Kişisel Gelir Vergisi, Bireysel Emeklilik Hesaplarına Katkılar ve
Birleşik Sosyal Ödemeyi içerir. Bu vergilerin hesaplanması ve ödenmesi işverenin
sorumluluğundadır.
Kişisel Gelir Vergisi
Yerel çalışanlar için sabit %12'lik bir kişisel gelir vergi oranı uygulanır. Yabancı personel
için kişisel gelir vergi oranları ikamet statüsüne bağlıdır. Yerleşik olmayan yabancı çalışan için
kişisel gelir vergi oranı %20'dir. Yerleşik bir yabancı çalışan için %12'lik bir oran uygulanır.
(Yerlişik olup olmama durumu (mukimlik) bir kişinin Özbekistan’da 183 günden fazla kalıp
kalmamasına göre belirlenmektedir)
Bireysel Emeklilik Hesaplarına Katkılar
Bu katkılar sadece gönüllü olarak Özbek Emeklilik Programına katılmak isteyen yerel veya
yabancı çalışanlar için geçerlidir. Vergi oranı, istihdam gelir tutarının %0,1'dir.
Tek Sosyal Ödeme
Bir işveren tarafından İhtisas Devlet Fonu'na yapılan özel bir ödemedir. Bu ödeme işverenin
katkısıdır ve çalışanların maaşından kesilmez. Birleştirilmiş Vergi Ödeme oranı, bir çalışanın brüt
maaşının %12'sidir.

Damga Vergisi
Damga vergisi, yasal işlemlerin yapılması ve/veya yasal belgelerin düzenlenmesi için alınan
zorunlu bir ödemedir. Aşağıdaki eylemler, diğerlerinin yanı sıra, damga vergisine tabidir: dava
açma, noterlik işlemleri yapma, sivil kayıt, tüzel kişi ve tek girişimcinin devlet kaydı, özel lisansların
alınması veya belirli faaliyetlerin yürütülmesi için izinler.
Katma Değer Vergisi
Vergiye tabi işlemler - KDV mal ve hizmet tedariki ve mal ithalatı üzerinden alınır.
Oranlar - 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren standart KDV oranı %20'den %15'e
düşürülmüştür. Yolcu taşımacılığı gibi bazı hizmetler (taksi hizmetleri hariç); tıp, eğitim, turizm ve
gezi hizmetleri; mali ve sigorta hizmetleri KDV'ye tabi değildir. Hükümetle yapılan bireysel
anlaşmalar kapsamında ithal edilen belirli ekipman ve eşyalar için muafiyetler mevcuttur. İhracat
işlemlerine KDV uygulanmakta olup kanunda belirlenen sürelerde, söz konusu ödenmiş KDV’nin
iadesi yapılmaktadır.
Kayıt - Basitleştirilmiş vergi rejimi kapsamındaki şirketler, KDV'yi gönüllü olarak
kaydetmeyi ve ödemeyi seçebilmelerine rağmen, genellikle KDV ödememektedir. Diğer tüzel
kişiler, devlet kaydı sırasında KDV mükellefi olarak kayıt yaptırmalıdır.
Dosyalama ve ödeme - KDV raporlama dönemi takvim yılıdır. Tüzel kişiler, raporlama
dönemini takip eden ayın 25’inci gününden önce aylık olarak KDV’yi rapor eder ve öderler.
Vergi İdaresi
Genel bakış - Vergi Kanunu’nun temel prensipleri:
-

Özbekistan'da vergi hukuku ve vergilendirme dürüstlük, yasallık, yükümlülük,

kararlılık ve adalet ilkelerine dayanmaktadır,
-

Özbekistan vergi hukukundaki tüm belirsizlikler ve çelişkiler vergi mükellefi lehine

yorumlanacaktır,
-

Oranları artıran veya vergi mükelleflerine yeni vergi veya yaptırım getiren vergi

kanunları geriye dönük olarak uygulanamaz,
-

Yasalar çerçevesinde hareket eden veya etmeyen vergi mükelleflerinin temelde

herhangi bir ihlalden masum oldukları varsayılarak, ispat yükü vergi makamlarındadır, - Vergi
makamları vergi mükellefi ile ilgili bilgilerin gizliliğini korumalıdır.

Vergi denetimleri - Vergi Kanununa göre, vergi makamları hem bireysel hem de kurumlar
vergisi mükelleflerine ilişkin olarak iki tür vergi denetimi yapma hakkına sahiptir. Ofiste yapılan
vergi denetimleri ve saha vergi denetimleri.
Ofiste yapılan vergi denetimleri, genellikle vergi iadeleri, mali tablolar ve vergi mükellefleri
tarafından sunulan diğer ilgili belgelere dayanarak vergi daireleri tarafından yapılır.
Saha vergi denetimleri, bir vergi mükellefinin ofisinde veya ticari kurumlarda yapılır.
Denetim vergi kurumu başkanının inisiyatifiyle gerçekleştirilir. Saha vergi denetimi 10 takvim
gününden fazla süremez. Bu süre “büyük vergi mükellefleri” için 30 takvim günüdür.
Vergi denetimlerindeki sınırlamalar - Vergi Kanunu, vergi denetimleri ile ilgili olarak vergi
makamlarının yetkilerini sınırlayan belirli hükümler belirler. Saha vergi denetimleri, yalnızca
denetim başlangıç tarihinde sona eren üç yıllık döneme göre yapılabilir. Bununla birlikte, vergi
ihlalleri için zamanaşımı, ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren beş yıldır. Vergi otoriteleri 12 aylık
bir süre içinde birden fazla saha vergi denetimi yapamazlar.
Para cezaları ve gecikme faizi - Vergi Kanunu, vergi ihlalleri için aşağıdaki yaptırımları
öngörür:
-

Gecikmiş vergi ödemesi her gün için %0,045 faiz oranına tabidir. Toplam faiz,

ödenmemiş toplam vergiyi aşamaz,
-

Vergi kaydından kaçınılması, yani vergi dairelerine kaydolmadan faaliyet

göstermesi, dönem net gelirinin %50'sine kadar para cezasına tabidir.
Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi
Çifte vergilendirmenin önlenmesi antlaşmalarından faydalanmak için yerleşik olmayan
kuruluşların bazı prosedürleri izlemeleri gerekmektedir. Gelirlerini ödeyen Özbek kuruluşuna,
kendi ülkesinde alınmış ve yetkili makam tarafından onaylanmış vergi ikamet sertifikası vermeleri
gerekmektedir. Çifte vergilendirmenin önlenmesine ilişkin avantajlar tüm vergi türleri için geçerli
değildir.
E) Ürün Standartları ile İlgili Uygulamalar
Özbekistan’a ithal edilecek ürünlerin zorunlu standart kontrolü yapılmaktadır. Özbekistan
sadece GOST Standart Belgesini kabul etmektedir. Diğer yandan TSE Standardını taşıyan malların
ithalatı daha kolay gerçekleşmektedir. Gelen ürün TSE belgeli bir ürün ise, Uzstandart Kurumu’nun

TSE’nin Taşkent Temsilciliğince verilen onayı üzerine verdiği sertifika ile ürün gümrükten
çekilmektedir. Eğer ürün TSE belgeli bir ürün değilse, ister yatırım malı, isterse hammadde veya
tüketim malı olsun, mutlaka zorunlu teste tabi tutulmaktadır. Bu durum zaman kaybına ve ilave
maliyetlere sebep olmaktadır.
İthal mallar için standartlar, Özbek Standardizasyon, Metroloji ve Sertifikasyon Ajansı
(Uzstandart) birimleri aracılığıyla devlet kaydına tabidir. Ulusal sistem, 97 standart grup ve 40
teknik kılavuz grubunu içermektedir. Bunların büyük çoğunluğu eski Sovyet sistemine
dayanmaktadır. Bununla birlikte Global G.A.P ve ORGANIC gibi uluslararası yöntemlere geçiş
süreci devam etmektedir.
İhraç edilen ürün markasının mümkün olan en kısa sürede Patent Enstitüsünde tescili
yaptırılmalıdır. Piyasada Türk mallarının markalarının taklit edilerek, marka tescilinin taklit eden
firma adına yapılma olasılığı oldukça yüksektir.
Etiketleme zorunluluğu olan tüketim malları için mutlaka Özbekçe olarak etiketleme
usulüne uygun olarak yapılmalıdır.
Sertifikasyon:

Özbekistan

Standardizasyon,

Metroloji

ve

Sertifikasyon

Ajansı,

sertifikasyon ve standardizasyon politikasından sorumlu kuruluştur. Endüstri standartları, endüstri
düzenleme kuruluşları tarafından geliştirilmektedir. Özbek mevzuatına göre ülkede aşağıdaki
standart normatif belgeler uygulanmaktadır:
-

Uluslararası (eyaletler arası, bölgesel) standartlar,

-

Özbek ulusal standartları,

-

Endüstriyel standartlar,

-

Teknik özellikler,

-

İşletmenin standartları,

-

Yabancı ülkelerin ulusal standartları ve

-

İdari bölgesel standartlar.

Ticari ilişki kurulan firma, mutlaka www.yellowpage.uz ve www.goldenpage.uz firma
rehberlerinden, diğer devlet ve mesleki kurumların web sayfalarındaki kayıtlardan araştırılmalıdır.
Yine de firmanın buralarda kaydının olması, bu firmanın sağlam olduğu anlamına gelmemelidir.

