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Adres: Akademik Yahya Gulyamov 
Ko’chasi No:87 Ta§kent/Ozbekistan 

Tel: +998 71 233 29 19 

 

 

”Ozbekistan’in G”umr”uk I lemleri Hakkindaki Yasal D”uzenlemeleri (1057 ve 762 Sayi 

Kararnameler Hk) 
 

 
Ozbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunun 31 Aralik 2019 tarihli ve 1057 sayili “Ozbekistan 

Cumhuriyeti’ne Giren Enya ve Ta§itlarin Gumruk I§lemIerinin Kolayla§flrilmasina Dair 
Kararname”si, karayolu, demiryolu ve havayolu uzerinden Ozbekistan’a giren e§ya ve ta§ltlara 

yonelik gumruk kapilarinda uygulanacak i§IemIerde gumruk kontrolunun etkinliginin 
saglanmasi, gumruk prosedurlerinin basitIe§tiriImesi, zaman ve maliyetlerin azalnlmasini 

hedeflemektedir. 

 

31.12.2019 Tarihli ve 1057 Sayili Ozbekistan Cumhuriyeti’ne Giren Enya veTa itlarin G”ñmr”uk  

   I lemlerinin Kolayla tirilmasina Dair Karorname 

 
Kararnameyle, yetkili organlarin belirledigi duzen ger§evesinde mevzuata uygun olarak verilen 

Uygunluk Belgesi, Saglik-Epidemiyolojik Rapor, §evre SerUfikasi gibi onemli belgeler isin “Tek 

Pencere” Gumruk Bilgi Merkezi’nden alinacak izin §ersevesinde mallarin Ozbekistan’a giri§inin 

ve gumruk i§Iemlerinin mallarin serbest satu gumruk beyannamesinin ilgili gumruk biriminde 
kaydinin yapildigi andan itibaren 3 saat igerisinde tamamlanmasinin duzeni beIirIenmi§tir. 
Bunun yanisira, Tehlike Yonetim Otomatik Sistemi tarafindan tespit edilen tehlike arz eden 
durumlarin bu uygulamalar di§inda tutulacagi beIirtiImi§tir. 

 

25.09.2018 Tarihli ve 762 Sayili Ozbekistan Cumhuriyeti’ne Giren Enya ve Ta itlarin Gumr”uk 
I lemlerinin Kolayla;tirilmaslna Y’onelik D“uzenlemelere Ili kin Kararname      

 
Bu baglamda, 25.09.2018 Tarihli ve 762 Sayili Ozbekistan Cumhuriyeti’ne Giren Enya ve 
Tafitlarin Gumruk I§lemIerinin KoIayIa§0riImasina Yonelik Duzenlemelere lIi§kin 
Kararname’nin ikinci fikrasi, yukarida belirfilen 1057 sayili Kararname l§4ginda a agidaki gibi 
yeniden duzenIenmi§tir: 

 
Ikinci Fikra: Enya ta iyicilarinin yada sahiplerinin veya e ya yetikisine sahip ki§iIerin, haua ve 

demiryolu ile taxman e yalar ve ta ima araplari hakkinda, yolcu ve bagajlari da dahil olmak 
”âzere, gumruk idarelerinin bilgi sistemine lnternet ”uzerinden verecegi ”on bilgiler: 

karayolu ta itinin Ozbekistan Cumhuriyeti g”umr”uk sinirina geli inden bir saat ”once; 
demiryolu ta innin 0 bekistan Cumhuriyeti g”umr"âk sinirina geIi§inden bir saat ”once; 
uzun mesafeli uyu lar durumunda, haVO ta§itinin O bekistan Cumhuriyeti g”âmruk 
b”olgesinde geIi§inden iki saat ”once; 

kisa mesafeli upu larda, hava ta§itinin upu u sirasinda g”onderilmesi gereklidir.  

Soz konusu Kararname degi§ikligi 2 Nisan 2020 tarihinden itibaren yiiriirliik kazanacak olup 

bahse konu her iki kararnamenin s£?virisi a§agida sunulmaktadir. 

