
 

 



GENEL BİLGİLER 
Coğrafi Konum 

Ukrayna eski Sovyetler Birliği'ni oluşturan onbeş cumhuriyet içinde Rusya 
Federasyonu ve Kazakistan'ın ardından yüzölçümü en büyük üçüncü ülkedir.  

Kuzeyde Beyaz Rusya, doğu ve kuzeydoğuda Rusya Federasyonu, kuzeybatıda 
Polonya, batıda Slovak Cumhuriyeti ve güneybatıda Macaristan, Romanya ve 
Moldova ile sınır komşusudur. Güneyinde Karadeniz ve Azak Denizi 
bulunmaktadır. 

Ukrayna’nın %70’i alçak, %25’i yüksek ve %5’i dağlık arazidir. Ukrayna 
topraklarının %55’i ekilebilir arazidir. 

Ukrayna’da Ocak ayındaki ortalama hava sıcaklığı; kuzey doğuda –8°C, güney 
batıda –2°C; Kırımın güney kıyılarında +4°C’dir. Temmuz ayındaki ortalama hava 
sıcaklığı ise; kuzey batıda +18°C, Kırımın güney kıyılarında +24°C’dir. Yıllar 
itibariyle en yüksek hava sıcaklığı 36°C ila 42°C arasında, en düşük hava sıcaklığı ise 
-30°C ila -40°C arasında değişmektedir. Don olmayan günlerin sayısı kuzeyde 160, 
güneyde ise 250 gün kadardır. 

Ülkede uzunluğu 100 km. den fazla 100 den fazla akarsu vardır. Bunların en 
büyükleri, Dinyeper, Dinyester, Güney Bug, Siverski Donets ve Tisa’dır. Bu 
nehirlerin hemen hepsi Karadeniz ve Azak Denizi’ne dökülür. Dinyeper gibi 
gemilerin yüzebileceği büyük nehirler ulaşım açısından çok önemlidir. Dinyeper 
nehrinin uzunluğu, 981 km.’si Ukrayna içinde olmak üzere toplam 2.300 km. dir. 

Ukrayna’da irili ufaklı 3.000 den fazla tabii göl mevcuttur. Bunlar genellikle Polissia, 
Kırım ve Karadeniz kıyılarına yakın bölgelerde bulunmaktadır. Ayrıca 22.000 
civarında da suni gölet bulunmaktadır.  

Siyasi ve İdari Yapı 

Ukrayna'nın tarihi, Kiev Ruslarının 9. yüzyılda kurdukları kent devletine kadar 
uzanmaktadır. Bu devlet, 13. yüzyılda Tatarlar, daha sonra da, Polonya ve Litvanya 
tarafından işgal edilmiş, 1654 yılında Polonya'dan kaynaklanan tehdit yüzünden 
Ruslarla bir Anlaşma yapılmış, ancak bu Anlaşma, ülkenin tamamen Rus 
İmparatorluğunun kontroluna geçmesine neden olmuştur. 

Modern Ukrayna'daki ilk bağımsızlık hareketleri, 1917-1921 yıllarında Rus 
İmparatorluğu'nun çökmesi ile ortaya çıkmış, çok kısa bir süre bağımsız kalan ülke, 
Bolşevik İhtilali'ne karşı koyamamış ve 1922 yılında SSCB'ne dahil olmuştur. Ancak, 
ülkenin batısı 1939 yılına kadar Polonya'nın idaresinde kalmıştır. 

Stalin'in devlet başkanlığı döneminde hızla sanayileşen ülke, büyük kömür ve demir 
rezervleri sayesinde 1930'lu yıllarda Sovyet sanayileşmesinde merkezi bir duruma 
gelmiştir. Büyük oranda köylü nüfusa sahip Ukrayna'da, Stalin'in 1932-1933 
yıllarındaki uygulamaları sonucunda ortaya çıkan açlık felaketi nedeniyle 
milyonlarca kişi ölmüştür. II. Dünya Savaşı sırasında, milliyetçi akımlar önem 



kazanmıştır. Sovyet döneminde milliyetçilik akımının güçlü olduğu Ukrayna, 1980'li 
yılların sonuna kadar Komünist Parti tarafından sıkı bir kontrol altında tutulmuştur. 

Ukrayna, 24 Ağustos 1991 tarihinde bağımsızlığını kazanmıştır ve 24 bölge, bir 
otonom bölge (Kırım) ve bölge statüsündeki iki kentten (Kiev ve Sivastopol) 
oluşmaktadır. Başkenti Kiev’dir. Yeni Anayasa, Kırım'ı, Kırım Parlamentosu 
tarafından da onaylanmış kendi Anayasasına sahip özerk bir Cumhuriyet olarak ilan 
etmektedir. 

Ülke, Yarı Başkanlık tipi Cumhuriyet rejimi ile yönetilmektedir. Cumhurbaşkanlığı, 
Bakanlar Kurulu ve Parlamento, ülke yönetiminde söz sahibi olan üç temel organdır. 

Ukrayna’da 17 Ocak ve 7 Şubat 2010 tarihlerinde yapılan iki turlu genel seçimler 
sonucunda oyların % 49’unu (2.tur) alan Viktor Yanukoviç devlet başkanı seçilmiştir. 
Yeni hükümetin önceki hükümetin aksine Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesine önem 
verdiği söylenebilir. Fakat yine de AB ile kurulan ilişkilerin derinleştirilmesi 
noktasında bazı sorunlar çıkması öne sürülebilir. AB ile ekonomik ilişkilerin 
geliştirilmesiyle birlikte ortaklık ve işbirliği anlaşamasının derinleştirilmesinin yanı 
sıra Rusya Kazakistan Belarus arasındaki gümrük birliği ile de bağlarını ilerletmek 
için görüşmeler sürdürülmektedir.  

Nüfus ve İşgücü Yapısı 

Toplam nüfusu 42,9 milyondur. Nüfusun %73'ü Ukraynalı, %22'si Rus, %5'i ise 
Beyaz Rus, Yahudi, Kırım Tatarları (toplam nüfusun %0,5'i veya 250,000 kişi), Kazan 
Tatarı, Moldovalı, Polonyalı, Macar, Romen, Rum, Alman, Bulgar ve Ermeni'dir.  

En büyük şehirleri başkent Kiev (3,6 milyon), Donetsk (2 milyon), Dnipropetrovsk 
(1,8 milyon), Kharkiv (1,7 milyon), Odessa (1,5 milyon), Lviv (1,5 milyon)’dir. 

Ukrayna’da okuma yazma oranı %99,7 olup, nüfusun % 11’i üniversite veya yüksek 
okul mezunudur. Ukrayna’da yaklaşık 1.000 adet üniversite ve yüksek okul 
bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GENEL EKONOMİK DURUM 
Ekonomik Performans 

Ukrayna diğer eski Sovyet Bloğu ülkelerinde olduğu gibi ağır sanayiye dayalı ve 
teknolojik bakımdan yetersiz bir ekonomik miras devralmıştır. Ülke ekonomisinin 
yeniden yapılandırılmasında ve reformlarda gecikmeler olmuştur. Sektörlerde 
çeşitlenme aşamalı olarak gerçekleşmiş, Rusya ve Asya pazarlarındaki güçlü talebe 
bağlı olarak metaller ve kimyasallar sektörlerinde oluşan üretim artışları sayesinde 
ekonomide düzelme 2000’li yıllarla beraber başlamıştır. Özelleştirme ve yabancı 
sermaye diğer eski komünist ülkelere göre yavaş gelişmiştir.  

