
 

 



 

İHRACAT NEDİR? 
İhracat, bir ülke sınırları içerisinde serbest dolaşımda bulunan (bu ülkede yetişen, 
üretilen veya başka ülkelerden ithal edilmiş) malların ve hizmetlerin başka ülkelere 
satılması/gönderilmesi anlamına gelir.  

NASIL İHRACATÇI OLUNUR?  

İhracatçı olabilmenin tanımı: İhraç edeceği mala göre ilgili İhracatçı Birlikleri Genel 
Sekreterliğine üye olan, vergi numarasına sahip gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel 
kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine 
istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıklarıdır.  

İhracatçı olmak için herhangi bir belge veya izin sertifikası sahibi olmak 
gerekmemektedir.  

Öncelikle iştigal sahası ihraç edilecek ürün olan bir ihracatçı birliğine üye olunması 
gerekmektedir. İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olmak isteyenlerden, tek 
vergi numarası sahibi olduğunu tevsik eden belgeler, noterden tasdikli imza 
sirküleri, tüzel firmalar için Ticaret Sicil Gazetesi, tüzel kişilik statüsüne sahip 
olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf 
yapma yetkisi tanınan ortaklıklar için durumlarını belirtir ortaklık sözleşmesi 
istenmektedir. Üyelik işlemini gerçekleştirenler, İhracat Yönetmeliği ve uygulama 
Tebliğlerine uygun olarak ihracatlarını gerçekleştirmektedir. Ürünün ihracından 
önce gümrük beyannamelerinin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından 
kayda alınması gerekir. Üye olunacak İhracatçı Birliğinin iletişim bilgileri Türkiye 
İhracatçılar Meclisi (TİM) web sitesinden (www.tim.org.tr) temin edilebilir.  

Diğer taraftan, ihracatın gerçekleştirilmesi için düzenlenmesi gereken belgeler ve 
yapılması gereken işlemler ihracat şekline, ihracat yapılacak ülkeye ve ihraç edilecek 
ürüne, ithalatçı firmanın isteklerine göre değişmektedir.  

o GTİP Kod Numarası Belirleme  

GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli) kodu, Gümrük belgelerinde 
kullanılan bir kod numarası olup, gerçekte ilgili ürünün tüm dünyadaki kimlik 
numarası olarak kullanılmaktadır.  

www.resmigazete.gov.tr adresinin “Gelişmiş Arama” alt başlığından, 28513 
numaralı Resmi Gazete numarasını girerek, 2012/4074 karar sayılı “İstatistik 
Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli Hakkında Karar” 
bölümüne ulaşılmaktadır.  

o Dış Ticaret Mevzuatı  

http://www.tim.org.tr/
http://www.resmigazete.gov.tr/


 

İhracat mevzuatına ilişkin detaylı bilgiye, Ekonomi Bakanlığı web sitesi İhracat 
sayfasında yer alan Mevzuat başlığından ulaşılmaktadır.  

o Destek Programları  

Destek Programlarına ilişkin detaylı bilgiye, Ekonomi Bakanlığı web sitesi 
İhracat sayfası üzerinde yer alan İhracat Destekleri bölümünden ulaşabilirsiniz.  

İHRACAT TÜRLERİ 

o Genel Esaslar  

İhracat işleminin başlaması için ihracatçıların, İhracatçı Birlikleri Genel 
Sekreterliğine onaylattıkları gümrük beyannamesi ile ihracatın yapılacağı 
gümrük idaresine başvurmaları gerekir.  

o Ön İzne Bağlı İhracat  

İhracı uluslararası anlaşma, kanun, kararname ve ilgili sair mevzuat uyarınca 
belli bir merciin ön iznine bağlı malların ihracatında, ilgili mercilerden ön izin 
alındıktan sonra ihracat mevzuatı hükümleri uygulanmak suretiyle 
yapılmaktadır.  