NOT: mhm haber metinleri ve direr Kali:fzrialnr tarafi zruzca yiipilan gayri resmi Kevin olup Ozbekistan’da 

foaliyet gâsteren i$ insantarimw bifgilendirme amaciyla hazirlanmaktiifr. 
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ozae<isrAn cuunueirezl BAKANLae xueu»UNUa 

OZBeKisTAN CUMnuRireTi suMRUK BOL«esiNe iTHAL eDiLeN E YA VE 
TA ITLARIN KAYITLARINDA GU«euK i)LeMLeRiNiN 

KOLAYLA§TlRlLuasinA DaiR KaRARi 

Karayolu, demiryolu ve hava yoluyla Ozbekistan Cumhuriyeti gumruk bolgesine 
ithal edilen egya ve tagitlarln g’umruklemesinde gumruk kontrolunun etkinligini 
saglamak isin g”umruk i§/em/er/ni kolaylagtirilmasinin yani sira zaman ve finansal 
m6llyetleri de azaltmak isin Bakanlar Kurulu a§agidakiIere karar verir: 

1. Buna gore agagidaki prosedur uygulanir: 

Mevzuata uygun olarak yetkili makamlar tarafindan usuI’une gore verilen 
uygunluk belgesi, sihhi-epidemiyolojik sonug, qevre sertifikasi gerektiren ’urunlerin, 
"Tek Pencere" gumruk bilgi sisteminde onaylanmasi halinde Ozbeklstan Cumhuriyeti 
topraklarina ithal edilmesine izin verilecektlr,” 

Daha once ilk gumruk beyannamesi sunulan egyalarin serbest dolaqimi, riskin 
otomatik risk y‘onetimi sistemi taraflndan tespit edildigi durumlar harig, gumruk 
beyannamesinln alindigi andan itibaren 'ug saat iginde gergekle§tirilecektir. 

2. Ozbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 25 Eylul 20f8 tarihli v’e 762 
sayili "Ozbekistan Cumhuriyeti gumruk bolgesine giren egya ve tagitlarin 
resmilegtirilmesinde g’umr”uk prosedurlerini kolaylagtirilmasina yonelik duzenlemelerle 
ili§kin" kararnamenin 2. maddesi a§agidaki gekilde degi§tiriImi§tir: 

“2. Enya tagiylcilarinin yada sahiplerinin veya e§ya yetikisine sahip ki§ilerin, 
hava ye demiryolu ile taxman eqyalar ve ta§ima araglari hakkinda, yolcu ve bagajlari 
da dahil olmak uzere, g’umruk idarelerinin bilgi sistemine lnternet uzerinden verecegi 
on bilgiler: 

karayolu ta}itinin Ozbekistan Cumhuriyeti g‘umruk SlfJlLlna geli}inden bir saat 

once; 

once; 
demiryolu ta itinin Ozbekistan Cumhuriyeti gumruk sinirlna geli§inden blr saat 

uzun mesafeli ugu§lar durumunda — hava ta§itinin Ozbekistan Cumhuriyetl 

gumruk bolgesinde geIi§inden iki saat once; 

kisa mesafell ugu§lar durumunda — hava ta§itinin uqu§u sirasinda gonderilmesi 
gereklidir. 

3. "Ozbeklstan Demiryollari" A. . ‘ug ay iginde kom§u ulkelerin demiryolu 
idareleri Ile ikili anlaqmalarin imzalanmasi ve ilgili bilgilerin hizli bir §ekilde degigmesini 
organize edilmesini saglamalidir. 

 
 

NOT: t 6n haber meifnferi ve direr qali$malnr tarafiouzca y‹ipilan gayri restni Kevin olup Ozbekistan’da 

faaliyet gâsteren if: insanl‹irinuzi bilgileiidirme amaciyla hazrrlanmaldafr. 
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4. Ozbekistan Cumhuriyeti Di§lgleri Bakanligi, bu kararname hukumleri 
hakklnda yabanci diplomatik ve egdeger temsilciliklere ve konsolosluk kuruluglarina 
bilgi verilmesini saglamalidir. 

5. Ozbekistan Cumhuriyeti Devlet G'umruk Komitesi, 

Yer/i ve yabanci tagiyicilarln veya diger ilgili ki§iIerin, g“umruk makamlarinlFl bilgi 
sistemlne e§yaIar ve ta§/t arabian hakkindaki ilk bilgileri elektronlk odamda bagimsiz 
olarak sunma firsatini saglamalidir, 

ug aylik bir sure iginde, Ozbekistan CumhUriyetl g’umrUk bolgesine ithal edilmek 
uzere olan egyalar ve taqima arabian hakkindaki ilk bilgilerin elektronik odamda 
sunulmasi, kullanilmasi ve kaydedilmesi prosedur”unu geIi§tirmeIidir; 

ilgili bakanliklar ve birimlerle birlikte bir ay iqinde kabul ettikleri normatif yasal 
duzenlemeleri bu kararla uyumlu hale getirmelidir. 

