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1. COVID-19 SALGINININ ÖZBEKİSTAN’A ETKİSİ 

1.1. ÖZBEKİSTAN’DA GENEL DURUM 

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, Aralık 2019'da, Çin'in Yuhan şehrinde ilk kez, bilinmeyen bir pnömoninin etken 

maddesi olarak yeni bir koronavirüs tespit edilmiş ve hastalık ülke çapında hızla yayılmaya başlamıştır. Ocak 

2020'de salgının Çin'de alevlenmesinin ardından Tayland, Güney Kore, Japonya ve diğer ülkelerde de ortaya 

çıkmasıyla  29 Ocak 2020 tarihinde Özbekistan, salgının ülkeye girişini ve yayılmasını önlemek amacıyla 

korunma programının hazırlanarak hayata geçirilmesi için bir devlet komisyonu kurulması kararını 

onaylamıştır. Çalışmalarına başlayan komisyonun kararıyla 28 Şubat’ta Özbekistan Havayolları Cidde ve 

Medine uçuşlarını askıya almıştır. Takip eden günlerde Çin, Güney Kore, İran uçuşlarını askıya almış ve yolcu 

trafiğini engellemiştir. COVİD-19’un Avrupa’ya sıçraması ve yıkıcı etkisini göstermesiyle önce İtalya uçuşları 

durdurulmuş, 13 Mart’ta ise Fransa, İngiltere ve İspanya uçuşlarına da sınırlarını kapatmıştır.  

15 Mart’ta Fransa seyahatinden dönen bir vatandaşta virüs testinin pozitif çıkması ile temaslı tüm çevresi ile 

uçuştaki vatandaşlar ve çevrelerinin listesi yayınlanarak karantinaya alınmaları kararı verilmiştir. 16 Mart 

tarihinden itibaren tüm yurtdışı uçuşlar iptal edilmiş, karayolu vasıtalarıyla ülkeye giriş-çıkışlar kapatılmıştır. 

Demiryolu ulaşımının da dış dünyadan kesilmesi için ek 3 gün süre verilmiştir. Bu durum Rusya ve diğer 

yabancı ülkelerde bulunan trenlerin Özbekistan’a dönmesini sağlamak için uygulanmış bir toleranstır. 

Özbekistan vatandaşlarının yurtdışına çıkması, yabancıların Özbekistan’a girişinin yasaklanmasıyla yurt 

dışında bulunan Özbek vatandaşlarının ülkeye charter uçuşları yapılmaya başlanmıştır. Yurt dışından gelen 

herkes Mart ayı başından itibaren karantina uygulamasına tabii tutulmuştur.  

Resmi olarak onaylanmış bu vaka bilgisine istinaden 17 Mart’ta Kazakistan sınırlarını Özbekistan’a kapatmıştır. 

Hemen ardından olağanüstü hal önlemleri ülke çapında hayata geçirilmiştir. 23 Mart’ta önce maske takma 

zorunluluğu uygulamaya alınmış; 22 Mart tarihiyle Taşkent’te sokağa çıkma kıstlamaları ve karayolu ulaşım 

kısıtlamaları 20 gün süreyle uygulamaya konulmuş, bu süre daha sonra 10 Mayıs tarihine kadar uzatılmıştır. 

Ancak tüm önlemlere rağmen, 27 Mart tarihinde 72 yaşında virüs buluşan hastanın ölümü gerçekleştiğinde 

ülkedeki vaka sayısı yaklaşık 10 gün içinde 83’e yükselmiştir. Bu tarihten itibaren artan test sayısı ile beraber 

vakalardaki hızlı artış ile yük taşımacılığına da sınırlar getirilmiş, Taşkent’te ise uygulama daha da 

sıkılaştırılarak hayati ürünler dışında şehre mal girişi de yasaklanmıştır.  

Önlemlerin gevşetilmeye başlandığı 8 Mayıs tarihinde toplam vaka sayısı 2,325 kişi, iyileşen hasta sayısı 1,775 

kişi, aktif vaka sayısı 540 ve ölüm sayısı 10 kişi ile sınırlı kalmıştır. Ancak o tarihten bu yana günlük tespit edilen 

vaka sayısında dikkat çekici bir artış seyri gözlenmiştir. 18 Haziran tarihinde açıklanan verilere göre; Taşkent 

bölgesindeki 734 vakanın 79’u; Nevai bölgesindeki 108 vakanın 83’ü; Kaşkadarya bölgesindeki 51 vakanın 48’i 

son iki hafta içerisinde yeni vaka olarak kayda geçmiştir. Hâlihazırda ülkenin 34 ilçesi ve şehrinde kırmızı alarm 

ve 24’ünde sarı alarm verildiği halde ilerleyişin önüne geçilemesi durumunda yeniden ülke çapında sıkı 

karantina önlemlerine geçileceği açıklanmıştır.  

COVID-19 toplam vaka sayısının, 26 Haziran’da açıklanan 51 yeni vaka ile 7.228’e, aktif vaka sayısının ise 

2.331’e yükselmesi vatandaşların tedbir önerileri konusunda gereken hassasiyeti göstermekten 

uzaklaşmasına bağlanmaktadır.  

Salgın nedeniyle ölen kişi sayısı ise 26 Haziran itibariyle 20 kişi ile sınırlıdır.  4.897 adet aktif olmayan vakada 

iyileşen toplam hasta sayısının 54.877 olması ise, Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında olumlu bir tablo 

çizmektedir. 
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Grafik 1: Özbekistan’da Toplam Koronavirüs Vaka Sayısı 

 
Kaynak: Worldometers 

26 Haziran 2020 tarihine kadar olan süreçte Özbekistan’da görülen vaka sayıları ele alındığında 25 Haziran, 

276 yeni vaka ile birlikte en çok yeni COVID-19 vakasının görüldüğü gün olarak kayıtlara geçmiştir. 7 Haziran, 

237 yeni vaka ile Bu tarihi 239 yeni vaka sayısı ile 24 Haziran ve 237 yeni vaka ile 7 Haziran takip etmiştir. Bu 

tarihleri 230 yeni vaka sayısı ile 16 Haziran ve 207 yeni vaka ile 20 Haziran izlemiştir. Mayıs ayı baz alındığında 

vaka artış sayısı karışık bir seyir izlemeke ancak Haziran başlangıcı ile beraber endişe verici bir artış 

kaydetmektedir. Özellike Haziran sonu itibariyle ciddi bir sıçrama yaşanmış, gevşetilen önlemlerin bilançosu 

karşısında yeni bir strateji izlenmesi gündeme alınmıştır.  

Grafik 2: Özbekistan’da Günlük Vaka Sayıları  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Worldometers 

Günlük ölen kişi bakımından ise en fazla ölüm sayısı 1 kişidir. Nisan ve Mayıs aylarında toplam 7’şer ölüm 

kayıtlara geçerken Haziran ayında ise 5 ölüm kaydedilmiştir.  
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Grafik 3: Özbekistan’da COVID-19 Salgını Günlük Verileri 

 
Kaynak: Worldometers 

1.2. COVID-19 SALGINININ ÖZBEKİSTAN’A OLUMSUZ ETKİLERİ 

Koronavirüs salgını, tüm dünyada günün en önemli meselesi olarak kabul edilmektedir. COVID-19, insan 

faaliyetlerinin tüm alanlarını ciddi şekilde etkilemiş ve dünyanın en büyük ekonomilerini dahi tam anlamıyla 

felç olma noktasına getirmiştir. Sosyal izolasyon önlemlerine bağlı olarak hayati mallar dışındaki ürünlerin 

üretimlerinin durması ve buna bağlı olarak istihdam ve gelir kaybıyla yaşanan talep düşüşü, dünya ticaretinde 

benzeri görülmemiş durgunluğa yol açmıştır.  

İlk koronavirüs vakalarının doğrulanmasından sonraki günlerde Özbekistan, COVID-19'un yayılmasını 

azaltmak için erken sağlık ve sosyal izolasyon tedbirleri uygulamıştır. Diğer birçok ülkede gözlemlendiği gibi, 

küresel ekonomik yavaşlama ve koronavirüs salgını mücadele için alınan izolasyon önlemlerinin ekonomik 

faaliyet üzerinde olumsuz bir etkisi olmuştur. Bu öncelikle küçük ve orta ölçekli işletmeleri, bireyleri, gıda dışı 

tüketici ürünleri perakende, catering, ulaşım ve turizm işletmelerini ve diğer hizmet kuruluşlarını etkilemiştir. 

Ticari faaliyetler, lojistik şirketlerinin faaliyetleri ile doğru orantılı bir etkileşim içindedir.  Taşımacılık ve lojistik 

şirketlerini faaliyetleri, yolcuların tüm ulaştırma modlarında hareketlerinin yasaklanması ve bazı ülkelerin 

karayolu ile kargo taşımacılığının kısıtlanmasına ilişkin karantina önlemlerinden de önemli ölçüde 

etkilenmiştir. Bu da dünya ticaretinin hızının düşmesindeki en önemli etkenlerden biri olarak nitelendirilebilir. 

Özbekistan sınırlarını içerisindeki ve ötesindeki yolcu ve yük taşımacılığı hacmindeki kayıplar şüphesiz ülke 

ekonomisinin büyümesini önemli ölçüde yavaşlamasına sebep olmuştur. Bununla birlikte, alınan bu 

önlemlerin virüsün yayılma riskini azaltan en etkili stratejiler olduğu da not edilmelidir. 

2020 yılının ilk çeyreğinde demiryolu ile yolcu taşımacılığı %81'e, hava yoluyla %83,4'e gerilemiştir. Karayolu 

ile yolcu taşımacılığının 2019'un 1. çeyreğine göre %103,3 puan artış göstermesi karantina önlemlerinin 

trafikteki düşüş üzerinde büyük bir etkisi olmadığı şeklinde yorumlanmıştır. Ancak Nisan ayından bu yana, 

karayolu yolcu taşımacılığında keskin bir düşüş yaşanmaktadır.  