Problem olması halinde kontratta belirtilen müeyyide ve hukuki yaptırım maddeleri
işletilmelidir.
Özbekistan'da uygulanan standartlar ve teknik düzenlemeler hakkında aşağıda yer linklerden
bilgi edinebilir.
•

www.standart.uz

•

https://www.standart.uz/ru/page/view?id=47

•

https://www.standart.uz/ru/page/view?id=19

F) Test Etme, Muayene ve Belgelendirme
Uygunluk Değerlendirmesi: Testler ve sertifikalandırma, bölgesel alt bölümler ve 73
akredite kuruluşla birlikte Test ve Sertifikasyon Merkezi tarafından gerçekleştirilmektedir.
Uygunluk Beyanı ve Teknik Politikaları Dairesi sertifikasyon için süreçleri koordine etmekte ve
genel rehberlik hizmeti vermektedir.
Ürün Sertifikalandırma: Zorunlu sertifikasyona tabi ithalat listesi, reaktörler, kazanlar,
(demiryolu harici) taşıma için donatım, elektronik, oyuncak ve giyim gıda, alkollü ve alkolsüz
içecekler, tütün, mineraller, metal ürünler, yakıtlar, ham petrol ve petrol rafineri ürünleri, gübre,
parfüm, kozmetik ve tuvalet malzemeleri, plastik, plastik ürünler, ahşap ürünler, kağıt ürünler,
tekstil ürünleri gibi bazı türleri içermektedir.
Akreditasyon: Özbek mevzuatına göre, belirli mal ve hizmetlerin ithalatı yetkili bakanlıklar
ve kurumlar tarafından akreditasyona tabidir. Örnek olarak;
-

Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı yabancı çalışanların mesleki faaliyetlerini

akredite eder,
-

Kültür Bakanlığı ses, video ve film ürün ithalatını akredite eder,

-

Devlet Doğa Koruma Komitesi, potansiyel olarak tehlikeli çevresel etkileri olan

maddelerin ithalatını akredite eder,
-

Bazı endüstriler kendi akreditasyon laboratuvarlarını gerektirmektedir. Örneğin,

Sağlık Bakanlığı ithal ilaçları test eden tüm laboratuvarları akredite eder.
Faaliyet Belgelendirmesi: Bazı ekonomik faaliyetler Özbekistan'da faaliyet lisansına
tabidir. 12 Mayıs 2001 tarihli (değiştirildiği şekliyle) 222-II sayılı Karar uyarınca, aşağıdaki
mallardaki ticari faaliyetler, diğerlerinin yanı sıra ilgili kurumdan lisans gerektirir.

-

şifreleme aygıtları

-

patlayıcı maddeler

-

iyonlaştırıcı radyasyon kaynakları

-

petrol ürünleri

-

narkotikler, psikotrop maddeler ve öncüleri

-

ilaç

-

tıbbi cihazlar

-

piroteknik ürünler

-

toksik kimyasallar

-

veteriner ilaçları

Sorumlu yetkililer, verilen işlem lisanslarını kaydeder ve kayıtlı bilgileri yetkililerin resmi
web sitelerinde yayınlar.Bir faaliyet lisansının, belirtilen ürünlere yönelik ithalat izni verilmesi için
bir ön koşul olduğu unutulmamalıdır.
Belirli ürünler için faaliyet lisansları, ör. Narkotik, Psikotropik Ajanlar ve Prekürsörlerde
İthalat ve İşlem Yapma Lisansı ayrıca taşıyıcılarına söz konusu malları ithal etmeleri için yetki verir.
Sonuç olarak, bu lisanslar sadece bir ithalat izni verilmesi için ön şart değildir, aynı zamanda gümrük
işlemleri için de gereklidir.
Özbek Hükümeti, yukarıda belirtilen Karar kapsamında lisanslamaya tabi faaliyetlerin yanı
sıra, dağıtıcıları kendileriyle ilgili herhangi bir faaliyeti gerçekleştirmek için Belirli Malların Toptan
Ticareti için Lisans alması gereken tüketici mallarının bir listesini öngörmektedir. İlgili malların
ithalatı, başka lisans ve izin olmadan yapılır.
İthalat Belgelendirmesi: Mevcut Özbek mevzuatına göre, belirli malların, yani kıymetli
metallerin, askeri amaçlara yönelik malların, radyoaktif maddelerin ve atıklarının yanı sıra
radyoaktif kaynakları kullanan cihaz ve makinelerin ithalatı devlet lisansına tabidir. Bu nedenle, söz
konusu mallar için Belirli Malların İthalatı için Lisans alınması gerekmektedir. Tüm ithalat lisansları
tek bir lisans olarak verilir ve ilgili ithalat sözleşmesinde belirtilen mal miktarının ithaline izin verir.

Menşe Şehadetnamesi: Tüketim malları için, üreticinin adı ve tam adres bilgileri, yerel
pazara konulabilmesi için ilgili ürünlerin perakende ambalajlarında belirtilmelidir. Askeri giysiler
ve ayakkabılar için menşe ülke etiketlemesi uygun teknik düzenlemeye tabidir. Ürün ve/veya
ambalajında menşe ülke etiketlemesi, ticari belgelerde belirtilen menşe ile örtüşmelidir.
G) Ambalaj, Paketleme ve Etiketleme
Genel olarak, ithalat kontağında paketleme ve işaretleme koşulları sabittir. Ambalaj
malzemesi Özbek ithalatçısının kalite şartlarına uygun olmalıdır. Paketlerin genellikle açık havada
saklandığı düşünülmelidir, bu nedenle suya dayanıklı ve ısıya dayanıklı olmalıdır.
Özbekistan, ahşap ambalaj malzemesi (WPM) için Uluslararası Bitki Sağlığı Önlemleri
Standardını (ISPM) kabul eder. Bu nedenle ithal edilen ürünlerin WPM'si, ihracatçı ülkenin bitki
koruma otoritesi tarafından onaylanmış bir tesiste ISPM No. 15'e uygun yöntemlerle ele alınmalıdır.
Mallar için etiketleme reçetelerinde değişiklik yapan 29 Haziran 2018 tarihli
Cumhurbaşkanlığı Yönetmeliği PP-3818 uyarınca, "serbest dolaşım için serbest bırakma" gümrük
prosedürü kapsamında tanıtılan mallar Özbekistan’da bir etiketleme gerektirmemektedir.
Eylül 2019 Özbekistan Bakanlar Kurulu Yönetmeliğinde bildirildiği üzere, tüketici
haklarının korunmasına ilişkin diğer ek önlemlerin yanı sıra, zorunlu belgelendirmeye tabi tüketici
malları Özbekistan’daki bir uygunluk işareti ile etiketlenmelidir. Bunun için, ticari amaçla ithal
edilen gıda ürünleri ve tüketim malları paketleri 11 Şubat 2020 tarihli PP-4594 sayılı
Cumhurbaşkanlığı Yönetmeliği uyarınca 1 Ağustos 2020 tarihinden itibaren Özbekistan’da
etiketlenmelidir. Yapışkanlı çıkartmaların kullanımına izin verilmemektedir. Bir geçiş dönemi
öngörülmektedir ve buna ilişkin taslak düzenleme, Özbek Standardizasyon, Metroloji ve
Sertifikasyon Ajansı (UzStandard olarak adlandırılan) tarafından öngörülen normatif-yasal bir
eylem olarak kabul edilmektedir.
Özbek Bakanlar Kurulu, malların izlenebilirliğini sağlamak için bir mekanizmayı onayladı:
ürünlerin dijital tanımlama araçlarıyla etiketlenmesi, bir dizi ürün için pilot projeler aracılığıyla
birkaç aşamada uygulanacaktır. Örneğin;
-

alkollü ürünler

-

plastik ve camdan yapılmış fıçılarda veya fıçılarda bulunan malt birası - sigara

Ulusal pazara konulacak ürünlerin tanımlanması için, etiketleme yöntemi veri matris kodları,
yani doğrudan ambalajın üzerine basılmış 2D tanımlayıcı barkodların kullanımını içerir.

Uygulamayı izleyen yetkili makamlar, diğerlerinin yanı sıra, Devlet Vergi Komitesi ve
Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Gümrük Komitesi'dir. Söz konusu mallar için mevcut pilot aşamaya
gönüllü olarak dahil olmak isteyen katılımcıların bir kaydının olması dikkat çekicidir.
Perakende ambalajına yapıştırılmış olan ilgili ürünlerin etiketleri aşağıdaki bilgileri
içermelidir:
-

ana bileşen veya bileşenlerin listesi

-

üretim tarihi

-

üretici garantisi

-

kullanım Koşulları

-

raf ömrü veya son kullanma tarihi (varsa)

-

Son kullanma tarihi geçtikten sonra tüketilirse potansiyel sonuçları hakkında bilgi

-

imalatçının veya temsilcisinin adı ve adresi (şikayet yönetiminden sorumlu)

-

depolama ve kullanım koşulları

Ürün türüne ve ürün bilgilerinin karmaşıklığına bağlı olarak, son kullanıcı için etiketleme ve
beraberindeki operasyonel dokümantasyon, doğrudan uygun ürüne eklenmiş bir metin belgesi (örn.,
Uygulama kılavuzu) şeklinde sunulmalıdır. Genetiği değiştirilmiş gıda maddelerinden türetilen
malların etiketleri ilgili bilgileri içermelidir.
22 Şubat 2014 tarihli Yönetmeliğe göre, tıbbi ürünlerin ve narkotiklerin etiketlenmesine,
ambalaj üzerinde başka işaretler olmaksızın tüketiciler için bir broşür şeklinde bilgilendirici bir
metin belgesi eşlik edecektir. Etiketleme bilgileri Özbekçe'den başka bir dilde sağlanıyorsa, ithal
edilen mallar, Özbekistan Cumhuriyeti topraklarına girildikten sonra, öngörülen bir zaman dilimi
içinde, yani resmi depoya ekler yerleştirilerek gümrük deposunda depolanması sırasında
etiketlenebilir.
Özbekistan'da yerel pazara sunulacak olan 2015 tarihli 86 sayılı Yönetmelik uyarınca
elektrikli ev aletleri (örn. Buzdolabı, dondurucu, klima tesisatı, bulaşık makinesi, mikrodalga fırın)
etiketteki enerji tüketimi hakkında bilgi içermelidir. Enerji performansı teknik özellikleri "A" ile
"G" arasındadır, burada "A" en yüksek enerji performansına sahip ev aletlerini ifade eder ve "G" en
düşük enerji performansını gösterir. Ev aletlerinin enerji verimliliği "A" dan daha yüksekse, ek bir

sınıflandırma ("A +", "A ++" vb.) kullanılabilir. Belirlenmiş malların uygun bir etiketleme
olmaksızın ithalatı yasaktır.
H) Teknik Engeller
Özbekistan tarafından dış ticarette uygulanmakta olan teknik engeller hakkında bilgiye,
Ticaret

Bakanlığı’nın

sorumluluğunda

olan

www.teknikengel.gov.tr

internet

sitesinden

erişilebilmektedir. Ticarette Teknik Engeller web sitesi, kullanıcıların teknik engeller alanında
yararlanacağı ve etkin olarak kullanacağı temel bir platform olarak yapılandırılmıştır. Bu çerçevede,
söz konusu siteden ülkeler itibariyle ticarette teknik engeller uygulamaları hakkında bilgi sahibi
olunabilmekte, ülkelerin mevzuat ve uygulamaları hakkında Bakanlığımızdan bilgi talep
edilebilmekte ve ihracatta karşılaşılan teknik engeller interaktif olarak Bakanlığımıza
bildirilebilmektedir. Söz konusu siteye ücretsiz olarak üye olunabilmektedir. Sitenin üyelerine
ilgilendikleri ülke ve ürün gruplarına ilişkin düzenlemeler günlük olarak e-posta ile
gönderilmektedir.
Özbekistan’da Dış Ticaret, 1 Ocak 1998'de yürürlüğe giren Özbekistan Cumhuriyeti
“gümrük Tarifesi” yasası ile düzenlenmiştir. İthalat gümrük vergileri için mevcut oranlar Eylül
2009'da yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yürürlüğe girmiştir.
Genel olarak, aşağıdaki ithalat vergileri geçerlidir:
-

kıymet üzerinden alınan vergi malların gümrük değerinin yüzdesi olarak alınır,

-

spesifik değerlendirilen malların birimi başına sabit oranlı olarak ücretlendirilir,

-

birleştirilmiş üzerinden alınan vergi ve spesifik verginin karışımıdır.