6. Bu karar, resmi yayin tarihinden itibaren uq ay sonra yârurluge girer. 

7. Bu kararin uygulanmasinin izlenmesi, Ozbekistan Cumhuriyeti Bagbakaninin 
Yatirim ve Dig Ekonomik lligkiler igleri yardimcisi E.M. Ganiev ve Ozbekistan 
Cumhuriyeti Devlet G“umr“uk Komitesi Ba§kani M.B. Azimov sorumlulugundadir. 

 

 

Ozbekistan Cumhuriyeti Bagbahani A. ARIPOV 

Taqkent. 
 

31 Aralik 2019, 
 

Say/ 1057 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOT: Idbs haber me/fnferi ve direr qali§malnr tarafwiuzca y‹ipilan gayri resmi qeviri olup Ozbetdstan’da 

faaliyel gâsteren ‘z insanlariiiuzi bilgilendirme amiictyla hazirlanmaktadir. 
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ozaE//STAN CUMHunivEri aAxx NLAR KURULUNUN 

ozaeKisr»N CUMnunivETi cu /r RUK BCiLcEsiNe cELEN E/YA VE TAIfiITLARIN 
RES /r ir e  rinir /r esiNoe  ou/r /tUK PnOseoURLeni /vi xOLAYr»yrieeAK i‹:;:i /v oNLeMLER 

HAf  KINDA KARARI 

 

 
Ozbekistan Cumhuriyeti Cumhurba§kaninin 12 Nisan 2018 tarihli 5414 sayili “Ozbekistan 

Cumhuriyeti Devlet Gumruk hizmetleri faaliyetlerini radikal bir §ekilde iyiIe§tirmek isin alinan tedbirler 
hakkinda“ ki Kararnamesi uyarinca ve Ozbekistan Cumhuriyeti gumruk b“olgesine karayolu, demiryolu 
ve hava yoluyla ithal edilen e§ya ve taqitlarin G”umruk kontrol”u faaliyetlerinin verimliligini saglamak, kayit 
i§lemIerindeki g”umr”uk prosed0rlerini kolayla§tirmak isin Bakanlar Kurulu agagidakilere karar verir.- 

 

1. Karayolu, demiryolu ve hava yoluyla Ozbekistan Cumhuriyetl g”umfUk b”olgesine girecek 
e§ya ve tagitlar hakkinda ”onceden elektronik bilgilendirme isin devlet gumr”uk hizmetleri idarelerine 
sunulacak bilgilerin listesi, Ek Ns 1’e g”ore onaylanmalidir. 

Karayolu, demiryolu ve hava yoluyla Ozbekistan Cumhuriyeti g0mruk b”olgesine girecek e§ya 
ve tagitlar hakkinda devlet g0mruk hlzmetleri idarelerine onceden elektronik bilgilendirme prosedur’un”un 
uygulanmasi gemasi Ek N• 2’ye uygun olarak onaylanmalidir. 

2. Enya ta§iyicilarinin ya da sahiplerinin veya e§ya yetkisine sahip ki§ilerin, hava ve demiryolu 
ile taxman e§yalar ve ta§ima arabian hakkinda, yolcu ve bagajlari da dahil olmak “uzere, g”umr”uk 
idarelerinin bilgi sistemine lnternet uzerinden verecegi ”on bilgiler: 

karayolu tagitinin Ozbekistan Cumhuriyeti g0mruk sinirina geli§inden bir saat once; 

demiryolu ta§itinin Ozbekistan Cumhuriyeti gumruk sinirina geIi§inden bir saat once; 

uzun mesafeli ugu§Iar durumunda — hava tagitinin Ozbekistan Cumhuriyeti g“umruk bolgesinde 
geli§inden iki saat ”once; 

kisa mesafeli uqu§lar durumunda — hava tagitinin ugu§u sirasinda g“onderilmesi gereklidir. 

{2.f/kraya Ozbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu 31 Aralik 2019 tarihli ve 1057 sayili Karari 
ile degi§iklik yapildi. 2 Nisan 2020’den itibaren y”ur”urI0ge girer.) 

 

3. Ozbekistan Cumhuriyeti Devlet Gumruk Komitesi, ”Ozbekistan Havo Yollari” M.H.Y. ve 
”Ozbekistan Demiryollari” A./. //e birlikte, Ozbekistan Cumhuriyeti g0mruk bolgesine girecek egya ve 
ta§itlar hakkinda, demiryolu ve hava yoluyla Ozbekistan Cumhuriyeti g0mrâk Bifilgesine girecek yo/cu 
ve bagajlari da dahil olmak Uzere, iki ay iginde elektronik bilgi payIa§imi yazilimini geli§tirmeIi ve gumruk 
idarelerinin bilgi sistemine uygulamalidir. 

