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      2019 YILI OCAK AYINDA İHRACAT %5,9 ARTTI, İTHALAT %27,2 AZALDI 

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan dış ticaret verilerine göre; ihracat 

2019 yılı Ocak ayında, 2018 yılının aynı ayına göre %5,9 artarak 13 milyar 171 milyon ABD doları, ithalat 

%27,2 azalarak 15 milyar 709 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. 

Ocak ayında dış ticaret açığı %72,1 azalarak 2 milyar 538 milyon ABD dolarına geriledi. İhracatın ithalatı 

karşılama oranı 2018 Ocak ayında %57,8 iken, 2019 Ocak ayında %83,9'a yükseldi. 

 

                 EN FAZLA İHRACAT ALMANYA’YA, EN FAZLA İTHALAT RUSYA’DAN 

Almanya'ya  yapılan ihracat 2019 yılı Ocak ayında 1 milyar 289 milyon ABD doları olurken, bu ülkeyi 

sırasıyla 937 milyon ABD doları ile Birleşik Krallık, 783 milyon ABD doları ile İtalya takip etti. İthalatta 

ise Rusya 1 milyar 709 milyon ABD doları ile ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 462 milyon 

ABD doları ile Çin, 1 milyar 199 milyon ABD doları ile Almanya takip etti. 

Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı 
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TİCARET BAKANLIĞI’NDA “TÜRK-LİBYA MÜTEAHHİTLİK ORTAK ÇALIŞMA    
GRUBU TOPLANTISI” YAPILDI 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Libya Ulusal Mu-
tabakat Hükümeti Planlama Bakanı Taher Jehaimi 
başkanlığında “Türkiye-Libya Müteahhitlik Ortak 
Çalışma Grubu” toplantısı, 31 Ocak 2019 tarihinde 

Ankara’da gerçekleştirildi.  

Ticaret Bakanlığında gerçekleştirilen toplantıya, 
Türkiye Müteahhitler Birliği, DEİK Türkiye-Libya İş 
Konseyi, Türkiye Bankalar Birliği,  Libya’da İş Ya-
pan Müteahhitler Birliği'nin yanı sıra, Konut ve 
Altyapı Projeleri ile Ulaştırma Projeleri Uygulama 
Kurumları, Libya Sayıştayı, İdari Merkezlerin Geliş-
tirilmesi Kurumu (ODAC) gibi Libya’nın alt ve üst-
yapı projelerini yürüten işveren idarelerin temsil-
cileri katıldı. 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, toplantıda yaptığı konuşmada, Türk Hükümeti olarak, Libya ile ticari ve 
ekonomik ilişkilerin gelişmesine büyük önem verdiklerini belirterek, iki ülke arasındaki ticaretin 2018 
yılında, bir önceki yıla göre % 65 oranında artış göstererek 1,9 milyar dolara ulaştığını kaydetti. 

İki ülkenin ticari ve ekonomik ilişkilerinin en önemli unsurlardan birini teşkil eden müteahhitlik sektö-
ründe 2011 yılında Libya’da yaşanan olayların etkisinin halen devam ettiğine işaret eden Pekcan, Türk 
firmalarının çok sayıda projesinin Libya’da yaşanan olaylardan etkilendiğini söyledi. 

Bakan Pekcan, yarım kalan projelerde tekrar işbaşı yapılarak Libya’nın kalkınma sürecine Türk         mü-
teahhitlerinin verdiği katkıların devam etmesini arzuladıklarını ifade etti. 
Libya’da Türk müteahhitlerin tekrar işbaşı yapabilmelerine yönelik sorunların, Türk firmalarıyla Libyalı 
işveren idarelerin proje bazlı birebir görüşerek çözüme kavuşturulmasının en uygun yöntem olduğuna 
işaret eden Pekcan, bu görüşmelerin de en kısa sürede başlamasını istediklerini ifade etti. 