o Kayda Bağlı İhracat  

İhracı kayda bağlı mallar, Müsteşarlıkça yayımlanacak Tebliğ ile belirlenir. 
Kayda Bağlı Mallar listesi  kapsamındaki malların ihracından önce gümrük 
beyannamelerinin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kayda alınması 
gerekir. İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kayda alınmış gümrük 
beyannamesinin gümrük idarelerine sunulma süresi, İhracatçı Birlikleri Genel 
Sekreterliğinin onay tarihinden itibaren uzatılmamak üzere otuz gündür. 
Ancak, ülkemiz ihraç ürünlerine miktar kısıtlaması uygulayan ülkelere yapılan, 
kısıtlama kapsamındaki malın ihracına ait kayıt meşruhatı düşülerek 
onaylanmış gümrük beyannamelerinin gümrük idarelerine sunulma süresi, 
otuz günden daha kısa veya daha uzun olarak Müsteşarlıkça belirlenebilir.   

o Konsinye İhracat  

Konsinye ihracat başvuruları ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine 
yapılır.  

Madde ve/veya ülke politikası açısından Müsteşarlıkça getirilebilecek 
düzenlemeler kapsamındaki mallarla ilgili konsinye ihraç talepleri; 
Müsteşarlığın görüşü alındıktan sonra, bunun dışında kalan mallara ilişkin 
talepler ise doğrudan İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince sonuçlandırılır.  



 

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince konsinye olarak onaylanmış gümrük 
beyannamelerinin otuz gün içinde gümrük idarelerine sunulması gerekir.  

İhracatçılar, konsinye olarak gönderilen malların kesin satışının yapılmasından 
sonraki otuz gün içinde durumu, kendileri tarafından düzenlenmiş kesin satış 
faturası veya örneği ve gerekli diğer belgeler ile birlikte izni veren İhracatçı 
Birlikleri Genel Sekreterliğine bildirir.  

Konsinye olarak gönderilen malın ihraç tarihinden itibaren bir yıl içinde kesin 
satışının yapılması gerekir. Bu süre, haklı ve zorunlu nedenlere istinaden 
müracaat edilmesi hâlinde, izni veren İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince 
iki yıl daha uzatılabilir.  

Konsinye olarak gönderilen malın, konsinye ihraç izin süresi içinde 
satılamaması halinde, malın gümrük mevzuatı çerçevesinde yurda getirilmesi 
gerekir.  

o İthal Edilmiş Malın İhracı  

Gümrük mevzuatı çerçevesinde serbest dolaşıma girmiş yeni veya kullanılmış 
malın ihracı genel esaslar çerçevesinde yapılır. Ancak, ihracatın 
desteklenmesine yönelik mevzuat, yatırım mevzuatı ile gümrük mevzuatının 
mahrecine iade hükümleri saklıdır.  

o Serbest Bölgelere Yapılacak İhracat  

Serbest bölgelere yapılacak ihracat, ihracat mevzuatı hükümlerine tabidir. 
Ancak, Dâhilde İşleme Rejimi, KDV uygulamaları ve Türkiye İhracat Kredi 
Bankası uygulamalarına dair mevzuat hükümleri saklıdır.  

o Bedelsiz İhracat  

Bedelsiz olarak ihraç edilebilecek mallar aşağıda belirtilmiştir.  

 Gerçek veya tüzel kişiler tarafından götürülen veya gönderilen hediyeler, 
miktarı ticari teamüllere uygun numuneler ile reklam ve tanıtım malları, 
yeniden kullanıma veya geri dönüşüme konu ithal edilmiş mal ve ambalaj 
malzemeleri,  

 Daha önce usulüne uygun olarak ihraç edilmiş malların bedelsiz 
gönderilmesi ticari örf ve adetlere uygun parçaları, fireleri ile garantili 
olarak ihraç edilen malların garanti süresi içinde yenilenmesi gereken 
parçaları,  

 Yabancı misyon mensuplarının, Türkiye'de çalışan yabancıların, yurt 
dışına hane nakli suretiyle gidecek Türk vatandaşlarının, daimi veya 
geçici görevle yurt dışına giden kamu görevlilerinin, bu durumlarının 