1990’larda üretimdeki düşüşler ve neticesinde yaşanan ekonomik küçülme ve 
beraberindeki hiper enflasyon süreci nüfusun büyük bölümünün yaşam standardını 
düşürmüştür. Yoksulluk yaygın olmakla birlikte başta Kiev ve diğer büyük kentlerde 
yaşayan nüfusun küçük bir bölümü refah artışı sağlamış, “yeni zengin” bir kesim 
oluşmuştur. Söz konusu kesim ve fakirler arasındaki gelir farkı giderek açılmaktadır. 

Çelik gibi emtia fiyatlarına ve dış finansmana bağımlı bir ekonomik yapıya sahip 
olan Ukrayna, küresel ekonomik ve mali krizden en fazla etkilenen ülkelerden biri 
olmuştur. Krizin etkileri siyasi istikrarsızlık ve krize yönelik tedbirlerin yetersiz 
kalması nedeni ile öngörülenden daha şiddetli olmuştur. Resmi verilere göre GSYİH, 
2010 yılında bir önceki yıla gore % 35 oranında gerilemiştir. 

Rusya’yla yaşanan doğalgaz krizi nedeniyle ekonomik anlamda sorunlar yaşayan 
Ukrayna’da Yanukoviç hükümetinin Rusya ile bu konuda anlaşması ve devlet 
kontrolündeki gaz şirketi Naftogaz’ın Rusya’dan yapılan doğalgaz ithalatında 
ödeme sıkıntılarını atlatmış olması bu konuda endişeleri gidermiştir. 

Krizle eşzamanlı olarak dış ticaret hacminde çok büyük daralma gerçekleşmiştir. 
Özel tüketim harcamaları da reel ücretlerdeki düşüş, artan işsizlik ve kredi 
yetersizliği ve Grivni’nin değer kaybetmesi (ithal malların maliyetini de 
artırmaktadır) gibi sebeplere bağlı olarak daralmıştır. 

Ukraya ekonomisi 2014 yılında %6,8’lik bir daralma yaşamıştır, 2016 yılındaki 
daralmanın bunun üstüne çıkması beklenmektedir. 2015 yılıl ilk çeyreğinde ise milli 
gelir %17,2 oranında düşüş göstermiştir. 

2011 yılında büyüme oranı % 5,2’ye olarak gerçekleştirilmiş, yakalanan büyüme 
oranında temel etki ihracat merkezli sanayi üretimindeki artış ve hanehalkı 
sektöründe kriz sonrası yeniden bir artış trendi oluşmasından kaynaklanmıştır. 

2011’in ikinci yarısında ihracat talebindeki düşüşün etkisiyle endüstriyel büyümede 
bir yavaşlama görülmüş fakat tarım sektöründeki çıktı oranında artış ekonomik 
performansa destek sağlamıştır. Yine bu dönemde perakende satışlarında ciddi bir 
artış gözlenmiştir. GSYİH artışı üçüncü çeyrekte ulaşılan % 6,6’lık zirve noktasından 
sonra son çeyrekte % 4,6’ya gerilemiş bunda temel etken önemli bir ihraç ürünü olan 
çelik fiyatlarında görülen düşüş olmuştur. 

2012 yılına gelindiğinde ise sanayi üretimindeki düşüşün de etkisiyle büyüme oranı 
% 0,2’ye düşmüştür. Özellikle ikinci yarıda görülen ve hükümetin önemli oranda 



gelir beklediği Euro 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası gibi yatırım olanakları ve 
ziyaretçi gelirlerine rağmen özellikle ikinci yarıda görülen dış performansta görülen 
zayıflama büyüme rakamlarına yansımıştır. Yüksek faiz oranları ve özel 
yatırımlardaki düşüş de başta inşaat sektörü olmak üzere birçok sektörde sorunlar 
yaratmıştır. Seçimler öncesi tüketici harcamalarında gözlenen geçici artışlar bu oran 
üzerinde sınırlı bir düzelme etkisi yaratmıştır. 

Ülkenin IMF ile ilişkileri bakımından da son dönemde bütçe dengeleri ile ilgili 
birtakım sorunlar ortaya çıkmıştır. 2009 yılında IMF tarafından Standby Anlaşması 
gereği serbest bırakılması beklenen ikinci dilim kredi de politik bir takım sıkıntıların 
aşılamaması ve bütçe açığının denetim altına alınmasına yönelik adımların 
atılmaması nedeniyle serbest bırakılmamaktadır. 

2013 yılı öngörüleri dikkate alındığında başta BDT ülkeleri ve Çin olmak üzere dış 
talep oranlarında artış gözlenmesi beklenmektedir. En önemli ticari ortaklardan 
AB’deki büyüme de bu dönemde durağan olmaya devam etmesi ve çelik 
fiyatlarındaki düşüş de sürmesi öngörülmektedir. Dışsal göstergelerin ılımlı seyrine 
rağmen EIU öngörülerine göre Ukrayna’nın % 1,8 oranında büyümesi 
beklenmektedir. Ülkenin 2014-17 döneminde de yıllık olarak % 3-5 dolayında bir 
büyüme yaşayacağı öngörülmektedir. 

Ülkede 2012 yılı mali dengesi incelendiğinde yerel bütçeler haricinde konsolide 
bütçede 53,4 milyar Grivna’lık bir açık verilmiş, hükümet milli gelirin % 2,75’i olarak 
belirlediği bütçe hedeflemesinden % 3,8 oranı nedeniyle geniş ölçüde sapmıştır. 
Bunda 2012 yılında öngörülerin çok altında oranda bir büyüme yaşanmış olması ve 
2011’deki % 33’lük ihracat artışına rağmen 2012’de bu oranın sadece % 0,6 ithalat 
artışının ise % 2,5 olarak gerçekleşmesi gümrük gelirleri ve iç talebin karşılanması 
anlamında da büyük düşüşler yaratmıştır. Geniş bütçe açığının oluşmasındaki bir 
diğer önemli etken ise Rusya’ya ödenen doğalgaz maliyetlerindeki artışlar olmuştur. 

IMF ile ilişkiler kapsamında 2010 yılında IMF tarafından Ukrayna ile yeni koşullar ile 
yeni bir stand by anlaşması imzalanması gündeme gelmiş ve yeni koşullar altında 
15,2 milyar dolarlık bir standby anlaşması imzalanmıştır. Bu kapsamda en önemli 
husus bütçe açığının %5 seviyesine çekilmesi şartıdır. 2010-2012 dönemini kapsayan 
yeni anlaşmaya ilişkin serbest bırakılan 2 milyar dolarlık ilk dilim sonrası Şubat 
2011’de kredinin üçüncü diliminin serbest bırakılması ertelenmiş ve özellikle 
maaşlara yönelik yapılması beklenen reformların gecikmesi ve doğalgaz fiyatlarına 
ilişkin düzenlemeler nedeniyle süreç ilerleyememektedir. 

 

 

 

 

 

 

 



DIŞ TİCARET 
Genel Durum 

2014 yılı rakamlarına göre Ukrayna'nın ihracatı 53,9 milyar dolar, Ukrayna'nın 
ithalatı 54,3 milyar dolar olmuştur. 

2012 yılı rakamları değerlendirildiğinde Ukrayna’nın toplam dış ticaret hacminin 
153,3 milyar dolara ulaştığı görülmektedir. Buna göre Ukrayna’nın ihracatı 2012 
yılında 68,7 milyar dolar, ithalatı ise 84,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 

2011 yılı rakamlarına göre Ukrayna ihracatı 69,4 milyar dolar ithalatı ise 83,2 milyar 
dolar olmuş, dış ticaret açığı ise 13,8 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. 

2009 yılına kadar istikrarlı bir şekilde artan Ukrayna’nın dış ticareti, küresel kriz 
nedeniyle 2009 yılında büyük daralma yaşamıştır. 2009 yılında bir önceki yıla göre 
ülkenin ihracatı % 41, ithalatı % 47 oranında küçülmüştür. Tahminlere göre 
Ukrayna’nın ancak 2015 yılında 2008 yılı rakamlarına ulaşacağı beklenmektedir. 