Libya Planlama Bakanı Jehaimi ise iki ülke ilişkilerinin her alanda geliştirilmesine önem verdiklerini dile 
getirerek, Ulusal Mutabakat Hükümetinin özelikle altyapının yeniden inşası için kapsamlı bir plan ha-
zırladığını belirtti. 

Türk firmalarının geçmişte olduğu gibi bu çalışmalarda yer almasını istediklerini ifade eden Jehaimi, 
geçmişten kaynaklanan sorunların firma ve işveren idare arasında yapılacak görüşmelerle aşılması ko-
nusunda hemfikir olduklarını söyledi.  

Toplantının sonunda Ortak Çalışma Grubunca Türk firmaların Libya’da yarım kalan projelerinin deva-
mına yönelik çalışmaların başlatılması konusunda mutabık kalınırken, firmalar ile işveren idareler  
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arasında yapılacak görüşmelerin başlatılmasına yönelik niyet beyanını içeren bir toplantı tutanağı im-
zalandı. 

 

İRAN’IN İTHALAT YASAĞINI KALDIRDIĞI VE YASAKLADIĞI ÜRÜNLER 

 

 
 

Bilindiği üzere, ABD’nin 2018 yılı Mayıs ayında Kapsamlı Ortak Eylem Planı’ndan çekileceğini açıklama-
sının ardından İran, döviz rezervlerinin etkili kullanılması ve enflasyonun düşürülmesi amacıyla dış ti-
caret rejiminde kapsamlı değişiklikler yapmış, 1.339 ürünün  ithalatını 23 Haziran 2018 tarihinde yasak-
lamıştı.  
 
Bilahare İran Sanayi Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan 31.12.2018 tarih ve 60/261453 sayılı Tebliğ 
uyarınca, sözkonusu 1.339 üründen 47'sine ilişkin ithalat yasağının kaldırıldığı ve sipariş kaydı oluştu-
rulmasının serbest bırakıldığı, böylelikle ithalatı yasak mallar listesindeki ürün sayısının 1.292’ye düşü-
rüldüğü bildirilmiştir.  

 
Ancak, İran Hükümetince, ithalatı yasaklanan bahsekonu 1.292 ürün listesine, 15 Ocak 2019 tarihinde 
çoğunluğu tarım ürünü olmak üzere, 215 ürün daha eklenmiştir.   
 
İran tarafından ithalatı yasaklanan bahsekonu ürünlere ilişkin listeler, Ticaret Bakanlığımızın aşağıda 
linki verilen web sayfasında (Ülkeler-İran bölümünde) hizmete sunulmaktadır. https://www.tica-
ret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/guney-asya/iran/pazar-bilgileri/pazarda-dikkat-edilmesi-gereken-hususlar   
 

Kaynak: Tahran Ticaret Müşavirliği 

 

https://www.ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/guney-asya/iran/pazar-bilgileri/pazarda-dikkat-edilmesi-gereken-hususlar
https://www.ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/guney-asya/iran/pazar-bilgileri/pazarda-dikkat-edilmesi-gereken-hususlar
https://tr.freeimages.com/photo/bridge-in-esfahan-1232880
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BİRLEŞİK KRALLIK’IN AB’DEN ÇIKIŞ ANLAŞMASI REDDEDİLDİ 
 

 
 
25 Kasım 2018 tarihinde gerçekleşen Avrupa Konseyi özel toplantısında Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik 
Krallık (BK) arasındaki Brexit müzakerelerine yönelik olarak Geri Çekilme Anlaşması ve Siyasi Deklaras-
yon üzerinde taraf ülkelerin liderleri arasında uzlaşı sağlandıktan sonra Birleşik Krallık’ın AB’den yumu-
şak ve sistemli çıkışını düzenleyen Geri Çekilme Anlaşması ve AB ile BK arasındaki gelecekteki ilişkilerin 
koşullarını ve kapsamını ortaya koyan Siyasi Deklarasyonun tarafların parlamentolarında onaylanmala-
rının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyordu. 