Özbekistan Hükümeti, yerel üretimi teşvik etmek için ithalatı yüksek tarifeler ve diğer ithalat
vergileri uygulayarak kısıtlamaktadır. Yabancı şirketlerin ülkede gerçekleştirdiği anketler, ticaret /
sınır / gümrük kısıtlamalarının Özbekistan'da iş yapmanın en ciddi zorluklar olduğu sonucunu
ortaya koymuştur. Her ne kadar yabancı yatırımcılar için gümrüksüz ithalatı yasal hale getiren bir
mevzuat olmasına rağmen, yatırım amacıyla mal ithal ederken gümrük ücretlerinden ve diğer
vergilerden feragat eden Özbekistan Hükümeti ile yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma yapılması
zorunludur. Ancak Özbek hükümeti, yerli sanayinin gelişmesi için belirli sektörler için makine ve
ekipmanların gümrüksüz ithalatına izin vermektedir. Örneğin, tekstil ekipmanları ve makineleri ve
yedek parçaları için ithalat vergisi alınmamaktadır, ancak şirketler ithalatı zorlu hale getiren sınır
sorunları yaşayabilir.

2. PAZARIN ÖZELLİKLERİ
A) Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları
Özbekistan’da

Adalet

Bakanlığına

bağlı

olarak

Fikri

Mülkiyet

Ajansı

(http://www.ima.uz/en/) faaliyet göstermekte olup Ajans, marka hakkı, isim hakkı ve sertifika
vermektedir.

Mezkûr

uygulayamamaktadır.

kurum
Markanın

sonraki

aşamaları

korunması

(https://antimon.gov.uz/) başvurulması

için

kontrol
Antitekel

edememekte
(Antimonopol)

ve

yaptırım

Komitesi’ne

gerekmektedir. Bahse konu komiteye başvuruda

bulunulması durumunda konu, ilgili birim tarafından incelenmekte, yerinde inceleme
yapılabilmekte ve buna göre karar verilmektedir. Karşı taraf ihlaline devam ederse yargı yoluna
gidilebilmektedir. Komiteye başvuru yaparken dilekçe yazılması, dilekçeye lisans, markı hakkı
sertifikası, ürün markası kullanıldıysa orijinal ürün ve sahte ürün fotoğrafı gibi faydalı bilgilerin
eklenmesi gerekmektedir.
B) Dağıtım Kanalları
Özbekistan’ın 34 milyondan fazla nüfusunun yaklaşık yarısı, tüketici ürünleri üreticilerinin
pazara giriş noktası olarak düşünülmesi gereken iki bölge olan Taşkent ve Fergana Vadisi’nde
yoğunlaşmıştır. Taşkent sakinleri ülkedeki en büyük satın alma gücüne sahiptirler. Diğer büyük
şehirler arasında turizmden yararlanan Semerkand ve Buhara ile Özbekistan'ın altın madenciliği
faaliyetine ev sahipliği yapan Navoi yer almaktadır. Özbekistan denize kıyısı olmayan bir ülke
olduğu için ülkeye mal sokmak karmaşık olabilir, ancak yoğun nüfus ve nispeten iyi ulaşım altyapısı
sayesinde mallar ülkeye giriş yaptıktan sonra dağıtımlarını yapmak daha kolaydır.
C) Tüketici Tercihleri
Özbekistan’da tüketici tercihleri bakımından Türk Malı algısı oldukça yüksektir. Bununla
birlikte, fiyat faktörü, finans ve bankacılık sisteminin çok derin olmaması, lojistik avantajları gibi
sebeplerle ülkede Çin malları oldukça fazla tercih edilmektedir.
Yeni dönemde, ülkenin uluslararası sisteme entegrasyonunun artması ve bankacılık
sisteminin gelişmesi gibi faktörler bu tercihlerin değişmesine neden olacaktır.
Ülkemiz ile önümüzdeki dönemde imzalanması planlanan tercihli ticaret anlaşması ile
demiryolu kullanımının yaygınlaşması sonucunda Türk ürünlerinin rekabetçiliğini daha da
artıracağından tüketicilerin Türk malı ürünleri daha fazla tercih edeceği düşünülmektedir.

D) Satış Teknikleri ve Satışı Etkileyen Faktörler
Tüketici haklarının korunmasına ilişkin Özbek mevzuatına uygun olarak, ülkede satılan tüm
ürünler Özbek dilinde olmalı ve aşağıdaki bilgileri içermelidir:
-

Ürünün adı,

-

Üreticinin adı ve iletişim bilgileri,

-

İçindekiler ve son kullanma tarihi(gıda maddeleri için),

-

(Varsa) Kullanım Kılavuzu ve

-

(Varsa)Uyarılar

Bu bilgiler, ürün üzerine üretildiği tesiste etiketlenmelidir. Devlet ülke içerinde etiketleme
yapılmasına izin vermemektedir.
E) Kamu İhaleleri
Kamu alımları Kanunu, kamu alımlarında yer alan tarafların yanı sıra hak ve
sorumluluklarını ifade etmek için kullanılan terimleri tanımlar:
-

Devlet müşterileri-bütçe tarafından finanse edilen kurumlar ve devlete ait işletmeler

-

İhale prosedürlerinin katılımcıları

-

tedarik prosedürüne aday olarak ihale işlemine katılan yerli ve yabancı firmalar,

-

Yüklenici - İhale işleminin sonuçlarına dayanarak, bir sözleşme imzalanmış olan

kazanan olarak seçilen teklif sahibi,
-

Satın alma komisyonu

-

Katılımcılardan ihaleyi kazananı seçmeye yetkili kolektif bir organ. Komisyon, tek

sayıda üyeden oluşur; bileşimi ve üye sayısı tedarik yöntemine bağlıdır ve tedarik edilen malların
niteliğine bağlı olarak değişebilir,
-

Satın Alma Komisyonunun toplantıları şahsen veya uzaktan gerçekleşebilir. Asgari

ücretin beş bin katından daha az bir değere sahip mal, iş veya hizmetlerin kamu alımına ilişkin
kararlar uzaktan yapılabilir, asgari ücretin beş bin katının üzerinde bir değere sahip olanlar ise
yalnızca Komisyonun fiziksel olarak bulunduğu bir toplantıda gerçekleştirilebilir,

-

Özel Bilgi Portalı İşletmecisi tedarik prosedürlerinin organizasyonuna ve

yürütülmesine yardımcı olan özel yetkili bir kuruluş, kamu alımlarına ilişkin başvuruların ve diğer
bilgilerin sonuçlarının ve bunların devlet alımlarının yapıldığı özel bir web sitesidir.
Aşağıdaki satın alma usul formları kanunla onaylanmıştır:
-

Elektronik satın alma

-

Ters açık artırma (açık eksiltme)

-

Rekabetçi teklif

-

Kamu ihalesi

-

Tek tedarikçi kamu alımları

Yasaya göre, tedarik ile ilgili tüm bilgiler özel bir portalda yayınlanacaktır. Hesaplar Odası
Başsavcılığı, Ulusal Proje Yönetimi Ajansı (NAPU) ve Maliye Bakanlığı tarafından süreç üzerinde
izleme ve devlet kontrolü, vatandaşların, öz-yönetim organlarının, STK'ların ve medyanın kamu
kontrolü altındadır.
Bu düzenlemeler belirli koşullar altında kamu alımları için geçerli değildir:
-

Satın alma, stratejik kuruluşlar tarafından yapıldığında, devletin kalkınma

programlarının uygulanmasında yürütülen kamu alımlarının istisnaları dışında,
-

Hükümetin başkanlık kararları ve kararları tarafından sağlandığında,

-

Ülkede devlet koruması, savunma, güvenlik ve iç düzene veya devlet sırlarına maruz

kalan kişilerin güvenliğini sağlamak gerektiğinde,
-

Acil durumlarda Cumhuriyetin ihtiyaçlarını sağlamak için mal, iş veya hizmetlerin

tedarik edilmesi gerektiğinde,
-

Bağış yapan ülkelerin, ilgili uluslararası, yabancı devlet veya sivil toplum

kuruluşlarının prosedürleri veya devlet garantisi ve yabancı hibeler kapsamında yabancı kredi verme
şartları, belirli malların, işlerin veya hizmetlerin tedariki için farklı bir prosedür gerektirdiğinde,
-

Seçim veya referandumların hazırlanması ve yürütülmesi için tedarik yapıldığında,

her düzeyde,
olduğunda,

Tedarik, mahkeme işlemlerine katılmak için bir avukatın atanmasıyla ilişkili

-

Mallar, işler veya tedarik edilen hizmetler kanunla belirlenen sabit fiyatlara sahip

olduğundandır.
Özbekistan Hükümetine satış için önemli fırsatlar aşağıdaki alanlarda bulunmaktadır:
-

Telekomünikasyon ekipmanları: devlete ait Uztelecom şirketi için dijital sabit hat

telefon istasyonları ve anahtarlar; kolluk kuvvetleri için kablosuz iletişim ekipmanı; devlete ait
demiryolu şirketi için telekom ekipmanı,
-

Enerji üretimi ve iletim ekipmanı,

-

Petrol ve gazla ilgili endüstriyel malzemeler ve gereçler,

-

Bilgi ve iletişim teknolojisi donanım ve yazılımları,

-

Özelleştirilmiş kamyonlar, şehir ve turist otobüsleri, ambulanslar ve demiryolu

trenleri ve vagonlarını içeren ticari araçlar,
-

Yol yapım makineleri ve ekipmanı, vinçler, beton taşıyıcılar ve endüstriyel vakum

makineleri de dahil olmak üzere inşaat ekipmanı ile
-

Hastaneler ve klinikler için tıbbi ekipman.