Uzmanların ön tahminlerine uygun olarak Özbekistan'ın turizm endüstrisinde 31 milyon dolar seviyesindeki 

kayıp ile  yurtiçi ve yolcu taşımacılığı ile ilgili kısıtlamaların neden olduğu şartlar, ekonomide önemli paya sahip 

havacılık sektörünü dar boğaza sürüklemiştir. Bu kriz karşısında hükümet, destek planlarını devreye sokarak 

sektörü ayakta tutmaya çalışmaktadır. 
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Bununla birlikte, COVID-19’un ülkenin kargo taşımacılığı faaliyetlerini nazara etkilemediği söylenebilir; 

uluslararası karayolu taşımacılığının yanı sıra çok modlu taşımacılık, karantina önlemleri nedeniyle ulaşıma 

kapalı ülkelerle nakliyeyi süspanse etmektedir. Bu alandaki kayıpların büyük kısmı, salgını esnasında  insani 

yardım mallarının belirli ülkelere taşınmasıyla sınırlı olan hava taşımacılığına bağlanmaktadır. Kârlılığı 

artırmak ve ihracatçıların talebini karşılamak için, hava taşımacılığı faaliyetlerini yeniden yönlendirmek ve 

geçici olarak depolanan yolcu uçaklarının kargo uçaklarına dönüştürülmesine devam edilmesi yoluna 

gidilmiştir. 

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's'in raporuna göre; Özbekistan'ın bankacılık sistemi stabil 

olarak notlanmıştır. Bu durumdaki ana faktör, Özbekistan'daki kamu sektörünün ülke ekonomisi ve bankacılık 

sisteminde önemli bir paya sahip olması ve maddi rezervler yaratarak salgınının ekonomi üzerindeki etkisini 

sınırlamasıdır. Ancak yine de, kamu bankalarındaki kredilerin büyümesi nedeniyle likidite rezervleri 

üzerindeki baskı artmıştır. Ülke rezervlerin GSYİH'nin %52'sine eşit olmasıyla Özbek hükümeti, ülkenin 

ekonomisini ve bankacılık sistemini desteklemek için büyük bir potansiyele sahiptir. 

Ekonomik büyümenin önemli ölçüde yavaşlaması beklenirken, daha düşük ihracat ve ödemelerin cari açığı 

genişleteceği düşünülmektedir. Gelir ve krizle ilgili harcamalardaki düşüşün etkisiyle mali açığın bu 

doğrultuda artması beklenmektedir. Bunlar, önemli ödemeler dengesi ve mali finansman ihtiyaçları 

yaratmıştır.  Salgın öncesi başlatılan ekonomik ve yapısal reformları sürdürmek amacıyla Özbekistan, 

Uluslararası Para Fonu’ndan yaklaşık 375 milyon ABD doları finansman kaynağı sağlamıştır. Bununla birlikte, 

hükümetin 2017-2021 reform programı yoluyla elde edilen kazanımlarını korumak için hayata geçirdiği kriz 

karşıtı önlemler paketi ile krize karşı sürdürülen sağlık, sosyal ve ekonomik politika tepkilerini desteklemek 

için 200 milyon dolarlık ek kalkınma politikası finansmanı da Dünya Bankası tarafından oaylanmıştır. Bu 

desteklerin Özbekistan'ın COVID-19 krizinin etkisinden kaynaklanan mali ve acil ödemeler dengesi 

finansmanına olan artan ihtiyacını karşılamaya yardımcı olacağı öngörülmektedir. Dünya Bankası ise, 

Özbekistan için 2020 ekonomik büyüme projeksiyonunu, önceki %5,7'den göre %1,6'ya revize etmiştir. 

Genel olarak, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından kabul edilen güçlü ekonomik reformlar sayesinde, ülke 

ekonomik fırtınayı atlatmak için iyi bir konumdadır. 2017'den bu yana, ekonominin serbestleşmesi, 

makroekonomik istikrarın sağlanması, yüksek büyüme oranlarının ve yönetilebilir borç seviyelerinin 

korunması üzerinde güçlü bir odaklanma söz konusudur. Hükümet öncelikleri listesinde ayrıca, asomut 

örnekler de içeren mali ve parasal disiplinin güçlendirilmesi söz konusudur; 2020 tarihli Bütçe Kanunu 4 milyar 

ABD doları tutarında azami miktarda yeni kamu dış kredi anlaşması imzalanmasını tahsis etmiştir. Yeni bir 

Merkez Bankası Kanunu da Merkez Bankası’nın bağımsızlığını ve şeffaflığını güçlendirerek denetim işlevlerini 

genişletmiştir. Ülkenin kamu borç yönetimi konusundaki ilk stratejisinde kamu dış borcuna ilişkin yüzde 50'lik 

bir limit belirlenmiştir. 

Tüm bu faktörler, Özbekistan'ın son yıllarda Dünya Bankası'nın İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde büyük 

sıçramalarla kanıtlandığı ve 2019'da The Economist tarafından Yılın Ülkesi olarak adlandırıldığı gibi, gelişmiş 

bir yatırım ortamına katkıda bulunmaktadır. 

Özbekistan, oldukça dengeli bir ekonomi, çeşitlendirilmiş bir ihracat sepeti ve nispeten eşit dağıtılmış ticaret 

ortaklarıyla COVID-19 krizine gimiştir. Çin ihracatının sadece yüzde 14'ünü oluşturmaktadır. Aynı zamanda 

bölgedeki diğer ülkelere kıyasla emtia ihracatına daha az bağımlıdır. Sadece üç yıl önce büyük ekonomik 

reformlar başlatmış olan Özbekistan, hala karmaşık küresel değer ve tedarik zincirlerine nispeten entegre 

olamamıştır. Böylece, tedarik zincirleri bağımsızdır ve büyük ölçüde kendi kendine yeterlidir. Mevcut mali 

tamponlar ve Uluslararası Finans Kurumları’ndan (IFIs) finansmana erişimi sayesinde Özbekistan, dış şoklara 

karşı güçlü tamponlar inşa ederek krize yanıt vermek ve kısa vadeli riskleri azaltmak için gereken esnekliğe 

sahiptir. 
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Dünya Bankası gibi tüm büyük IFIs'lerin güncellenmiş tahminlerine göre, Dünya Bankası ise, Özbekistan için 

2020 ekonomik büyüme projeksiyonunu, önceki %5,7 tahmininden %1,6'ya revize etmiştir. 

Son yıllarda göçmen kayıpları ile birlikte güçlü ihracat büyümeleri nedeniyle azalan cari işlemler açığının, dış 

ticaret cirosundaki ve döviz gelirlerindeki düşüş nedeniyle GSYİH'nın yaklaşık yüzde 10'unu genişletemei 

beklenmektedir. Ancak Özbek hükümeti, dış borç ve ülkenin sağlıklı döviz rezervlerinden yararlanarak cari 

açığı finanse etmek için iyi bir konumdadır. Özbekistan 13-14 aylık ithalatı finanse etmek için yeterli döviz 

rezervine (30 milyar ABD doları) sahipken, IFI'lar gelişmekte olan ülkelere sadece üç aylık rezervlere eşdeğer 

rezervler önermektedir. 

Özbekistan'ın 2019 yılında yüzde 44 civarında (2018'de yüzde 34'ten) borç / GSYİH oranına sahip sağlıklı bir 

bilançosu var. Dünya Bankası, gelişmekte olan ülkelerdeki borç / GSYİH eşiğinin yüzde 64 olduğunu tahmin 

etmektedir ve bundan sonra borçların her bir ilave yüzdesi yıllık büyümeyi ortalama yüzde 2 yavaşlatmaktadır. 

Bu nedenle, Özbekistan, 2019 yılında yapılan en son ortak IMF-Dünya Bankası Borç Sürdürülebilirlik Analizi 

ile sonuçlanan düşük borç sıkıntısı seviyelerinde olmaya devam etmektedir. 

Salgın dönemi ile aynı zamanda yaşanan Buhara eyaletinde meydana gelen fırtına ve Sardoba Barajı’nın kısmi 

çöküşü de maddi ve manevi zararı pekiştirmiştir. 

1.3. COVID-19 SÜRECİNDE ÖZBEKİSTAN GENELİNDE ALINAN TEDBİRLER 

29 Ocak 2020 tarihinde salgının ülkeye girişini ve yayılmasını önlemek amacıyla bir devlet komisyonu 

kurulması kararını onaylanmıştır. 28 Şubat’tan itibaren kademeli olarak yurt dışı uçuşları askıya alınmış, 16 

Mart tarihinden itibaren uygulama tüm yurtdışı uçuşlar için geçerli hale getirilmiştir. Özbekistan 

vatandaşlarının yurtdışına çıkması, yabancıların Özbekistan’a girmesi yasaklanarak salgının etkisi ülke dışında 

tutulmaya çalışılmıştır. Yurtdışında bulunan Özbek vatandaşlarının ülkeye dönmesi için gerekli tedbirleri 

alınmış ve ülkeye getirilmişlerdir. Mart ayı başından itibaren yurt dışından gelen tüm yolcular karantina 

uygulamalarına tabi tutulmuştur. 24 Mart'tan itibaren Uzbekistan Airways ve Uzbekistan Temir Yullari tüm iç 

hat uçuşları da süresiz olarak iptal etmiştir. 

16 Mart'tan itibaren Özbekistan, tüm yabancı ülkelerle hava ve karayolu bağlantılarını kapattı. Yabancı 

vatandaşların Özbek vizeleri otomatik olarak 5 Mayıs 2020'ye kadar uzatılır. Ancak, belli bir süre için vizesiz 

Özbekistan'a girme hakkı olan devlet vatandaşlarının, öngörülen sürenin ihlali durumunda ülkeyi terk 

etmelerine izin verilmiştir. Yukarıdaki durumlarda yabancı uyruklu kişilere hiçbir yaptırım veya ceza 

uygulanmamıştır. 

20 Mart'tan itibaren otobüs, araba, demiryolu ve hava yoluyla uluslararası destinasyonlara yolcu taşımacılığı 

40 gün süreyle askıya alınmıştır. Ülkeye yurt dışından ve diğer bölgelerden Taşkent'e gelen tüm araçlar, mallar 

ve yükler zorunlu dezenfeksiyona tabi tutulmuştur. 

22 Mart'tan itibaren Taşkent şehrinin toplu taşıma araçlarının (otobüsler, metro ve ortak taksi) geçici olarak 

seferleri askıya alınmıştır. Sağlık personeline özel olarak dezenfekte edilmiş otobüsler sağlanmıştır. Taşkent 

Şehri Sağlık ve Epidemiyoloji Merkezi tarafından dezenfekte edilen taksiler kamuya kullanımı için tahsis 

edilmiştir.  Her taksiye günlük olarak bir dezenfeksiyon sertifikası şartı getirilmiştir. 