Ukrayna’nın 2013 yılı dış ticaret rakamlarına göre 63,3 milyar dolarlık ihracat, 68,7 
milyar dolarlık ithalat rakamına ulaşılmış, toplamda 132 milyar dolarlık bir dış 
ticaret hacminin yanı sıra 5,4 milyar dolarlık dış ticaret açığı verilmiştir. 

Ülkenin Dış Ticareti 
Dış Ticaret Göstergeleri (Milyon Dolar) 

Yıllar 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

İhracat 67,0 39,7 51,4 68,4 68,7 63,3 53,9 

İthalat 85,4 45,4 60,7 82,6 84,6 76,9 54,3 

Hacim 152,4 86,1 112,1 151 153,3 140,2 108,2 

Denge - 17,6 - 5,7 - 9,3 -14,2 -15,9 -13,6   -0,4 

İhracatında Başlıca Ürünler 

GTİP GTİP Tanımı 2012 2013 2014 

7207 Demir/alaşımsız çelikten yarı 
mamuller 5.423,1 5.254,8 4.342,1 

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

3.934,0 3.281,3 3.554,3 

1005 Mısır 3.893,0 3.833,3 3.350,7 

2601 Demir cevherleri ve konsantreleri 3.131,7 3.739,1 3.315,4 



7208 Demir/çelik sıcak hadde yassı 
mamulleri-genişlik 600mm. Fazla 2.971,8 2.763,0 2.533,0 

1001 Buğday ve mahlut 2.330,5 1.891,5 2.290,8 

7214 
Demir/çelik çubuklar (sıcak 
haddeli, dövülmüş, burulmuş, 
çekilmiş) 

1.605,2 1.519,9 1.322,4 

8544 
İzole edilmiş tel, kablo; diğer 
izole edilmiş elektrik iletkenleri; 
fiber optik k 

945,8 1.081,6 1.170,2 

7202 Ferro alyajlar 948,9 906,4 1.152,7 

2306 
Bitkisel yağların üretiminden 
(23.04-05' hariç)arta kalan küspe 
ve katı atıklar 

751,0 776,6 927,7 

8411 Turbojetler, turbo-propeller, 
diğer gaz türbinleri 935,7 1.058,6 911,2 

1205 Rep/kolza tohumları 790,9 1.197,2 871,2 

1003 Arpa 693,7 575,7 841,9 

7201 Dökme demir (pik) aynalı demir 
(kütle, blok vb. İlk şekillerde) 764,9 823,3 801,1 

7304 
Demir/çelikten (dökme 
hariç)dikişsiz tüp, boru, içi boş 
profil 

1.021,0 925,1 729,8 

1201 Soya fasulyesi 701,9 742,3 703,1 

3102 Azotlu mineral/kimyasal 
gübreler 1.690,0 1.133,5 646,1 

7213 Demir/çelik filmaşin (sıcak 
haddelenmiş, rulo halinde) 968,5 746,4 605,0 

7209 
Demir/çelik yassı mamul, soğuk 
haddelenmiş kaplanmış (600mm. 
Den geniş) 

515,4 489,9 529,2 

2701 
Taşkömürü; taşkömüründen elde 
edilen briketler, topak vb. Katı 
yakıtlar 

609,4 737,0 521,1 

  Toplam 68.694,5 63.320,5 53.913,3 



İthalatında Başlıca Ürünler 

GTİP GTİP Tanımı 2012 2013 2014 

2710 Petrol yağları ve bitümenli 
minerallerden elde edilen yağlar 7.606,7 6.418,3 6.685,2 

2711 Petrol gazları ve diğer gazlı 
hidrokarbonlar 14.289,0 11.822,0 6.018,3 

3004 
Tedavide/korunmada 
kullanılmak üzere hazırlanan 
ilaçlar (dozlandırılmış) 

2.881,2 2.597,9 2.091,8 

2701 
Taşkömürü; taşkömüründen elde 
edilen briketler, topak vb. Katı 
yakıtlar 

2.637,0 1.980,9 1.768,7 

8703 Otomobil, steyşın vagonlar, yarış 
arabaları 3.247,1 2.995,5 1.210,0 

8517 Telli telefon-telgraf için elektrikli 
cihazlar 740,0 810,7 654,6 

8401 Nükleer reaktörler, kartuşları-
yanıcı elemanlar 623,5 619,7 652,5 

3808 Haşarat öldürücü, dezenfekte 
edici, zararlıları yok edici 754,6 769,5 608,4 

7210 Demir/çelik yassı mamul, kaplı, 
sıvanmış (600mm. Den geniş) 514,6 575,1 479,5 

8544 
İzole edilmiş tel, kablo; diğer izole 
edilmiş elektrik iletkenleri; fiber 
optik k 

464,8 544,1 476,5 

3901 Etilen polimerleri (ilk şekillerde) 576,9 583,7 472,6 

0303 Balıklar (dondurulmuş) 430,0 562,9 383,5 

8471 Otomatik bilgi işlem makineleri, 
üniteleri 294,6 311,1 363,8 

3105 Azot, fosfor ve potasyum gibi; 
iki/üçünün karışımları 513,7 531,3 362,3 

8528 Televizyon alıcıları, video 
monitörleri ve projektörler 572,1 549,1 360,0 



8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu 
taşıtlar 846,6 755,1 359,6 

9999 Başka yerde belirtilmemiş ürünler 428,7 369,2 357,5 

2704 
Taşkömürü, linyit ve turbdan elde 
edilen kok/sömikok, karni 
kömürü 

146,0 193,4 353,4 

3907 
Poliasetaller, diğer polieterler, 
epoksit-alkid reçineler vb (ilk 
şekilde) 

414,2 415,6 333,5 

3920 Plastikten diğer levha, yaprak, 
pelikül ve lamlar 412,7 405,8 327,7 

  Toplam 84.656,7 76.986,0 54.381,4 

Başlıca Ülkeler İtibarı ile Dış Ticareti 

Yıllar 2012 2013 2014 

Rusya Fed. 17.631,7 15.077,3 9.799,1 

Türkiye 3.685,1 3.805,5 3.561,4 

Mısır 2.898,3 2.720,6 2.862,1 

Çin 1.777,2 2.726,7 2.674,1 

Polonya 2.576,2 2.547,8 2.645,0 

İtalya 2.481,6 2.360,1 2.471,0 

Hindistan 2.290,9 1.974,6 1.817,4 

Beyaz Rusya 2.251,1 1.983,7 1.617,1 

Almanya 1.644,9 1.603,7 1.590,6 

Macaristan 1.510,2 1.557,0 1.510,2 

İspanya 1.539,0 987,7 1.166,6 

Hollanda 829,9 1.041,3 1.106,1 

Kazakistan 2.459,3 2.120,1 1.073,2 

Suudi Arabistan 926,4 782,1 1.031,4 



Çek Cum. 707,0 823,7 772,6 

Moldova 822,7 903,3 743,8 

Irak 872,3 767,8 710,6 

İran 1.164,7 793,9 703,4 

Slovakya 672,6 752,7 670,6 

Polonya 1.014,8 889,8 668,0 

DÜNYA TOPLAMI 68.694,5 63.320,5 53.913,3 

Başlıca Ülkeler İtibarı ile İthalat (Milyon Dolar) 

Yıllar 2012 2013 2014 

Rusya Fed. 27.418,3 23.244,0 12.678,7 

Çin 7.899,6 7.903,2 5.408,9 

Almanya 6.807,1 6.772,7 5.360,1 

Beyaz Rusya 5.068,6 3.605,3 3.971,1 

Polonya 3.567,1 4.074,1 3.067,3 

ABD 2.914,3 2.770,4 1.931,9 

İtalya 2.235,2 2.087,3 1.509,5 

Macaristan 1.159,5 1.400,6 1.463,9 

Türkiye 1.951,9 1.852,9 1.298,2 

Fransa 1.667,2 1.730,6 1.267,3 

Litvanya 911,9 966,7 1.032,2 

Romanya 929,7 897,2 847,3 

Hollanda 1.122,0 1.062,3 763,6 

İngiltere 1.149,5 1.132,4 691,7 

Çek Cum. 1.246,7 999,4 687,7 

Hindistan 1.020,7 838,6 656,4 

Japonya 1.197,8 985,0 612,6 



İspanya 746,7 863,4 607,3 

Avusturya 733,4 968,6 606,3 

Norveç 380,4 362,0 587,7 

DÜNYA TOPLAMI 84.656,7 76.986,0 54.381,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE 
VERGİLER 
Dış Ticaret Politikası 

Ukrayna, 16 Mayıs 2008 tarihinde Dünya Ticaret Örgütü’ne üye olmuştur. 

