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Resmi Adı Özbekistan 

Nüfus 32.39 Milyon 

Yüzölçümü 447.400 km2 

Dil Özbekçe  

Başkent  Taşkent 

Para Birimi Özbekistan Somu 

Yönetim Şekli Cumhuriyet 

GSYİH 40.259 milyon  $ (2018) 

Kişi Başı GSYİH 1.238 $ (2018) 

Büyüme Oranı % 5,0 (2018) 
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     SWOT ANALİZİ 
 

                   GÜÇLÜ YÖNLER  
 
•     Destekleyici iş ortamı 
•     Çeşitlendirilmiş ekonomik yapı 
•     Dünya’nın en fazla büyüyen ülkelerinden biri olması 
•     İstikrarlı yatırım ortamı 
•     Zengin turizm altyapısı 
 

 

                 ZAYIF YÖNLER     

 
 Toplumsal eşitsizlikler 

 İmalat sanayiinde düşük rekabet gücü 

 Yüksek vergi oranları 
 

 

                    FIRSATLAR    
                                                                                           
•       Doğrudan yabancı yatırımı için geliştirilen 
politikalar 
•       Liberalleşen ekonomi 
•      Nüfus (Pazar) hacminin büyük olması 

      Yeni ürün ve fırsat pazarları olması 
•      İki ülke ilişkilerinin normalleşmesi ve olumlu seyri 

                    TEHDİTLER    

                                                                                                                                                                                  
•       Ekonomik yapının geçiş döneminde olması 
•       Siyasi istikrarsızlığın tekrar oluşması                                                                                                                                                                       
•       Bilgi teknolojileri altyapısının yetersiz olması 
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A- GENEL DURUM 
 

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 yüzde 46’sı yayla ve bozkırlardan ve yüzde 41’i de çöl ve diğer arazi tiplerinden oluşan 
Özbekistan’ın toplam kara alanlarının yüzde 3’ü orman ve koruluk, yüzde 10’u ise tarıma elverişlidir. 
Ekilebilir alanların yaklaşık yüzde 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 Hareket’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.  
  



 
 5 
Kocaeli Ticaret Odası- Özbekistan Ülke Raporu   

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 bir kaç 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. 
  
2016 yılında ülkenin ilk Cumhurbaşkanı İslam Kerimov’un vefatı sonrası yapılan seçimlerde 2003 
yılından beri Başbakanlık görevini yürüten Şevket Mirziyoyev yeni Cumhurbaşkanı olarak seçilerek 
görevine başlamıştır. 

  

Nüfus ve İstihdam 

  
Nüfus büyüklüğü açısından BDT ülkeleri arasında Rusya ve Ukrayna’nın ardından üçüncü sırada, Orta 
Asya ülkeleri arasında birinci durumda olan ülkede 100 etnik unsur bulunmaktadır. Nüfusun, %80’ini 
Özbekler, %3,8’ini Ruslar, %4,9’unu Tacikler, %3,6’sını Kazaklar, %2,2’ini Karakalpaklar ve kalanını diğer 
milletler (Tatar, Kırgız, Türkmen, Ukraynalı, Azeri, Ermeni, Beyaz Rus, Yahudi, Alman, Koreli vs.) teşkil 
eder. Nüfus yoğunluğu km2 başına 62 kişi olup nüfusun % 36,1’i kent merkezlerinde, % 63,9’u ise kırsal 
bölgelerde yaşamaktadır. Kırsal bölgelerdeki nüfusun ¾’ünü Özbekler teşkil etmektedir.                     
  
Genç bir nüfusa sahip olan Özbekistan’da nüfusun %56’sı 25, %34’ü 15 yaşın altındadır. Ekonomik 
faaliyetlerde bulunan nüfusun %56,7’sini erkekler, %43,3’ünü kadınlar oluşturmaktadır.  
  
Ülke nüfusu giderek artış göstermekte olup, 1991’de 20 milyon 702 bin olan nüfus, 2008 yılında 27 
milyon 555 bine, 2009 yılında 27 milyon 767 bine ve 2015 yılı sonu itibarıyla ise 31.576.400’e ulaşmıştır. 
Nüfus artış oranı geriye doğru 2003 te 1.1, 2004 ve 2005’de 1.2, 2006’da 1.3 ve 2007’de ise 1.5 iken, 
2008 yılında % 1.8, 2009 yılında % 1.7, 2010 yılında % 1.8, 2011 yılında % 1.5, 2012 yılında % 1.5, 2013 
yılında % 1,7, 2014 yılında % 1,7 ve 2015 yılında da % 1,8 olmuştur. Nüfus yoğunluğu km2 başına 70,6 
kişi olup nüfusun % 50,6’sı kent merkezlerinde, % 49,4’ü ise kırsal bölgelerde yaşamaktadır. Kırsal 
bölgelerdeki nüfusun ¾’ünü Özbekler teşkil etmektedir. 
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İşgücü 

Genç bir nüfusa sahip olan Özbekistan’da nüfusun % 56’sı 25, % 34’ü 15 yaşın altındadır. Ekonomik 
faaliyetlerde bulunan nüfusun % 56,7’sini erkekler, % 43,3’ünü kadınlar oluşturmaktadır. Resmi 
rakamlara göre yaklaşık 13.058,3 bin kişi istihdam edilmektedir. Ayrıca 2015 yılında 2,7 bin kişinin işsiz 
olduğu belirtilmektedir. Ancak devletin istihdamı artırıcı tedbirler almasına rağmen işsiz sayısı ve gizli 
işsizliğin açıklanan rakamların çok daha üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Ülkede 2015 yılı sonu 
itibarıyla aylık asgari ücret 130.240 Sum’dur. Kamu ve özel sektörde işçi ve çalışan kesimin ücretleri 
400.000 Sum’dan başlamaktadır. Ücretler çok düşük seviyelerdedir.  
  
Rusya Federal Göçmenlik Hizmeti’nin Ocak 2015 tarihinde yaptığı açıklamaya göre, Rusya 
Federasyonu’nda çalışan 10.9 milyon yabancı uyruklu işçinin 2.3 milyonu (2. sıra) Özbekistan 
vatandaşıdır. 

 
 

B- GENEL EKONOMİK DURUM 
 
Ülkenin 2016 yılı Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYİH) bir önceki yıla göre % 3,5 büyüme oranıyla 194.809 
milyar Sum’a ulaşmıştır. GSYİH içinde özel sektörün payı ise % 82.9 olarak gerçekleşmiştir.  
  
Son beş yıl incelendiğinde GSYİH ortalama % 7,16 oranında büyüme göstermiştir. 2013 yılında % 8.0, 
2014 yılında da % 8.1 büyüme görülmektedir. Son yıllardaki hızlı büyüme güçlü iç ve dış talepten 
kaynaklanmaktadır. Özellikle yurtdışında çalışan Özbek işçi vatandaşlarının gönderdiği dövizler 
(GSYİH’nın % 15’i) ve ülkenin ihraç mal fiyatlarının (altın ve hidrokarbon) dönemsel olarak yüksek 
seyretmesinin etkisiyle tüketim ve gayrimenkule yatırım canlılığını korumaktadır. Ancak 2015 yılında 
yurtdışında, özellikle Rusya’da çalışan Özbek vatandaşların gönderdiği döviz miktarında ciddi düşüş 
yaşanmıştır. 
  
Özbekistan’ın Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYİH) sektörel bazda incelendiğinde, hizmetler sektörünün 
% 53,5 ile ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Bunun dışında, sanayi (% 21,8) ve tarım sektörlerinin (% 
14,9) ülke ekonomisi için büyük öneme sahip olduğu bilinmektedir. 
  
Özbekistan sağlanan hızlı ekonomik büyümeye rağmen düşük gelire sahip ülkeler gurubunda yer 
almaktadır. 