 

ilgili mercilerce belgelenmesi şartıyla, beraberlerinde götürecekleri, 
gönderecekleri veya adlarına gönderilecek mal ve taşıtlar,  

 Yurt dışında yerleşik tüzel kişiler, yabancı turistler ve yurt dışında ikamet 
eden Türk vatandaşlarının beraberlerinde götürecekleri, gönderecekleri 
veya adlarına gönderilecek mal ve taşıtlar,  

 Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve üniversitelerin; görevleri veya 
anlaşmalar gereği gönderecekleri mal ve taşıtlar,  

 Savaş, deprem, sel, salgın hastalık, kıtlık ve benzeri afet durumlarında; 
kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, üniversiteler, Kızılay ile kamu 
yararına çalışan dernek ve vakıfların gönderecekleri insani yardım 
malzemeleri.  

o Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracat 

Ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracat gümrük mevzuatı hükümlerine 
tabidir. 

HEDEF PAZAR TESPİTİ  

Hedef pazarların tespiti aşamasında bu bölümde yer alan veri tabanlarının 
kullanımının yanı sıra “2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği 
Hakkında Tebliğ” kapsamında sunulan Rapor Desteği kullanılarak da hedef pazar 
tespitinde yardımcı olacak özelleşmiş raporlara ulaşılması mümkündür.  

Ülkemiz dış ticaretine yönelik istatistiki bilgilere Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
web sitesinden (www.tuik.gov.tr) ulaşabilirsiniz.  

o ITC Market Analysis Tools – Trade Map (Ücretsiz Erişim)  

 GTIP Kod Numarası belirlendikten sonra, www.trademap.org adresine 
ücretsiz üyelik gerçekleştirerek ürüne ait Gümrük Tarife İstatistik 
Pozisyon numarası (G.T.I.P. numarası) girilerek ülke bazında ve dünya 
genelinde ithalat ve ihracat rakamlarına ulaşılmaktadır. Buradan elde 
edilen ithalat ve ihracat istatistikleri “hedef pazar belirlemede” kullanılan 
birincil bilgi niteliğinde olup, akabinde belirlenen ülkelere ilişkin diğer 
veri tabanlarından araştırma yapılarak hedef pazarın netleştirilmesi 
önemlidir.  

 www.trademap.org   

 Trade Map, şirket bilgisi ve ülke/ürün performansı bazlı bilgi kaynağıdır.  

 Trade Map ürün, ürün grupları, ithalat veya ihracat için ülke ve bölge 
gruplandırmalarına dayalı sorgular yapılmasına imkan sağlamaktadır.  

http://www.trademap.org/
http://www.trademap.org/


 

 Stratejik pazar araştırmasını hızlandırmak, ulusal ve ürün odaklı ticari 
performansı izlemek, karşılaştırma ve rekabet avantajlarını ortaya 
çıkarmak, pazar veya ürün çeşitliliği potansiyelini belirlemek amacıyla 
oluşturulmuştur. Kullanıcılara ülke veya ürün performansı, talep, 
alternatif pazarlar ve rakipler hakkında bilgi sunmaktadır.  

 1 Eylül 2012 itibarıyla 60 ülkeye ait şirket bilgisi sağlanmaya başlanmıştır. 
Şirket bilgisi sunmak için Kompass International veri tabanı ile anlaşma 
yapılmıştır.  

 Hizmet sunulan diller: İngilizce, Fransızca ve İspanyolcadır.  

 Trade Map veri tabanının yanı sıra gelişmekte olan ülkelerin Avrupa 
Birliği pazarına girmelerini kolaylaştırmak için geliştirilen Market Access 
(http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm) ve Export Help Desk 
(http://exporthelp.europa.eu) veritabanları da kullanılmaktadır.  

o ITC Market Analysis Tools - Market Access Map (Ücretsiz Erişim)  

 http://www.macmap.org/   

 www.macmap.org   

 Pazara giriş bilgi kaynağıdır.  

 239 ülke ve bölgeden ürün ithal eden 191 ülkede uygulanan gümrük 
tarifeleri (ithalat vergileri) ve diğer önlemleri kapsamaktadır.  