Özbekistan’da düzenlenen ihaleler için ziyaret edilecek web sitelerinin yer aldığı listeye
ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
https://ticaret.gov.tr/data/5c2d32b613b876192c45b9b7/Özbekistan'da

İhalelerin

Takip

Edilebileceği Adresler.pdf
Özbekistan Kamu İhaleleri Elektronik Sistemi için http://xarid.mf.uz/ sitesini ziyaret
edebilirsiniz.
3. ÖNEMLİ SEKTÖRLER
A) Tarım Sektörü
Tarım, Özbekistan ekonomisinin önemli bir sektörüdür ve GSYİH'nın yaklaşık yüzde
17,3'ünü oluşturmaktadır ve işgücünün yaklaşık %26'sını istihdam etmektedir. Pamuk ve tahıl
ülkenin başlıca ürünleridir. Tarım ürünleri ihracatı, 2017 yılında Özbekistan'ın dış kazançlarına
yaklaşık %9,7 oranında katkıda bulunmuştur. Hükümet, yeni teknolojilerin benimsenmesi yoluyla
tarımsal verimliliği artırmayı ve yurtiçi ve ihracat ürünlerine değer katmak için işleme ve paketleme
kabiliyetlerini daha da geliştirmeyi amaçlamaktadır. Hükümet, ülkenin tekstil sektörünü

geliştirmeyi ve böylece kendi ham pamuğundan daha fazlasını ihracat için aracı veya tüketim
mallarına dönüştürmeyi planlamaktadır. “O’zto’qimachiliksanoat” JSC'ye (tekstil endüstrisi ile
uğraşan büyük bir anonim şirket) göre, 2015-2020 döneminde tekstil endüstrisinin modernleşmesine
yaklaşık 1 milyar dolar tahsis edilecektir. Program, 2020'de yerel pamuk işleme hacminin mevcut
%44'ten %70'e çıkarılmasını ve buna bağlı olarak tekstil ürünlerinin üretiminde 800 milyon
dolardan 1,5 milyar dolara kadar bir artış öngörmektedir. Özbekistan hükümeti, ülkenin gıda
güvenliğini artırmak için buğday üretiminin altını çizmektedir ve son birkaç yıldır kümes hayvanları
ve hayvan yetiştiriciliğine destek vermektedir. Ayrıca, son yıllarda taze meyve ve sebzelerin
karlılığı artışa geçmiştir ve yerel çiftçiler bu ürünler için yeni ihracat pazarları geliştirmek için
planlar yapmaktadır.
Önde Gelen Alt Sektörler
Belirli fırsatlar için, işletmeler Uzbekoziqovqatholding, Uzbekoziqovqatzahira ve
Uzagroexport da dahil olmak üzere Özbekistan'ın tarım endüstrisinde yer alan şirketlerle iletişime
geçmelidir.
Fırsatlar
-

Sığır ve kümes hayvanı yetiştiriciliği

-

Tohumlar ve fideler, örnek olarak çilek, etli ve zarlı kabuksuz meyveler, fındık,

sebze, kavun
-

Süs bitkilerinin tohumları, fideleri ve çiçekleri

-

Seralarda mikro iklim kontrolü için teknik çözümler

-

Kümes hayvanları için yem ve yem katkı maddeleri üretimi için değirmenler

-

Taze sebze ve meyvelerin ambalajlanması

Web Kaynakları
Yaklaşan alım ve ihracat fırsatları hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen şirketler
aşağıdaki web sitelerini ziyaret edebilir:
Özbekistan Tarım Bakanlığı: http://www.agro.uz/ru/

Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı’na bağlı olan Kırsal Yeniden Yapılanma Ajansı:
http://www.rra.uz/en/
Ekonomi Bakanlığı: https://mineconomy.uz/
Devlet Yatırımlar Komitesi SCI: www.invest.gov.uz
Özbekistan Dış Ticaret Bakanlığı: www.mfer.uz
Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası: www.chamber.uz
Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Portalı: www.gov.uz
B) Madencilik, Taş Ocakçılığı, Gaz ve Petrol Çıkarma
Madencilik, taş ocakçılığı, petrol ve gaz Özbekistan ekonomisinin önde gelen sektörleridir.
Ülke, dünyanın 15. en büyük doğal gaz üreticisi ve 9. en büyük altın üreticisi konumundadır. Petrol
ve gaz sektörü, Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya yaklaşık %16 oranında katkıda bulunmaktadır ve
120.000'den fazla kişiyi istihdam etmektedir. Ülkenin hidrokarbon rezervleri oldukça önemlidir;
yerel endüstri yetkililerine göre, toplam birincil enerji rezervleri (kanıtlanmış ve öngörülen), 1,51,6 milyar ton doğal gaz, 245 milyon ton petrol ve 3,3 milyar tona kadar kömür dahil olmak üzere
5,5 milyar ton petrol eşdeğeri tutarındadır.
Özbekistan, bölgedeki yakıt ve enerji iş birliğinin yanı sıra yenilikçi yaklaşımlarla küresel
enerji projelerinde önemli bir ortak olarak görülmektedir. Özbek Ulusal Petrol ve gaz şirketi
Uzbekneftegaz'ın son 10 yıldır başlattığı yakıt ve enerji projeleri, Özbekistan'daki tüm yatırım
projelerinin önemli bir payını oluşturmaktadır. Kamuya açık raporlara göre, 22 milyar dolardan
fazla yabancı yatırım petrol ve gaz endüstrisine, 2010 ve 2017 arasında 4 milyar dolardan fazla
yatırım enerji üretim endüstrisine yönlendirilmiştir ve bunlar tüm yabancı yatırımların ve kredilerin
yaklaşık %75'ine denk gelmektedir.
Önde Gelen Alt Sektörler
Petrol ve gaz şirketleri, Özbekistan Hükümetine veya ülkede faaliyet gösteren herhangi bir
firmaya hizmet vermek için sözleşme yapma teklifinde bulunabilir. Özel alanlar danışmanlık,
mühendislik, inşaat, ekipman temini ve yönetimi içerir. GOU halen Petrol Arıtma ve gaz
ekstraksiyonu, arıtma ve işleme için lisans teknolojileriyle yakından ilgilenmektedir. Uzbekneftegaz
ise mal, hizmet, ekipman ve makine alımı için bir tedarik ajansı olan UzTashkiNefteGas’ı

kurmuştur. Tüm ihaleler ve teknik gereklilikler, şartnameler, belgeler ve prosedürel açıklamalar
kuruluşun web sitesinde mevcuttur(www.ung.uz).
Fırsatlar
Sektördeki fırsatlar için, işletmeler halihazırda Özbekistan'ın petrol ve gaz sektöründe yer
alan internet veya iletişim şirketleri aracılığıyla ihaleleri gözden geçirmelidir. Fırsatlar genel olarak
sahaların geliştirilmesi ve yeni sahaların araştırılmasına yöneliktir: petrol ve gaz yapılarını analiz
etmek, sismik araştırmalar ve derin sondaj yapmak ve yeni alanları geliştirmektir.
Web Kaynakları
Alım ve ihracat fırsatları hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen şirketler aşağıdaki web
sitelerini ziyaret edebilir:
Özbekistan’da Yatırım: www.investuzbekistan.org
Özbekneftegaz Ulusal Holding Şirketi: www.ung.uz
JSC O’ztashqineftgaz (Özbekneftegaz tedarik kolu): www.utng.uz
Özbekistan Dış Ticaret Bakanlığı: www.mfer.uz
Devlet Yatırımlar Komitesi (SCI): www.invest.gov.uz
Özbekistan Ekonomi Bakanlığı: www.mineconomy.uz
Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Portalı: www.gov.uz
Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası: www.chamber.uz
C) Yiyecek Üretimi
1991 yılına kadar Özbekistan'daki ambalajlar dışarıdan tedarik edilmiştir. SSCB’nin
dağılmasından sonra, Özbekistan’a kimyasal ambalajlamaya yönelik küçük bir endüstri miras
kalmıştır. Ülkedeki mevcut gıda işleme ve paketleme ekipmanları eski olup mevcut ihtiyaçları
karşılamamaktadır. Özbekistan'ın büyük bir gıda ihracatçısına dönüşme potansiyeli göz önüne
alındığında, hükümet bu sektörde yapısal reformlar, modernizasyon ve üretim çeşitlendirmesini
sağlamak için 2015-2019 yılları için bir önlem programı benimsemiştir. Program dört ana alanı
kapsamaktadır. Bunlar: ihracat malzemeleri; 15 adet ticaret ve lojistik merkezi kurulması; inşaat,
altyapı, paketleme ve gıda işleme projelerine yönelik 180 yatırım projesi için 596 milyon dolar
değerinde finansal destek; ambalaj sektörünün gelişimidir.

Özbekistan'da gıda üretiminin yıllık büyüme oranı %10-15'dir.
Önde Gelen Alt Sektörler
Özbekistan için en çok gelecek vaat eden sektör olan modern paketleme ve işleme
ekipmanına olan talep büyüme eğilimine girmiştir. Ambalaj malzemelerinin yerel üretimi düşük
düzeydedir ve ithal girdilere bağımlıdır. Bu sektörün daha da geliştirilebilmesi için potansiyel
fırsatları temsil eden işleme, paketleme ve soğuk depolama tesisleri gerekmektedir.
Üretim ve işleme/paketleme ekipmanı tedarikinde önde gelen sektör fırsatları meyve suyu,
meyve, sebze, et ve süt işleme alanlarında bulunmaktadır. Özbek hükümeti de özel sektörün bu
alanlarda gelişmesini teşvik etmektedir. Ambalaj malzemeleri için en büyük talep karton, kâğıt,
cam, alüminyum folyo ve streç film alanlarında gelmektedir. Küçük işletmeler küçük ölçekli
ekipmanlara büyük oranda ihtiyaç duymaktadır.
Fırsatlar
Belirli fırsatlar için, yatırımcı işletmeler Özbekistan'ın gıda işleme sektöründe yer alan
şirketlerle iletişime geçmelidir. Bugün Özbekistan'da gıda işleme işi yapan büyük şirketlerin bazıları
Nestle, Coca-Cola, PepsiCo ve Carlsberg’dir. Yerel şirketler yabancı bir ortakla çalışmayı tercih
etmektedir ve yabancı yönetim, teknoloji, teknik uzmanlık ve ihracat pazarına değer vermektedir.
Web Kaynakları
Yaklaşan alım ve ihracat fırsatları hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen şirketler
aşağıdaki web sitelerini ziyaret edebilir:
Vinsanoat Şarap Holding Şirketi: www.vinsanoat.uz
JSC Uzdonmahsulot buğday ve buğday tohumu üzerine çalışmakta: www.uzdon.uz
Devlet Yatırımlar Komitesi SCI: www.invest.gov.uz
Özbekistan Dış Ticaret Bakanlığı: www.mfer.uz
Ekonomik Araştırma Merkezi: www.cer.uz
Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası: www.chamber.uz
Özbekistan Ekonomi Bakanlığı: www.mineconomy.uz
Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Portalı: www.gov.uz