GSYİH’nin Sektörlere Göre Dağılımı 

 

         % 2012a 2013b 2014b 2015b 2016b 2017 

GSYİH 8.0 7.3 6.9 6.6 6.2 6.0 

Tarım 7.0 5.8 5.5 5.3 5.1 5.2 

Sanayi 7.7 6.6 6.2 6.0 5.8 5.7 

Hizmetler 14.5 8.3 7.9 7.5 6.9 6.5 

Kaynak: IMF 
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Ekonomi Politikaları 

Özbekistan, eski Sovyetler Birliği ülkeleri arasında 1990-1996 döneminde sanayi üretiminde reel artış 
sağlayan tek ülke olmuştur. Ancak Özbekistan, 1996 yılında ithal ikameci politika çerçevesinde döviz ve 
ithalat kontrolünü benimsemiştir. Özbek Hükümeti tarafından uygulanan bu politika IMF tarafından 
eleştirilmiş ve sonuç olarak 185 milyon dolarlık stand-by kredisi dondurulmuştur. Kasım 1996’da kabul 
edilen “Merkezleştirilmiş Döviz Meblağlarının Tüketim Malları İthalatı İçin Kullanılması Hakkında” 405 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, ‘’konvertibilite’’ ile ilgili yeni düzenlemeler getirmiştir. Döviz işlemlerini 
geliştirerek, merkezleştirilmiş döviz meblağlarını daha verimli şekilde kullanmak ve Özbekistan iç 
pazarına düşük kaliteli malların girmesini engellemek amacıyla hazırlanan yasa, daha önceki yasalarla 
özel ve tüzel şahıslara tanınan Sum’u dövize çevirme hakkını sağlayan düzenlemeleri iptal etmiştir. 
 
1996 yılında kurumsal piyasa reformları, milli ekonominin büyümesinde sürekleyici rol oynamaya 
başlamıştır. Küçük ve orta ölçekli firmaların gelişmesiyle birlikte büyük ölçekli şirketlerin özelleştirilmesi 
gündeme gelmiştir. Halen büyük ölçekli şirketlerin hisseleri ihale yöntemiyle satılmaktadır. 
 
Mayıs 1998 tarihinde Özbek Hükümeti tarafından kabul edilen “Yabancı Yatırımlar Kanunu” ile ülkeye 
daha fazla yatırım çekilmesi amaçlanmıştır. Bu kanuna göre yabancı sermayeli şirketlere çeşitli vergi 
istisnaları ve sermaye malları için gümrük vergisi muafiyeti tanınmıştır. Söz konusu Kanun, 2005 yılında 
revize edilmiştir. 
 
Özbekistan ekonomisini son yıllarda etkileyen en önemli olay, 2009 krizidir. Krizden diğer ülkelere 
nazaran Özbekistan daha az etkilenmiştir. Dışa kapalı merkeziyetçi bir ekonomiye sahip olması özelliği 
nedeniyle dünyadaki değişimlerden daha geç ve dolaylı etkilenmektedir. 
 

C- PAZAR İLE İLGİLİ BİLGİLER 
 

Bankacılık Sistemi 

Ülkede 27 ticari banka faaliyet göstermekte olup; bunların 3’ü kamu bankası, 11’i kısmi kamu 
ortaklığı bulunan banka, 5’i yabancı sermayeli banka ve 8’i özel bankadır. Ticari bankaların ülke 
içinde 4.600 civarında şubesi bulunmaktadır. 
  
Bankacılık sisteminin düşük riski sektörü küresel krizlere karşı dayanıklı hale getirmektedir. 
Kamu bankalarının sektördeki %60’lara varan kontrolü kamunun kalkınma politikalarını 
desteklemek için kullanılmaktadır. Bankalar devlet tarafından sıkı şekilde denetlenmekte ve 
sermaye ve döviz piyasalarına kamu tarafından müdahale edilmektedir. 
  
Ocak 2017 itibarıyla bankacılık sektörünün hisse değeri, 3,2 milyar dolar, sektörün tüm 
varlıklarının toplam değeri ise 27,1 milyar dolar düzeyine ulaşmıştır. Ülkedeki en büyük iki 
kamu bankasının varlıkları toplamı 17 milyar dolardır. 
  
Özbekistan Merkez Bankası( http://www.cbu.uz/en)  ülkenin rezerv bankası ve merkezi para 
otoritesidir. Ülkede bankacılık faaliyetleri Merkez Bankası kuralları ve lisansına tabidir. Yabancı 
bankalar yerel finansal kurumlarla ortaklık kurarak pazara girmeyi tercih etmektedir. 
Halihazırda faal olan 5 yabancı sermayeli bankaya ek olarak 6 yabancı banka temsilcilik ofisi de 
akreditasyon almalarına rağmen yerel firma ve şahıslara doğrudan hizmet vermemektedir. 
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Yabancılar ve yabancı yatırımcılar yerel bankalarda herhangi bir kısıtlama olmaksızın hesap 
açabilmekte ve yerel kredilere erişebilmektedir. Ancak kredi şartları ve faiz oranları yüzünden 
yerel bankalar rekabetçi ve gerçekçi bir finans kaynağı olarak değerlendirilmemektedir. 
  
Özbekistan’da yabancı sermayeli Utbank ile kurduğu ortaklık ile 1993 yılından bu yana faaliyet 
göstermekte olan Ziraat Bankası 2018 yılı başında Utbank’ın hisselerinin tamamını alarak 
ülkenin %100 yabancı sermayeli ilk bankası olmuştur. Satın almanın ardından bankanın adı 
Ziraat Bank Uzbekistan (http://utbank.uz/)  olarak değiştirilmiştir.  

   

Döviz 

Özbekistan 2003 yılında IMF konvertibilite anlaşmasına taraf olmuştur. Resmi olarak, yabancı 
yatırımcılar, tüm vergilerini ödemiş ve finansal yükümlülüklerini mevzuata uygun olarak yerine 
getirmiş olmak kaydıyla, Özbekistan’da yurtiçi ve dışına herhangi bir limit olmaksızın para 
transferi yapma hakkına sahiptir. Yerel otoriteler iflas ve tasfiye, yatırımcının cezai eylemde 
bulunması ya da hakem heyeti veya mahkeme kararı bulunması gibi durumlarda yabancı 
yatırımcının ülke dışına para transferini durdurabilmektedir. 
  
Ülkede resmi kur ve piyasa kuru olmak üzere iki kur mevcut olup, piyasa kuru resmi kurun iki 
katıdır ve yasadışı olmasına karşın oldukça yaygındır. 
  
Resmi döviz kuru Özbekistan Merkez Bankası tarafından belirlenmektedir.  

Para Transferi 

Para transferi işlemlerini belirleyen mevzuatta herhangi bir yeni düzenleme bulunmamaktadır. 
Yatırımcılar konu ile ilgili düzenlemelere uygun olmak şartıyla döviz gelirlerini ya da ihracat 
kazançlarını para transferinde kullanabilmektedir. Mevzuat göre şirketlerin yabancı para 
cinsinden kazançlarının %25’ini yetkili bankalar aracılığı ile resmi döviz kuru üzerinden yerel 
paraya çevrilmesi zorunludur. Bazı küçük şirketler ile karının en az %60’ı oranında mamul mal 
ihracatı yapan yabancı sermayeli şirketlerin büyük bölümü bu kuraldan muaftır. Hükümet 
sermaye çıkışını minimize etmek, ithalatı kontrol etmek, yerel üretimi canlandırmak ve ülkenin 
dış faktörlere bağımlılığını azaltmak hususlarındaki çabalarını desteklemek amacıyla sıkı döviz 
kontrol yöntemleri uygulamaktadır. 
  