 İthalatçılar, ihracatçılar ve ticareti geliştirme kuruluşları için 
tasarlanmıştır.  

 Gümrük vergisi oranlarını bulmak, rakiplerle karşılaştırma yapmak veya 
gümrük vergilerindeki düşüşlerin olası etkilerini canlandırarak ticari 
görüşmelere hazırlanmak için kullanılabilir.  

 Sunduğu bilgiler; gümrük vergileri ile çok taraflı, bölgesel ve tek taraflı 
imtiyazlar, zorunlu tarife oranları, çok taraflı ve tek taraflı tarife kotaları, 
anti-damping vergiler, menşe kuralları ve menşe şahadetnamesi, 
ithalat/ihracat istatistikleri ve ithalat tarifeleridir (ad valorem tarifeler, 
belirli tarifeler ve belirli tarifelerin ad valorem eşdeğerleri).  

 Hizmet sunulan diller: İngilizce, Fransızca ve İspanyolcadır.  

o Export Helpdesk (Ücretsiz Erişim) 

 http://www.investmentmap.org/   

http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
http://exporthelp.europa.eu/
http://www.macmap.org/
http://www.macmap.org/
http://www.investmentmap.org/


 

 http://exporthelp.europa.eu   

 Pazar geliştirme bilgi kaynağıdır.  

 Export Helpdesk, AB pazarına girmek isteyen ihracatçılar için gerekli 
bilgileri sunan ücretsiz veri tabanıdır.  

 Vergilendirme, ithalat tarifeleri, ticaret anlaşmaları, istatistikler ve gerekli 
adresler konularında ihracatçılara bilgi desteği sağlamaktadır.  

 Hizmet sunulan diller: İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, Arapça 
ve Rusçadır.  

o Doing Business (Ücretsiz Erişim) 

 http://www.investmentmap.org/   

 www.doingbusiness.org   

 Mevzuat bilgi kaynağıdır.  

 185 ülke ve ekonomik bölgedeki ticari hayata dair çeşitli başlıklarda 
hazırlanmış veriler belirli bir derecelendirme sistemi ile sınıflandırılmış 
olup, bu ülkelerde yürürlükte olan iş mevzuatları ve uygulamaları 
konusunda bilgi sağlamakta; farklı mevzuatlar arasında karşılaştırma 
yapmakta ve bir ülkedeki iş yapma kolaylığını derecelendirmektedir.  

 Hizmet sunulan diller: İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Portekizce, Rusça, 
Çince ve Arapçadır.  

o Dünya Gümrük Örgütü  

 www.wcoomd.org   

 Dünya Gümrük Örgütü’nün web sitesinin About Us bölümünde National 
Customs Websites başlığı altında birçok ülkenin gümrük idarelerine 
yönlendirme mevcuttur.  

o The World Factbook (Ücretsiz Erişim)  

 www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook   

 Pazar geliştirme bilgi kaynağıdır.  

 CIA (Central Intelligence Agency) tarafından sunulan ve dünya çapında 267 
ülkenin tarihi, toplumu ve ekonomisi hakkında veri sağlayan ve haftalık 
olarak güncellenen bir kaynaktır.  

http://exporthelp.europa.eu/
http://www.investmentmap.org/
http://www.doingbusiness.org/
http://www.wcoomd.org/
http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook


 

 Hizmet sunulan dil: İngilizcedir.  

TİCARİ FIRSATLAR  

o İthalatçı Adresi  

 ITC Market Analysis Tools – Trade Map (Ücretsiz Erişim)  

• www.trademap.org   

• Trade Map, şirket bilgisi ve ülke/ürün performansı bazlı bilgi 
kaynağıdır.  

• Trade Map ürün, ürün grupları, ithalat veya ihracat için ülke ve bölge 
gruplandırmalarına dayalı sorgular yapılmasına imkan sağlamaktadır.  