 
Ancak sözkonusu Anlaşmalar, 15 Ocak 2019 tarihinde BK Parlamentosu alt kanadı Avam Kamarasında 
oylamaya sunulmuş ve 202’ye karşı 432 oyla reddedilmiştir. 

 
Brexit tarihi olan 29 Mart 2019 sonrasında Geri Çekilme Anlaşması yürürlüğe girmemesi halinde, taraf-

lar arasındaki ticari ilişkiler Dünya Ticaret Örgütü kuralları çerçevesinde yürütülmeye başlanacaktır. An-

laşmasız ayrılık senaryosu olarak adlandırılan söz konusu durumdan kaçınmak üzere 29 Mart 2019 olan 

ayrılış tarihinin ertelenmesi gündeme gelebilecektir. 

Geri Çekilme Anlaşması ve Siyasi Deklarasyon metni ile ilgili açıklayıcı bilgi notlarına 
(https://www.gov.uk/government/publications/withdrawal-agreement-and-political-declaration) lin-
kinden erişilebilmektedir.  
 
Kaynak: The Economist Intelligence Unit  

 

 

 

https://www.gov.uk/government/publications/withdrawal-agreement-and-political-declaration
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S. ARABİSTAN’DA LİSANSLI    
YATIRIM SAYISINDA YÜZDE 99 

ARTIŞ KAYDEDİLDİ 

Suudi Arabistan Yatırım Genel Otoritesi 
tarafından 2018 yılına ilişkin hazırlanan 
son rapor, lisanslı yatırım sayısında yüzde 
99 artış tespit edildiğini, yatırım geniş-
letme talebinin yüzde 100 arttığını ve ya-
tırımcılar için genel memnuniyet oranının 
yüzde 94 olduğunu gözler önüne serdi. 
Yatırım  Otoritesi Genel Müdür Yardımcısı 
İbrahim Bin Salih el-Suveyl, Suudi Arabis-
tan'da 2018 yılında yapılan yatırımlara de-
ğinerek, ağ ve bilgi teknolojileri sektörün-

deki yatırım projelerinin sayısındaki artışın yüzde 200, bilim ve teknik ofisler sektöründe yüzde 155, 
toptan ve perakende satış sektöründe yüzde 103 ve imalat sektöründe ise yüzde 74'lük bir artışın gö-
rüldüğünü dile getirdi. 

Kaynak:Riyad Ticaret Müşavirliği 

 

BAE ve SUUDİ ARABİSTAN’DAN HİNDİSTAN MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ 

İTHALATININ ENGELLENEBİLECEĞİ UYARISI 

 

Hindistan merkezli “Business Standard” isimli internet haber ajansında yer alan bir haberde “yüksek 
orandaki zirai ilaç kalıntıları (pestisit) nedeniyle, BAE ve Suudi Arabistan’ın Hindistan menşeli yaş meyve 
ve sebze ürünleri ithalatını azaltabileceği, bunun da sözkonusu Körfez Arap ülkelerine yönelik  
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2,6 milyar dolar tutarındaki ihracatın olumsuz etkilenmesi anlamına gelebileceğine dikkat çekilmekte-
dir.   
 
Haberin detayı Ajansın aşağıda verilen linkinde  yer almaktadır. 
 
https://www.business-standard.com/article/economy-policy/saudi-uae-may-cut-indian-agri-imports-
on-quality-issues-2-6-bn-at-stake-119012600287_1.html 
 

Kaynak: Dubai Ticaret Ataşeliği 

 

MOLDOVA’DA SINIR KAPISINDAN REZERVASYONLU GEÇİŞ SİSTEMİ               UY-
GULANACAK 

Moldova’da karayolu ile yük taşıma-
cıları sınır kapısından geçme zamanı-
nın rezervasyonunu önceden yapabi-
lecekler. Uygulamanın 2019 yılının 
ikinci yarısında başlaması beklenmek-
tedir. 