D) Veri İşleme, Barındırma ve İlgili Hizmetler
Günümüzde, Bilgisayar Teknolojileri (BT) sektörü 2013-2020 için (27 Haziran 2013
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile) Özbekistan Cumhuriyeti Ulusal Bilgi ve İletişim Sistemi
entegre Geliştirme Programı tarafından düzenlenmektedir. Özbekistan Cumhuriyeti Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Geliştirme Bakanlığı (2015 yılında kurulmuştur) ise BT sektörünün ana
düzenleyicisidir. Buna ek olarak, Otomasyon ve Bilgi Teknolojileri Geliştirme Merkezi
Dijitalleştirme ve Kamu Yönetiminin (UZİNFOCOM, 2002 yılında kuruldu) ulusal bilgisayarlaşma
programlarının geliştirilmesine ve uygulanmasına ve kamu yönetiminin tüm sektörlerinde ve
ekonomik ve sosyal alanlarda devlete ait kuruluşlarda bilgi iletişim teknolojisinin (BİT)
uygulanmasına yardımcı olmaktadır. Şu anda, Özbekistan'da Bilgi İşlem Teknolojilerinin
geliştirilmesi, ülkenin telekomünikasyon altyapısını genişletmeye odaklanmıştır.
Son 20 yılda, geniş bant erişimi ve video, telefon, yüksek hızlı İnternet ve HDTV kanalları
gibi hizmetlerin sağlanması için ülke genelinde 2.000 km fazla fiber optik kablo döşenmiştir.
Özbekistan, 2008 yılından bu yana fiber optik ağ bağlantısı sağlayarak Afganistan'da
uygulanan ulusal bir fiber optik projesini desteklemektedir. Fiber optik döngü Afganistan'daki ana
yol sistemini takip etmektedir: Kabil-Kandahar-Herat-Mezar-i-Şerif-Kabil. Döngü, İran, Pakistan,
Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan gibi komşu ülkelerle de ara bağlantı sağlamaktadır.
4G LTE ağları Taşkent'te mevcuttur ve Özbekistan'ın geri kalanına da yayılması
planlanmaktadır. 5.875 baz istasyonu devreye alınarak 2020 yılına kadar cep telefonu kullanıcı
sayısı 27 milyona yükseltilecek ve sabit hat şebekesi 550.000 numaraya kadar arttırılacaktır. 2017
yılında geniş bant ağ kullanıcıları için 20'den fazla yeni multimedya hizmeti türü uygulamaya
geçmiştir. 10.300 km fiber optik iletişim hatları döşenecektir ve internet erişimini sağlamak için
halka açık yerlerde, otellerde, havaalanlarında, tren istasyonlarında ve diğer turistik yerlerde Wi-Fi
teknolojisinin yaygınlaştırılacaktır.
Önde Gelen Alt Sektörler
Bu sektördeki çoğu yatırım, mevcut ağ kabiliyetlerini yükseltmeye ve hizmetlerin abonelere
erişimleri için genişletmeye yönelik olduğundan, en büyük fırsatlar, internet servis sağlayıcısı ve
kablosuz iletişim sektörleri için donanım ve diğer ürünlerde bulunmaktadır.
Fırsatlar

Şirketler, yerel temsilcilikler ve teknik destek merkezleri açma ve destekleme fırsatlarıyla
ilgilenebilir. Telekom sektörünün yıllık fuarları Taşkent'te düzenlenmektedir ve Özbekistan Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Geliştirme Bakanlığı tarafından organize edilmektedir.
Web Kaynakları
Yaklaşan alım ve ihracat fırsatları hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen şirketler
aşağıdaki web sitelerini ziyaret edebilir:
Özbekistan Cumhuriyeti Bilgi Teknolojileri ve İletişimi Geliştirme Bakanlığı: www.ccitt.uz
Özbekistan Basın ve Bilgi Ajansı: www.api.uz
Özbekistan Ekonomi Bakanlığı: www.mineconomy.uz
UzReport Bilgi Ajansı: www.uzreport.uz
Özbekistan Dış Ticaret Bakanlığı: www.mfer.uz
Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Portalı: www.gov.uz
Uzexpocentre: www.uzexpocentre.uz
Ekonomik Araştırma Merkezi: www.cer.uz
E) Ulaştırma ve Depolama
Özbekistan, bölgedeki en iyi ulaşım altyapısına sahiptir. Sektör, aşağıdakiler de dahil olmak
üzere kamu sektörü kurumları tarafından yönetilmektedir:
Özbekistan devlet Komitesi Otomobil Yolları
Cumhuriyet Yolu Fonu
Özbekistan Demiryolları
Özbekistan Havayolları
Otomobil ve Nehir Taşımacılığı
Karayollarının toplam uzunluğu 42.530 kilometredir. Yıllık kargo cirosu 1,2 milyar tonu
aşmaktadır ve yolcu cirosu 120 milyar yolcu-kilometreden fazladır. Ulusal havayolları, on
uluslararası havaalanının da dahil olduğu oldukça gelişmiş havaalanı ağlarına sahiptir. Ülke filosu
şu anda 18 Boeing ve 12 Airbus olmak üzere 30 uçaktan oluşmaktadır. Ek olarak 3 Boeing 787-800
Dreamliner’ın da 2020 yılında teslim edilmesi beklenmektedir. Özbekistan, 10.000 kilometrekare

ortalama 150 kilometre yoğunluğa sahip, iyi gelişmiş bir demiryolu ağına sahiptir. Yıllık yolcu
cirosu 4,3 milyar yolcu kilometredir ve kargo cirosu 22 milyar tonu aşmaktadır. Ülkeye, 1880'lerden
bu yana Ruslar ve daha sonrasında Sovyet mühendisleri tarafından geliştirilen bir sistem olan
bölgedeki en iyi demiryolu altyapısı miras kalmıştır. Şu anda büyük kıtalararası yolları ve komşu
ülkeleri tüm Özbekistan’a bağlayan demiryolu sistemi 4.500 km’yi aşmaktadır. 2009-2011
yıllarında Özbekistan, Özbekistan'ın Termez şehrini Afganistan'ın Mezar-ı Şerif’i ile birleştiren ilk
demiryolunu Afganistan'a inşa etmiştir. Demiryolu hattı Özbekistan Demiryolları tarafından
işletilmektedir. Hattın Mezar-i Şerif'ten Herat'a uzatılıp uzatılmaması konusunda ise görüşmeler
halen devam etmektedir. 2016'nın başında Özbekistan, komşu ülkelerin transit rotalarına bağlı
kalmamak için Özbekistan'ın Fergana Vadisi bölgesinin ülkenin geri kalanına daha iyi bağlamasını
sağlayacak 123 km Angren-Pap demiryolu hattını tamamlamıştır.
Önde Gelen Alt Sektörler
Devam etmekte olan ulaştırma altyapı geliştirme projeleri, önemli miktarda devlet yatırımı
sağlamaktadır ve uluslararası kredi çekmektedir, bu alandaki şirketler aşağıdaki alt sektörlerdeki
ihracat fırsatlarıyla ilgilenebilir:
Hava taşımacılığı
Demiryolu taşımacılığı
Kamyon taşımacılığı
Ulaşım için destek faaliyetleri
Ardiyecilik ve depolama
Fırsatlar
Sektördeki fırsatlar için, işletmeler Özbekistan Havayolları www.uzairways.com/en/,
Özbekistan Demiryolları www.uzrailway.uz ve Orta Asya Trans www.catrans.uz gibi büyük kamu
kurumları da dahil olmak üzere Özbekistan'ın ulaştırma sektöründe yer alan şirketlerle iletişime
geçmelidir. Yerli şirketlerin yabancı tedarikçiler ile çalışma deneyimleri bulunmaktadır.
Web Kaynakları
Yaklaşan alım ve ihracat fırsatları hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen şirketler
aşağıdaki web sitelerini ziyaret edebilir:
Özbekistan Havayolları: www.uzairways.com/en/

Özbekistan Demiryolları: www.uzrailway.uz
Orta Asya Trans: www.catrans.uz
Özbek Otomobil ve Nehir taşımacılığı Ajansı: www.autotrans.uz/en/
UzReport Bilgi Ajansı: www.uzreport.com
Özbekistan Dış Ticaret Bakanlığı: www.mfer.uz
Özbekistan Cumhuriyeti hükümet Portalı: www.gov.uz/en
Uzexpocentre: www.uzexpocentre.uz
F) Kamu Hizmetleri-Elektrik Üretimi
Özbekistan, Orta Asya'daki en büyük elektrik üreticisidir ve bölgeye elektrik ihraç
etmektedir. Özbekistan'daki toplam kurulu kapasite şu anda yaklaşık 12.500 MW’tır (25 santral).
Bu kapasitenin %89'u fosil yakıtlar üzerinde çalışan termik santrallerden, geri kalanı ise
hidroelektrik santrallerinden karşılanmaktadır. Yıllık elektrik üretim hacmi ise 55 milyar kWh
olarak kayıtlara geçmiştir. Şu anda, üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinde kullanılan ekipmanların
çoğu miadını doldurmuş durumdadır ve artan enerji talebini karşılamak için yeni nesil ekipmanlara
ihtiyaç duyulmaktadır. Mevcut üretim kapasitesinin çoğu 1960 ve 1970'lerde inşa edilmiştir. Kurulu
kapasitenin yaklaşık üçte biri 30 yıldan daha eskidir. Enerji üretim tesisatları Rusya'da, eski
Sovyetler Birliği'nin diğer bölgelerinde ve Orta ve Doğu Avrupa'daki Sovyet ticaret ortakları
tarafından üretilmiştir. Elektrik endüstrisi 2010 yılından bu yana modernizasyon ve geliştirme
programı uygulamaktadır. Amaç ise, büyük enerji santrallerinin üretim kapasitesini ve yakıt
verimliliğini artırmaktır.
Önde Gelen Alt Sektörler
Elektrik Enerjisi Üretim, İletimi ve Dağıtımı: Yakın gelecekte, enerji santralleri, enerji
nakilleri ve enerji dağıtım altyapısı için makine ve ekipmana ihtiyaç duyan elektrik üretim ve
dağıtım tesislerinin, mühendislik ve inşaat şirketlerinin yeniden yapılandırılması ve geliştirilmesi
için gerçekleştirilecek projeler bu sektördeki yüklenici ve tedarikçiler için fırsatlar sunabilir. Belirli
ihracat fırsatları için, işletmeler Özbekistan'ın enerji sektöründe yer alan, Uzbekenergo gibi büyük
devlet kurumları ile iletişime geçebilir. (www.uzbekenergo.uz/en/)
Fırsatlar
Şu anda Özbekistan enerji sektörünün aşağıdaki alanlarda yatırıma ihtiyacı bulunmaktadır.