Ukrayna AB ile imzaladığı Ortaklık Anlaşması çerçevesinde AB ile Serbest Ticaret 
Anlaşması imzalanmasına yönelik görüşmeler devam etmektedir. 

Tarifeler ve Diğer Vergiler 

4 Aralık 2010 tarihinde yürürlüğe giren yeni vergi mevzuatı birçok alanda 
değişiklikler getirmektedir. 2014 yılında kadar kademeli olarak, kurumlar vergisi % 
25’ten % 16’ya, KDV’nin % 20’den %17’ye düşürülecektir. Önceki mevzuata göre 
yürürlükteki vergilerin iki katı vergi ödemek durumunda olan yabancı uyruklu 
kişiler bundan böyle Ukrayna vatandaşlarıyla aynı vergi oranlarına tabi oalcaklardır. 

Yeni vergi yasası birçok alanda olumlu değişiklikler getirse de bazı olumsuz 
uygumlalar halen devam etmektedir. Örneğin; ürün, iş, hizmet ve ticari marka 
tanıtım masrafları ile yeni iş kurulumu ve yatırım sırasında yapılan bir çok harcama 
(inşaat, ekipman alımı vs.) sırasında ödenen KDV’ler vergiden düşülememekte; 
Ukraynalı olmayan firmalara ödenen, şerefiye, danışmanlık, reklam, pazarlama ve 
mühendislik ücretleri ise sınırlı bir şekilde vergiden düşülebilmektedir. 

İthalat işlemleri sırasında alınan vergiler: gümrük değeri üzerinden veya ölçü birimi 
(kg, adet, çift vb.) üzerinden alınan Gümrük Vergisi, Özel Tüketim Vergisi (sadece 
özel tüketim vergisine tabi olan mallar için), gümrük değeri üzerinden alınan Katma 
Değer Vergisi ve gümrük işlemleri için alınan ücretlerdir. 

Sigara ve diğer tütün mamulleri, kahve, alkollü içkiler, çikolata, havyar ve otomobil 
ile ithal edilen araba lastiği, petrol ürünleri, video ve kameralar, müzik setleri, 
televizyon, av tüfekleri, mücevherat, kürk ve deri giyim eşyası gibi mallardan 
değişen oranlarda Tüketim Vergisi alınmaktadır. 

Tüketim vergisi alkol ve alkollü içecekler, tütün mamulleri, otomobiller ve petrol 
mamülleri ithalatında uygulanmaktadır. Ukrayna gümrük tarife cetveli yaklaşık 
11.000 kalemden oluşmaktadır. Gümrük vergilerinin büyük kısmı ad valorem (değer 
üzerinden) olarak uygulanmakta, bununla birlikte 1.655 tarife pozisyonu için özel ve 
birleşik tarifeler uygulanmaktadır. Bu özel tarifelerin yaklaşık olarak üçte biri 
Ukrayna’da üretilmekte olan tarımsal ürünlerin ithalatında uygulanmaktadır. 
Hububat, kümes hayvanları, şeker ve bir kısım sebzeler bu şekilde korunmakta olan 
ürünlerden bazılarıdır. 

Malın Gümrüklenmiş Değeri = Malın değeri + Tüketim Vergisine Tabi ise Tüketim 
Vergisi + Gümrük Vergisi + Bu Toplam üzerinden %20 KDV. 

Ukrayna Bakanlar Kurulu’nun, Ukrayna vatandaşları ve yabancılar tarafından 
Ukrayna’ya getirilen eşyayla ilgili olarak aldığı karara göre, gerçek kişiler tarafından 
refakatlı bagajda (sözlü şekilde beyan edilirse) ve refakatsız bagajda ve vatandaş 



adreslerine uluslararası posta gönderileri ile gönderilen gümrük değeri 200 Avro'yu 
ve ağırlığı 50 kg'ı geçmeyen malların, Ukrayna gümrük sahasına getirilmesi vergiye 
tabi bulunmamaktadır. 

Tarımsal ve hayvansal menşeli bazı gıda mamüllerinin toplam 50 $’ı aşmamak 
şartıyla yolcu beraberinde eşya olarak gümrüksüz ithaline izin verilir. 

Gümrük giriş kapılarında, değeri 100 $’ı aşmayan mal ve diğer eşyalarla ilgili 
gümrük işlemlerinin yapılması için ücret alınmaz: Değeri 100 ila 1 000 $ arasında 
olan mal ve diğer eşyalarla ilgili gümrük işlemleri için 5 $ karşılığı ücret alınır. Malın 
gümrük değerinin 1 000 $’ı aşması halinde, toplam 1 000 $’ı aşmamak üzere gümrük 
değerinin %0,2’si nispetinde ücret alınır. 

Ukrayna’dan transit olarak geçen gümrük vergisi ve resimleri toplamı 50 000 $’ı aşan 
mallar, Ukrayna’yı terkedeceği gümrük kapısına kadar Ukrayna güvenlik 
birimlerinin refakatinde gönderilir. Bu refakat işlemi için yaklaşık 2 000 $ masraf ve 
harcırah talep edilmektedir. 

Ukrayna’dan transit olarak geçen yük taşıtlarının giriş gümrük müdürlüklerine, 
taşıdıkları malların her çeşidi için ayrı beyanname vermeleri gerekir. Aksi takdirde 
haklarında eksik beyan veya kaçakçılık suçlaması ile hukuki soruşturma başlatılır.  

Tarife Dışı Engeller 

Ukrayna dışında üretilen bir mamülün Ukrayna’ya ithalinde her sevkiyat için 
ithalatçı firma tarafından standart sertifikası alınabileceği gibi, gümrük makamlarına 
ibraz edilmek üzere üretici firma tarafından 1 veya 3 yıl süre ile geçerli sertifika da 
alınabilmektedir. Bu sertifikalardan bir yıl geçerli olanı, üretim koşulları ve bu 
koşullarla üretilen mamülün GOST Ukrayna standardlarına uygunluğu incelenerek 
verilir. Üç yıl için geçerli olan sertifika ise kalite sistemi ve denetimi incelenerek 
verilir. Bu incelemeler, ilgili üretici firmanın Ukrayna Devlet Düzenleme ve Tüketici 
Politikaları Komitesine veya bu Komiteye bağlı birimlere yapacakları başvuru 
üzerine ilgili ülkeye uzman gönderilerek yapılır. 

Başvuru yapılırken, başvuru formunun İngilizce ve Rusça doldurulduktan sonra 
başvuru formu ile birlikte üretici firma tarafından üretilen mamüllerle ilgili genel 
bilgileri içeren (firmanın adı ve adresi, çalışan işçi sayısı, üretim metodu, üretilen 
mamülün cinsi ve markası, üretilen mamülün çeşitleri, mamülün içerdiği maddeler, 
kalite değerlendirme bölümünde kaç kişi çalıştığı, varsa kalite belgesi, eğer kalite 
belgesi alınmamış ise hangi kalite standardına göre kalite denetiminin yapıldığı gibi 
ürün hakkındaki genel tanıtıcı bilgiler) beyan ve dökümanların eklenmesi ve bir üst 
yazıyla birlikte belirtilen adrese faks ile gönderilmesi gerekmektedir. 