24 Mart'tan itibaren Semerkant bölgesindeki şehirlerarası toplu taşıma hareketi geçici olarak askıya alınmıştır 

ve Taşkent’e giriş çıkışlar kapatılmıştır. Taşkent şehrinde daimi ikamet kaydı olan vatandaşlara veya önceden 

izin alınmış ticari taşımalara izin verilmiştir. Bu ticari taşımaların hayati malların nakliyesi ile ilgili olması şartı 

aranmıştır. 
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16 Mart'tan itibaren, Özbekistan'ın okul öncesi, orta ve yüksek öğrenim kurumları koronavirüs COVID-19'un 

yayılmasını önlemek için kapatılmıştır. 21 Mart'tan itibaren Özbekistan'ın tüm bölgelerinde, epidemiyolojik 

durum stabil hale gelene kadar eğlence tesisleri ve catering tesisleri (teslimat hizmetleri hariç) kapatılmıştır. 

23 Mart'tan itibaren, çok sayıda insanın katılımıyla düğünler, diğer aile etkinlikleri ve törenleri yasaklanmıştır. 

Bu faaliyetlerin sadece kompakt bir şekilde yapılmasına izin verimiş, sayısı en fazla 10-15 kişi ile sınırlanmıştır. 

24 Mart'tan itibaren Taşkent'te tüm pazarların (gıda dışı ürünler, inşaat, otomotiv, ev aletleri ve diğerleri) ve 

alışveriş merkezlerinin çalışmaları geçici olarak askıya alınmıştır. Sadece gıda pazarları, süpermarketler ve gıda 

mağazaları çalışmaya devam etmiştir. Ayrıca, hastaneler, klinikler ve eczaneler çalışmalarına ara vermemiştir. 

Salgınla mücadele için, sıhhi yasaların ihlalinin 11.15 milyon ila 22.3 milyon UZS (yaklaşık 117 dolar ila 234 

dolar) arasında değişen para cezası veya belirli hakların sınırlandırılması ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. 

Halk arasında panik yaratmaya yönelik materyallerin yayılması amacıyla üretim veya depolamaya 44.6 milyon 

ila 89.2 milyon UZS (yaklaşık 4.695 dolar ila 9.390 dolar) arasında değişen bir para cezası veya 3 yıla kadar 

kamu hizmeti veya 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Halk arasında panik 

yaratmayı amaçlayan her türlü bilgi ve materyalin yayılmasına 66,9 milyon ila 89,2 milyon UZS arasında 

değişen bir para cezası (yaklaşık 7,042 dolar ile 9,390 dolar arasında) veya 3 ila 5 yıl arasında hapis cezası 

uygulanabilmektedir. 25 Mart'tan itibaren Taşkent, Karakalpakistan Cumhuriyeti ve bölgesel merkezlerdeki 

halka açık yerlerde maskesiz vatandaşlara 223.000 UZS (yaklaşık 23 dolar) para cezası, ihlalin tekrarlanması 

durumunda  669.000 UZS (yaklaşık 70 dolar) para cezası uygulanmıştır.  

İlkbaharda yapılması planlanan askerlik celp dönemi ertelenmiştir. 

Karantina esnasında yaşam için gerekli 482 adet hizmetin sunulduğu http://uydaqoling.uz/ru/ portalı 

oluşturularak kamu hizmetine sunulmuştur. 

20 Nisan'da devlet ve girişimcilerin ortak bir çabası olan “Sakhovat va Kumak” (Cömertlik ve Destek) adı 

verilen ülke çapında bir hareket başlatılmıştır. Bu proje ile gönüllü olarak, düşük gelirli ve muhtaç ailelere 

yardım ve sponsorluk yardımı çağrısında bulunulmuştur. Bir fon kurularak nakit, gıda, günlük tüketim ürünleri 

ve ilaçlar kabul edilmiştir.  

Koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasına karşı uygulanan önlemler çerçevesinde, Özbekistan Cumhuriyeti 

topraklarında uluslararası karayolu taşımacılığı için geçici bir prosedür belirlenmiştir. Yük taşıyan kamyonların 

hareketi özel olarak belirlenmiş devlet sınır kontrol noktalarından gerçekleştirilmektedir. Sınır kontrol 

noktalarında faaliyet gösteren gümrük memurları, gelen yabancı kamyon sürücülerine, yol güzergahı, park 

yerleri (park, bakım ve ev hizmetleri vb.) ve gıda satın alınabilecek yerleri gösteren bir harita sağlamıştır. 30 

Nisan 2020 tarihinden itibaren Cumhuriyet hududuna giren tüm kamyonlar, sürücülerin koronavirüs 

enfeksiyonu için test edileceği en yakın sınır kontrol noktalarında bulunan özel otoparklara gönderilmiştir. 

Test sonuçları açıklanıncaya kadar, araçlar ve sürücüleri özel otoparklarda tecrit edilmiştir. Test sonuçlarında 

herhangi bir koronavirüs enfeksiyonu saptanmazsa, hareketin onaylanmış güzergah temelinde devam 

etmesine izin verilmiştir. Aynı zamanda, uluslararası taşımacılık yapan sürücüler sadece özel tulumlar, tek 

kullanımlık koruyucu maskeler ve eldivenler kullanıyorlarsa sürüşe devam edebilmişlerdir. Koronavirüs 

enfeksiyonu tespit edildiği durumda, sürücü bir tıbbi kuruma alınmış; ikinci bir sürücü varsa, sürücü yatılı 

karantinaya alınmıştır. Araç dezenfekte edildikten sonra, başka bir sürücü tarafından sürülmeye devam 

edilmesine (gönderici veya alıcının arabaya dahil olmadığı) veya araçtaki yükün gümrük kontrolü altında başka 

bir araca yeniden yüklenilmesine karar verilmiştir. Uluslararası yük taşıyan yabancı sürücüler, ithal malların 

varış noktasına teslim edilmesinden sonraki 10 gün içinde belirlenmiş sınır kontrol noktalarından Özbekistan 

bölgesini terk etmelidir. Eğer bu süre içerisinde ihracata yönelik yük alma şansı varsa, getirdiği yükü teslim 

ettiği yere en yakın olan özel bir otoparkta beklemesi gerekmektedir.  

http://uydaqoling.uz/ru/
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COVID-19 enfeksiyonu geçirmeleri veya temaslı olmaları nedeniyle karantinaya alınan ebeveynler ile 14 

yaşından küçük çocukları olan kişilere, asgari maaşın yüzde 100'ü oranında geçici sakatlık yardımı ödenmiştir. 

Koronavirüs enfeksiyonu olan veya karantinaya alınan kişiler ile 14 yaşın altındaki bir çocuğun ebeveyni olan 

çalışanların iş sözleşmesinin feshi yasaklanmıştır. 23 Mart'tan itibaren, tüm kurum ve kuruluşlar uzaktan 

çalışmaya geçmiştir. Bazı çalışanlar yasaların öngördüğü şekilde izinli sayılarak bu uygulamadan muaf 

tutulmuştur. Çalışmaya katılan tüm çalışanlar tıbbi yüz maskesi takmalıdır. Karantina ihlali cezai işleme tabi 

tutulmuştur. Çalışma devam eden işyerlerine yayınlanan önlemlere uygun çalışma tavsiyesi verilerek gerekli 

denetimler gerçekleştirilmiştir. 

1 milyar ABD doları tutarında Krizle Mücadele Fonu kurulmuştur. Fon ile ülkenin küçük bölgelerinde, özellikle 

küçük sanayi bölgelerinde, ekonomik faaliyet ve istihdamı artırmayı amaçlayacak ek altyapı projeleri ile 

girişimciliğin ve istihdamın desteklenmesi hedeflenmiştir. Devlet garantisi altında çekilen kredilerin geri 

ödenmesi için faizsiz bütçe kredileri sağlanarak stratejik öneme sahip kuruluşlara devlet desteği sağlanmış ve 

öncelikli faaliyetlerin uygulaması sürdürülmüştür. Dış ticaret faaliyetlerinde bulunan işletmelerin nakliye 

masraflarının bir kısmı tazmin edilmiş, kredi portföyünün kalitatif bozulması durumunda, esas olarak 

koronavirüs ve ticari bankalardan etkilenen sektörlere ek destek tedbirleri sağlanmıştır. 

Maske ihracatı yasaklanırken; yıl sonuna kadar un, bitkisel yağ, et ve süt ürünleri, şeker, hijyen ürünleri gibi 

temel tüketim malları ithalatına, gümrük vergisi ve tüketim vergisi muafiyeti getirilmiştir.  

Tekstil işletmeleri seferber edilmiş, günlük maske üretimi 5 milyon parçaya çıkarılmış ve halka ücretsiz olarak 

dağıtılmıştır. 

Özbekistan Cumhuriyeti Merkez Bankası (CBU), koronavirüs salgınının neden olduğu finansal kriz nedeniyle 

ekonomiye yönelik likidite desteğini teşvik etmek için yeniden finansman oranını %16'dan % 15'e 

düşürmüştür. CBU, ticari bankalara zorunlu karşılıkların gereklerini hafifleterek 2,6 trilyon UZS değerinde (260 

milyon dolar) ek likidite kaynağı sağlamıştır; ticari bankalara üç yıla kadar 2 trilyon UZS değerinde (200 milyon 

dolar) likidite sağlamak için özel bir mekanizma geliştirmiştir; ticari bankaların işletmelerin 7,9 trilyon UZS 

değerinde (790 milyon dolar) kredi geri ödemelerinin ertelenmesine ve yeniden yapılandırmasına olanak 

sağlamıştır; bireyler ve bireysel girişimciler tarafından kullanılmış 4,7 trilyon UZS değerinde (470 dolar) kredi 

geri ödemelerinin ötelenmesine imkan vermiştir. Bunlarla birlikte vadesi geçmiş kredilere ilişkin ceza ve 

yaptırımların uygulanmamasın karar vermiştir.  

Devlet Girişimciliğini Destekleme Fonu ile kredi geçmişi pozitif olan işletmelere verilen kredilerin ilgili kredi 

tutarının %75'ine kadar, ancak 10 milyar UZS'den (10 milyon ABD Doları karşılığı) fazla olmamak üzere teminat 

altına alınması; ulusal para birimi cinsinden işletmelere verilen kredilerden faiz giderlerinin karşılanması 

sağlanmıştır. 

Özbekistan Cumhuriyeti İmar ve Kalkınma Fonu ise, geri ödemesi ertelenen bu kredilerin yeniden finansmanı 

için ticari bankalara tahsis edilen kredi kaynaklarının vade sürelerini uzatmıştır. 