Bankacılık mevzuatına göre döviz çevirme işlemleri sürecinin en fazla 2 haftada tamamlanması 
gerekmektedir. Bununla beraber mevcut durumda bu tarz işlemler üç ay ile bir yıl arasında 
zaman almakta ve hammadde, yatırım malı ve mamul mal ithalatı yasadışı karaborsa ya da 
yüksek maliyetli emtia borsaları kullanılmaksızın çok zor ya da imkansız hale gelmektedir. 
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Ülkedeki Serbest Bölgeler (Özel Ekonomik Bölgeler) 

 
2 Aralık 2008 tarihinde üretim amaçlı olarak, vergi muafiyetleri, özel gümrük rejimi, farklı 
tarifedeki girdi avantajları getiren, Navoi Serbest Endüstri Ekonomik Bölgesi kurulması 
kararlaştırılmış ancak gelişmesi tam anlamıyla sağlanamamıştır. 
Bu bölgede yatırım yapmak isteyen yabancı firmalara 30 yıl süreyle faaliyet sürdürme izni 
verilmekte olup, bu sürede özel gümrük, yabancı para ve vergi rejimleri yanı sıra basitleştirilmiş 
işlem kolaylıkları sağlanmaktadır. Yatırımcılara arazi vergisi, varlık vergisi, gelir vergisi, altyapı 
geliştirme vergisi, tek vergi ödemesi, yol ve okul fonu katılım vergileri istisnaları 
uygulanmaktadır. Bu istisnaların süresi bölgede yatırım yapacak firmaların yatırım tutarlarına 
göre değişmektedir. Yatırım 3–10 milyon euro ise 7 yıl, 10–30 milyon Euro ise 10 yıl ve 30 
milyon Euro’dan fazla ise 15 yıl süreyle uygulanmaktadır. 
 
Konuyla ilgili mevzuat ve diğer bilgiler Bölgenin http://www.feznavoi.uz Web adresinden 
alınabilmektedir. 
Bölgenin İdaresi Dış Ekonomik İlişkiler Yatırımlar ve Ticaret Bakanlığı’na bağlıdır. 
 

Ülkede İş Kurma Mevzuatı 

Özbekistan’da yabancı sermayeli şirketler % 100 tam yabancı sermayeli, ortak şirket, şube ve 
temsilcilik şeklinde kurulabilir. Bazı faaliyetlerin yapılması için Bakanlar Kurulu’ndan lisans 
alınması şarttır. 
 
Ortak şirket kurulması halinde yabancı ortağın payının en az % 30 olması şarttır. Şirketin 
yabancı yatırım şirketi sayılabilmesi için yabancı ortaklardan en az birisinin tüzel kişi olması ve 
şirket sermayesinin en az 150.000 $ olması şarttır. Şirket, Özbekistan Adalet Bakanlığı’nda 
kayıt edildikten sonra, Dış Ekonomik İlişkiler, Yatırımlar ve Ticaret Bakanlığı’nda da kayıt 
edilmelidir. Şirket sermayesinin en az % 30’u kayıttan önce yatırılmış olmalıdır. Tüm evraklar 
Özbekçeye veya Rusçaya tercüme edilmiş olmalıdır. 
 
Ortak Şirket veya Şubesinin Kurulması İçin Gerekli Evraklar: 
 
1. Kayıt edilmesi konusunda dilekçe (Adalet Bakanlığına). 
2. Tesis toplantı protokolü. 
3. Şirket Tüzüğü 
4. Tesis anlaşması 
5. Şube kurulmasında yetki belgesi ( Özbekistan Konsolosluğundan ve Noterden tasdikli) 
6. Banka referans mektubu (Özbekistan Konsolosluğundan ve Noterden tasdikli). 
7. Arazi kullanma izni veya ofis için kira kontratı (varsa). 
8. Şirket, devlet Kuruluşları ile ortak olarak kuruluyorsa devlet Mülki Komitesinin müsaade 
yazısı. 
9. Kayıt ücreti olarak 5 resmi asgari maaş + 500 $ ödendiği hakkında belge. 
10. Şirketin posta adresini tasdikleyici doküman. 
11. Ticari ve ticari - aracı şirketler yukarıda belirtilen dokümanlar dışında, onların Tüzük 
faaliyetlerine uygun olan satış ve depo sahaları, ekipmanları, perakende satış kuruluşlarında 
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ise ek olarak kontrol – yazar kasaların bulunduğunu veya onların satın veya kirayla alınması 
için kaynakların bulunduğunu gösteren dokümanların tevsik edilmesi gerekmektedir. 
 
%100 Yabancı Sermayeli Şirket veya Şubesi Kurulması İçin Gerekli Evraklar: 
1. Yabancı şirket Tüzüğü kopyası (Özbekistan Konsolosluğundan ve Noterden tasdikli). 
2. Ticari Sicil (Özbekistan Konsolosluğundan ve Noterden tasdikli). 
3. Banka referans mektubu (Özbekistan Konsolosluğundan ve Noterden tasdikli). 
4. Kayıt ücreti olarak 2000 $ ödendiği hakkında belge. 
5. Ticari ve ticari - aracı şirketler yukarıda belirtilen dokümanlar dışında, onların 
6. Tüzük faaliyetlerine uygun olan satış ve depo sahaları, ekipmanları, perakende satış 
kuruluşlarında ise ek olarak kontrol - yazar kasaların bulunduğunu veya onların satın veya 
kiraya alınması için kaynakların bulunduğunu gösteren dokümanlar ın tevsik edilmesi 
gerekmektedir. 
 
Özbekistan’da Yabancı Firma Temsilciliği Açılması İçin Gerekli Evraklar: 
1. Kayıt edilmesi konusunda dilekçe (Dış Ekonomik İlişkiler, Yatırımlar ve Ticaret Bakanlığına) 
2. Temsilciliğin faaliyet programı. 
3. Yabancı firma Tüzüğü kopyası (Özbekistan Konsolosluğundan ve Noterden tasdikli). 
4. Ticari Sicil (Özbekistan Konsolosluğundan ve Noterden tasdikli). 
5. Banka referans mektubu (Özbekistan Konsolosluğundan ve Noterden tasdikli). 
6. Temsilcilik açılması konusunda firma Kurucularının Kararı. 
7. Temsilcilik açılması konusunda firma temsilciliğine verilen vekaletname (Temsilci hakkında 
dolu bilgileri içeren, Özbekistan Konsolosluğundan ve Noterden tasdikli) 
8. Temsilciliğin yabancı çalışanları hakkında bilgiler ve pasaport kopyaları. 
9. Özbekistan’daki tüzel kişiliğe sahip kuruluşun referans mektubu. 
10. Temsilcilik ofisinin kira kontratı veya kiralama konusunda garanti mektubu 
(Kira kontratı şehir Hâkimiyetinin ilgili birimi tarafından onaylanmış olmalıdır.) 
11. Kayıt ücreti olarak 1170 $ ödendiği hakkında belge. 

Oturum İzni Nasıl Alınır 

Özbekistan’da firma kurabilmek için Özbekistan Çalışma Bakanlığı’ndan Çalışma Ruhsatı alınması 
gerekmektedir. Çalışma Ruhsatı 1 yıl süre için verilmekte ve her yıl uzatılabilmektedir. Firma için 1 yıl 
süreli verilmesine karşın, firma sahibi yabancı işadamı için ilk başvuruda Çalışma izni 6 ay süreli 
verilmekte, sonraki uzatımlarda bu süre 1 yıla kadar çıkarılabilmektedir. Firma sahibinin dışında kalan 
diğer yabancı çalışanlar için Çalışma izni 3 ya da 6 ay süreli olarak düzenlenmektedir. Oturum izni, 
pasaporttaki vize süresini aşmayacak şekilde Özbekistan Dışişleri ve Çalışma Bakanlığı 
koordinasyonunda bulunulan bölge ile sınırlı olarak verilmektedir. Özbekistan’a iş kurma amaçlı 
gelindiğinde, vizenin mutlaka iş vizesi olarak alınmış olması gerekmektedir. Turistik amaçlı vize ile 
gelinmesi halinde, ülkede iş kurma imkanı tanınmamaktadır. 