Yeni yakıt verimli kombine çevrim enerji üniteleri kurarak güç üreten blokların yeniden
inşası, 500 kW yüksek gerilim iletim hatlarının yapımı için teknolojiler, gelişmiş ölçüm ve
faturalandırma çözümleri ve güneş enerjisi üretim teknolojileridir.
Web Kaynakları
Yaklaşan alım ve ihracat fırsatları hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen şirketler
aşağıdaki web sitelerini ziyaret edebilir:
Uzbekenergo Anonim şirketi: www.uzbekenergo.uz/en/
Yatırımlar için Devlet Komitesi (SCI): https://invest.gov.uz
Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası: www.chamber.uz
Özbekistan Cumhuriyeti Hükümet Portalı: www.gov.uz

4. PAZARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR VE DİĞER BİLGİLER
A) İş Kültürü
Özbekistan çok büyük ticari fırsatları aynı derecede büyük risklerle sunan bir ülke olup,
bilinçli hareket edilmesi halinde çok verimli ve kârlı ticaret yapılması mümkün olan bir ülkedir.
Devletin ekonomiye müdahalesi olabilmektedir. Mevzuat olarak para ve sermayenin dolaşımında
bir engel bulunmamakla birlikte uygulamada bazı sınırlandırmalar olabilmektedir. Eski dönemin
önemli bir sorunu olan rüşvet ve kayıt dışılık ile halihazırdaki yönetim ile azalmıştır.
Özbekistan’la ticari ilişki kurmak isteyen firmaların bu ülkeye gelmeden önce mutlaka
sağlam bir piyasa araştırması yaparak adım atması gerekmektedir. Uzun süre tecrübe edilmeksizin
firmalarla kesinlikle güvene dayalı işlem yapılmamalıdır.
Ticari ilişki ve irtibat kurulan partner firma hakkında doğru istihbarat ve bilgi toplanılması,
ilerde doğabilecek sıkıntıların önlenmesi açısından elzem olmaktadır. Partner firma güvenilir, iç
piyasayı, mevzuatı, teamülleri ve çevreyi iyi bilen bir yapıda olmalıdır. Ödeme gücü ve düzgün mali
yapıya sahip olması çok önemlidir.
Özbekistan’la ticari ilişki kuran firmalar mutlaka Ticaret Müşavirliğimiz ile temas kurmalı,
ülkenin şartları, imkanları, avantaj ve dezavantajları, yakın geçmişte yaşanan sıkıntılar, fırsat ve
tehditler mümkünse yüz yüze istişare edilmelidir.

Pazara giriş, piyasa ve rekabet şartları, gümrük vergileri, tarife dışı engeller, nakliyat,
pazarlama vb. konularda ihtiyaç duyulması halinde Müşavirliğimizce detay bilgilendirme
yapılabilecektir.
Muhatap firma birebir tanınmalı, mümkünse Özbekistan’a bizzat gelerek temas
kurulmalıdır. Firma yerinde ziyaret edilmeli, üretim ve ihracat kapasitesi, satış faaliyeti vb. hakkında
bilgi edinilmelidir. Müşavirliğimiz kayıtlarına giren sicili bozuk firmalar listesinde olup olmadığı
araştırılmalıdır.
Firma ile yapılacak sözleşme yerel mevzuata uygun yapılmalı ve sözleşmede mücbir sebep,
müeyyide, tahkim gibi konular başta olmak üzere diğer hususlar titizlikle ve hukuki danışmanlık
hizmeti alınarak hazırlanmalıdır. Muhatabın imza yetkileri araştırılmalıdır. Sözleşmenin mutlaka
göz önünde yapılması, doğru kişilerce doğru şekilde imzalanması sağlanmalıdır.
İhracatta ve ithalatta mümkün olduğunca riskler, muhatap firma tarafından üstlenilmeli
gümrük, nakliyat safhasındaki riskler olabildiğince muhatap firmaya bırakılmalıdır.
Mesleki kuruluşların az olması, firmaların sanayi ve ticaret odalarına kayıt zorunluluğunun
bulunmaması, sanayi ve ticaret odalarından yeterli bilgi alınamaması, genel olarak bilgiye
ulaşmanın zorluğu gibi hususlar dikkate alınmalı ve muhatapların geçmiş performansları, mali ve
hukuki geçmişleri başka alternatif ve genel kabul görmüş yollar ve metotlarla öğrenilmelidir.
Firma ve ürünlerin Rusça olarak tanıtıldığı broşür ve kataloglar muhataba sunulmalı,
alıcılara ulaşmak ve birebir temas sağlamak üzere bu ülkede gerçekleşen sektörel fuarlara katılmalı,
devletin ekonomik ve ticari hayattaki yönlendiriciliği, önemi ve etkinliği dikkate alınarak faaliyet
alanıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sektörel kuruluşlar ziyaret edilmelidir. Bu konuda
Müşavirliğimiz randevu alımından, şartların müsaade ettiği ölçüde görüşmelere bizzat iştirak
etmeye kadar her türlü yardıma hazırdır.
Ticaret ve pazarlama organizasyonu yapmak üzere ihtiyaç halinde temsilcilik ofisi
açılmalıdır. Ancak zamanla piyasa tecrübesini müteakiben ve ihtiyaç olması halinde ticari şirket
kurulmalı, mağaza, şube veya showroom açılmalıdır.
İhracat sırasında mal bedelinin tamamı ödenmeden mal sevkiyatına asla başlanmamalıdır.
İmalatçı firmaların ödeme takvimini iyi belirlemeleri gerekmektedir. Örneğin sipariş sırasında mal
bedelinin yarısı, sevkiyattan önce kalan kısmı veya montajda alınmak üzere geride yüzde beş on
kalacak şekilde ihraç mal bedelinin tahsilatının yapılması yerinde olacaktır.İhracat işlemlerinde,

mümkünse mal bedelinin tamamı ön ödeme ile yapılmalı; eğer bu mümkün değilse mutlaka banka
finansal araçları kullanılmalıdır. (Örn, akreditif, teminat mektubu vs.)
Özbekistan Devlet Gümrük Komitesi tarafından referans fiyat uygulaması yapılmaktadır.
Gümrük idarelerince bazı mallarda asgari fiyatların altında beyan edilen fiyatlar kabul edilmemekte,
bunun yerine tespit edilen referans fiyatlar üzerinden vergilendirme yapılmaktadır. Bu uygulamanın
detayları ve asgari fiyatlar hakkında bilgi alınamamaktadır. Diğer yandan ithal edilen malların
fiyatlarının gerçekliği konusunda, giriş formaliteleri konusunda gümrüklerde farklı uygulamalar
yapılabilmektedir. Bu konularda bu risklerin özellikle alıcı firmaya yüklenmesinin ve gerektiğinde
gümrük müşavirliği hizmeti alınmasında yarar bulunmaktadır.
İthalat sırasında menşe şahadetnamesi bulunması gereklidir. Aksi halde iki kat gümrük
vergisi tahakkuk ettirilmektedir.
5 Eylül 2017 tarihinden itibaren Özbekistan’da konvertasyon problemi ortadan kalkmıştır.
Liberal ekonominin en önemli unsuru hayata geçirilmiştir. Bu tarihten itibaren, ithalat işlemlerinde
yerel para, bankalar tarafından ya kendi kaynaklarından ya da döviz borsasında konverte edilerek
en fazla bir gün sonrasında transfer edilmektedir.
İthalat sırasında da mal Türkiye’ye gelmezden evvel para transferi yapılmamalıdır. Aksi
halde malın sevkiyle ilgili büyük problemlerin yaşanması söz konusu olmaktadır. Malın
gönderilmediği durumlarla karşılaşılmaktadır.
İhalelerde yerel firmalar kayırılmaktadır. İhale teklifleri alındıktan sonra açık ve şeffaf
değerlendirme yapılmadığı, zarfların bilahare açıldıktan sonra sonuçların açıklandığı durumlarla
karşılaşılmaktadır.
Özbekistan’a ithal edilecek ürünlerin zorunlu standart kontrolü yapılmaktadır. Özbekistan
sadece GOST Standart Belgesini kabul etmektedir. Diğer yandan TSE Standardını taşıyan malların
ithalatı daha kolay gerçekleşmektedir. Gelen ürün TSE belgeli bir ürün ise, Uzstandart Kurumu’nun
TSE’nin Taşkent Temsilciliğince verilen onayı üzerine verdiği sertifika ile ürün gümrükten
çekilmektedir. Eğer ürün TSE belgeli bir ürün değilse, ister yatırım malı, isterse hammadde veya
tüketim malı olsun, mutlaka zorunlu teste tabi tutulmaktadır. Bu durum zaman kaybına ve ilave
maliyetlere sebep olmaktadır.

İhraç edilen ürün markasının mümkün olan en kısa sürede Patent Enstitüsünde tescili
yaptırılmalıdır. Piyasada Türk mallarının markalarının taklit edilerek, marka tescilinin taklit eden
firma adına yapılma olasılığı oldukça yüksektir.
Etiketleme zorunluluğu olan tüketim malları için mutlaka Özbekçe olarak etiketleme
usulüne uygun olarak yapılmalıdır.
Ticari ilişki kurulan firma, mutlaka www.yellowpage.uz ve www.goldenpage.uz firma
rehberlerinden, diğer devlet ve mesleki kurumların web sayfalarındaki kayıtlardan araştırılmalıdır.
Yine de firmanın buralarda kaydının olması, bu firmanın sağlam olduğu anlamına gelmemelidir.
İhtiyaç olması halinde Müşavirliğimiz bu konuda yardımcı olacaktır. Ülkemizle problem yaşamış
olan, taahhütlerini yerine getirmemiş, ticarette problemli olan firmaların Müşavirliğimiz
kayıtlarında olanları hakkında bilgi verilmesi mümkündür.
Problem olması halinde kontratta belirtilen müeyyide ve hukuki yaptırım maddeleri
işletilmelidir.
Özbekistan’la çalışan nakliyat firmaları, tercüman, araç kiralama, otel, aynı sektörde faaliyet
gösteren firma, profesyonel veya uzmanlarla temas kurulması vb. gibi işlerde Müşavirliğimizce
yardımcı

olunmaktadır.