4. Ozbekistan Cumhuriyeti Di§i§leri Bakanligi. 
 

bir aylik bir s0re iginde, Ozbekistan Cumhuriyeti Devlet G’umr”uk Komitesi ile birliMe, Ozbekistan 
Cumhuriyeti G”umruk B’olgesine girecek e§ya ve ta§itIarhakkindaki bilgilerin online payIa§imi konusunda 
kom§u ulkelerle o/us/araras/ anIa§malar yapma konusunu g“ozmelidir, 

bu kararname h0kumleri hakkinda yabanci diplomatik ve e§deger temsilciliklere ve konsolosluk 
kurulu§Iarina bilgi verilmesini saglamalidir. 

 

5. Ozbekistan Cumhuriyeti Devlet G”umr0k Komitesi, Ozbekistan Milli Televizyon ve Radyo 
Kurumu, Ozbekistan Milli Haber Ajansi ve diger medya kuruluqlari ile birlikte bu kararin h0kumlerinin 
medyada genie yer bulmasini ve agiklanmasini organlze etmelidir. 

 
 
 

NOT: I5bu haber metinleri ve diger f:ali5maMr tarafinuzca yiipilan gayri resmi geviri ofiip Ozbekistan’da 

faaliyet gâsteren it insanlariziuzi bilgilendirme amaciyla hazirlanmaktafr. 



T.C. TA]KENT BUYUKEL HUGE 
 

 

TlCAztzrMi7SA fiziñr 

 

01.04.2020 

 
Adres: Akademik Yahya Gulyamov 
Ko’chasi No:87 Ta§kent/Ozbekistan 

Tel: +998 71 233 29 19 

6. Bakanlar Kurulunun 30 Ekim 2015 tarihli 307 sayili “Karayolu ta§itiyla Ozbekistan 
Cumhuriyeti gumruk bolgesine ithal edilen e§ya ve ta§itlar hakkinda Devlet g0mruk hizmetleri idarelerine 
”on elektronik bilgilendirmenin tanitimi hakkinda”ki Karari yururlukten kaldiriImi§tir. 

7. Bu kararln uygulanmasinin izlenmesi, Ozbekistan Cumhuriyeti Ba§bakaninin yardimcisi N.S. 
Otajanov ve Ozbekistan Cumhuriyeti Devlet Gumruk Komitesi Ba§kani M.B. Azimov sorumlulugundadir. 

 

 
 
 

Tagkent. 
 

25 Eylifil 2018, 
 

Sayi 762 

Ozbekistan Cumhuriyeti Bagbakani A. ARIPOV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 Eylul 2018 tarihli ve 762 

sayili Bakanlar Kurulu Kararina 

EK 1 

 

Karayolu, demiryolu ve hava yoluyla Ozbekistan Cumhuriyeti g”umr’0k bolgesine girecek e§ya 
ve ta§itlar hakkinda onceden elektronik bilgilendirme isin devlet gumruk hizmetleri idarelerine sunulacak 
bilgilerin listesi 

 

1. Arab tipi. 
2. Ulke, ta§iyicinin adi ve adresi. 
3. Arab bilgisi. * 
4. Gonderici ulkesi. 
5. Alici ulkesi. 
6. Alicinin adresi ve vergi numarasi (tranzit ta§ima isin gerekli degildir). 
7. Enya adi, br”ut agirlik, fiyat. 
8. E§yalari tanimlayan en az 6 haneli GTIP kodu (transit gegi§te - sadede izin gerektiren 

e§yaIar isin). 
9. Izinlere ili§kin bilgiler (varsa). 
10. E§yalarin Ozbekistan Cumhuriyeti gumrug”une vans zamani (tarifeli). 
11. TIR karne numarasi (varsa), 14.11.1975 tarihli TIR karneleri hakkindaki Uluslararasi 

Mallarin Taginmasina iliqkin Sozle§me uyarinca. 
12. Kon§imento ve irsaliye numarasi ve tarihi. 

 
 

”Karayolu ile ta§inirken, aracin kayit numarasi, tescil edildigi ulke ve kimlik numarasi (VIN) (yada 
karoseri, §asi veya #er§eve isumarasi) verilir. 