Söz konusu uygulamanın ilk aşamada 
kamyon taşımacılığı için en çok kulla-
nılan Leuşeni ve Sculeni gümrük kapı-
larında test edileceği bildirilmekte-
dir.Yeni sistemin çalışma prensibi, 
birçok Avrupa ülkesinde uygulanan-
lara benzerlik taşımakta olup, gümrük 
yetkilileri, yeni geçiş sisteminin sınır 
kapılarında trafiği kolaylaştıracağını 
ve bekleme süresini azaltacağını tah-

min ettiklerini bildirmişlerdir. Söz konusu uygulamaya hem bilgisayar, hem tablet, hem de akıllı tele-
fonlardan erişilebilecektir 

Gümrük İdaresi’ne göre, transit TIR taşımacılığı gerçekleştirenlere elektronik ön beyan imkânını sunan  
TIR-EPD uygulamasının da yakın zamanda kullanıma girmesi söz konusudur. 
 

Kaynak: MOLDPRES Haber Alansı, Kişinev Ticaret Müşavirliği 

 
 
 

https://www.business-standard.com/article/economy-policy/saudi-uae-may-cut-indian-agri-imports-on-quality-issues-2-6-bn-at-stake-119012600287_1.html
https://www.business-standard.com/article/economy-policy/saudi-uae-may-cut-indian-agri-imports-on-quality-issues-2-6-bn-at-stake-119012600287_1.html
https://www.moldpres.md/en/news/2019/01/23/19000550
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CEZAYİR’DE BAZI ÜRÜNLERE GETİRİLEN İTHAL YASAKLARI KALDIRILARAK EK 
GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANMAYA BAŞLANDI 

 
 

Cezayir Hükümetince 1 Ocak 2018 tarihinden geçerli 
olmak üzere 851 ürünün tüm ülkelerden yapılan it-
halatına yasak getirilmiş, daha sonra ithali yasak olan 
ürünlerin listesi güncellenmiş ve yasaklı ürün sayısı 
877’ye yükseltilmiştir. Ancak, Cezayir resmi haber 
ajansı tarafından 28/01/2019 tarihinde yapılan açık-
lamada, getirilen ithalat yasaklarının kaldırıldığı, ye-
rine yerli üretimi korumak amaçlı ve geçici olarak 
%30-%120 oranında değişen ek gümrük vergisi geti-
rildiği belirtilmektedir. 
 
İthalat yasaklarını kaldıran ve yerine ek gümrük ver-
gisi getirilmesini öngören düzenleme   27 Ocak 2019 
tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Hangi 

ürünlere ne kadar ek gümrük vergisi getirildiğini gösteren listelere Cezayir Resmi Gazetesinin  Web 
sayfasında 27 Ocak 2019 tarihli nüshasından ( https://www.joradp.dz/FTP/JO-FRAN-
CAIS/2019/F2019006.pdf) ulaşılabilmektedir.  
 

Kaynak: Cezayir Ticaret Müşavirliği 

 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.joradp.dz/FTP/JO-FRANCAIS/2019/F2019006.pdf
https://www.joradp.dz/FTP/JO-FRANCAIS/2019/F2019006.pdf
https://tr.freeimages.com/photo/makam-echahid-1225184
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HAZAR  DENİZİ-KARADENİZ ULAŞIM VE TRANSİT KORİDORU KURULACAK 

  

  
Avrupa Birliği’nin (AB) Özel Temsilcisi Peter Burian, Ocak ayı sonlarında Türkmenistan’ı ziyaret etmiştir. 
AB Özel Temsilcisi Aşkabat ziyareti kapsamında Türkmen Dışişleri Bakanlığı’nda temaslarda bulunmuş, 
ve görüşmelerde, Türkmenistan'ın büyük altyapı projelerini uygulamak için sahip olduğu güçlü potan-
siyel vurgulanarak, çeşitli alanlarda işbirliğinin devam etmesine duyulan ilgi belirtilmiştir. 