• Stratejik pazar araştırmasını hızlandırmak, ulusal ve ürün odaklı ticari 
performansı izlemek, karşılaştırma ve rekabet avantajlarını ortaya 
çıkarmak, pazar veya ürün çeşitliliği potansiyelini belirlemek amacıyla 
oluşturulmuştur. Kullanıcılara ülke veya ürün performansı, talep, 
alternatif pazarlar ve rakipler hakkında bilgi sunmaktadır.  

• 1 Eylül 2012 itibarıyla 60 ülkeye ait şirket bilgisi sağlanmaya 
başlanmıştır. Şirket bilgisi sunmak için Kompass International 
veritabanı ile anlaşma yapılmıştır.  

• Hizmet sunulan diller: İngilizce, Fransızca ve İspanyolcadır.  

o Uluslararası İhaleler 

Uluslararası İhale Sitelerine, Ekonomi Bakanlığı web sitesi İhracat sayfasında 
Bilgi ve Rehberlik başlığı altında yer alan Ticari Bilgi Kaynakları Rehberi 
üzerinden Bilgi Türü başlığından “İhale Duyuruları” seçilerek ulaşılabilir. Bu 
listede yer alan web sitelerinde, uluslararası ihale ve projeler, bunlarla ilgili 
prosedür, fon ve kredi olanakları hakkında bilgi ve dokümanlara 
erişilebilmekte olup, bu sitelerin düzenli olarak takip edilmesi, yeni iş 
fırsatlarının yaratılmasında etkin bir araç olarak değerlendirilebilir.  

Ayrıca, Ekonomi Bakanlığına ulaşan güncel ihale duyuruları, Web sitesi ana 
sayfasından erişilebilen Bakanlık Blogu aracılığı ile duyurulmaktadır.  

Birleşmiş Milletler tarafından açılan ihaleler, Birleşmiş Milletler’in resmi ihale 
portalı olan United Nations Global Marketplace (http://www.ungm.org) 
üzerinde ve Birleşmiş Milletler İhale Birimi (United Nations Procurement 
Division) web sitesinde (http://www.un.org/depts/ptd) duyurulmaktadır. 
United Nations Global Marketplace web sitesi üzerinde “Notices” bölümden 

http://www.trademap.org/
http://www.ungm.org/
http://www.un.org/depts/ptd


 

Birleşmiş Milletlerin yaklaşık 20 adet alt kuruluşu tarafından yayınlanan 
ihaleler tek kanaldan duyurulmaktadır.  

Birleşmiş Milletler İhale Birimi web sitesi üzerinde ise “Business Opportunities-
Solicitations” bölümünden güncel ihalelere ulaşılabilmektedir. Söz konusu web 
sitesinin “Procurement Links” bölümünden ise BM kuruluşlarının ihale 
sayfalarına yönlendirme mevcuttur. Bu ihalelere başvurmak isteyen firmaların 
BM ihale sistemi veri tabanına kayıt olmaları gerekmektedir. 

o Dış Talepler Bülteni  

Üyesi olunan İhracatçı Birliğinin, birlik kayıt sicil numarasını ve vergi numarası 
kullanarak Ekonomi Bakanlığı web sitesi İhracat sayfasında Ticari Fırsatlar 
başlığı altında yer alan Dış Talepler Bülteni'ne giriş yapılarak duyurusu yapılan 
taleplere ulaşılmaktadır.  

o E-Ticaret  

E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteğine ilişkin bilgilere Ekonomi Bakanlığı web 
sitesi İhracat sayfasında İhracat Destekleri bölümünde, E-Ticaret başlığı altında 
yer alan 2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında 
Tebliğ kapsamında E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği Uygulama Usul ve 
Esasları alanından ulaşılmaktadır.  

o Ticaret Heyetleri  

“Genel ve Sektörel Ticaret Heyetleri Takvimi”ne Ekonomi Bakanlığı Web sitesi 
İhracat sayfasında yer alan Heyetler bölümünden ulaşılmaktadır. Bu bölümde 
Alım Heyetleri, Ticaret Heyetleri ve diğer faaliyetlere ilişkin bilgiler yer 
almaktadır.  