Yabancı İşçi Nasıl Çalıştırılır 

Özbekistan’da firma kurabilmek için Özbekistan Çalışma Bakanlığı’ndan Çalışma Ruhsatı alınması 
gerekmektedir. Çalışma Ruhsatı 1 yıl süre için verilmekte ve her yıl uzatılabilmektedir. Firma için 1 yıl 
süreli verilmesine karşın, firma sahibi yabancı işadamı için ilk başvuruda Çalışma izni 6 ay süreli 
verilmekte, sonraki uzatımlarda bu süre 1 yıla kadar çıkarılabilmektedir. Firma sahibinin dışında kalan 
diğer yabancı çalışanlar için Çalışma izni 3 ya da 6 ay süreli olarak düzenlenmektedir. 
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Oturum izni, pasaporttaki vize süresini aşmayacak şekilde Özbekistan Dışişleri ve Çalışma Bakanlığı 
koordinasyonunda bulunulan bölge ile sınırlı olarak verilmektedir. Özbekistan’a iş kurma amaçlı 
gelindiğinde, vizenin mutlaka iş vizesi olarak alınmış olması gerekmektedir. Turistik amaçlı vize ile 
gelinmesi halinde, ülkede iş kurma imkanı tanınmamaktadır. 

Çalışma İzni Nasıl Alınır  

Özbekistan’da firma kurabilmek için Özbekistan Çalışma Bakanlığı’ndan Çalışma Ruhsatı alınması 
gerekmektedir. Çalışma Ruhsatı 1 yıl süre için verilmekte ve her yıl uzatılabilmektedir. Firma için 1 yıl 
süreli verilmesine karşın, firma sahibi yabancı iş insanı için ilk başvuruda çalışma izni 6 ay süreli 
verilmekte, sonraki uzatımlarda bu süre 1 yıla kadar çıkarılabilmektedir. Firma sahibinin dışında kalan 
diğer yabancı çalışanlar için çalışma izni 3 ya da 6 ay süreli olarak düzenlenmektedir. Oturum izni, 
pasaporttaki vize süresini aşmayacak şekilde Özbekistan Dışişleri ve Çalışma Bakanlığı 
koordinasyonunda bulunulan bölge ile sınırlı olarak verilmektedir. Özbekistan’a iş kurma amaçlı 
gelindiğinde, vizenin mutlaka iş vizesi olarak alınmış olması gerekmektedir. Turistik amaçlı vize ile 
gelinmesi halinde, ülkede iş kurma imkanı tanınmamaktadır. 
 

Özbekistan’a İhracat Nasıl Yapılır  

 
Özbekistan'ın İthalatta Uyguladığı Vergiler:  
 
Özbekistan’da uygulanan gümrük tarifeleri, Cumhurbaşkanı’nın;  
 
-İthal edilen mallara uygulanacak gümrük tarifeleri hakkında 19 Eylül 2005 tarih ve 183 sayılı “İthalat 
ve İhracatın Düzene Sokulması İçin İlave Tedbirlere Dair Kararı”,  
 
-Aksiz (bandrol) vergileri tarifeleri hakkında 27 Aralık 2005 tarih ve 244 sayılı “Özbekistan Cumhuriyeti 
Makroekonomisinin 2006 yılında İstikballeri ve Devlet Bütçesi Parametrelerine Dair Kararı” ile 
belirlenmiştir.  
 

1. Gümrük Vergileri  
 
İthal edilen bütün mallardan alınanan bir vergidir. Gümrük vergisi uygulamasında sık sık değişen 
mevzuat nedeniyle sorunlar yaşanmaktadır. İthal edilen malların bedeli olarak beyannamede belirtilen 
değer yerine piyasa fiyatının dikkate alınması ithalatta gecikmelere ve ithalatçının maliyet hesabı 
yapmasında güçlüklere neden olmaktadır.  
 

2. Aksiz Vergisi (Bandrol)  
 

İthal edilen bazı mallardan alınan bir çeşit vergidir. Genelde Özbekistan’ın kendi üretimi bulunan 
ürünlerde korumacı amaçlı ya da lüks tüketim malzemelerinin ithalini zorlaştırmayı hedefleyen vergiler 
olduğu anlaşılmaktadır.  
 

3. Katma Değer Vergisi 
  

Özbekistan’a ithal edilen bütün mallardan %20 oranında KDV tahsil edilmektedir. Ancak, bazı özel 
imtiyazlı devlet firmaları ile toplam çalışan sayısının %50’den fazlasında engelli-özürlü personel 
istihdam eden firmalar ithalatta KDV muafiyetinden yararlanmaktadır. Ayrıca, ayni sermaye için gelen 
yatırım malları da KDV’den muaftır. 
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İş Adamları İçin Avukatlık ve Danışmanlık Hizmeti Veren Kurumlar 

Dış Ekonomik İlişkiler, Yatırımlar ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren UZINCOMCENTER 
(Özbek Dış Ekonomik Enformasyon ve Ticaret Merkezi), Özbekistan'da yatırım ve iş yapmak isteyen 
Türk iş adamlarına danışmanlık, proje geliştirme, iş çevreleriyle eşleştirme, iş kurma, bilgilendirme gibi 
hizmetler vermektedir.  
 
Ayrıca, Dış Ekonomik İlişkiler, Yatırımlar ve Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Özbekekspertiza A.Ş.'nin 
Özbekistan'da yatırım yapmak isteyen kurum ve kuruluşlara yönelik danışmanlık duyurusu için 
tıklayınız. 
 
Özbekistan'da faaliyet gösteren Danışmanlık ve Avukatlık hizmeti veren kuruluş isim ve irtibat bilgileri, 
taskent@ticaret.gov.tr adresine mail gönderilerek talep edilebilir. 
 

D- DIŞ TİCARET 
 
Özbekistan’da ithalat ve ihracatı yapılacak malların belirli kategorilerde olanları için ya 
Bakanlar Kurulundan ya da Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığından izin alınması gerekmektedir. 
Bakanlar Kurulu bazı malların ithal ve ihracatına kotalar getirmektedir. Fiyatlarını kontrol 
altında tutmaktadır. Özellikle pamuk, pamuk ipliği, altın, petrol, gaz gibi strateji malların 
fiyatları devletin denetimindedir. Bununla ilgili yasalar 3982 sayılı ve 28 Mart 2008 de 
yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı, 31 Mart 1998 tarih ve 137 sayılı, 5 Aralık 2002 tarih ve 427 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarıdır. 
 
2016 yılında Özbekistan’ın toplam ihracatı 7,5 milyar dolar, ithalatı 9,7 milyar dolar olarak 
gerçekleşmiştir. Ülkenin ticaret açığı ise 2,1 milyar dolardır.  
 
2017 yılında Özbekistan’ın toplam ihracatı 8,5 milyar dolar, ithalatı ise 11,4 milyar dolar olarak 
gerçekleşmiştir. Ülkenin dış ticaret hacmi 19,9 milyar, dış ticaret açığı ise 2,9 milyar dolardır. 
 
Özbekistan'ın Dış Ticareti (Milyar Dolar) 

Yıllar 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

İhracat 6,4 8,5 7,1 6,4 7,5 8,5 8,735 

İthalat 11,0 12,9 13,6 10,5 9,7 11,4 12,047 

Hacim 17,4 21,4 20,7 16,9 17,2 19,9 20,8 

Denge -4,5 -4,4 -6,4 -4,1 -2,1 -2,9 -3,3 
Kaynak: Trademap  
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Başlıca Ürünler İtibarı ile Dış Ticaret 

  
Özbekistan’ın en önemli ihraç kalemini değerli madenler, doğal gazlar ve tekstil sektörü 
oluşturmaktadır. 
 