İhraç ürünlerinin Ukrayna’ya yapılan ithalatında bir yıl geçerli uygunluk belgesi 
alınması için müracaat edilecek laboratuvar adresi aşağıda belirtilmektedir. 

Başvuruyu müteakiben sözkonusu laboratuvarca yapılacak ön inceleme sonucu 
firmaya bildirilmekte, söz konusu laboratuvar ile yapılacak sözleşme sonrasında 
Türkiye’de yerinde inceleme yapmak üzere ekspertiz gönderilmektedir. 

Uzmanların yol, konaklama ve iaşe giderleri başvuru sahibi firmaya ait ekspertiz 
ücreti, inceleme yapılacak üretim yerinde çalışan işçi sayısına göre belirlenmektedir. 



Fabrikada ürün konusunda yapılacak inceleme için anılan kuruluşa ödenecek ücret, 
malın cinsine, çeşidine ve yatırımın büyüklüğüne göre 3.000-10.000 ABD Doları 
arasında değişmektedir. 

Ukrayna’da standartların geliştirilmesi ve karşılıklı olarak tanınması konusundaki 
çalışmalar son yıllarda hız kazanmış bulunmakla birlikte, standartlar alanındaki 
belirsizlik ve uygulamalar ticarette bir takım sorunlara yol açabilmektedir. Mevcut 
uygulamada, Ukrayna makamları şayet bir standarda uyum Ukrayna’nın imzalamış 
olduğu uluslararası bir anlaşma ile zorunlu kılınmamış ise, yabancı uygunluk 
sertifikalarını kabul etmemektedirler. Ukrayna standardizasyon kuruluşu olan Derzh 
SpozhyvStandart 106 akredite ürün sertifikalandırma organına sahip bulunmaktadır. 
Diğer taraftan Ukrayna’da kar amaçlı çalışan pek çok sertifika kuruluşu 
bulunmaktadır. Pek çok ürün için yerel ve bölgesel yetkililer ile belediyelerin farklı 
belgeler talep etmesi sistemi karmaşık hale getirebilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÜRKİYE İLE TİCARET 
Genel Durum 

2014 yılı değerlerine göre Türkiye'nin Ukrayna'ya ihracatı 1,7 milyar dolar bu 
ülkeden ithalatı ise 4,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. 

2013 yılı dış ticaret değerlerine göre Türkiye’nin Ukrayna’ya ihracatı 2,2 milyar dolar, 
toplam dış ticaret hacmi ise 6,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Aynı 
dönemde Türkiye’nin Ukrayna’dan ithalatı 4,6 milyar dolar olmuştur. 

2012 yılında Türkiye-Ukrayna arasındaki dış ticaret hacmi 6,2 milyar dolar olarak 
gerçekleşmiş, Türkiye’nin ihracatı ise 1,8 milyar dolar olmuştur. Bu dönemde 
Türkiye’nin Ukrayna’ya ihracatı bir önceki yıla artış göstererek 1,83 milyar dolar 
olmuş ithalat ise bu dönemde düşüş göstererek 4,3 milyar dolar olarak 
gerçekleşmiştir. 2012 yılında Türkiye’nin verdiği dış ticaret açığı ise önceki yıla göre 
% 16’lık bir düşüş göstererek 2,5 milyar dolar olmuştur. 

2011 yılında ise Türkiye-Ukrayna arasındaki ticaret hacmi 6,5 milyar dolar seviyesini 
aşarken ithalat bu dönemde 4.8 milyar dolar, ihracat 1,7 milyar dolar olmuştu. 
İthalatın ihracatı karşılama oranı % 35 seviyelerindeydi.  

Yıllar İhracat İthalat İkili Ticaret 
Hacmi 

İkili Ticaret 
Dengesi 

İhracatın 
İthalatı 

Karşılama 
Oranı (%) 

2010 1.262 3.830 5.092 -2.568 33,0 

2011 1.731 4.811 6.542 -3.080 35,9 

2012 1.830 4.392 6.223 -2.562 41,6 

2013 2.191 4.515 6.706 -2.324 48,5 

2014 1.730 4.272 6.002 2.542 40,5 

Türkiye’nin Ukrayna’ya İhracatında Başlıca Ürünler (dolar) 

Gtıp 
Kodu Gtıp Adı 2012 2013 2014 

0805 Turunçgiller 
(Taze/Kurutulmuş) 99.816.711 156.123.767 100.414.886 

6006 Diğer Örme Mensucat 50.631.628 70.062.700 82.860.870 

5407 Sentetik Filament İpliklerinden 
Dokunmuş Mensucat 24.746.392 52.857.404 58.383.366 



6110 Kazak, Süveter, Hırka, Yelek Vb. 
Eşya (Örme) 24.622.579 47.783.577 54.895.044 

6109 
Tişörtler, Fanilalar, Atletler, 
Kaşkorseler Ve Diğer İç Giyim 
Eşyası (Örme) 

22.698.339 39.347.154 38.076.645 

8703 

Binek Otomobilleri Ve Esas 
İtibariyle İnsan Taşımak Üzere 
İmal Edilmiş Diğer Motorlu 
Taşıtlar (Yarış 

78.889.623 71.193.155 33.836.102 

7113 

Mücevherci Eşyası Ve Aksamı 
(Kıymetli Metallerden Veya 
Kıymetli Metallerle Kaplama 
Metallerden) 

58.553.890 38.939.126 30.015.322 

6203 

Erkekler Ve Erkek Çocuk İçin 
Takım Elbise, Takım, Ceket, 
Blazer, Pantolon, Tulum Ve Şort 
(Yüzme Kıy 

26.252.977 29.329.890 29.572.240 

6204 

Kadınlar Ve Kız Çocuk İçin 
Takım Elbise, Takım, Ceket, 
Blazer, Elbise, Etek, Pantolon 
Etek, Vb.(Yüzm 

16.236.484 19.643.548 27.741.058 

5804 
Tüller Ve Diğer Mensucat, 
Parça, Şerit Veya Motif Halinde 
Dantel 

16.204.875 17.141.796 24.634.114 

0702 Domates (Taze/Soğutulmuş) 26.009.554 30.249.803 24.498.506 

6103 

Erkekler Ve Erkek Çocuklar İçin 
Takım Elbise, Takım, Ceket, 
Blazer, Pantolon, Tulum Ve Şort 
(Örme)(Y 

2.255.163 33.259.457 24.433.852 

8536 

Gerilimi 1000 Voltu Geçmeyen 
Elektrik Devresi Teçhizatı 
(Anahtarlar, Röleler, Sigortalar, 
Fişler, Ku 

35.713.025 38.852.543 23.578.099 

3920 Plastikten Diğer Levha, Plaka, 
Şerit, Film, Folye (Gözeneksiz) 33.181.799 30.983.139 23.460.354 

7322 

Demir Veya Çelikten Elektriksiz 
Merkezi Isıtmaya Mahsus 
Radyatör, Motorlu Hava 
Püskürtücüler, Bunlar 

37.012.062 33.171.715 21.660.542 



8418 
Buzdolapları, Dondurucular Ve 
Diğer Soğutucu Ve Dondurucu 
Cihazlar Ve Isı Pompaları 

21.298.300 30.830.027 21.323.526 

6108 

Kadın Ve Kız Çocuk İçin 
Kombinezon, Jüp Veya Jüpon, 
Slip Ve Külot, Gecelik, Pijama, 
Lizöz, Bornoz Vb 