Vergi ödemelerinde çeşitli kolaylık ve teşvik uygulamaları hayata geçirilmiştir; 

- 2019 yılı gelir beyanları için son tarih 1 Ağustos 2020'ye kadar uzatılmıştır. 

- Emlak vergisi ve arazi vergisinin ödemesi için son tarih 15 Ekim 2020'ye kadar uzatılmıştır. 

- Turizm vergisinin tahakkuku ve ödemesi 1 Nisan 2020 ila 1 Temmuz 2020 döneminde ertelenmiştir. 

- İşletmelerin vergi denetimleri (ceza ve tasfiye davaları hariç) 1 Ocak 2021 tarihine kadar askıya 

alınmıştır. 

- İşletmelerin dış ticaret işlemlerinden vadesi geçmiş alacakların cezaları 1 Ekim 2020'ye kadar 

ertelenmiştir. 
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- Eczane satış noktalarında hazırlanan tıbbi ilaçlar, ürünler ve diğer tıbbi ürünlerin 1 Ekim 2020 tarihine 

kadar toptan satışına izin verilmiştir. 

- Karantina önlemleri nedeniyle faaliyetlerini askıya alması gereken işletmeler tarafından devlet 

mülkiyeti kiralanması için tahakkuk ve kira ödemelerinin toplanması, ülkedeki karantina önlemlerinin 

süresi boyunca askıya alınmıştır. 

- Karantina altına alınan kişilere uygulanan idari para cezalarının (karantina kurallarının ihlali nedeniyle 

toplanan para cezaları hariç) ödeme süresi, ülkedeki karantina süresinin sonuna kadar uzatılmıştır. 

- 1 Nisan 2021 tarihine kadar karantina döneminde etkilenen işletmelere kiralanan şahsi 

gayrimenkullerden ve kiralanan ticari gayrimenkullerden elde edilen tahakkuk eden vergi 

ödemelerinin faizsiz erteleme ve yeniden yapılandırma hakkı tanınmıştır.  

- 1 Nisan 2020'den önce tanımlananlar da dahil olmak üzere, kullanılmayan üretim tesisleri ve konut 

dışı binalar için artan emlak vergisi ve arazi vergisi (ödenmesi gereken faizler dahil) uygulaması 1 

Nisan 2020'den 31 Aralık 2020'ye kadar askıya alınmıştır (Özbekistan ekonomisi önemli ölçüde tarıma 

dayanmaktadır).  

- İşletmelere, ilgili uygulamaya dayanarak altı aylık bir süre için herhangi bir menfaat olmaksızın su 

kaynaklarının kullanımı için emlak vergisi, arazi vergisi ve vergi ödemeleri için erteleme planı 

sağlanmıştır. 

- 31 Aralık 2020 tarihine kadar askıya alınan ve/veya 2020 yılının ilk çeyreğinde aylık ortalamasına 

kıyasla geliri %50'den fazla düşen vergi mükellefleri için faizsiz erteleme ve yapılandırma hakkı 

verilmiştir. 

- 1 Nisan ile 31 Aralık 2020 arasındaki dönemde , tur operatörleri, seyahat acenteleri ve oteller, JSC 

Uzbekistan Airways (Özbekistan ulusal havayolu şirketi) ve yapısal bölümleri, JSC Özbekistan 

Havaalanları ve Devlet Teşebbüsü Uzaeronavigation Center emlak vergisi ve arazi vergisinden muaf 

tutulmuş, sosyal vergi oranı %1'e düşürülmüştür . 

Hükümet ayrıca, sözleşmelerin yerine getirilmemesi durumunda işletmeler için bir mücbir sebep uygulamaya 

karar vermiştir. İlgili mücbir sebep belgesi bir günde sağlanabilmektedir. 

15 Haziran itibarıyla uluslararası uçuşlara izin verilen ülkede, uluslararası seyahatlerin sıhhi güvenliğinin 

sağlanmasına yönelik oluşturulan “güvenli seyahat garantisi” uygulamasına göre, ülkeye gelen yabancı 

uyruklular arasında Kovid-19 taşıdığı tespit edilenlerden 3 bin dolar “tazminat” alınacağı açıklanmıştır. 

1.4. ÖZBEKİSTAN’IN DIŞ TİCARET VERİLERİ 

Uluslararası Para Fonu 2020 verilerine göre; 2019’da %5.6 oranında büyüyen Özbekistan’ın 55 milyar dolarlık 

GSYH’sinin, salgının etkisi ile ivmesinde bir düşüş yaşayarak 2020 yılında %1,8 oranında büyüyeceği 

öngörülmektedir. Dünya genelinde ihracatçı ülkeler sıralamasında 78’inci sırada yer alan Özbekistan, ithalatçı 

ülkeler sıralamasında ise 72’nci sırada yer almaktadır.  

Özbekistan’ın son 3 yıldaki dış ticaret verileri incelendiğinde dış ticaret dengesi negatif seyretmekte, ihracat 

rakamları thalat rakamlarından oldukça uzakta kalmaktadır. 2019 yılları arasında ihracat miktarını %36,7 

oranında arttırmıştır.  

2019 yılında yaklaşık 15 trilyon dolar ihracat gerçekleştiren Özbekistan, önceki yıllarda 10 ila 11trilyon dolar 

seviyelerinde ihracat gerçekleştirmiştir. 2019 yılında dünya genelinde yapılan 18.7 trilyon dolarlık toplam 

ihracatta %0.1’lik paya sahiptir. Özbekistan’ın ithalatı ele alındığında 2018 yılında %43,8 oranında bir sıçrama 

gerekleştirmiş, bu sıçramanın en önde gelen sektörü makine olmuştur. 2018 yılına göre %26 oranında artış 

gösteren Özbekistan’ın 2019 yılındaki yaklaşık 22 trilyon dolarlık ithalatı, son 3 yılın en yüksek seviyesine 
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ulaşmıştır. 2019 yılında dünya genelinde gerçekleştirilen toplam 19 trilyon dolarlık ithalatta Özbekistan %0,1 

oranında pay sahibi olabilmiştir. 

Grafik 4: Özbekistan’ın Yıllık Bazda Dış Ticaret Verileri (1.000 $) 

Kaynak: Trade Map, 2017-2019 

1.5. AZERBAYCAN’IN DIŞ TİCARETİNDE PAZAR PAYINA SAHİP ÜLKELER 

Son 3 yılda Özbekistan’ın ihracat gerçekleştirdiği ülkeler incelendiğinde en önemli ithalat ortağının %13,6 pay 

ile Rusya olduğu görülmektedir. Rusya’nın ardından %11,8 pay ile Çin ve %8,1 ile Kazakistan yer almaktadır. 

Türkiye %7,5 pay oranı ile 4. Sırada yer almaktadır. Türkiye’yi ise sırasıyla Kırgızistan, Afganistan, İran 

izlemektedir. 

Tablo 1: Özbekistan’ın İhracatında Ülkelerin Payı (1.000 $) 

ÜLKE 2017 2018 2019 
2019 Yılı 

Pay Dağılımı 

DÜNYA 10.079.471 10.919.012 14.929.507 %100 

TANIMLANMAMIŞ 
BÖLGELER 

3.645.206 3.237.880 6.571.568 %44 

RUSYA 1.453.672 1.636.425 2.034.723 %13,6 

ÇİN 1.313.428 2.120.927 1.762.654 %11,8 

KAZAKİSTAN 977.256 1.219.612 1.205.704 %8,1 

TÜRKİYE 833.514 865.828 1.122.702 %7,5 

KIRGIZİSTAN 167.801 251.157 634.434 %4,2 

AFGANİSTAN 508.241 467.086 455.263 %3 
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İthalat 12.034.948 17.313.952 21.867.170

Hacim 22.114.419 28.232.964 36.796.677

Denge -1.955.477 -6.394.940 -6.937.663
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İRAN  258.296 164.373 208.513 %1,4 

TACİKİSTAN 75.274 137.027 190.181 %1,3 

UKRAYNA 99.748 92.674 113.628 %0,8 

PAKİSTAN 7.452 29.337 93.753 %0,6 

TÜRKMENİSTAN 53.177 35.231 51.465 %0,3 

AZERBEYCAN 24.981 30.152 48.452 %0,3 

BELARUS 26.241 37.467 44.384 %0,3 

POLONYA 35.333 36.359 39.936 %0,3 

Kaynak: Trade Map, 2017-2019 

Son 3 yılda Özbekistan’ın ithalat gerçekleştirdiği ülkeler incelendiğinde en önemli ithalat ortağının %23,1 pay 

ile Çin olduğu görülmektedir. Çin’in ardından %18,2 pay ile Rusya ve %11,5 pay ile Güney Kore yer almaktadır. 

4. Sırada yer alan Kazakistan’ın ardından %5.9 pay oranı ile yer alan Türkiye’yi sırasıyla Kırgızistan, Afganistan, 

Almanya, ABD, Litvanya takip etmektedir. 

Tablo 2: Özbekistan’ın İthalatında Ülkelerin Payı (1.000 $) 

ÜLKE 2017 2018 2019 
2019 Yılı 

Pay Dağılımı 

DÜNYA 12.034.948 17.313.952 21.867.270 %100 

ÇİN 2.703.982 3.539.488 5.052.436 %23,1 

RUSYA  2.563.930 3.382.612 3.974.193 %18,2 

GÜNEY KORE  1.155.100 1.936.177 2.524.586 %11,5 

KAZAKİSTAN 975.267 1.537.807 1.897.814 %8,7 

TÜRKİYE 594.461 1.098.346 1.296.308 %5,9 

ALMANYA 574.130 699.128 884.164 %4 

ABD 148.630 314.020 498.021 %2,3 

LİTVANYA 257.825 276.546 441.931 %2 

TÜRKMENİSTAN 105.423 237.798 401.272 %1,8 

JAPONYA 140.892 683.598 381.283 %1,7 

İTALYA 147.863 267.453 364.353 %1,7 

HİNDİSTAN 275.528 252.026 319.154 %1,5 

LETONYA 203.000 382.476 310.104 %1,4 
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BELARUS 152.125 373.451 279.600 %1,3 

UKRAYNA 182.984 326.246 263.899 %1,2 

Kaynak: Trade Map, 2017-2019 

1.6. ÖZBEKİSTAN’IN DIŞ TİCARETİNDE PAZAR PAYINA SAHİP ÜRÜNLER 

Özbekistan’ın dünya genelinde yaptığı ihracatta en çok pazar payına sahip ilk 30 ürün takip eden tabloda 

listelenmiştir. 