2017 yılında gerçekleştirilen 8,5 milyar dolar ihracatın yaklaşık 3,6 milyar dolarını değerli 
madenler oluşturmaktadır. 

Özbekistan’ın İhraç Ettiği Başlıca Ürünler (bin Dolar) 

 
GTİP ÜRÜNLER 2015 2016 2017 

  TOPLAM 
6.405.578 

7.544.83
1 

8.519.36
9 

7108 Altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş veya yarı 
işlenmiş ya da pudra halinde) 

1.895.250 2.861.265 3.674.929 

2711 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar 639.262 819.659 763.647 

5205 Pamuk ipliği (dikiş ipIiği hariç) (ağırIık itibariyIe pamuk 
oranı >=%85 ve perakende olarak satıIacak haIe 
getirilmemiş) 

490.249 474.333 583.976 

3901 Etilen polimerleri (ilk şekillerde) 31.423 352.583 409.935 

7403 Rafine edilmiş bakır ve bakır alaşımları (ham) 344.091 255.829 309.406 

7408 Bakır teller 135.792 133.173 207.184 

7901 İşlenmemiş çinko 106.604 114.331 187.668 

5201 Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş) 573.119 256.378 187.436 

0806 Üzümler (taze/kurutulmuş) 135.485 154.584 162.320 

2844 Radyoaktif kimyasal elementler ve radyoaktif izotoplar ve 
bunların bileşikleri, karışımları, artıkları 

432.156 270.765 144.184 

0809 Kayısı, kiraz, şeftali, erik ve çakal eriği (taze) 43.413 122.916 126.514 

8703 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere 
imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (yarış rabaları dahil) 

49.994 27.849 118.668 

6109 Tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve diğer iç giyim 
eşyası (örme) 

70.409 78.265 89.101 

3102 Azotlu mineral veya kimyasal gübreler 96.793 61.733 87.162 

7106 Gümüş (altın veya platin yaldızlı gümüş dahil) (işlenmemiş 
veya yarı işlenmiş ya da pudra halinde) 

10.359   65.037 

3902 Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde) 134 52.229 58.829 

0802 Diğer kabuklu meyveler (taze/kurutulmuş) (kabuğu 
çıkarılmış/soyulmuş) 

29.222 40.119 58.445 

5208 Pamuklu mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla 
pamuk içerenler)(m2. ağırlığı 200 gr. ı geçmeyenler) 

34.366 43.598 52.355 

0810 Diğer meyveler (taze) 14.746 39.644 49.119 

3104 Potaslı mineral veya kimyasal gübreler 33.779 19.253 48.034 

0702 Domates (taze/soğutulmuş) 36.156 28.004 40.962 

6104 Kadın ve kız çocuk için takım elbise, takım, ceket, blazer, 
etek, pantolon, tulum ve şort (örme)(yüzme kıyafeti 
hariç) 

11.475 25.103 37.077 
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0813 Meyve (kurutulmuş) (0801, 0806'de kiler hariç)08. 
fasıldaki sert ve kabukluların karışımları 

32.981 27.945 36.201 

6006 Diğer örme mensucat 31.395 48.645 34.965 

0709 Diğer sebzeler (taze/soğutulmuş) 37.493 46.608 33.507 

7411 Bakırdan ince ve kalın borular 22.489 21.896 31.144 

6110 Kazak, süveter, hırka, yelek vb. eşya (örme) 16.175 18.527 28.449 

2938 Glikozitler ve bunların tuzları, esterleri, eterleri ve diğer 
türevleri 

18.648 23.993 26.926 

4104 Sığır (buffalo dahil) ve at cinsi hayvanların dabaklanmış 
veya crust (arakurutmalı) post ve derileri 

16.524 25.106 25.011 

4706 Kağıt veya karton veya diğer lifli selülozik maddelerden 
geri kazanılmış liflerin hamurları 

14.537 16.824 24.839 

6302 Yatak çarşafı, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri 8.436 14.980 22.233 

6108 Kadın ve kız çocuk için kombinezon, jüp veya jüpon, slip 
ve külot, gecelik, pijama, lizöz, bornoz vb. eşya (örme) 

16.013 18.819 21.273 

7112 Kıymetli metallerin, kaplamalarının artık ve döküntüleri, 
artıkları 

29.342 37.670 21.154 

5702 Dokunmuş halılar ve dokumaya elverişli maddelerden 
diğer yer kaplamaları 

11.834 14.901 20.568 

5601 Dokumaya elverişli maddelerden vatka ve vatkadan 
mamul eşya 

10.110 15.344 20.366 

0713 Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış) 50.139 68.396 20.077 

8544 İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler; 
tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber optik kablolar 

25.501 23.736 19.203 

6103 Erkekler ve erkek çocuklar için takım elbise, takım, ceket, 
blazer, pantolon, tulum ve şort (örme)(yüzme kıyafeti 
hariç) 

8.338 10.648 18.730 

2009 Meyve ve sebze suları (fermente edilmemiş, alkol 
katılmamış) 

9.572 12.585 17.606 

5202 Pamuk döküntüleri 9.703 5.541 17.108 

Kaynak: Trademap 

Başlıca Ülkeler İtibari ile İhracatı ($ 1.000) 

 
Sıra Ülkeler 2015 2016 2017 

  TOPLAM İHRACAT 6.405.578 7.544.831 7.544.831 

1 İsviçre 1.884.238 2.863.610 3.675.888 

2 Çin 1.267.064 1.607.058 1.474.606 

3 Rusya 576 761 1.026.804 

4 Türkiye 712 709 823 

5 Kazakistan 726 588 735 

6 Kırgızistan 59 70 164 

7 Ukrayna 62 - 123 

8 Hindistan 57 46 90 

9 Fransa 177 66 51 

10 Polonya 28 32 51 

11 Endonezya 7 7 44 
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12 Letonya 10 19 39 

13 İtalya 6 16 32 

14 Almanya 20 27 27 

15 G. Kore 16 21 18 

Kaynak: Trademap 

 

Özbekistan’ın İthalatı 

 
Özbekistan’ın en önemli ithal kalemini otomotiv ve otomotiv yan sanayi, metal işleme ve ilaç 
sektörü oluşturmaktadır. 2017 yılında gerçekleştirilen 11,4 milyar dolar ithalatın yaklaşık 0,5 
milyar dolarını otomotiv yan sanayi sektörü oluşturmaktadır. 

Özbekistan’ın İthal Ettiği Başlıca Ürünler (bin Dolar) 

  

GTİP ÜRÜNLER 2015 2016 2017 

  TOPLAM İTHALAT 10.486.073 9.668.525 11.411.967 

8708 Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar 553.938 357.379 574.124 

3004 Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere 
hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) 

568.796 458.877 478.895 

2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde 
edilen yağlar 

493.479 367.818 417.404 

7210 Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde 
mamulleri, genişliği 600 mm veya daha fazla olanlar 
(kaplanmış olanlar) 

248.887 209.951 312.660 

4407 Uzunlamasına kesilmiş, biçilmiş ağaç; kalınlık > 6 
mm 

212.391 167.775 224.052 

1001 Buğday ve mahlut 207.369 209.269 198.927 

8703 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak 
üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (yarış 
rabaları dahil) 

124.538 192.588 166.298 

7304 Demir (dökme demir hariç) ve çelikten ince ve kalın 
borular ve içi boş profiller (dikişsiz) 

91.928 47.064 146.755 

4011 Kauçuktan yeni dış lastikler 131.707 122.584 145.058 

7208 Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri 
(genişlik >= 600 mm) (sıcak haddelenmiş) 
(kaplanmamış) 

81.007 79.345 143.247 

8802 Helikopterler, uçaklar vb; uzay araçları (uydular 
dahil), uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı 
araçları 