8.324.613 17.220.975 21.101.808 

2710 
Petrol Yağları Ve Bitümenli 
Minerallerden Elde Edilen 
Yağlar 

33.301.552 19.778.762 20.469.806 

5702 

Dokunmuş Halılar Ve 
Dokumaya Elverişli 
Maddelerden Diğer Yer 
Kaplamaları 

34.810.916 33.609.370 19.096.997 

8302 

Adi Metallerden Donanım, 
Tertibat Vb. Eşya (Mobilya, 
Kapı, Pencere, Bavul, Askılık Vb 
İçin) 

27.316.396 18.805.057 18.994.145 

Toplam   1.829.195.018 2.189.244.511 1.730.087.438 

 Türkiye’nin Ukrayna’dan İthalatında Başlıca Ürünler (dolar)  

Gtıp 
Kodu Gtıp Adı 2012 2013 2014 

7207 Demir Veya Alaşımsız Çelikten 
Yarı Mamuller 842.047.047 1.021.989.319 948.094.136 

7208 

Demir Veya Alaşımsız Çelikten 
Yassı Hadde Ürünleri (Genişlik 
>= 600 Mm) (Sıcak 
Haddelenmiş) (Kaplanm 

506.957.010 519.244.746 447.762.761 

7204 

Dökme Demirin, Demirin Veya 
Çeliğin Döküntü Ve Hurdaları 
Veya Bunların Eritilmesi İle 
Elde Dilmiş Kü 

182.419.141 98.397.708 308.210.502 

7202 Ferro Alyajlar 204.759.543 192.204.484 264.572.077 

1512 

Ayçiçeği, Aspir, Pamuk 
Tohumu Yağları Ve Bunların 
Fraksiyonları (Kimyasal Olarak 
Değiştirilmemiş) 

333.930.509 353.119.932 243.232.976 



3102 Azotlu Mineral Veya Kimyasal 
Gübreler 275.549.769 340.754.991 212.041.525 

7201 
Dökme Demir (Pik Demir) Ve 
Aynalı Demir (Kütle, Külçe, 
Blok Veya Diğer İlk Şekillerde) 

404.660.257 252.806.069 197.906.008 

2701 
Taşkömürü; Taşkömüründen 
Elde Edilen Briketler, Topak 
Vb. Katı Yakıtlar 

170.040.418 139.715.794 190.358.150 

1201 Soya Fasulyesi 71.843.668 76.838.968 178.854.623 

2601 Demir Cevherleri Ve 
Konsantreleri 96.003.457 266.898.286 143.214.864 

7213 
Demir Veya Alaşımsız Çelikten 
Filmaşin (Sıcak Haddelenmiş, 
Kangal Halinde) 

40.813.700 63.742.718 102.568.832 

2302 
Hububat Ve Baklagillerin 
Kepek, Kavuz Ve Diğer 
Kalıntıları 

54.540.107 85.990.319 90.271.234 

4407 Uzunlamasına Kesilmiş, 
Biçilmiş Ağaç; Kalınlık > 6 Mm 54.384.916 60.313.379 85.421.850 

7209 

Demir Veya Alaşımsız Çelikten 
Yassı Hadde Mamulleri 
(Genişliği > 600 Mm, Soğuk 
Haddelenmiş, Kaplanma 

42.785.402 68.026.214 85.190.535 

1003 Arpa 1.105.794 6.994.537 83.227.175 

2814 Saf Amonyak Veya Amonyağın 
Sulu Çözeltileri 81.437.835 55.838.011 79.313.886 

2306 
Bitkisel Yağların Üretiminden 
(23.04-05' Hariç)Arta Kalan 
Küspe Ve Katı Atıklar 

52.812.412 42.636.682 76.564.328 

4403 Yuvarlak Ağaçlar 94.388.684 63.940.948 59.950.912 

1001 Buğday Ve Mahlut 40.785.495 43.952.992 45.227.712 

3206 
Diğer Boyayıcı Maddeler , 
Lüminofor Olarak Kullanılan 
İnorganik Ürünler 

37.100.446 34.625.147 34.055.783 

Toplam   4.394.199.797 4.516.332.838 4.272.768.622 



İki Ülke Arasındaki Anlaşma ve Protokoller 

Türkiye ile Ukrayna arasındaki ticari ilişkilerin temel dayanağı. Türkiye ile Ukrayna 
arasında 4 Mayıs 1992 tarihinde imzalanan ve 20 Nisan 1994 tarihinde yürürlüğe 
giren Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasıdır. 

Söz konusu Anlaşma çerçevesinde kurulmuş bulunan Türkiye-Ukrayna Karma 
Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı 25-27 Kasım 1996 tarihlerinde Ankara'da 
yapılmış. II. Dönem Toplantısı 13-16 Aralık 2000 tarihlerinde Kiev'de. III. Dönem 
Toplantısı ise 29 Ocak-1 Şubat tarihlerinde Ankara’da yapılmıştır. 

Türkiye-Ukrayna Karma Ekonomik Komisyonu IV. Dönem Toplantısı 2004 yılı Şubat 
ayında Kiev’de düzenlenmiştir. Komisyonun V. Dönem Toplantısı ise Ukrayna 
Devlet Başkanı Victor Yuşenko’nun ülkemize gerçekleştirdiği resmi ziyaret 
esnasında 4-6 Haziran 2005 tarihinde Ankara’da düzenlenmiştir. Türkiye-Ukrayna 
Karma Ekonomik Komisyonu VI. Dönem Toplantısı 27-29 Mart 2007 tarihlerinde 
Kiev’de düzenlenmiştir. 

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması. 30 Mayıs 1994 tarihinde Kiev'de 
imzalanmış ve 27 Ocak 1995 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması ile Çifte Vergilendirmenin 
Önlenmesi Anlaşması. Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın 27-29 Kasım 1996 tarihlerinde. 
Türkiye'ye ziyaretleri esnasında Ankara'da imzalanmıştır. 

Söz konusu anlaşmaların yürürlüğe girmesiyle birlikte iki ülke arasındaki ticari ve 
ekonomik ilişkilerin hukuki çerçevesi tamamlanmış bulunmaktadır. 

İlki 1991 yılı Mart ayı içinde dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından 
gerçekleştirilen Ukrayna'ya en üst düzeydeki resmi ziyaretler. müteakip yıllarda 
karşılıklı olarak devam etmiş ve gerek Cumhurbaşkanları gerekse Başbakanlar ve 
Bakanlar seviyesindeki resmi ziyaretler sırasında iki ülke yöneticileri siyasal. sosyal. 
askeri ve kültürel alanlarda olduğu gibi ticari ve ekonomik alanda da birçok anlaşma 
ve protokole imza atarak her alandaki işbirliğinin gelişebilmesi için yasal zemini 
oluşturmuşlardır. 

Ukrayna Cumhurbaşkanı Leonid Kuchma'nın 22-24 Kasım 2000 tarihlerinde 
Türkiye'yi resmi ziyaretleri sırasında; Türkiye-Ukrayna Ortak Bildirisi; T.C. 
Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Nükleer Kazaların Erken Bildirimi 
ve Nükleer Tesislere İlişkin Anlaşma; Türkiye ile Ukrayna Arasında Hukuki 
Konularda Adli Yardımlaşma ve İşbirliği Anlaşması; T.C. Adalet Bakanlığı ile 
Ukrayna Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokol; T.C. Sağlık Bakanlığı 
ile Ukrayna Sağlık Bakanlığı Arasında İlaç ve Ezcacılık Alanında İşbirliğine İlişkin 
Protokol; T.C. Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Askeri-Teknik Alanda 
Bilgi ve Belgelerin değişimi Anlaşması; T.C. Ulaştırma Bakanlığı ile Ukrayna Bilişim 
ve Haberleşme Devlet Komitesi Arasında Posta ve Haberleşme Alanlarında İşbirliği 
Anlaşması; Anadolu Ajansı (AA) ile Ukrayna Milli Haber Ajansı (Ukrinform-
DİNAU) Arasında İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır. 