Tablo 3: Özbekistan’ın Dünyaya İhracatında İlk 30 Sırada Yer Alan Ürünler (6’lı GTİP Kodlu) (1.000 $) 

GTİP Ürün Açıklaması 2017 2018 2019 

 Tüm Ürünler 10.079.471 10.919.012 14.929.507 

710813  
Altın, dahil. platin kaplamalı, yarı mamul formlu, parasal 
olmayan altın kaplama 

3.260.021 2.909.500 4.918.250 

271121  Gaz halindeki doğal gaz 1.389.933 2.423.995 2.263.157 

999999  Başka yerde belirtilmeyen ürünler 178.348 239.311 1.410.131 

740311  Bakır, katot ve katot bölümleri şeklinde rafine 317.696 504.612 552.101 

390120  Birincil formlarda özgül ağırlığı >= 0,94 olan polietilen 364.539 400.154 363.646 

520100  Karde edilmemiş ve taranmamış pamuk 477.102 222.136 281.638 

520514  
Ağırlıkça >%85 pamuk içeren ve doğrusal olan, birleştirilmemiş 
liflerden tek pamuk ipliği … 

187.845 212.093 278.912 

710691  Gümüş, altın veya platin ile kaplanmış ,işlenmemiş  206.837 89.400 243.210 

790112  İşlenmemiş çinko, alaşımsız 202.432 188.725 203.237 

520512  
Ağırlıkça >%85 pamuk içeren ve doğrusal olan, birleştirilmemiş 
liflerden tek pamuk ipliği … 

156.675 147.898 199.824 

520513  
Ağırlıkça >%85 pamuk içeren ve doğrusal olan, birleştirilmemiş 
liflerden tek pamuk ipliği … 

118.134 119.618 160.758 

520523  
Taranmış elyaftan, ağırlıkça >%85 pamuk içeren ve doğrusal 
olan tek pamuk ipliği … 

67.572 90.075 138.867 

870322  Binek otomobiller-yeni olanlar(sivil kullanım için) 129.895 23.846 120.270 

080610  Taze üzüm 97.939 120.910 119.781 

610910  Tişörtler, atletler ve diğer pamuk, yelek veya tığ işi yelekleri 93.435 93.983 110.512 

080620  Kuru üzüm 61.565 58.811 104.646 

110100  Buğday veya meslin unu 46.394 70.085 104.575 

071339  Kuru, kabuklu fasulye, derisi olsun veya olmasın  29.039 50.238 101.484 

271600  Elektrik enerjisi 147.954 167.194 101.152 

721420  Şekil bozuklukları olan yuvarlak çubuklar  126.742 180.404 88.366 

070200  Taze veya soğutulmuş domates 40.273 46.802 69.523 

070310  Taze veya soğutulmuş soğan ve arpacık soğanı 5.350 13.627 68.735 

080910  Taze kayısı 20.308 48.353 67.325 
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740819  Maks. kesit boyutu <=6 mm olan rafine bakır tel 94.483 30.448 66.801 

520524  
Taranmış elyaftan, ağırlıkça >%85 pamuk içeren ve doğrusal 
olan tek pamuk ipliği … 

40.517 82.158 66.350 

090421  
Capsicum cinsi veya Pimenta cinsi meyveler, kurutulmuş, 
ezilmemiş veya öğütülmüş 

3.475 4.686 65.336 

080929  Taze kirazlar (vişne hariç) 67.026 141.044 52.959 

310210  Üre, sulu çözelti içinde olsun veya olmasın  64.402 49.744 50.727 

071331  Kurutulmuş, kabuklu fasulye türleri  15.647 70.800 48.289 

080930  Taze şeftali, nektarin dahil 24.066 42.098 46.038 

Kaynak: Trade Map 

Özbekistan’ın dünya genelinden yaptığı ithalatta en çok pazar payına sahip ilk 30 ürün aşağıdaki tabloda 

belirtilmiştir. 

Tablo 4: Özbekistan’ın Dünyaya İthalatında İlk 30 Sırada Yer Alan Ürünler (6’lı GTİP Kodlu) (1.000 $) 

GTİP Ürün Açıklaması 2017 2018 2019 

 Tüm Ürünler 12.034.948 17.313.952 21.867.270 

300490  
Terapötik ya da profilaktik amaçlar için karıştırılmış veya 
karıştırılmamış ürünlerden oluşan ilaçlar 

530.609 565.739 615.468 

271019  
Biyodizel içermeyen petrol veya bitümlü minerallerin orta 
yağları ve müstahzarları 

335.852 415.984 613.000 

940690  Prefabrik yapılar  0 180.410 417.567 

880240  
Yüksüz ağırlık >15000 kg olan uçaklar ve diğer motorlu 
uçaklar  

0 191.428 394.355 

100199  Buğday ve meslin 173.744 271.388 362.593 

870323  Benzinli yeni motorlu karavanlar (sivil kullanım için) 143.985 313.589 347.333 

870899  Motokültörlere ait şasi aksamı 8701 poz.taşıtlara ait 661.206 834.247 334.040 

440711  
Çam "Pinus spp." biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya 
soyulmuş 

0 303.239 264.751 

847420  Katı mineral maddeler için kırma veya öğütme makineleri 25.692 151.030 237.907 

260300  Bakır cevherleri ve konsantreleri 11.081 37.178 219.030 

841480  Sivil hava taşıtlarının diğer kompresörleri 75.787 128.447 218.433 

842952  
360° döner su ile kendinden hareketli mekanik kepçeler, 
ekskavatörler ve kepçeli yükleyiciler  

58.381 198.274 215.450 

170113  
Katkılı lezzet verici veya renklendirici madde içermeyen katı 
formda ham şeker  

304.165 30.707 192.993 

847480  
Katı mineral yakıtlar, seramik macunu, sertleştirilmemiş 
aglomera, şekillendirme veya kalıplama makineleri 

59.034 105.895 191.402 

721049  
Sıcak haddelenmiş veya soğuk haddelenmiş yassı 
haddelenmiş demir veya alaşımsız çelik ürünler … 

127.286 140.214 180.614 

721070  
Sıcak haddelenmiş veya soğuk haddelenmiş yassı 
haddelenmiş demir veya alaşımsız çelik ürünler … 

146.349 177.667 175.450 

870840  
Motorlu taşıtların montaj sanayi için vites kutuları ve aksam 
parçaları 

6.332 10.141 166.209 
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151219  Ayçiçeği tohumu veya aspir yağı ve bunların fraksiyonları  91.167 118.879 163.042 

252329  Portland çimentosu  21.821 173.817 152.224 

730890  Demir veya çelikten diğer yapıların ve yapıların parçaları  81.228 99.347 147.286 

853710  
Elektrik kumandası veya dağıtımı için pano, dolap ve benzeri 
cihaz kombinasyonları  

48.807 83.842 145.826 

851762  
Ses, görüntü veya resimlerin alınması, dönüştürülmesi ve 
iletilmesi veya yenilenmesi için makineler  

41.446 73.302 143.020 

848180  
Borular, kazan gövdeleri, tanklar, fıçılar veya benzerleri için 
cihazlar 

32.180 83.681 136.408 

844520  Tekstil eğirme makineleri  59.490 175.375 128.439 

870120  Yarı römorklar için yol traktörleri 1.804 34.303 126.850 

841780  Endüstriyel veya laboratuvar fırınları  29.248 23.593 126.829 

720720  
Ağırlıkça > =%0,25 karbon içeren demir veya alaşımsız 
çelikten yarı mamul ürünler 

53.184 142.582 125.245 

842139  Gazları filtrelemek veya saflaştırmak için makine ve cihazlar  46.557 37.153 118.751 

260800  Çinko cevherleri ve konsantreleri 85.074 95.870 117.466 

841989  
Elektriksel olarak ısıtılmış olsun veya olmasın, makine, tesis 
veya laboratuvar ekipmanları  

30.528 74.785 112.866 

Kaynak: Trade Map 

2. COVID-19 SALGINI SÜRECİNDE ÖZBEKİSTAN-ÇİN İLİŞKİLERİ 

Salgının Çin’de ortaya çıkışı ve büyük kayıpların yaşanmasını takip eden günlerde Özbekistan Çin’e tıbbi 

ekipman yardımı göndermiştir. Salgının Özbekistan’ sıçramasının ardınan 30 Mart 2020’de Çin, Özbekistan’a 

test ve sağlık ekipmanı yardımı göndermekle kalmamış, epidemiyoloji uzmanlarını göndererek salgının 

mücadelesine destek vermiştir. Özbekistan’ın COVID-19 ile mücadelesine yardımcı olmak için Çin-Özbekistan 

teletıp sistemi faaliyete geçirilmiştir. 

5 Haziran 2020'de Çin-Kırgızistan-Özbekistan ulaşım koridoru Çin'e kadar genişletilmiş ve Gansu eyaletindeki 

Çin Lanzhou'dan bir yük treni ilk kez Taşkent'e ulaşmıştır. Özbekistan için ulaşım koridoru, Çin ile ticaret 

yapmak ve Avrupa'ya ihraç edilen Çin mallarına bir rota olmak anlamına gelmektedir. 

Özbekistan'ın bir diğer atılımı olarak Çin'in "Bir Kuşak Bir Yol" projesi kapsamında bölgedeki transit rotalarında 

ve enerji koridorlarında aktif ve öncü bir rol üstlenmek üzere ülkeye yapılacak yatırımlar için Çin ile aktif 

girişimlerde bulunması, Özbekistan’ın 5 yıllık kalkınma planında Çin'in tuttuğu önemli yeri işaret etmektedir. 

Bu girişimler olumlu sonuçlar vermiş  ve 2020 Haziran ayı içerisinde Çin Ticaret Bakanı’nın  yaptığı açıklamaya 

göre Çin tarafının ticaret, ekonomik, ulaşım ve lojistik alanlarında ikili işbirliği konusunda Özbekistan ve Çin'in 

ortak girişimlerini başarıyla uygulamak için elinden geleni yapacağını garanti etmiştir. Taraflar, büyük Çinli 

şirketleri Özbekistan'daki yatırım projelerine çekmek, elektronik ticaret ve hizmet ticareti geliştirmek ve 

Özbek-Çin hükümetlerarası komitelerini ve çalışma gruplarını teşvik etmek için ortak çalışma önceliklerini 

vurgulamıştır. 