81.759 50.198 139.909 

8445 Dokumaya elverişli elyafın hazırlanması, eğirme, 
katlama, bükme ve ipliklerin hazırlanmasına 
mahsus makinalar 

28.258 43.171 139.148 

8429 Buldozerler, greyderler, toprak tesviye makinaları, 
skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, yol 
silindirleri vb 

60.556 64.347 138.735 

7207 Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller 81.099 59.353 138.171 

5407 Sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat 65.532 77.665 132.923 
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2711 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar 1.238 48 118.138 

8477 Kauçuk veya plastiğin işlenmesine veya kauçuk veya 
plastikten eşyanın imaline mahsus diğer makina ve 
cihazlar 

49.826 36.578 114.267 

8419 Isı değişikliği yöntemi ile maddeleri işlemek için 
cihazlar, elektrikli olmayan şofbenler veya depolu 
su ısıtıcıları 

121.930 102.400 112.255 

8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 123.089 136.484 110.575 

1101 Buğday unu/mahlut unu 195.358 127.546 109.985 

1512 Ayçiçeği, aspir, pamuk tohumu yağları ve bunların 
fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş) 

102.513 113.601 106.585 

7308 Demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı, 
inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış demir veya 
çelikten sac, çubuk, vb. 

63.343 82.399 95.652 

8436 Tarla ve bahçe tarımına, ormancılığa, kümes 
hayvancılığına, arıcılığa mahsus diğer makina ve 
cihazlar, civciv makinaları 

25.579 30.698 93.960 

8517 Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri 
almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar 

128.478 187.580 93.188 

8414 Hava veya vakum pompaları, hava veya diğer gaz 
kompresörleri, fanlar, aspiratörü olan 
havalandırmaya mahsus davlumbazlar 

165.468 184.840 87.448 

4411 Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif levhalar 65.740 62.135 85.653 

8481 Borular, kazanlar, tanklar, depolar ve benzeri diğer 
kaplar için musluklar, valfler (vanalar) ve benzeri 
cihazlar 

103.091 72.734 84.871 

8528 Monitörler ve projektörler, televizyon alıcı cihazları 43.858 40.485 82.540 

8537 Elektrik kontrol, dağıtım tabloları, panolar, 
konsollar, kabinler, diğer mesnetler ve sayısal 
kontrol cihazları 

67.173 51.600 79.497 

8701 Traktörler 55.417 57.372 79.257 

8421 Santrifüjler; sıvıların veya gazların fiItre edilmesine 
veya arıtılmasına mahsus makina ve cihazlar 

88.341 66.646 79.030 

8418 Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve 
dondurucu cihazlar ve ısı pompaları 

58.514 66.484 78.624 

2709 Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli 
minerallerden elde edilen yağlar) 

66.078 67.573 78.134 

7209 Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde 
mamulleri (genişliği > 600 mm, soğuk haddelenmiş, 
kaplanmamış) 

54.861 45.666 77.645 

8479 kendine özgü bir fonksiyonu olan diğer makinalar ve 
mekanik cihazlar 

86.363 57.537 76.039 

3904 Vinil klorür veya diğer halojenlenmiş olefinlerin 
polimerleri (ilk şekillerde) 

40.779 138.347 71.209 

7228 Diğer alaşımlı çelikten çubuk ve profiller;alaşımlı 
veya alaşımsız çelikten sondaj işlerinde kullanılan içi 
boş çubuklar 

19.385 19.849 71.174 

3907 Poliasetaller, diğer polieterler, epoksi reçineler, 
polikarbonatlar, alkit reçineler, polialiesterler, vb. 
(ilk şekilde) 

57.063 67.075 70.056 

Kaynak: Trademap 
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 İthalatında Başlıca Ülkeler (bin Dolar) 

 

Sıra Ülkeler 2015 2016 2017 

  TOPLAM İTHALAT 10.486.073 9.668.525 9.668.525 

1 Çin 2.228.761 2.007.464 2.763.952 

2 Rusya 2.221.188 1.964.967 2.625.341 

3 Kazakistan 942 923 1.250.332 

4 G. Kore 1.284.247 930 1.180.448 

5 Türkiye 489 533 681 

6 Almanya 479 500 667 

7 İtalya 154 195 190 

8 Ukrayna 174 0 168 

9 Litvanya 124 124 149 

10 Kırgızistan 95 125 146 

11 ABD 138 318 136 

12 Japonya 251 160 121 

13 İsviçre 78 107 113 

14 Hollanda 93 75 106 

15 Letonya   76   108   102 

Kaynak: Trademap 

E- TÜRKİYE İLE TİCARET  
 
Türkiye Özbekistan arası ticaret hacmi yıllar itibarıyla istikrarlı biçimde artış kaydetmektedir. 
2000’li yılların başında 168,4 milyon dolar seviyelerinde olan dış ticaret hacmimiz 1,5 milyar 
dolar seviyesini aşmış durumdadır. 
  
İki ülke arası ticari ilişkilerin son on yıldır düzenli biçimde geliştiği söylenebilecek olsa da 
Türkiye’nin aleyhine bir gelişim söz konusudur. 2003 yılından beri sürekli ticaret açığı 
verdiğimiz Özbekistan’a olan ihracatımız 2000 yılında 82 milyon dolar seviyelerinden yaklaşık 
7 kat artış kaydederek 680 milyon dolara ulaşmış olup, aynı dönemde 85,7 milyon dolar olan 
ithalatımız ise 8 kattan fazla artarak 823,3 milyon düzeyine yükselmiştir. 
 

Türkiye - Özbekistan Dış Ticaret Göstergeleri (Milyon Dolar) 

Yıl İhracat İthalat Hacim Denge 

2006 176,0 415,8 591,8 -239,8 

2007 225,6 613,8 839,4 -388,2 

2008 337,1 580,8 917,9 -243,7 

2009 279,1 413,1 692,2 -134,0 

2010 282,7 861,4 1.144,0 -578,7 

2011 354,5 939,9 1.294,4 -585,4 
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2012 449,9 813,3 1.263,2 -363,4 

2013 562,5 815,4 1.377,9 -252,9 

2014 603,0 780,7 1.383,7 -177,7 

2015 488,6 711,6 1.200,1 -223,0 

2016 533,0 709,3 1.242,3 -176,3 

2017 680,1 823,3 1.503,4 -143,2 

2018 951 796 1.747 155 
 Kaynak: TÜİK 

 

Türkiye’nin Özbekistan’a İhracatında Başlıca Ürünler  (bin $) 

GTİP ÜRÜNLER 2015 2016 2017 

  TOPLAM İHRACAT 488.654 533.018 680.780 

9619 Hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri 
hijyenik eşya 

36.688 42.112 40.243 

7308 Demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı, inşaatta 
kullanılmak üzere hazırlanmış demir veya çelikten sac, çubuk, 
vb. 

8.904 7.308 31.559 

8437 Tohum, hububat, kuru baklagilleri temizleme, tasnif etme 
ayıklama ve öğütmeye mahsus makina ve cihazlar 

24.424 17.176 26.760 

8451 Dokuma ipliklerin, mensucatın yıkanması, temizlenmesi, 
kurutulması, ütülenmesi, sarılması, katlanması vb için 
makinalar 

5.773 15.225 22.569 

3921 Plastikten diğer plakalar, levhalar, yapraklar, filmler, folyeler 
ve şeritler 

15.089 16.579 20.320 

8418 Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu 
cihazlar ve ısı pompaları 

10.162 11.792 16.890 

3204 Sentetik organik boyayıcı maddeler, fluoresanlı aydınlatma 
maddeleri veya lüminofor olarak kullanılan organik ürünler 

12.473 13.495 16.483 

8479 kendine özgü bir fonksiyonu olan diğer makinalar ve mekanik 
cihazlar 

14.282 11.698 15.297 

8544 İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler; tek tek 
kaplanmış liflerden oluşan fiber optik kablolar 

1.702 2.178 13.194 

3907 Poliasetaller, diğer polieterler, epoksi reçineler, 
polikarbonatlar, alkit reçineler, polialiesterler, vb. (ilk şekilde) 

9.627 9.968 13.019 

602 Diğer canlı bitkiler (kökleri dahil) çelikler, aşı kalem ve gözleri; 
mantar miselleri 

1.445 6.458 11.144 

8424 Sıvı veya tozları püskürtmeye, dağıtmaya mahsus mekanik 
cihaz, yangın söndürme cihazları, yangın ve kum püskürtme 
mak. 