Türkiye-Ukrayna Yatırım İlişkileri 



Türkiye’nin Ukrayna’daki yatırımları 31/12/2011 tarihi itibariyle 179,2 milyon ABD 
Doları olmuştur. Gıda sektöründe faaliyet gösteren KBF Ülker, GSM operatörü Life 
vb. Türk firmaları üçüncü ülkeler üzerinden yatırımda bulundukları için toplam 
yatırım tutarına dahil edilmemiştir. Bu nedenle gerçekte Türkiye’nin ülkedeki 
yatırım tutarı daha fazladır. Altınbaş Holding’e ait Creditwest ile Fiba Holding’e ait 
CreditEurope bankaları Şubat 2007’de faaliyete geçmiştir. 

Ukrayna'daki firmalarımızın tamamına yakını KOBİ niteliğinde olup, ağırlıklı olarak 
gıda ve içecek, temizlik malzemeleri, hazır giyim, orman ürünleri, maden ve metal, 
inşaat ve inşaat malzemeleri alanında faaliyet göstermektedir. 

2011 yılı başında Jitomir şehrinde EBRD kredisi ile tamamlanan bir MDF tesisinin 
%67’si Kastamonu Entegre tarafindan satın alınarak, ilgili firma Ukrayna’da üretime 
başlamıştır.  

Şişecam firmasının da Harkov’da bir şişe fabrikasını satın aldığı ve 2011 yılının ilk 
yarısında buradaki organizasyonunu tamamladığı bilinmektedir. 

Şubat 2001 de Efes Pilsen Bira Grubu, Ukrayna’nın Odesa şehrinde bulunan 
Chernomor Bira Fabrikası’nın %51 hissesini alarak bu fabrika ile ortak yatırım 
gerçekleştirmiş bulunmaktadır. 2004 yılında Efes Ukrayna’daki pazar payını 
artırmak amacıyla yeni Ukrayna’lı ortak arayışı içine girmiştir. Ancak, daha sonra bu 
kararından vazgeçerek Ukrayna’daki üretimine son vermiştir. Efes Ukrayna pazarına 
Rusya Federasyonu’ndaki fabrikasından ihracat yoluyla mal verecektir. Evyap A.Ş. 
ise 2001 yılında İliçevsk şehrinde sabun üretimi yapmaya başlamıştır. Aynı sektörde 
Beta Temizlik Malzemeleri Dnipropetrovsk şehrinde Olvia Beta firması ile ortak 
yatırım gerçekleştirerek sabun, deterjan, temizlik ürünleri, hijyenik ped üretimi 
yapmaya başlamıştır. 2004 yılında Procter and Gamble bu tesisi satın alarak Ukrayna 
pazarına girmiştir. 

2003 yılı sonlarına doğru Turkcell, DCC isimli Ukrayna firmasının %51’ini 50 milyon 
ABD Dolarına satın alarak Ukrayna cep telefonu pazarına girmiş bulunmaktadır. 
2004 yılı sonlarına doğru Turkcell ‘Life’ markasıyla Ukrayna’da GSM operatörü 
olarak hizmet vermeye başlamıştır. Pazarda yeni bir servis sağlayıcının yer alması ile 
birlikte rekabet artmıştır. Daha önce cep telefonu piyasasında belli bir yer edinmiş 
olan Kievstar ve UMC adlı cep telefonu hizmet vericileri ürünlerini çeşitlendirme 
yoluna gitmişlerdir. 2008 yılı sonu itibariyle Life abone sayısı 11 milyona ulaşmıştır. 
Halihazırda pazarın %20’sini elinde bulundurmaktadır. 

Ukrayna'daki Türk inşaat firmalarının faaliyetleri, Ukrayna'nın içinde bulunduğu 
sermaye yetersizliği nedeniyle istenilen düzeyin gerisinde kalmaktadır. Ukraynalı 
işverenlerin ödemeleri bazen geciktirmesi müteahhit firmalarımız ile sorunlar 
yaşanmasına sebep olmaktadır. Bununla birlikte her geçen gün Ukrayna pazarına ilgi 
duyan firmaların sayısı artmaktadır. 2008 yılı Haziran ayı itibariyle Türk firmalarının 
Ukrayna’da üstlendikleri müteahhitlik hizmetlerinin toplam tutarı 995,2 milyon 
dolardır. Bu tutarın 316,3 milyon dolarlık kısmı tamamlanmıştır. Bu çerçevede, 678,9 
milyon dolarlık taahhüt işi devam etmektedir. Devam eden işler arasında konut, iş 
merkezi, otel, stadyum, köprü ve yol inşaatı yer almaktadır. Buna karşın, 2008 yılı 
sonunda meydana gelen küresel kriz neticesinde krizin en çok etkilediği ülkelerin 



başında gelen Ukrayna’da özellikle inşaat sektöründe büyük bir durgunluğa girilmiş 
ve mevcut başlamış bir çok iş finans eksikliğinden dolayı durdurulmuştur. 

Ukrayna’da Türk firmaları tarafından üstlenilen belli başlı projeler arasında köprü 
inşaatı (Doğuş Grubu), stadyum inşaatı (ENKA) ile çeşitli otel, iş merkezi ve konut 
inşaatları yer almaktadır. Kiev Uluslar arası Havalimanı İnşaatı (Japon kredisi ile 
Doğuş Grubu) havalimanının yapılacağı bölgedeki yönetimin ortaya koyduğu 
sözleşme dışı bir takım talepler dolayısıyla bir türlü başlayamamıştır. 

İki Ülke Arasındaki Ticarette Yaşanan Sorunlar 

27 Mart 2007 tarihinde Ukrayna'nın Türkiye menşeli ev tipi buzdolaplarına yönelik 
açmış olduğu anti-damping soruşturması neticesinde 7 Şubat 2008 tarihinden 
itibaren % 97,7 oranında anti-damping vergisi yürürlüktedir. 

Ukrayna, Türk menşeli düz cam (27.08.2009), sivil hava taşıtlarında kullanılanlar 
dışındaki buzdolabı ve dondurucular (06.05.2010) ile petrol yağ ve gazlarına 
(29.01.2011) yönelik olarak korunma önlemleri sorulturması açmıştır. İlgili 
soruşturmalar devam etmektedir. 

İki Ülke Arasındaki Müteahhitlik İlişkileri 

Ukrayna'daki Türk inşaat firmalarının faaliyetleri, Ukrayna'nın içinde bulunduğu 
finansal sıkıntılar nedeni ile yeterli seviyeye ulaşamamıştır. Finansal yetersizlikler 
müteahhit firmalarımız ile Ukraynalı işverenler arasında zaman zaman sorunlar 
yaşanmasına sebep olmaktadır. Buna rağmen Ukrayna pazarına ilgi duyan 
firmaların sayısı giderek artmaktadır. 2008 yılı Haziran ayı itibarı ile Türk 
firmalarının Ukrayna’da üstlendikleri müteahhitlik hizmetlerinin toplam tutarı 995,2 
milyon $’dır. Bu tutarın 316,3 milyon $’lık kısmı tamamlanmıştır. Bu çerçevede, 678,9 
milyon $’lık taahhüt işi devam etmektedir. Devam eden işler arasında konut, iş 
merkezi, otel, stadyum, köprü ve yol inşaatı yer almaktadır. 2008 yılı sonunda 
başlayan küresel mali kriz Ukrayna’da özellikle inşaat sektöründe büyük bir 
durgunluğa neden olmuş ve devam etmekte olan çok sayıda iş finans eksikliğinden 
dolayı durdurulmuştur.  