Yakın gelecekte, test sonuçları her ikisi tarafından tanınacak olan Özbek-Çin sertifikasyon ve bitki sağlığı 

kontrol merkezlerinin kurulmasını sağlayan inisiyatifi hızlandıracak tarım, et ve süt endüstrileri arasındaki 

ticareti artırmaya özel önem verilmesi kararlaştırılmıştır. Andijan, Namangan ve Taşkent bölgesindeki bitki 

sağlığı laboratuvarlarının Çin hibeleri ile desteklenmesi söz konusudur. Bu proje, Özbek üreticilerinin Çin 

pazarındaki konumunu önemli ölçüde güçlendirecektir. Müzakereler, her iki tarafın toplam 4 milyar ABD 
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dolarını aşan doğrudan Çin yatırımı yoluyla Özbekistan için beklenen yatırım projelerinin uygulanmasına 

devam etme taahhüdünü doğrulamıştır. Görüşmelerden sonra, taraflar iki bakanlık arasında yakın temasları 

sürdürmeyi ve ikili ilişkileri karşılıklı niteliksel olarak yeni bir düzeye taşıyacak doğrudan, sürekli etkileşimi 

sürdürmeyi kabul etti. 

Bazı ülkelerin salgın yönetimi sürecinde suçlu olarak itham ettiği Çin’e Özbekistan uluslararsı arenada da 

desteğini göstermiştir.   

Tüm bu ortak projeler ve diplomatik iyi ilişkiler çerçevesinde salgın süreci iki ülke ilişkilerinde ticari bir kayba 

neden olmayacak şeklinde yorumlanmaktadır. Salgını önleme çalışmaları kapsamında gösterilen yardım 

faaliyetleri ve iyi niyet jestleri, iki ülke arasındaki bağları pekiştirmekle kalmamış, aynı zamanda halk üzerinde 

de pozitif bir etki bırakmıştır. 

COVID-19 salgını Çin’in uzun bir süredir kesintisiz devam ettirdiği pozitif büyüme oranlarının sonunu 

getirmiştir. Çin’in uluslararası ticaretinde önemli paya sahip bölgelerde salgının etkili olması, yeterli talebin 

oluşmamasına ve tedarik zincirlerinin etkilenmesine neden olmuştur. Bu durum Çin ekonomisindeki 

belirsizliğin katlanarak devam etmesine yol açmıştır. Bu aksamalar ışığında 2020 yılının ilk çeyreğinde Çin’in 

Özbekistan’a ihracatı, bir önceki çeyreğe göre %14 oranında azalış kaydetmiştir. 2020 yılının ilk çeyreğinde 

Özbekistan’ın Çin’e ihracatı ise 2019 son çeyreğine göre %34 oranında düşüş kaydetmiştir. Bu oranlar yalnızca 

Çin tarafından sağlanan verileri yansıtmaktadır. 

Aşağıdaki tabloda görülebileceği üzere 2020 yılına ait ilk iki aylık veri bilgileri eksik olmakla birlikte, Trade 

Map’te yalnızca Çin tarafından sağlanan verilere dayanarak yayınlanan aylık dış ticaret verileri incelendiğinde 

ise; 2020’nin ilk üç aylık döneminde Özbekistan’ın Çin’e yaptığı ihracatın bir önceki yılın aynı dönemine göre 

toplamda %31 oranında azaldığı görülmektedir. Yalnızca Mart ayında %19’luk ihracat kaybı verisine 

ulaşılabilmektedir. Özbekistan’ın Çin’den yaptığı ithalat ele alındığında değerin ihracata kıyasla çok daha fazla 

olduğu görülmektedir. 2020 yılının ilk çeyreğinde ithalat 2019 yılının ilk üç ayına göre toplamda %14 oranında 

azalmış durumdadır. Aylık bazda ise Ocak ve Şubat aylarına dair herhangi bir ticari faaliyet kayıtlarda 

bulunmamaktadır. Mart ayında %32’lik bir kayıp verisine ulaşılabilmektedir. 

Tablo 5: Özbekistan’ın Çin ile Dış Ticareti (1.000 $) 

 
İhracat Değişim 

Oranı 
(%) 

İthalat Değişim 
Oranı 

(%) 2019 2020 2019 2020 

Ocak 187.176 - - 300.423 - - 

Şubat 158.103 - - 315.170 - - 

Mart 121.931 98.477 -19 412.821 277.079 -32 

3 Aylık 
Toplam 

467.210 321.590 -31 1.028.414 885.761 -14 

Kaynak: Trade Map, 2019-2020 

3. ÖZBEKİSTAN PAZARINDA TÜRKİYE’NİN ÖNE ÇIKABİLECEĞİ HEDEF 

SEKTÖRLER 

Ülkemizin 2020 yılına ilişkin beklentileri geçen iki yıla kıyasla olumlu seyrederken meydana gelen küresel 

salgın sonrası ülkemiz ekonomisinin 2020 ve gelecek yıllardaki performanslarına ilişkin yapılan araştırmalar 

da değişiklik kazanmaktadır. Söz konusu salgının, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinde ortaya çıkmasıyla 

öncelikle Çin Halk Cumhuriyeti olmak üzere Avrupa ve Amerika’yı sosyo-kültürel ve ekonomik açılardan etkisi 
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altına almış, ve ülkemizde de etkilerini göstermiştir. Çin Halk Cumhuriyeti’nin ekonomisi de koronavirüs 

salgınından halihazırda olumsuz etkilenmiş ve ekonomik dalgalanmalar ve beraberinde getirdiği güven 

kaybının telafi edilmesi sürecinin uzun vadede nasıl şekilleneceğini ve küresel ekonominin bütününe nasıl 

yansıyacağı tartışma konusudur.  

Moodys’in bir modellemesine göre en iyi senaryoda bile, koronavirüs nedeniyle Çin’in 2020 yılı GSYİH 

büyümesi ilk çeyrekte 2 puan, yılın bütününde ise 0,8 puan düşük çıkacağı beklenmektedir. 2019 yılında yüzde 

6,1 büyüme rakamı açıklayan Çin’in 2020 yılında, yüzde 5’li seviyelere inmesine kesin gözüyle bakıldığı gibi 

nispeten olumsuz senaryolar üzerinden yüzde 4,8-4,9’luk tahminler de yürütülmektedir. Bu anlamda ciddi bir 

belirsizlik olduğu gibi Çin hükümetinin kriz yönetiminin ihtiyaç duyulan güven ortamını sağlayamamış olması 

da karamsarlığın artmasına yol açmaktadır. 

Koronavirüs salgınının Çin’de etkili olması ve ülke sınırlarının uzun süre kapalı kalması ticareti olumsuz 

etkilemiş, Çin yerine farklı pazarlara yönelen ülkeler için ihracata yönelik politikalarıyla Türkiye önemli bir 

alternatif olmuştur. Özellikle COVID-19 sonrası ekonomik yeniden yapılanmada her türlü desteğe ihtiyaç 

duyacak olan Azerbaycan için Türkiye, gün itibariyle bulunduğu noktada hem salgınla mücadele performansı 

hem de devletin kapasite projeksiyonu sayesinde birçok ülkeden pozitif anlamda ayrılmaktadır. Bu ayrıcalığı 

avantaja çevirebilmek adına yapılan çalışma, Çin Halk Cumhuriyeti-Özbekistan-Türkiye ticari faaliyetleri 2019 

yıllarına ilişkin veriler incelenerek analiz edilmiştir. Söz konusu analiz sırasında ülkemizin dünya genelinde 

gerçekleştirdiği ihracatta 6’lı GTİP bazında en güçlü olduğu ürün kalemleri ile, Özbeekistan’ın Çin’den 

gerçekleştirdiği ithalatta en yüksek orana sahip 200 ürün kalemi karşılaştırılmıştır. Yapılan analizler 

sonucunda ilaç, otomotiv, tekstil, makine, demir-çelik ve plastik gibi birçok farklı sektörde ülkemizin 

Özbekistan’a yaptığı ihracatını artırmasında olanak sağlayacak, potansiyel oluşturabilecek ürün kalemleri 

aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.  

Tablo 6: Türkiye’nin Özbekistan’a İhracatında Potansiyeli Artan Ürünler (1.000 $) 

GTİP Ürün Açıklaması 

Türkiye'nin 
Dünyaya 
İhracatı 

Türkiye'nin 
Özbekistan’a İhracatı 

Özbekistan’ın 

Dünyadan 

İthalatı 

Özbekistan’ın 

Çin'den 

İthalatı 

Özbekistan’ın 

Türkiye'ye 

Uyguladığı 

Gümrük 

Vergilendirmeleri 

  

2019 
1.000 $ 

2019 
1.000 

$ 

Türkiye'nin 
İhracatındaki 

Payı 

2019 
1.000 $ 

2019 
1.000 $ 

300490 

Terapötik ya da profilaktik 
amaçlar için karıştırılmış veya 
karıştırılmamış ürünlerden 
oluşan ilaçlar 

670.134 6.762 1 615.468 29.988 %5 

392020 
Propilen polimerinden baskılı 
bioryente filmler 

389.507 2.822 1 19.839 13.175 %12,2 

392190 
Poliesterlerden oluklu yaprak 
ve levhalar - gözeneksiz 

329.899 3.971 1 29.998 8.866 %10 

392690 
Plastikten drenaj girişinde 
suyun filtre edilmesi için 
delikli ızgara vb eşya 

341.946 4.531 1 58.414 8.363 %10 

401110 
Kauçuktan yeni dış lastikler - 
turizm amaçlı otomobillerde 
kullanılan 

663.855 2.546 0 78.430 52.339 %7,6 

401120 
Kamyon ve otobüs radyal dış 
lastikleri  

659.253 2.604 0 41.142 26.265 %7,6 

600410 
Diğer örme mensucat-sentetik 
lifden 

449.845 6 0 7.086 6.912 %30 

721049 Yassı hadde ürün  677.505 27 0 180.614 53.311 %10 
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730890 
Demir/çelikten izole edilmiş 
iki oluklu sacdan müteşekkil 
kaplamalıklar 