2.223 3.362 10.887 

3809 Mensucat, kağıt, deri vb. için apre veya finisaj müstahzarları, 
müstahzar haşıl ve apreler, müstahzar merdanlar 

8.103 8.557 9.476 

3909 Amino reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar (ilk şekillerde) 6.760 5.223 8.701 

8438 Yiyecek ve içeceklerin sınai amaçlarla hazırlanması veya 
imaline mahsus makina ve cihazlar 

3.680 8.873 7.715 

8474 Toprak, taş, metal cevheri vb. ayıklama, eleme, tasnif, ayırma, 
yıkama, kırma, öğütme, yoğurma, kalıplama vb. Makinaları 

7.067 3.591 7.652 

3208 Esası sentetik polimerler veya tabii polimerler olan, susuz bir 
ortamda eriyen veya dağılan boya ve vernikler 

4.463 5.122 7.503 
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8481 Borular, kazanlar, tanklar, depolar ve benzeri diğer kaplar için 
musluklar, valfler (vanalar) ve benzeri cihazlar 

6.747 7.988 7.433 

5402 Sentetik filament iplikleri (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak 
satılacak hale getirilmemiş) 

5.154 6.197 7.399 

8537 Elektrik kontrol, dağıtım tabloları, panolar, konsollar, kabinler, 
diğer mesnetler ve sayısal kontrol cihazları 

1.938 5.268 6.888 

9406 Prefabrik yapılar 769 289 6.688 

8708 Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar 3.626 4.823 6.519 

3917 Plastikten hortumlar, borular ve bağlantı elemanları (manşon, 
nipel, dirsek, flanşlar, vb.) 

8.308 5.707 6.508 

8436 Tarla ve bahçe tarımına, ormancılığa, kümes hayvancılığına, 
arıcılığa mahsus diğer makina ve cihazlar, civciv makinaları 

5.540 366 6.491 

8302 Adi metallerden donanım, tertibat vb. eşya (mobilya, kapı, 
pencere, bavul, askılık vb için) 

4.658 4.864 6.470 

7208 Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri (genişlik >= 
600 mm) (sıcak haddelenmiş) (kaplanmamış) 

28 224 6.105 

2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar 7.625 4.733 5.742 

3906 Akrilik polimerleri (ilk şekillerde) 5.610 5.304 5.604 

8403 Merkezi ısıtma kazanları (84.02 pozisyonundakiler hariç) 1.383 2.494 5.511 

8536 Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi teçhizatı 
(anahtarlar, röleler, sigortalar, fişler, kutular vb) 

4.397 5.041 5.454 

8428 Kaldırma, elleçleme, yükleme, boşaltma makinaları 
(asansörler, yürüyen merdivenler, konveyörler, teleferikler 
gibi) 

10.328 2.549 5.340 

5407 Sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat 4.146 5.737 5.237 

8414 Hava veya vakum pompaları, hava veya diğer gaz 
kompresörleri, fanlar, aspiratörü olan havalandırmaya mahsus 
davlumbazlar 

3.074 3.311 5.139 

8477 Kauçuk veya plastiğin işlenmesine veya kauçuk veya plastikten 
eşyanın imaline mahsus diğer makina ve cihazlar 

3.655 2.637 4.767 

3214 Macunlar, reçineli çimentolar ve boyacılıkta kullanılan dolgu 
ve sıvama maddeleri 

3.102 4.211 4.508 

3812 Vulkanizasyon çabuklaştırıcı, kauçuk/plastik için plastifiyan 
bileşikler, oksidasyonu önleyici veya dayanıklılaştırıcı 

5.052 5.359 4.486 

3920 Plastikten diğer levha, plaka, şerit, film, folye (gözeneksiz) 3.772 4.593 4.299 

8516 Elektrikli su ısıtıcıları, elektrotermik cihazlar, ortam ısıtıcıları, 
saç ve el kurutucuları, ütüler, rezistanlar 

5.953 4.569 4.240 

Kaynak: ITC Trademap 
  
  

 

Türkiye’nin Özbekistan’dan İthalatında Başlıca Ürünler (bin $) 

GTİP ÜRÜNLER 2015 2016 2017 

  TOPLAM İTHALAT 711.555 709.292 823.289 

7408 Bakır teller 128.252 121.921 203.603 

7403 Rafine edilmiş bakır ve bakır alaşımları (ham) 335.007 176.598 189.062 

5205 Pamuk ipliği (dikiş ipIiği hariç) (ağırIık itibariyIe pamuk 
oranı >=%85 ve perakende olarak satıIacak haIe 
getirilmemiş) 

28.302 62.194 112.840 
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7901 İşlenmemiş çinko 68.897 86.613 88.131 

3901 Etilen polimerleri (ilk şekillerde) 1.578 90.787 82.589 

802 Diğer kabuklu meyveler (taze/kurutulmuş) (kabuğu 
çıkarılmış/soyulmuş) 

21.658 36.461 46.616 

7411 Bakırdan ince ve kalın borular 19.684 17.178 22.398 

7419 Bakırdan diğer eşya: 4.325 10.370 16.607 

3902 Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde) 0 21.750 13.978 

8535 Gerilimi 1000 voltu geçen elektrik devresi teçhizatı 
(anahtarlar, sigortalar, yıldırım önleyici, fişler, kutular 
vb) 

0 3.496 5.901 

711 Geçici olarak konserve edilmiş sebzeler 6.829 4.590 4.527 

5201 Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş) 11.033 17.883 4.209 

7407 Bakır çubuklar ve profiller 17.021 8.602 4.153 

2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen 
yağlar 

5.214 923 3.737 

2833 Sülfatlar; şaplar; peroksisülfatlar (persülfatlar) 1.579 558 2.260 

3102 Azotlu mineral veya kimyasal gübreler 4.780 1.350 1.823 

7907 Çinkodan diğer eşya 0 882 1.761 

4106 Diğer hayvanların dabaklanmış veya crust (ara 
kurutmalı) post ve derileri 

1.320 2.490 1.545 

8504 Elektrik transformatörleri, statik konvertörler 
(örneğin; redresörler) ve endüktörler 

348 128 1.518 

713 Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış) 586 477 1.260 

4105 Koyun ve kuzuların dabaklanmış veya crust (ara 
kurutmalı) derileri 

492 1.063 1.248 

7412 Bakırdan ince ve kalın boru bağlantı parçaları (rakorlar, 
dirsekler, manşonlar gibi) 

0 335 1.037 

7413 Bakırdan demetlenmiş teller, kablolar, örme halatlar 
ve benzerleri (elektrik için izole edilmiş olanlar hariç) 

30.478 17.933 1.020 

5202 Pamuk döküntüleri 0 152 1.019 

1211 Bitki ve bitki kısımları (esas olarak parfümeride, 
eczacılıkta vs. kullanılan) 

0 179 1.018 

8418 Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve 
dondurucu cihazlar ve ısı pompaları 

0 0 933 

504 Hayvan bağırsak, mesane ve midesi (taze, soğutulmuş, 
dondurulmuş, tuzlanmış, salamura, kurutulmuş veya 
tütsülenmiş) 