Verilecek

referans

ve

yardımlar

ilgililerinin

garantisi

olarak

algılanmamalıdır.
B) Pasaport ve Ülkeye Geçici Giriş Vizesi uygulaması
Hususi, Hizmet ve Umuma Mahsus Pasaport Hamilleri 30 günlük süre ile vizeden muaftır.
Vatandaşlarımızın Özbekistan’a geldiklerinde 3 gün içinde otelde veya yabancılar polisine
başvurarak geçici ikamet kayıtlarını yaptırmaları önem arz etmektedir.
7 güne kadar vizesiz: Çin, Hong Kong - SAR dahil olmak üzere - 1 Ocak 2020'den itibaren
(Dönüş bileti şartı ile)
30 güne kadar vizesiz: Avustralya, Avusturya, Arjantin, Bosna Hersek, Vatikan,
Lüksemburg, Macaristan, Brunei Sultanlığı, İsrail, Yunanistan, İrlanda, İzlanda, İtalya, Kanada,
Andorra, Lihtenştayn, Monako, Belçika, Danimarka, İspanya, Hollanda, Norveç, İsveç, Letonya,
Litvanya, Malezya, Moğolistan, Yeni Zelanda, Birleşik Arap Emirlikleri, Portekiz, Bulgaristan,
Endonezya, Kıbrıs, Kore Cumhuriyeti, Malta, Polonya, San Marino, Sırbistan, Slovenya,
Tacikistan,

Hırvatistan, Şili, Romanya, Singapur, Slovakya, İngiltere, Türkiye, Brezilya, Almanya,
Finlandiya, Fransa, Karadağ, Çek Cumhuriyeti, İsviçre, Estonya;
1 Ocak 2020'den itibaren - Antigua ve Barbuda, Barbados, Belize, Grenada, Dominik
Cumhuriyeti, Meksika, Guatemala, Honduras, Kosta Rika, Küba, Nikaragua, Panama, Trinidad ve
Tobago, El Salvador, Saint Vincent ve Grenadinler, Saint Lucia, Bahamalar, Dominika, Saint Kitts
ve Nevis, Jamaika.
60 güne kadar vizesiz: Kırgızistan
90 güne kadar vizesiz: Japonya (1 Mart 2020 itibaren)
Süresiz: Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Moldova, Rusya,
Ukrayna
C) Resmi Tatiller (milli gün vb) ve Mesai Saatleri
1 Ocak: Yeni Yıl Bayramı
14 Ocak: Vatan Savunucuları Günü
8 Mart: Kadınlar Günü
21 Mart: Nevruz Bayramı
9 Mayıs: Anma ve Saygı Günü
1 Eylül: Bağımsızlık Günü
1 Ekim: Öğretmenler Günü
8 Aralık: Anayasa Günü
D) Yerel Saat
GMT+5
5. ŞİRKET KURULUŞU VE İŞ YAPMA İLE İLGİLİ BİLGİLER
A) Şirket Türleri
Özbekistan’da en çok tercih edilen şirket türü limited şirkettir. Bununla birlikte, anonim
şirket, şube ve temsilcilik şeklinde de şirket açılabilir. Limited şirket kurulum işlemleri bir gün
içerisinde ve cüzi bir masraf ile açılabilmektedir. Açılacak olan şirketin genel müdürünün geçici

olarak ilk etapta yerel kişi olması gerekmektedir. Yabancı çalıştırma izni ve çalışma lisansı
alındıktan sonra genel müdür değiştirilebilmektedir.
Yabancı sermaye kanunu ve diğer bazı ilgili kanunlar çerçevesinde kurulan şirket için belirli
imtiyazlar verilebilmektedir. Kayda alınacak yabancı ortaklı şirketin (Joint Venture - JV) kurulması
için, kuruluş sermayesinin en az 400.000.000 Sum (yaklaşık 38.000 ABD Doları) değerinde olması,
kuruculardan birinin yabancı tüzel ya da özel kişi olması ve yabancı yatırım sermaye payının en az
%15 oranında olması gerekmektedir. Kayda alınacak yabancı şirketin (Foreign Enterprise - FE)
kurulması için, kuruluş sermayesinin en az 400.000.000 Sum (yaklaşık 38.000 ABD Doları)
değerinde olması, kurucunun veya kurucuların yabancı tüzel ya da özel kişi olması ve yabancı
yatırım sermaye payının en az %100 oranında olması gerekmektedir.
Temsilcilik ise üç hafta ile bir ay arası sürede kurulmakta olup ticari olarak alım-satım işlemi
yapma yetkisi bulunmamaktadır. Kurulum ücreti 1.000 Dolar civarındadır. Şube kurulumu süreci
ve masrafı da temsilcilik ile benzerdir. Şahıs şirketi de kurulabilmekte olup daha çok yerel kişiler
tarafından tercih edilmektedir.
1. Anonim Şirketler
Sermayesi belirli sayıda eşit hisselere bölünen şirket olan Anonim Şirket ortakları onun
yükümlülüklerinden ve faaliyeti ile ilgili zarardan sadece sahip oldukları hisse değeri kadar
sorumludurlar. Anonim Şirketin devlet kaydına alınması için yapılan başvuru tarihinde sermayesi
en az 400.000.000 Sum değerinde olması gerekmektedir.
2. Sınırlı Sorumlu Şirketler
Şahıs ve/veya tüzel kişilik tarafından oluşturulan ana sermayeleri kuruluş belgeleri ile
belirtilmiş hisselere bölünen şirket sınırlı sorumlu şirket sayılır. Şirket üyeleri şirketin
yükümlülüklerinden sadece sahibi oldukları hisselerin değeri çerçevesinde sorumludur. Sınırlı
sorumlu şirketin devlet kaydına alınması için yapılan başvuru tarihinde sermayesi, cari asgari
ücretin en az 50 katı değerinde olması gerekmektedir.
3. Şahıs Teşebbüsü (Özel Girişim)
Özel girişim konusu Özbekistan’da 2003 tarihli Özel Şirketler Kanunu’nun yürürlüğe
girmesiyle gündeme gelmiştir. Bu Kanuna göre Özbekistan vatandaşı veya yabancı uyruklu kişiler
tek şahıs olarak bu özel girişimleri kurar ve yönetirler. Ancak yabancı uyruklu kişiler Özbekistan’da
bu tür özel girişimleri kurduklarında diğer yabancı sermayeli şirketlere sağlanan imtiyazlardan

yararlanamazlar. Özel şirket kurulması için sermaye şartı bulunmamaktadır. Kuruluş belgesi de
sadece sahibi tarafından onaylanır.
4. Temsilcilik Ofisi
Tüzel kişilikler olarak yabancı şirketler temsilcilik ofisi açabilirler. Ancak bunlar gelir
getirecek bir faaliyet yapamazlar. Ana şirket tarafından temsil etmek üzere yetkilendirilen bir kişi
tarafından yönetilir.
5. Proje Bazlı Şirketler (PE) (PU)
Özbekistan’daki bir firma ile yurtdışındaki bir firmanın sözleşme yapması durumunda
(inşaat projeleri, inşaat vb.) ve sözleşme süresinin 12 aydan fazla olmaması durumunda kurulması
gereken şirket türüdür. Bu tip şirketler Adalet Bakanlığı kaydından geçmemekte olup sadece Vergi
Dairesi bünyesinde kaydedilmektedir. Proje bazlı olmasından ötürü iş bitiminde mezkur türdeki
firmaların kapatılma süreci daha kolay olmaktadır.
B) Şirket Kurma Prosedürü
Özbekistan’da şirketler, faaliyet gösterilen bölgedeki Devlet Hizmetleri Ajansı’na
(https://davxizmat.uz/oz/services/category/Tadbirkorlik) bağlı oluşturulan “Yagona Oyna” (Tek
pencere) bölümü tarafından kayda alınmaktadır. Temsilcilik başvurusu ise Yatırımlar ve Dış Ticaret
Bakanlığı altındaki ilgili birime yapılmaktadır.
1- Anonim Şirket Kurulması İçin Gerekli Belgeler (JSC) (AO) (AJ)
-

Başvuru dilekçesi (Adalet Bakanlığına)

-

Kurucular toplantısı tutanağı

-

Şirket Tüzüğü

-

Kuruluş anlaşması

-

Şube kurulmasında yetki belgesi (Özbekistan Konsolosluğu’ndan ve Noter tasdikli)

-

Ofisin kira kontratı veya kiralama konusunda garanti mektubu

-

Şirket, devlet kuruluşları ile ortak olarak kuruluyorsa Devlet Mülk Komitesi’nin izin

yazısı.
Firma kurulduktan sonra, ticari ve ticari aracı şirketler yukarıda belirtilen dokümanlar
dışında, Tüzük faaliyetlerine uygun olan satış ve depo sahaları, ekipmanları, perakende satış

kuruluşlarında ise ek olarak yazar kasaların bulunduğunu veya onların satın veya kiraya alınması
için kaynakların bulunduğunu tasdikleyici dokümanlar da ibraz eder.
Yabancı ülkelerde Özbekistan konsolosluk şubesi olmadığı takdirde, şirket belgeleri ait
olduğu ülke Dışişleri Bakanlığınca legalize edilmesi, Özbekistan’daki ait olduğu ülke konsolosluk
şubesinden tasdik edilmesi ve Özbekistan Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki konsolosluk bölümü
tarafından onaylanmış olması gerekir.
2- Sınırlı Sorumlu Şirket Kurulması İçin Gerekli Evraklar (LLC) (OOO) (MCHJ)
-

Başvuru dilekçesi (Devlet Hizmetleri Ajansı’na bağlı ‘Tek Pencere’ Birimi)

-

Yabancı şirket tüzüğü kopyası (Özbekistan Konsolosluğu’ndan ve Noter tasdikli)

veya şahıs pasaportu.
-

Ticaret Sicil Belgesi (Özbekistan Konsolosluğu’ndan ve Noter tasdikli)

-

Yeni kurulacak firmanın tüzüğü

-

Firma kurmaya yönelik yetkilendirme belgesi (Vekaletname)

Firma kurulduktan sonra, ticari ve ticari aracı şirketler yukarıda belirtilen dokümanlar
dışında, Tüzük faaliyetlerine uygun olan satış ve depo sahaları, ekipmanları, perakende satış
kuruluşlarında ise ek olarak yazar kasaların bulunduğunu veya onların satın veya kiraya alınması
için kaynakların bulunduğunu tasdikleyici dokümanlar da ibraz eder.
Yabancı ülkelerde Özbekistan konsolosluk şubesi olmadığı takdirde, şirket belgeleri ait
olduğu ülke Dışişleri Bakanlığınca legalize edilmesi, Özbekistan’daki ait olduğu ülke konsolosluk
şubesinden tasdik edilmesi ve Özbekistan Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki konsolosluk bölümü
tarafından onaylanmış olması gerekir.
3- Şahıs Teşebbüsü (Özel Girişim) Kurulması İçin Gerekli Evraklar
-