794.998 27.192 3 147.286 38.305 %10 

732219 
Demir veya çelikten 
radyatörler 

442.239 3.401 1 15.650 8.917 %10 

732690 Demir/çelikten merdivenler 698.406 6.515 1 48.222 9.447 %10 

760711 Yapraklar (Alüminyum) 334.137 13 0 6.705 6.507 %10 

840991 
Kıvılcım ateşlemeli içten 
yanmalı pistonlu motorlar için 
aksam ve parçalar 

478.635 24 0 90.905 18.918 %10 

841810 
Birden fazla dış kapılı 
kombine haldeki soğutucu-
dondurucular  

953.473 225 0 31.077 9.650 %9,2 

845011 
Önden yüklemeli tam 
otomatik çamaşır makinası 

975.319 679 0 15.540 10.431 %30 

848180 
Sıhhi tesisat için karıştırıcı 
valfler 

400.386 9.993 2 136.408 29.497 %10 

854449 
Telgraf ve telefon hattı için 
toprak ve su altı kabloları 

1.396.856 12.047 1 60.878 6.094 %9,4 

870120 
Yarı römorklar için çekiciler - 
yeni (sivil kullanım için) 

871.012 30 0 126.850 84.039 %5 

870210 
Dizel veya yarı dizel yeni 
otobüsler- sivil kullanım için 

1.925.622 1.062 0 34.338 29.539 %30 

870829 
Motokültörlere ait montaj 
sanayi karoseri aksamı 

905.063 1.579 0 86.169 11.371 %10 

870870 
Motorlu taşıtların montaj 
sanayi için tekerlekleri, aksam 
ve parçaları 

663.559 709 0 27.261 6.032 %10 

870899 Motokültörlere ait şasi aksamı  1.323.809 1.946 0 334.040 16.180 %10 

Kaynak: Trade Map, Not: Özbekistan’ın Armonize Tarife Cetveli çerçevesinde bütün ithal edilen mallar gümrük vergili veya gümrük vergisiz giriş 

sınıflandırılmasına tabidir. Gümrük vergileri, ad valorem, spesifik veya kombine olarak uygulanabilmektedir. Özbekistan Devlet Gümrük Komitesi’nin 

Uluslararası Ticaret Komisyonu’nun https://www.customs.uz/ adresinden güncel tarifelere ulaşmak mümkündür. 

 

Özbekistan’ın Çin’den 5  milyar dolarlık bir ithalatı söz konusudur. Ülkemizin ihracatta güçlü olduğu ürün 

kalemleri bazında Özbekistan’ın Çin’den yaptığı ithalata alternatif olabilecek potansiyel 22 ürün kalemi 

belirlenmiştir. Söz konusu ürün kalemleri 30 GTİP kodlu eczacılık ürünleri, 39 GTİP kodlu plastikler ve 

mamulleri, 40 GTİP kodlu kauçuk ve kauçuktan eşya, 72 GTİP kodlu demir-çelik ile 73 GTİP kodlu demir veya 

çelikten eşya, 84 GTİP kodlu elektrikli makine ve cihazlar, 87 GTİP kodlu kara taşıtları gibi farklı sektörleri 

içermektedir. Belirtilen sektörlerde Özbekistan’ın Çin’den gerçekleştirdiği ithalat rakamları, Türkiye’den 

gerçekleştirdiği ithalat rakamlarının çok üzerindedir. Üretim ve tedarik zincirinde yaşadığı aksamaların yanı 

sıra dünya pazarında güven kaybeden Çin yerine farklı alternatiflere yönelebilecek Özbekistan pazarı, 

ihracatını artımak isteyen ülkemiz için önemli bir potansiyel arz etmektedir.  

Ticaret Bakanlığı tarafından koronavirüs sürecinde hazırlanan COVID-19 Ticaret Önlemleri bilgilendirme 

sayfasında “Yurtdışı Pazarlarda İthal Talebi Artabilecek Ürünlere İlişkin Müşavirliklerimizden Gelen Bilgiler” 

şeklinde takip eden listede paylaşılan Özbekistan raporunda belirlenen ürün kalemleri, Özbekistan’ın 

ülkemizden ithalatında potansiyel artış gösterebileceği ürünler olarak belirlenmiştir.  

 

 

https://www.customs.uz/
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Tablo 7: Özbekistan Pazarında İthalat Talebi Aratabilecek Ürünler 

GTİP Ürün Açıklaması 
Özbekistan’ın Türkiye'ye Uyguladığı 

Gümrük Vergilendirmeleri 

401110 Otomobil dış lastiği; yeni 20 ancak en az 5 $/adet 

540752 Diğer dokunmuş men; boyanmış, tekstürize poliester=>%85 5 

852872 Televizyon; diğerleri, renkli olanlar 10 ancak en az 15 $/adet 

721049 Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri  
10  (30 Haziran 2020’ye kadar %0 

uygulanmaktadır) 

870120 Çekiciler; yarı römorklar için 5 

730890 Demir/çelikten diğer inşaat-aksamı 10 

870540 Beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar 70 + 3 $/cm3 

841590 Klima cihazlarının aksam-parçaları 0 

401120 Otobüs-kamyon dış lastiği; yeni 20 ancak en az 5 $/adet 

841510 Klima cihazları (split sistem) 
10 ancak en az 10 $/adet - 30 ancak en 

az 50 $/adet (split) 

271019 Diğer yağlar ve müstahzarlar 10 

151219 Ayçiçeği tohumu yağları  5 

999999 Başka yerde sınıflandırılmayan ürünler - 

870323 Motorlu taşıt; kıvılcım ateşlemeli  30 + 2,5 $/cm3 

721049 
Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri (genişlik=>600mm, 

oluklu hariç, başka usulle çin 

10  (30 Haziran 2020’ye kadar %0 

uygulanmaktadır) 

441011 Ağaçtan yonga ve levha 10 

720839 Sıcak mamul demir, çelik rulo (kalınlık<3mm. Diğer) 0 

300490 Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan diğer ilaçlar 0 

720917 
Demir veya alaşımsız çelikten yassı mamüller (rulo, soğuk hadde, 

genişlik=>600mm, 0.5mm <=kalınlık < 
0 

441114 Lif levha, orta yoğunlukta (kalınlık: > 9 mm.) 10 

Kaynak: Ticaret Bakanlığı 

3.1. PLASTİK VE KAUÇUK SEKTÖRÜNDE ÖNE ÇIKABİLECEK ÜRÜNLER 

Ülkemiz 39 GTİP kodlu plastik ve plastikten mamul eşya ürün ile 40 GTİP kodlu kauçuk ve kauçuktan eşya ürün 

kalemlerinde 2019 yılında dünya genelinde  yaklaşık 9 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirmiştir. Söz 

konusu ürün kalemlerinde Türkiye Özbekistan’a 2019 yılında toplam 108 milyon dolarlık ihracat 

gerçekleştirirken; Özbekistan Çin’den 404 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirmiştir. Tablo incelendiğinde, 

392020 GTİP koduna sahip Propilen polimerinden baskılı bioryente filmler adlı ürün kaleminde Özbekistan’ın 

dünya genelinde gerçekleştirdiği yaklaşık 20 milyon dolarlık ithalatın yüzde 66’sını Çin’den gerçekleştirdiği 
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görülmektedir. Türkiye ise yaklaşık 3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir. 401110 GTİP koduna sahip 

Kauçuktan yeni dış lastikler - turizm amaçlı otomobillerde kullanılan adlı ürün kaleminde ise Özbekistan’ın 

dünya genelinde gerçekleştirdiği yaklaşık 78 milyon dolarlık ithalatın yüzde 67’sini Çin’den gerçekleştirdiği 

görülmektedir. Türkiye ise yaklaşık 2,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir. Özbekistan’ın tedarik ihtiyaç 

duyduğu bu ürün kalemlerindeki potansiyeli kullanılarak ihracat kapasitemizi arttırabiliriz. 

Tablo 8: Türkiye’nin Özbekistan’a Plastik ve Kauçuk Sektörü İhracatında Potansiyeli Artan Ürünler (1.000 $) 

GTİP Ürün Açıklaması 

Türkiye'nin 
Dünyaya 
İhracatı 

Türkiye'nin 
Özbekistan’a İhracatı 

Özbekistan’ın 

Dünyadan 

İthalatı 

Özbekistan’ın 

Çin'den 

İthalatı 

Özbekistan’ın 

Türkiye'ye 

Uyguladığı 

Gümrük 

Vergilendirmeleri 

  

2019 
1.000 $ 

2019 
1.000 $ 

Türkiye'nin 
İhracatındaki 

Payı 

2019 
1.000 $ 

2019 
1.000 $ 

392020 
Propilen polimerinden 
baskılı bioryente filmler 

389.507 2.822 1 19.839 13.175 12,2 

392190 
Poliesterlerden oluklu 
yaprak ve levhalar - 
gözeneksiz 

329.899 3.971 1 29.998 8.866 10 

392690 

Plastikten drenaj 
girişinde suyun filtre 
edilmesi için delikli ızgara 
vb eşya 

341.946 4.531 1 58.414 8.363 10 

401110 
Kauçuktan yeni dış 
lastikler - turizm amaçlı 
otomobillerde kullanılan 

663.855 2.546 0 78.430 52.339 7,6 

401120 
Kamyon ve otobüs radyal 
dış lastikleri  

659.253 2.604 0 41.142 26.265 7,6 

Kaynak: Trade Map 

3.2. MAKİNE SEKTÖRÜNDE ÖNE ÇIKABİLECEK ÜRÜNLER 

Ülkemiz 84 GTİP kodlu nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, bunların aksam 

ve parçaları ile 85 GTİP kodlu elektrikli makina ve cihazlar, aksam ve parçaları kaleminde 2019 yılında dünya 

genelinde 25,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir. Söz konusu ürün kalemlerinde Türkiye Özbekistan’a 

2019 yılında toplam 434 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken. Özbekistan Çin’den 2,5 milyar dolarlık 

ithalat gerçekleştirmiştir. Tablo incelendiğinde, 845011 önden yüklemeli tam otomatik çamaşır makinası adlı 

ürün kaleminde Özbekistan’ın dünya genelinde gerçekleştirdiği 15,5 milyon dolarlık ithalatın yüzde 67’sini 

Çin’den gerçekleştirdiği görülmektedir. Türkiye ise yalnızca 680 bin dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir. Bu ürün 

kaleminde Özbekistan tarafından %30 oranında gümrük vergisi uygulaması, bu kalemdeki en büyük engeli 

oluşturmaktadır. 841810 GTİP koduna sahip birden fazla dış kapılı kombine haldeki soğutucu-dondurucular 

kalemi de Çin’den yapılan 9,6 milyon dolarlık ithalata kıyasla Türkiye’nin tüm dünyaya gerçekleştirdiği 953 

milyon dolarlık ihracat miktarı göz nüne alındığında, ilgili ürün kaleminde Özbekistan’a gerçekleştirdiği  225 

bin dolarlık ihracatı da yükseltme şansına sahiptir.  