402 385 843 

904 Piper, capsicum ve pimenta cinsi biberler (kurutulmuş, 
ezilmiş veya öğütülmüş) 

0 0 620 

303 Balıklar (dondurulmuş) 0 460 599 

7409 Bakır saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler (kalınlıkları 
0,15 mm. yi geçenler) 

9.525 6.476 532 

7801 İşlenmemiş kurşun 809 742 496 

5509 Sentetik devamsız lifden iplik (dikiş ipliği hariç) 
(toptan) 

0 164 455 

1212 Keçiboynuzu, deniz otları ve diğer algler, şeker 
pancarı, şeker kamışı vs. 

107 105 450 

5207 Pamuk ipliği (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak 
satılacak hale getirilmiş) 

0 0 416 

Kaynak: ITC Trademap 
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İki Ülke Arasında Ticaretin Altyapısını Düzenleyen Anlaşma ve Protokoller 

   
İKİLİ ANLAŞMA VE 
PROTOKOLLERANLAŞMA 

İMZA TARİHİ İMZA  
YERİ 

R.G.TARİH ve NO'SU 

Yatırımların Karşılıklı Teşviki 
ve  
Korunması Anlaşması 

28.04.1992 Taşkent 12.05.1995 - 22.200 

Karma Ekonomik Komisyon  
Kurulmasına Dair Anlaşma 

09.07.1995 Taşkent 23.103 - 07.01.1996  
22.516 

Çifte Vergilendirmenin 
Önlenmesi Anlaşması 

05.05.1996 Taşkent 07.09.1997 

Ticaret ve Ekonomik İşbirliği 
Anlaşması 

13.04.1998 Taşkent 16.05.2000 - 24.051 

Türkiye - Özbekistan 
Hükümetlerarası Karma  
Ekonomik Komisyonu I. 
Dönem Toplantısı Protokolu 

20.04.2001 Ankara 

Türkiye - Özbekistan 
Hükümetlerarası Karma  
Ekonomik Komisyonu II. 
Dönem Toplantısı Protokolu 

18.12.2003 Taşkent 

Türkiye - Özbekistan 
Hükümetlerarası Karma  
Ekonomik Komisyonu III. 
Dönem Toplantısı Protokolu 

27.03.2008 Ankara 

Özbekistan-Türkiye Kara 
Ulaştırma Karma Komisyonu 
(KUKK) Toplantısı Protokolü 

13.10.2012 Taşkent 

Türkiye-Özbekistan Kara 
Ulaştırma Karma Komisyonu 
(KUKK) Toplantısı Protokolü 

19.12.2013 Ankara 

Özbekistan-Türkiye Kara 
Ulaştırma Karma Komisyonu 
(KUKK) Toplantısı Protokolü 

13.08.2014 Taşkent 

Müteahhitlik Sektörü 

 1992-2015 yılları arasında Özbekistan’daki Türk müteahhitlik hizmetleri toplamının yaklaşık 
2,2 milyar dolar olduğu görülmektedir. Ancak bu rakamın 1,5 milyar dolara yakın kısmının 2004 
öncesi yapılan işlere ait olduğu, bu tarihten sonra ise alınan işlerin hızla düşüş eğilimine girdiği 
gözlenmektedir. Ancak 2009 yılında Çalık Enerji firması Navoi Termik Santral ihalesi ile son 
yıllardaki en büyük işi üstlenmiş ve başarıyla tamamlamıştır. Bunun dışında, Dal Teknik Makina 
Tic. ve San. A. Ş. tarafından Özbekistan’ın JSC Almalyk MMC firmasıyla imzalanan kontrat 
çerçevesinde Cizzah Bölgesinde toplam bedeli 97 milyon 600 bin dolarlık Gri ve Beyaz Çimento 
Fabrikası inşası başarıyla tamamlanmıştır.  

2015 yılında Türk müteahhitler tarafından alınan büyük projelerin başında Apeas Mühendislik 
firmasının HYATT Regency Tashkent otelinin yaklaşık 110 milyon dolarlık ince işleri ve iç 
dekarosyon projesi ile DAL Teknik Makine Tic. ve San. A. Ş.’nin yaklaşık 29 milyon dolarlık 
Cizzah Çimento Fabrikası Kapasite Genişletme projeleri gelmektedir.  
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Son dönemlerde yerel inşaat firmalarının ön plana çıktığı, kamunun etkin olduğu ihalelerde bu 
firmaların daha şanslı oldukları görülmektedir. Bu da firmalarımızın bu sektörden alacağı payın 
düşmesinde önemli bir faktör olmaktadır. Bu düşüşün diğer nedenleri olarak; serbest piyasa 
ekonomisi şartlarının yeterince uygulanmaması, devlet tarafından 1996 yılından beri 
uygulanan sıkı para politikası, yüksek vergi uygulamaları, dış ticarette yaşanan gümrük 
sorunları, standart ve lojistik, hatta vize ve izin problemleri, 2003 yılı itibariyle konvertibiliteye 
geçilmiş olmasına rağmen, para ve kâr transferlerinde yaşanan sıkıntılar olarak sıralanabilir. 
Bu sıkıntıların giderilmesi halinde zengin ekonomik kaynaklara sahip olan Özbekistan’daki 
müteahhitlik faaliyetlerimizin gelişmesi mümkün olacaktır. Esasen Özbekistan’a yönelik dış 
ticaret, müteahhitlik-müşavirlik hizmetleri ve özellikle enerji alanlarında orta ve uzun vadeli 
politikaların acilen tespit edilmesi ve belirlenmesine ihtiyaç bulunmaktadır. 

 

F- KOCAELİ’NİN ÖZBEKİSTAN İLE DIŞ TİCARETİ 
 
2018 yılında, İlimizden Özbekistan’a 14,8 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirilirken, 
Özbekistan’dan ithal ettiğimiz ürünlerin değeri 61,3 milyon dolar olmuştur.  
 
2019 yılı Haziran ayı baz alındığında, Kocaeli’de Özbekistan sermayeli firma bulunmamaktadır. 
  
Kocaeli ilinin Özbekistan ile Dış Ticareti (1000$) 
 

Yıl İhracat İthalat 

2016 12.006.609 
 

63.011.825 
 

2017 8.470.711 
 

74.366.511 
 

2018 14.845.137 
 

61.362.252 
 

2019 (Ocak-Nisan) 6.926.646 
 

61.079.195 
 

Kaynak: TÜİK 

 

G- YARARLI ADRESLER  
 

ÖZBEKİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ  
Adres: Sancak Mahallesi 211. Sokak No: 3 Yıldız/Çankaya, 06550 ANKARA  
Tel : +90 312 441 38 71-72 Faks : +90 312 442 70 58  
Web : www.turkey.mfa.uz  
 

ÖZBEKİSTAN KONSOLOSLUĞU  
Adres: Cumhuriyet Cad. No.39 D.4 Taksim / İSTANBUL  
Tel : +90 212 323 20 37 Faks : +90 212 293 47 43 
 

http://www.turkey.mfa.uz/
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     H- KAYNAKÇA  
1. Ticaret Bakanlığı Bilgi Sistemi – www.ticaret.gov.tr  
2. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı – www.mfa.gov.tr  
3. Türkiye İstatistik Kurumu – www.tuik.gov.tr  
4. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – www.tobb.org.tr  
5. Uludağ İhracatçılar Birliği – www.uib.org.tr/tr  
6. Trademap – www.trademap.org  
7. Expodatabase – www.expodatabase.com  
8. World Meters – www.worldmeters.info/tr/  
9. The Economy Intelligence Unit (EIU) – www.eiu.com  
 

http://www.ticaret.gov.tr/
http://www.mfa.gov.tr/
http://www.tuik.gov.tr/
http://www.tobb.org.tr/
http://www.uib.org.tr/tr
http://www.trademap.org/
http://www.expodatabase.com/
http://www.worldmeters.info/tr/
http://www.eiu.com/