Peter Burian’ın ziyaretinde, Burian’ın Türkmenistan Meclisi’nde yaptığı görüşmelerin ve bu görüşmeler 
çerçevesinde ele alınan Türkmenistan ile AB arasındaki parlamentolararası işbirliği konuları gündeme 
getirilmiş olup, Türkmen milletvekillerinin de Avrupa Birliği’nin Orta Asya ülkeleri ile işbirliğini geliştir-
mek için hazırladığı yeni stratejisinde yer almalarının uygun olacağı kaydedilmiştir. Ayrıca görüşme-
lerde, sürdürülebilir kalkınma, reformlar ve özel sektör gelişimi, eğitim, enerji, SDG’lerin yanı sıra pek-
çok ikili işbirliğini kapsayan AB-Türkmenistan işbirliğini güçlendirme konularını ele alınmıştır. 

Taraflar özellikle Avrupa ile Asya arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinde Avrupa’nın görüşlerini beyan 
etmekte olan Orta Asya Stratejisinin önemli olduğunu belirtmişlerdir. Söz konusu stratejide 3 ana konu 
ele alınmakta olup, bunlar, ulaştırma alanında işbirliğinin geliştirilmesi, enerji ve insanlar arasındaki 
ilişkileri genişleten dijital ağların kurulmasıdır. 

Diğer taraftan görüşmelerde ulaştırma, enerji ve diğer konular ele alınırken, Türkmenistan ile Ro-
manya’nın girişimiyle Türkmenistan-Azerbaycan-Gürcistan-Romanya güzergahında Hazar Denizi-Kara-
deniz ulaşım ve transit koridorunun oluşturulması konuları da geniş bir biçimde değerlendirilmiştir. 

Görüşmelerde ayrıca, Orta Asya ve Afganistan’daki güvenlik konuları da ele alınarak,  bölgedeki işbirli-
ğinin daha da geliştirilmesi konuları üzerinde durulmuştur. 

Kaynak:Türkmenistan  Atavatan Haber Bülteni , Aşkabat Ticaret Müşavirliği 
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RUSYA FEDERASYONU ÜLKE BULGULARI VE FIRSATLAR 

 

  

 

 Rusya Federasyonu, 17 milyon kilometrekareyi aşan yüzölçümü ile dünyanın en geniş alana 

sahip ülkesidir. 

 

 Ekonomisi büyük ölçüde petrol ve doğal gaz ihracatına bağlıdır. Petrol ve doğal gaz Rusya’nın  

ihracatının yaklaşık üçte ikisini oluşturmaktadır. Zengin doğal gaz ve petrol kaynaklarının yanı 

sıra, kömür, alüminyum, bakır, demir, elmas, altın, gümüş maden kaynakları ve ormancılık 

ürünleri ile dünya ham madde ihracatında önde gelen ülkelerden biridir. 

 

 Başlıca limanları: Kaliningrad, Kavkaz, Nakhodka, Novorossiysk, Primorsk, Saint Petersburg, 

Vostochnyy. 

 

 Nüfusu 2017 yılı itibarı ile 147 milyondur. 

 

 Dünya Bankası tarafından yayınlanan İş Yapma Kolaylığı (Doing Business) 2018 yılı raporuna 

göre Rusya, iş yapma kolaylığı açısından 190 ülke arasında 35. sırada yer almaktadır.  

 

 Küresel rekabetçilik açısından dünyadaki 137 ülke arasında Rusya 38. sırada bulunmaktadır.  

 

 Rusya Federasyonu, 2017 yılı itibariyle 191 ülke arasında dünyanın 11. büyük ekonomisidir.  
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 2017 yılında Rusya ekonomisindeki büyüme % 1.5 düzeyinde gerçekleşmiştir: 2016’da ekonomi 

% 0.2 oranında küçülmüştür.  

 

 2016 için ortalama enflasyon oranı % 7 olurken, 2017 yılında ise % 3.7 olarak gerçekleşmiştir.  