Tablo 9: Türkiye’nin Özbekistan’a Makine Sektörü İhracatında Potansiyeli Artan Ürünler (1.000 $) 

GTİP Ürün Açıklaması 

Türkiye'nin 
Dünyaya 
İhracatı 

Türkiye'nin 
Özbekistan’a İhracatı 

Özbekistan’ın 

Dünyadan 

İthalatı 

Özbekistan’ın 

Çin'den 

İthalatı 

Özbekistan’ın 

Türkiye'ye 

Uyguladığı 

Gümrük 

Vergilendirmeleri 

  

2019 
1.000 $ 

2019 
1.000 $ 

Türkiye'nin 
İhracatındaki 

Payı 

2019 
1.000 $ 

2019 
1.000 $ 

840991 

Kıvılcım ateşlemeli içten 
yanmalı pistonlu 
motorlar için aksam ve 
parçalar 

478.635 24 0 90.905 18.918 10 
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841810 
Birden fazla dış kapılı 
kombine haldeki 
soğutucu-dondurucular  

953.473 225 0 31.077 9.650 9,2 

845011 
Önden yüklemeli tam 
otomatik çamaşır 
makinası 

975.319 679 0 15.540 10.431 30 

848180 
Sıhhi tesisat için 
karıştırıcı valfler 

400.386 9.993 2 136.408 29.497 10 

854449 
Telgraf ve telefon hattı 
için toprak ve su altı 
kabloları 

1.396.856 12.047 1 60.878 6.094 9,4 

 Kaynak: Trade Map 

3.3. DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNDE ÖNE ÇIKABİLECEK ÜRÜNLER 

Ülkemiz 72 GTİP kodlu demir ve çelik ile 73 GTİP kodlu demir veya çelikten eşya ürün kaleminde 2019 yılında 

dünya genelinde  16,3 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirmiştir. Söz konusu ürün kaleminde Türkiye 

Özbekistan’a 2019 yılında toplam 81 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, Özbekistan Çin’den 455 milyon 

dolarlık ithalat gerçekleştirmiştir. Tablo incelendiğinde, 732219 GTİP koduna sahip demir veya çelikten 

radyatörler  adlı ürün kaleminde Özbekistan’ın dünya genelinde gerçekleştirdiği yaklaşık 15,6 milyon dolarlık 

ithalatın yüzde 57’sini Çin’den gerçekleştirdiği görülmektedir. Türkiye ise yaklaşık 3,4 milyon dolarlık ihracat 

gerçekleştirmiştir. 720149 GTİP koduna sahip yassı hadde ürün kaleminde Özbekistan’ın dünya genelinde 

gerçekleştirdiği yaklaşık 180 milyon dolarlık ithalatın yüzde %30’unu Çin’den gerçekleştirdiği görülmektedir. 

Türkiye ise yaklaşık 3 yalnızca 27 bin dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir.  

Tablo 10: Türkiye’nin Özbekistan’a Demir-Çelik Sektörü İhracatında Potansiyeli Artan Ürünler (1.000 $) 

GTİP Ürün Açıklaması 

Türkiye'nin 
Dünyaya 
İhracatı 

Türkiye'nin 
Özbekistan’a İhracatı 

Özbekistan’ın 

Dünyadan 

İthalatı 

Özbekistan’ın 

Çin'den 

İthalatı 

Özbekistan’ın 

Türkiye'ye 

Uyguladığı 

Gümrük 

Vergilendirmeleri 

  

2019 
1.000 $ 

2019 
1.000 $ 

Türkiye'nin 
İhracatındaki 

payı 

2019 
1.000 $ 

2019 
1.000 $ 

721049 Yassı hadde ürün  677.505 27 0 180.614 53.311 10 

730890 

Demir/çelikten izole 
edilmiş iki oluklu 
sacdan müteşekkil 
kaplamalıklar 

794.998 27.192 3 147.286 38.305 10 

732219 
Demir veya çelikten 
radyatörler 

442.239 3.401 1 15.650 8.917 10 

732690 
Demir/çelikten 
merdivenler 

698.406 6.515 1 48.222 9.447 10 

  Kaynak: Trade Map 

3.4. OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE ÖNE ÇIKABİLECEK ÜRÜNLER 

Ülkemiz 87 GTİP kodlu kara taşıtları, parçaları ve bunların aksesuarları ürün kalemlerinde 2019 yılında dünya 

genelinde 25,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir. Söz konusu ürün kaleminde Türkiye Özbekistan’a 

2019 yılında toplam 34 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, Özbekistan Çin’den 434 milyon dolarlık 

ithalat gerçekleştirmiştir. Tablo incelendiğinde 870210 GTİP kodlu dizel veya yarı dizel yeni otobüsler- sivil 

kullanım için adlı ürün kaleminde Özbekistan’ın dünya genelinde gerçekleştirdiği 34,3 milyon dolarlık ithalatın 

yüzde 86’sını Çin’den gerçekleştirdiği görülmektedir. Türkiye ise Özbekistan’a yalnızca 1 milyon dolarlık 

ihracat gerçekleştirmiştir. Bu kalemdeki en büyük engel %30 oranında vergi uygulaması olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Ancak 870120 GTİP kodlu yarı römorklar için çekiciler - yeni (sivil kullanım için) adlı ürün 
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kaleminde Özbekistan’ın dünya genelinde gerçekleştirdiği  yaklaşık 127 milyon dolarlık ithalatın yüzde 66’sını 

Çin’den gerçekleştirdiği görülmektedir. Türkiye ise Özbekistan’a yalnızca 30 bin dolarlık ihracat 

gerçekleştirmiştir. Bu kalemde Özbekistan’ın Türkiye’den ithalatta %5 vergi uygulaması da avantaj olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  

 
Tablo 11: Türkiye’nin Özbekistan’a Otomotiv Sektörü İhracatında Potansiyeli Artan Ürünler (1.000 $) 

GTİP Ürün Açıklaması 

Türkiye'nin 
Dünyaya 
İhracatı 

Türkiye'nin 
Özbekistan’a İhracatı 

Özbekistan’ın 

Dünyadan 

İthalatı 

Özbekistan’ın 

Çin'den 

İthalatı 

Özbekistan’ın 

Türkiye'ye 

Uyguladığı 

Gümrük 

Vergilendirmeleri 

  

2019 
1.000 $ 

2019 
1.000 $ 

Türkiye'nin 
İhracatındaki 

Payı 

2019 
1.000 $ 

2019 
1.000 $ 

870120 
Yarı römorklar için 
çekiciler - yeni (sivil 
kullanım için) 

871.012 30 0 126.850 84.039 5 

870210 
Dizel veya yarı dizel yeni 
otobüsler- sivil kullanım 
için 

1.925.622 1.062 0 34.338 29.539 30 

870829 
Motokültörlere ait 
montaj sanayi karoseri 
aksamı 

905.063 1.579 0 86.169 11.371 10 

870870 

Motorlu taşıtların 

montaj sanayi için 

tekerlekleri, aksam ve 

parçaları 

663.559 709 0 27.261 6.032 10 

870899 
Motokültörlere ait şasi 
aksamı  

1.323.809 1.946 0 334.040 16.180 10 

Kaynak: Trade Map 

4. BURSA İLİNİN ÖZBEKİSTAN İLE DIŞ TİCARETİ 

Bursa ili Türkiye’nin en önemli sanayi kentlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Nüfus açısından 

Türkiye’nin dördüncü büyük kenti olan Bursa Türkiye’nin dış ticaretinde önemli bir paya sahiptir. 2019 yılında 

171 milyar dolar olarak gerçekleşen Türkiye’nin toplam ihracatının yaklaşık  %6’sı 10,5 milyar dolar olarak 

Bursa ilinden gerçekleşmiştir. Son 3 yıla ait Özbekistan ve Bursa ili arasındaki dış ticarete ait Tüik verileri 

incelendiğinde 2017 yılında Bursa’nın toplam dış ticaret hacmi olan 19,659 milyar doların 28,9 milyon dolarını 

Özbekistan ile gerçekleştiğini görmemiz mümkündür. Yaklaşık %0,16’sı olarak karşımıza çıkan bu oran, 2018 

yılında Özbekistan ile toplam dış ticaret hacminin yaklaşık 45 milyon dolara yükselmesiyle ancak %0,22 

oranına ulaşabilmiştir. 2019 yılına gelindiğinde ise Özbekistan ile yapılan toplam dış ticaret %0,8 seviyesinde 

hafif bir ilerleme kaydetmiştir. İhracat ve ithalat verileri ayrı ayrı incelendiğinde ise 2018 yılında %39 artan 

ihracat rakamları, 2019 yılında küresel çapta görülen ekonomik dalgalanmalardan etkilenmiş ancak yine 

de %20 oranında bir yükseliş  kaydederek 52,4 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 

Tablo 12: Bursa’nın Özbekistan ile Dış Ticareti ($) 

YIL İHRACAT İTHALAT HACİM DENGE 

2017 31.127.003 2.274.474 33.401.477 28.852.529 

2018 43.518.608 1.217.195 44.735.803 42.301.413 

2019 52.447.362 2.039.547 54.486.909 50.407.815 

Kaynak: TÜİK 
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Özbekistan’a Bursa’dan gerçekleştirilen ihracat 2019 yılı Nisan ayında 5,5 milyon dolar iken 2020 yılının aynı 

döneminde 1,4 milyon dolara gerilemiştir. Özbekistan’da görülen COVID-19 kaynaklı pazar ve talep 

daralmaları ile sınırlardaki karantina önlemleri %74 oranında azalışa sebep olmuştur. 4 aylık toplam ihracat 

rakamı incelendiğinde ise tüm olumsuz tüm bu etkenler %43 oranında rakamlara yansımştır. 

Tablo 13: ÖTS’ye Göre Bursa’nın Özbekistan ile Dış Ticareti ($) 

 
İhracat Değişim 

Oranı 
(%) 

İthalat Değişim 
Oranı 

(%) 2019 2020 2019 2020 

Ocak 4.581.748 2.691.422 -41% - - - 

Şubat 3.481.947 3.336.398 -4% 61.888 59.772 -3% 

Mart 4.374.830 2.815.197 -36% 123.200 39.600 -68% 

Nisan 5.463.873 1.397.295 -74% 184.749 162.197 -12% 

4 Aylık 
Toplam 

17.902.398 10.240.312 -43% 369.837 261.569 -29% 

Kaynak: TÜİK 
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