Başvuru dilekçesi

-

Pasaport kopyası

4- Temsilciliğin Kurulması İçin Gerekli Evraklar
-

Başvuru dilekçesi (Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanlığı)

-

Yabancı firma Tüzüğü kopyası (Özbekistan Konsolosluğu’ndan ve Noter tasdikli)

-

Ticaret Sicil Belgesi (Özbekistan Konsolosluğu’ndan ve Noter tasdikli)

-

Temsilcilik açılması konusunda firma Kurucularının Kararı

-

Temsilcilik açılması konusunda firma temsilciliğine verilen vekaletname (Temsilci

hakkında detaylı bilgileri içeren, Özbekistan Konsolosluğu’ndan ve Noter tasdikli)
-

Temsilcilik ofisinin kira kontratı veya kiralama konusunda garanti mektubu

-

Kuruluacak temsilciliğin tüzüğü

Bu dokümanların Yatırımlar Bakanlığının ilgili birimine ibrazı sonrasında mezkur
Bakanlıktan verilen hesaba akreditasyon bedelinin yatırılması akabinde temsilcilik kurulmuş
olmaktadır.
Özbekistan’da yabancı ticari kuruluşlar faaliyetleri ve akreditasyon tertibi Ö. C. Bakanlar
Kurulu’nun 01.08.2018 tarihli ve 5495 sayılı kararı ile yürütülmektedir. Tüm evraklar Özbekçe’ye
veya Rusça’ya tercüme edilmiş olmalıdır.
5- Proje Bazlı Şirket Kurulumu İçin Gerekli Belgeler
-

Başvuru dilekçesi (Devlet Hizmetleri Ajansı’na bağlı ‘Tek Pencere’ Birimi). - Özbek

firma ile Türk firma arasında yapılan Sözleşme
-

Yabancı şirket tüzüğü kopyası (Özbekistan Konsolosluğu’ndan ve Noter tasdikli)

(Tüzükte, yurtdışında birim açabileceğine dair ibarenin olması gerekmektedir)
-

Ticaret Sicil Belgesi (Özbekistan Konsolosluğu’ndan ve Noter tasdikli)

-

Firma kurmaya yönelik yetkilendirme belgesi (Vekaletname)

Şirket Feshi
1.

Şirket

sahibinin

inisiyatifiyle

girişimin

gönüllü

tasfiyesi:

Özbekistan

Cumhurbaşkanı’nın 27 Nisan 2007 tarihli PQ-630 sayılı “Girişimci faaliyetinin (şirketin) gönüllü
tasfiyesi ve onların faaliyetinin durdurulması sisteminin daha da geliştirilmesine dair” Kararı
(http://www.lex.uz/docs/1185532) (2020 1 ocak Haziran itibariyle yürürlükten kaldırıldı, yerine
yeni Bakanlar Kurulu’nun 21 Ağustos 2019 tarihli 704 sayılı “"Girişimci faaliyetinin (şirketin)
gönüllü tasfiyesi ve sona erdirilmesi prosedürü, ve finansal ve ekonomik faaliyetlerini yerine
getirmeyen işletmelerin devlet kayıtlarından çıkarılmasına ilişkin yönetmelik onayına dair" Kararı)
(https://www.lex.uz/docs/4483862)

2.

Finansal ve ekonomik faaliyetlerini yerine getirmeyen ve yasal fonlarını yasal süreler

içinde kurmamış olan işletmelerin zorla tasfiyesi: Bakanlar Kurulu’nun 3 Temmuz 1999 tarihli 327
sayılı “Finansal ve ekonomik faaliyetlerini yerine getirmeyen ve yasal fonlarını yasal süreler içinde
kurmamış olan işletmelerin zorla tasfiyesi sistemine dair” Kararı (http://www.lex.uz/docs/307272)
(2020 1 ocak Haziran itibariyle yürürlükten kaldırıldı, yerine yeni Bakanlar Kurulu’nun 21 Ağustos
2019 tarihli 704 sayılı “"Girişimci faaliyetinin (şirketin) gönüllü tasfiyesi ve sona erdirilmesi
prosedürü, ve finansal ve ekonomik faaliyetlerini yerine getirmeyen işletmelerin devlet
kayıtlarından

çıkarılmasına

ilişkin

yönetmelik

onayına

dair"

Kararı)

(https://www.lex.uz/docs/4483862)
3.

İflas: Özbekistan Cumhuriyeti “İflas üzerine” Kanunu (http://lex.uz/docs/955375)

C) Sigorta
Özbekistan’da sigorta sektörü, 8 Temmuz 1998’de Devletin Sigorta Faaliyetlerinin
Denetlenmesine İlişkin Önlemler Hakkında Bakanlar Kurulu kararı uyarıncakurulan Devlet Sigorta
Denetleme Dairesi (Gosstrakhnadzor) tarafından denetlenmektedir. Mezkur kurum 1999’da sigorta
denetim ototritesi olarak faaliyetine başlamıştır.
Özbek hükümeti, toplumun her alanında görülecek şekilde ekonomik ve siyasi yapıyı
geliştirmeye çalışmaktadır. Bu kapsamda, bankacılık, sigorta, eğitim gibi alanlarda da iyileşmeler
yaşanmaktadır. Özbekistan Dış Ticaret Bakanlığı bünyesinde ihracatçıların kapsamlı desteği için
programların geliştirilmesi ve uygulanmasını hızlandırmakla görevli özel bir uzman birim
oluşturulmuştur. Buna göre, bağımsız uzmanlar ve ihracatçıların temsilcileri Bakanlık uzmanları ile
birlikte bu birimin bir parçası haline gelmişlerdir.
D) Bankacılık Mevzuatı
Özbekistan'daki bankacılık faaliyetleri, Özbekistan yasalarına göre kurulan ve lisanslanan
ve Özbekistan Cumhuriyeti Merkez Bankası (“CBU”) tarafından düzenlenen bankalar tarafından
yürütülmektedir. CBU'nun temel amacı yerel para biriminin istikrarını sağlamaktır. CBU ayrıca para
birimi düzenlemesi ve para birimi kontrolü için kuralları belirler, para politikasını kontrol eder, ticari
kuruluşlar ve yerel ticari bankaların faaliyetleri arasındaki ilişkileri düzenler, resmi döviz
rezervlerini yönetir ve Özbekistan'daki bankacılık ve kredi faaliyetlerini lisanslar, Oliy Majlis
Senatosu'na rapor verir.
Özbekistan'daki ticari bankalar genellikle anonim şirket şeklinde kurulur ve üç kategoriye
ayrılabilir:

-

Farklı devlet sahipliği seviyelerine sahip bankalar (Dış Ekonomik Faaliyetler Ulusal

Bankası, Uzpromstroybank, Agrobank, Halq Bank, Asaka Bank, Qishloqqurilishbank, Ipoteka Bank
ve Microkreditbank). Bu grup Özbekistan bankacılık sisteminin sermaye olarak %70'inden fazlasını
oluşturmaktadır;
-

Özel bankalar (Asia Alliance Bank, Trast Bank, Ipak Yoli Bank, Hamkorbank ve

diğerleri);
-

Yabancı yatırımı olan ticari bankalar (Özbekistan Kore Kalkınma Bankası,

Savdogarbank ve Ziraat Bank Uzbekistan).
Şu anda, Özbekistan'da faaliyet gösteren 33 ticari banka bulunmaktadır ve yabancı para
birimlerinde uluslararası işlemler de dahil olmak üzere her türlü bankacılık işlemini yapma yetkisine
sahiptir. (https://cbu.uz/en/credit-organizations/banks/)
E) Vizeler-Çalışma İzinleri
Özbekistan'da yabancı uyrukluların istihdamı göç ve iş kanunları tarafından yönetilmektedir.
Özbekistan'da yabancı bir şirketin kuruluşu yabancı uyruklu kişileri ancak aşağıdaki durumlarda
istihdam edebilir:
-

İşveren yabancı uyruklu kişi için bireysel çalışma izni alır.

-

Yüksek vasıflı ve nitelikli yabancı uzmanlar açısından yabancı emeğin çekilmesi için

basitleştirilmiş prosedür 1 Aralık 2018'den bu yana kabul edilmiştir.
-

İkili vizesiz sistem şu şekilde kurulmuştur: Kırgızistan (60 güne kadar), Tacikistan

(30 güne kadar), Kazakistan, Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Gürcistan, Moldova,
Rusya ve Ukrayna.
-

Türkiye, Kanada, Fransa, Almanya, İngiltere ve Japonya dahil 84 ülkenin sakinleri

için 30 güne kadar vizesiz giriş yapılmaktadır.
-

ABD, Çin, Güney Afrika, Hindistan gibi 77 ülkenin sakinleri, elektronik vize ile giriş

için basitleştirilmiş bir prosedüre tabidir.
-

Yatırımcılar ve aile üyeleri için üç yıl süreyle “yatırım vizesi” verilir.

-

Basitleştirilmiş prosedür kapsamında, en az 3 milyon ABD doları yatırım yapmış

yabancı yatırımı olan işletmelerin kurucuları (yatırımcıları) oturma izni başvurusunda
bulunabilirler.

Firma sahibi, gerekli evraklarla birlikte Dışişleri Bakanlığına başvurmak suretiyle kendisine
veya başka bir kişiye davetiye çıkartarak 3 veya 6 aylık B2 vizesi (Business Visa) alabilir. (Bu vize
tekrar yurtdışına çıkmadan uzatılabilir) Yabancı personel çalıştıracak firmanın çalıştırılacak her
yabancı başına yılda bir olmak üzere 30 temel hesaplama miktarında para yatırdıktan sonra söz
konusu personel için 1 yıllık çalışma lisansı alınabilmektedir. Çalışma lisansı alındıktan sonra E tipi
vize (çalışma vizesi) için başvuruda bulunması gerekmektedir. Yabancı olarak çalıştırılacak
personelin Özbekistan’a gelmeden önce B2 vizesi alması tavsiye edilmektedir. (1 temel hesaplama
miktarı: 270.000 Som)
Kaynak: T. C. Taşkent Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği
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YASAL UYARI: Bu rapor Birliğimiz uzmanları tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık
kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılmak suretiyle, sadece bilgilendirme amacıyla
hazırlanmıştır. Bu rapor ve içindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak
oluşacak zararlardan Birliğimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Birliğimizin yazılı izni alınmaksızın
herhangi bir kişi tarafından, herhangi bir amaçla, kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz
veya yayımlanamaz. Tüm haklarımız saklıdır.