 

 2016’da Rusya’da ortalama işsizlik oranı % 5,5 olarak bildirilmiştir. 2017’de ise işsizlik oranı % 

5,2’dir.   

 

 2016 yılında Rusya’nın nominal GSYİH’sı 1,283 milyar Dolar olmuştur. 2017 yılı için nominal 
GSYİH 1,576 milyar Dolardır.   

 

 Cari Fiyatlara göre Rusya Federasyonu, 2017 yılında 10.956 Dolarlık kişi başına düşen milli gelir 

ile dünyada 65. sırada yer almaktadır.  

 

 2017 yılında % 2 olan cari ödemeler dengesinin GSYİH'ya oranının, 2018 yılında % 6 ve 2023 

yılında % 3 olması beklenmektedir.   

 

 2017 yılında % 24 olan ülkedeki toplam yatırımların GSYİH'ya oranının, 2018 yılında % 21 olup,  

2023 yılında % 24 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. (IMF)  

 

 Rusya’da 2017 yılında sanayi üretiminde % 0,8 oranında artış kaydedilmiştir.   

 

 2017 ihracatı 357 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir.  (2016 yılına göre % 25 artış) 

 

 2017 yılı ithalatı 227 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir.  (2016 yılına göre % 25 artış) 2017 

yılında Türkiye, Rusya’nın ihracatında 5., ithalatında ise 16. sıradadır. 

 

 2017 yılı verilerine göre Rusya’nın ihracatında ilk 5 ülke, Çin, Hollanda, Almanya, Belarus ve 

Türkiye’dir. İthalatında ilk 5 ülke ise, Çin, Almanya, ABD, Belarus ve İtalya’dır.  

 

 2017 yılı verilerine göre, Rusya’nın ihracatında ilk sıralarda, ham petrol yağları ve bitümlü mi-

nerallerden elde edilen ham yağlar, petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağ-

lar, taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler; topak ve benzeri katı yakıtlar, de 

mir/alaşımsız çelikten yarı mamuller, buğday ve mahlut, işlenmemiş alüminyum yer almakta-

dır. 

 

 Rusya’nın ithalatında ise, tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandı-
rılmış), telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar, kara taşıtları için aksam, parçaları, ısı değişik-
liği yöntemi ile maddeleri işlemek için cihazlar, otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları, oto-
matik bilgi işlem makineleri ve üniteleri ilk sıralarda bulunmaktadır. 
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 Uluslararası Ticaret Merkezinin 2017 yılı verilerine göre % 1,3 payıyla dünya ithalatında 23. 
sıradadır.  
 

 Uluslararası Ticaret Merkezinin 2017 yılı verilerine göre % 2,1 payıyla dünya ihracatında 15. 
sıradadır. 

 

İkili Ticari ve Ekonomik İlişkiler 

 2017 yılında Rusya’ya ihracatımız, 2016 yılına  göre yaklaşık % 58 oranında artarak, 2,735 milyar 

Dolara ulaşmıştır. 2017 yılında ithalatımız ise 2016 yılına göre yaklaşık % 29 oranında artarak 

19,514 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. 

 

 Söz konusu dönemde ticaret hacmimiz geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık % 32 oranında 

artarak 22,249 milyar Dolar olmuştur. 

 

 Rusya 2017 yılı toplam ihracatımızda % 1,74 oranında pay ile 17. sırada yer almaktadır. Rusya, 
2017 yılında ithalat yaptığımız ülkeler arasında % 8,4 oranındaki payı ile 3. sırada yer almaktadır. 
 

 2018 yılında Rusya’ya ihracatımız önceki yıla göre % 24 oranında artarak 3,402 milyar Dolar; 
ithalatımız geçen yıla göre % 14 oranında artarak 22,306 milyar Dolar olmuştur. 2018’de dış 
ticaret hacmimiz ise % 16 artarak 25,708 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. 