Ukrayna’da Türk firmaları tarafından üstlenilen belli başlı projeler arasında köprü 
inşaatı (Doğuş Grubu), stadyum inşaatı (ENKA) ile çeşitli otel, iş merkezi ve konut 
inşaatları yer almaktadır. Kiev Uluslararası Havalimanı İnşaatı (Japon kredisi ile 
Doğuş Grubu) projesine ilişkin inşaat ihalesini Türk Doğuş-Alarko-YDA Ortaklığı 
2008 yılı Eylül ayında kazanmıştır. Kiev Borispol Havaalanı'nın D Terminali'nin 
inşaatına ilişkin anlaşma için Japon Uluslararası İşbirliği Bankası'nın (JBIC) 180 
milyon dolarlık kredisinden yararlanılmıştır. Ukrayna'nın Euro-2012 Futbol 
Şampiyonası'na evsahipliğine hazırlığı çerçevesindeki en önemli projelerden biri olan 
ve Doğuş-Alarko-YDA Ortaklığı tarafından yürütülen Kiev Borispol Havaalanı'nın D 
Terminali inşaatı 27 Aralık 2011 tarihi itibariyle tamamlanmış ve düzenleme 
çalışmaları sürdürülmektedir. 

2012 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın (Euro 2012) Ukrayna-Polonya ev sahipliğinde 
yapılacak olması önümüzdeki dönemde Türk müteahhitlik firmaları için yeni iş 
imkanları doğabileceği anlamına gelmektedir 



PAZAR İLE İLGİLİ BİLGİLER 
Dağıtım Kanalları 

Ukrayna pazarına ilgi duyan firmalarımızın bu dönemde Ukrayna’daki dağıtım 
ağlarını gözden geçirmeleri ve güçlendirmeleri, gelişen pazarda yerlerini 
sağlamlaştırmaları açısından önem taşımaktadır. Yine firmalarımızın pazardaki 
konumlarını iyi tespit ederek, marka ya da ürünü rakiplerinden farklı kılacak 
çalışmalarla mallarını pazara sunmaları, malın katma değerini yükseltecektir. 

Ukrayna’da tüm sektörler gözönüne alındığında ticaret yapan firmaların genelde 
işletme sermayesinin düşük olduğu ortaya çıkmaktadır. Ukrayna içinde faaliyet 
gösteren toptancıların tercihi gümrüklenmiş malları almak, yani bir başka deyişle 
ihracatçının kendi bulunduğu yerde ithalat işlemleri ile uğraşmadan ithal ürünlere 
erişmektir. Ayrıca, toptancılar ve ithal mal satan Ukrayna firmaları, işletme 
sermayeleri az olduğu için, diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, küçük partiler halinde 
mal almaktadırlar. 

İhracatı amaçlayan firmaların Ticaret Müşavirliği’nden aldıkları adreslere ürünlerini 
tanıtıcı Ruşca ya da Ukraynaca bir mektup göndermeleri ve bu mektubu yine aynı 
dillerde hazırlanmış kataloglarla desteklemeleri ilk irtibatın kurulmasında büyük 
önem taşımaktadır. Ukrayna’da resmi dil Ukraynaca olmakla birlikte ticari 
işlemlerde ve günlük hayatta Rusca kullanılmaktadır. İngilizce dilinin ticari 
iletişimde yeri pek bulunmamaktadır. Firmaların yaptıkları sözleşmelerde geçerli 
olan dil Ukraynaca ya da Rusçadır. Herhangibir uyuşmazlık durumunda diğer 
dillerde yazılan sözleşmelerin bir hükmü bulunmamaktadır. Bu nedenle, 
sözleşmelerin Ukraynaca veya Rusça metinlerinin çok iyi incelenmesi gerekmektedir. 

İhracatçı firmaların Ukrayna’da yerleşik firmalarla irtibat ile eşzamanlı olarak 
yapabilecekleri diğer bir faaliyet ise ürünleri ile ilgili milli katılım organizasyonu 
düzenlenen veya bireysel olarak Ukrayna’daki uluslararası fuarlara katılmaktır. 
Fuarlara katılım esnasında irtibat kurulan firmalar fuar standına davet edilerek ya da 
yerel firmalar ziyaret edilerek ticari ilişkilerin geliştirilmesi mümkün bulunmaktadır. 
Ancak, fuarlara katılımdan sonra veya firmalara e-posta yoluyla ürün bilgisi 
gönderildikten sonra Ukrayna firmalarından hemen cevap alınamayabilmektedir. Bu 
konuda biraz sabırlı olunmasında yarar vardır. 

İhracatçı firmaların ilk ihracat bağlantıları esnasında genelde küçük deneme 
miktarları ile pazara girmeleri, ticaret ortaklarının güvenilirliğini sınama ve pazarı 
daha iyi tanıyıp, malı ve satış şartlarını buna göre değiştirme imkanı verecektir. 

Ukrayna’da ticaret yapan firmaların önemli bir bölümü akreditif kullanmak 
istememektedirler. Bu nedenle ithalatçının güvenilirliği önem kazanmaktadır. Ticaret 
Müşavirliği’nce, Müşavirliğe başvuran ihracatçı firmaların ihracat yapacakları 
firmaların bulundukları bölgedeki Ticaret ve Sanayi Odası’na üye olup olmadıkları, 
ilgili Odalar nezdinde araştırılmaktadır. Ancak, Ukrayna’da Odalara üyelik 
zorunluluğu bulunmadığından Odaların üye sayıları çok düşüktür. Ayrıca Odaların 
üyeleri arasında da ticari teamüllere uygun hareket etmeyen firmalar olabilmektedir. 



Ukrayna pazarında kalıcı olmak isteyen ihracatçıların belli bir kaliteden ödün 
vermeden malı Ukrayna’da alıcılara teslim edebilmeleri rakiplerinin önünde yer 
almalarını sağlayacaktır. Bu nedenle, firmaların burada bir depo ve tanıtım mağazası 
kurarak ve göreceli olarak küçük miktarlarda alım yapan yerel toptancıların ya da 
perakendeci firmaların stok ve gümrükleme maliyetlerinin de bir kısmını üstlenerek, 
malları pazarlamaları uygun bir yöntem olacaktır. Rekabet nedeniyle karşılaşılması 
muhtemel sorunları en aza indirmek amacıyla özelikle aynı mal grupları yerine 
birbirini tamamlayan mal gruplarını üretip satan ihracatçıların Ukrayna’da ortak 
depo ve tanıtım mağazası kurmaları işletme maliyetlerini önemli oranda azaltacaktır. 

Ukrayna’da iş görüşmelerinin somut bir amacı olmalıdır. Bir başka deyişle yalnızca 
tanışmak amacı ile iş görüşmesi yapılması yerine, görüşmenin amacı iş ile ilgili 
somut bir teklif getirilmesi olmalıdır. Görüşmelerde verilebilecek en iyi hediye ise 
gelinen ülkeye özgü bir hediyelik eşya olabilir. 

Türkiye'den yapılan ithalatta ve Türkiye'ye yapılan ihracatta ucuz olması nedeniyle 
çoğunlukla denizyolu olmak üzere karayolu ve uçak kargosu da kullanılmaktadır. 

Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları 

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları: Ukrayna 1993’ten bu yana buluşlar, endüstriyel 
dizaynlar, tohumlar, sığır yetiştiriciliği vb. üzerine patentlerle ilgili yasal 
düzenlemeler yanında markalar, telif hakları ve düzenlemeleri yapmıştır. 

Paris ve Madrid Birliklerine üye olan Ukrayna, Patent İşbirliği Anlaşması ile Evrensel 
Telif Hakları Konvansiyonuna taraftır. Edebi ve Sanatsal Eserlerin korunmasına dair 
Bern Konvansiyonunu da onaylamıştır. 

 