 
 
 
 
 

 
NOT: I$bii haber metinleri ve differ f:ali5mal‹rr tarafiziazca y ipilan gayri resmi Kevin olup Ozbekistan’da 

faaliyet gâsteren i insanlarimizi bilgilenJirme amaciyla hazirlantnaktaJir. 
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Adres: Akademik Yahya Gulyamov 
Ko’chasi No:87 Ta§kent/Ozbekistan 

Tel: +998 71 233 29 19 

 
25 Eylul 2018 tarihli ve 762 sayili 

Bakanlar Kurulu Kararina 

Ek 2 
 

Karayolu, rfem/ryo/tz ve hava yo/oy/a Ozbekistan Cumhuriyeti gifimruk bifilgesine 
girecek egya ve tagitlar hakkinda devlet gifimrz/k hizmetleri idarelerine Onceden elektronik 

bilgilendirme prosed t/rifinifin uygulanmasi gemasi 
 

Etap Birim Aksiyon res/im Sdresi 

 

    

 

 
 
 

NOT: I5bu haber metinleri ve diger pafqmofar tarafiauzca yapilan gayri resmi qeviri olup Ozbekistan’da 

faaliyet gâsteren it insanlannuzi bilgilendirzrie amaciyla hazirlanmaktodir. 
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1. karayolu tagitinin Ozbekistan 

Cumhuriyeti gifimr”uk sinirina 

geli§inden bir saat ”once; 

2. demiryolu tagitinin Ozbekistan 

Cumhuriyeti g0mr0k sinirina 

geli§iinden bir saat ”once; 

3. uzun mesafeli 

durumunda 

Ozbekistan 

b”olgesinde 

”once; 

— hava 

Cumhuriyeti 

geIi§inden 

uqu§Iar 

ta§itinin 

g0mrâk 

iki  saat 

kisa mesafeli ugu§Iar durumunda 

- hava ta§itinin ugu§u sirasinda 

g’onderilmesi gereklidir. 

E§yalar ve ta§ima arabian 

hakklnda, e§ya/arm 

Ozbekistan gumr”ugune 

gumruk idarelerinin bilgi 

sistemine Internet uzerinden 

verecegi ”on bilgilerin 

gonderimi 

 
 
 

Enya 

taqiyicilari 

yada 

sahipleri 

veya egya 

yetikisine 

sahip ki§iler 

 

 

etap 

 Ozbekistan Cumhuriyeti  

 g”Omruk b“olgesine karayolu,  

 demiryolu ve hava yo/my/a  

 giren e§yalarin ve ta§ima 30 dakika iginde 
 araglarinin belgelerini igeren  

 bilgilerin ”on kontrolunu  

  
Gumruk i§lemlerini 

 

 
Oev/ef 

ongor”uIen §ekiIde yur”utmek 

- eger ilk elektronik bilgiler 

 

gzzmruk nakliye belgelerinde yer alan  

hizmeti bilgilere kargilik geliyorsa ve 
20 dakika iginde 

memurlari herhangi bir risk yoksa  

  

 

2. 

etap 



 

 

T.C. TAS« Ei•ir BUrUKEL fILIci 
TICARET MUKA FATHJ 

 

 
01.04.2020 

 
 
 

Adres: Akademik Yahya Gulyarnov 
Ko’chasi No:87 Ta§kent/Ozbekistan 

Tel: +998 71 233 29 19 

 

 

 

 

— 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Ulusal Mevzuat \/eritabani, 09/26/2018, No. 09/18/762/1961) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOT: I:fbu haber metinleri ve diger f• qma/ur tarafi iiuzca yopilan gayri resmi Kevin olup Ozbekistan’da 

faaliyet gâsteren i:f insanlarimtzi b’dgitendirme amaciyla hazirlanmalctadir. 

Enya ve ta§ima araqlarinin 

Ozbekistan Cumhuriyeti gumruk 

b’olgesine geldiginde ve gumruk 

konrolu ve i§lemleri yapildigi 

sirada. 

E§yalar ve ta§ima araglari 

’uzerinde uygun gumruk 

kontrol §ekillerinin 

uygulanmasi — eger ilk 

elektronik bilgiler nakliye 

belgelerinde yer alan 

bilgilere uymuyorsa, gumr”uk 

idarelerinin bilgi sistemi ilgili 

bilgileri igermiyorsa veya bir 

risk soz konusu ise. 

Sonraki gumr“uk i§Iemlerini 

g”umruk mevzuatinin 

gereklerine uygun olarak 

yur0tmek. 
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