 
 

NOT: Yukarıda belirtilen hususların detayı Bakanlığımız web adresindeki ülke raporunda 
(https://www.ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/avrupa/rusya-federasyonu/) yer almaktadır. 
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Rusya Federasyonu Pazara Giriş Önerileri: 

 

 Pazara girecek firmalarımızın ticari ve mali mevzuata ilişkin danışmanlık (hukuk, mali müşavirlik, 
muhasebe, lojistik v.b.) hizmeti alması önem taşımaktadır. 

 

 Ülkedeki önemli ve büyük sektörel fuarlara katılım yeni müşteriler bulmak ve pazarı tanımak 
açısından önem taşımaktadır. 

 

 Firmalarımız için Moskova ve St. Petersburg haricindeki bölgelerde de önemli pazar fırsatları 
bulunmakta olup, bu fırsatların firmalar tarafından araştırılmasında fayda bulunmaktadır.  

 
 Rusya’nın Dünya Ticaret Örgütü üyeliği ile birlikte yatırım ve iş ortamında yaşanan iyileşme, güm-

rük vergilerinin kademeli olarak düşmesi firmalarımız için de avantaj sağlamaktadır.  

 

 Pazarda yer almak ve rekabet edebilmek için yoğun pazarlama faaliyetinde bulunmak gerekmek-
tedir. Bunun için tanıtıma önem vermek, fuarlara katılmak, pazara girişte çok önemli olan   
güçlü kişisel ilişkileri olan bir temsilci/distribütör/acente bulmak veya işletmelerin satın alma ka-
rarlarını etkileyebilecek bir teklif hazırlamak önem taşımaktadır.  
 

 Yüzölçümü bakımından dünyanın en büyük ülkesi olan Rusya’nın nüfusunun üçte biri şehirlerde 
yaşamakta ve şehirli nüfusun % 10’dan fazlası da Moskova ve St. Petersburg’da bulunmaktadır. 
Ülkede Türk malına yönelik herhangi bir olumsuz yargı bulunmamakta ve çok sayıda Türk firması 
faaliyet göstermektedir. 
 

 
 

 Duyuru:  

Rusya Federasyonu’nun (RF) St. Petersburg şehrinde, Gıda Ürünleri ihracat potansiyelimizin değerlen-

dirilmesi amacıyla, Bakanlığımız uzmanları tarafından bir Yerinde Pazar Araştırması (YPA) gerçekleşti-

rilmiştir. 

Rusya Federasyonu/St. Petersburg Gıda Sanayi Ürünleri Yerinde Pazar Araştırması Raporu, ihracatçı 

firmalarımızın faydalanması amacıyla Bakanlığımız web sitesinde (https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teski-

lati/yerinde-pazar-arastirmasi-raporlari) yayımlanmıştır.  
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TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLERİ 

Ticaret Bakanlığı destekleri hakkında daha kolay bilgi edinilmesi ve desteklerden faydalanan firma sa-

yısının artırılması amacıyla Kolay Destek web sitesi (https://kolaydestek.gov.tr) oluşturulmuştur. Söz 

konusu site üzerinden başvuru süreçleri adım adım görülmekte, başvuru evrakı doğrudan indirilebil-

mekte, destekler ile ilgilenen tüm 

personelin iletişim bilgileri tek nok-

tada görülebilmektedir.                                                                                                      

Sitede, ihracata yönelik devlet des-

tekleri görsellerle daha anlaşılır bir 

şekilde ve mevzuat dilinden arındı-

rılmış olarak animasyonlarla anlatıl-

maktadır. Ticaret Bakanlığı ihracat 

destekleri ile ilgili bilgi edinilebile-

cek genel nitelikli film ve fuar, e-ti-

caret, Eximbank, iş seyahati ve ra-

por, ofis-mağaza kira, küresel teda-

rik zinciri, pazara giriş ve tasarım 

desteklerine ilişkin filmlere kolay-

destek.gov.tr den ulaşabilirsiniz.  

 

TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLERİ KAPSAMINDAKİ YURTDIŞI FUARLAR 

Bakanlığımızca, mal ticaretine ilişkin uluslararası fuarlara firmalarımızın katılımları ve organizatörlerin 

tanıtım harcamaları, “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 

sayılı Karar” kapsamında desteklenmektedir. Bu çerçevede, Bakanlığımızca belirlenip ilan edilen sektö-

rel nitelikteki uluslararası fuarlara firmalarımızın bireysel katılımı, bunun yanı sıra, yetkilendirilen orga-

nizatörlerce düzenlenen fuarlara milli katılım ve sektöründe önde gelen prestijli fuarlara  katılım belirli 

kalemlerde ve değişen tutarlarda desteklenmektedir.  

Devlet desteği kapsamındaki fuarların listesi aşağıda verilen bağlantıda yer almaktadır:  

(Bağlantı: https://ticaret.gov.tr/ihracat/fuarlar)  

TİCARET BAKANLIĞI YURTDIŞI TEŞKİLATI 

Bakanlığımızın yurtdışındaki 163 merkezde hizmet veren Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Ofisi, Gümrük 

Müşavirliği/Ataşeliği ve Daimi Temsilciliklerinin detaylı iletişim bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan ulaşı-

labilmektedir:  

 (Bağlantı: https://www.ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati)  

https://kolaydestek.gov.tr/
http://www.kolaydestek.gov.tr/
http://www.kolaydestek.gov.tr/
https://ticaret.gov.tr/ihracat/fuarlar
https://www.ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati
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TİCARET BAKANLIĞI İHRACAT İLETİŞİM NOKTASI 

Ticari bilgi talepleri, 0850 808 04 04 numaralı telefondan hafta içi 09:00 - 18:00 saatleri arasında hizmet 

sunan İhracat İletişim Noktası aranarak iletilebilmektedir. Bu saatlerin dışında sesli mesaj bırakılabil-

mekte ve İhracat İletişim Noktası tarafından mesai saatleri içinde dönüş yapılmaktadır.  

Ayrıca, ülke bilgisi ile birlikte yurtdışı potansiyel ithalatçı adres listesi talep etmek ve ilave sorularınız 

için ihrticari@ticaret.gov.tr elektronik posta adresi ile iletişim kurabilirsiniz.  

 

TİCARET BAKANLIĞI UZMANA DANIŞIN UYGULAMASI 

“Uzmana Danışın- http://uzmanadanisin.ticaret.gov.tr” uygulaması kullanılarak, doğrudan ilgili Birim 

ve uzman kadroya Bakanlığımız görev ve yetki alanına giren konular itibarı ile bilgi talepleri iletilebil-

mektedir.  

 

DIŞ TALEPLER BÜLTENİ 

Ticaret Müşavir ve Ataşelerimiz tarafından görev yaptıkları ülkelere ait alım satım talepleri, işbirliği, 

fuar ve ihale bilgileri olmak üzere güncel dış ticaret fırsatlarının düzenli olarak duyurusunun yapıldığı 

Dış Talepler Bülteni, sadece ihracatçı firmalarımız ile ihracat yapan tüzel kişiliklere açık olup, firmaları-

mız üye oldukları Birlik numarası ve vergi numarası ile tüzel kişilikler ise üye oldukları birlik numarası 

ve T.C. kimlik numarası ile sisteme giriş yaparak uygulamayı kullanabilmektedir. 

http://distalep.ticaret.gov.tr 

 

Bakanlığımızdan Bilgi Talepleriniz için; 
İhracat İletişim Noktası: 0850 808 04 04 
E-Posta: ihrticari@ticaret.gov.tr 
Uzmana Danışın: https://uzmanadanisin.ticaret.gov.tr 
 

 
 

 

 

http://uzmanadanisin.ticaret.gov.tr/
http://distalep.ticaret.gov.tr/
https://uzmanadanisin.ticaret.gov.tr/