Ayrıca, 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği kapsamında 
firmalar, Sektörel Ticaret Heyeti Desteği ve Alım Heyeti Desteğinden 
faydalanabilir.  

o Fuarlar  

Fuar Organizasyonlarına ilişkin detaylı bilgiler için Bakanlığımız Web Portali 
İhracat sayfasında yer alan Fuarlar bölümünün incelenmesi faydalı olacaktır. 
Fuar mevzuatı, düzenlenecek ve desteklenecek olan Fuar Organizasyonları, 
Fuar Organizatörleri, Fuarlara ilişkin internet siteleri gibi bilgiler bu alandan 
incelenebilir.  

Yurtiçi ve yurtdışı fuar katılım desteklerine ilişkin detaylı bilgiye de, 
Bakanlığımız web sitesi İhracat sayfasında yer alan İhracat Destekleri bölümü 
Fuar Katılım Desteği başlığından ulaşılmaktadır.  



 

eMarket Services  

www.emarketservices.com  
B2B Ticaret Sitesi  

The Federation of International Trade 
Association  

www.fita.org   

B2B Ticaret Sitesi  

Euro Pages  

http://www.europages.com.tr/   
B2B Ticaret Sitesi  

ITC (International Trade Center) Trade 
Map  

www.trademap.org   

Firma Veri tabanı ve İstatistiki 
Bilgi Kaynağı  

 

http://www.emarketservices.com/
http://www.fita.org/
http://www.europages.com.tr/
http://www.trademap.org/
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OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK

2014-2015 YILI İHRACAT RAKAMLARI-AYLAR BAZINDA ($) 

2014 2015



Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam

Halı 130.232,00 17.862,00 9.420,00 81.116,95 284.186,81 526.227,68 501.162,91 55.638,95 259.649,00 499.743,43 300.705,25 0,00 2.665.944,98

El Halıları 129.732,00 17.862,00 9.420,00 80.589,95 276.993,82 506.826,18 467.271,91 55.346,95 246.273,50 492.242,81 298.372,97 2.580.932,09

Kilimler 500,00 527,00 7.192,99 3.597,50 2.666,00 292,00 2.554,00 3.612,62 2.332,28 23.274,39

Makina Halıları 15.804,00 31.225,00 10.821,50 3.888,00 61.738,50

Yaşmeyve Sebze Ürünleri. 197.633,88 168.643,25 44.810,00 13.392,00 68.760,00 39.324,50 18.994,50 86.782,00 14.526,50 491.104,53 354.093,75 184.878,70 1.682.943,61

Turunçgiller. Çay Turunçgiller 165.236,82 7.227,00 141.450,86 296.921,47 132.506,75 743.342,90

Turunçgiller. Çay Yaş Meyve 32.397,06 161.416,25 44.810,00 13.392,00 68.760,00 39.324,50 18.994,50 86.782,00 14.526,50 349.653,67 57.172,28 52.371,95 939.600,71

Ağaç Ve Orman Ürünleri 0,00 0,00 57.151,57 0,00 0,00 46.276,51 0,00 0,00 0,00 46.629,48 13.794,45 0,00 163.852,01

Ağaç Ve Ağaç Mamülleri 19.879,55 19.879,55

Kağıt Ve Karton 8.524,50 8.524,50

Kekik.Defne Yaprakları 5.269,95 5.269,95

Mobilyalar (Ağaç Orman Ürünleri) 57.151,57 46.276,51 26.381,87 129.809,95

Sanat Eserleri Kolleksiyon Eşyası. Antika 368,06 368,06

Kuru Meyveler Ve Mamulleri 23.273,72 0,00 0,00 605,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.218,44 48.153,34 33.171,72 151.422,86

Diğer Meyve Kuruları 605,64 463,55 1.069,19

Kuru İncir 23.273,72 46.218,44 48.153,34 32.708,17 150.353,67

Kimya 0,00 0,00 1.982,14 0,00 960,00 22,50 0,00 0,00 72.960,00 0,00 29.871,80 1.747,40 107.543,84

Boya.Vernik.Mürekkep Ve Müstahzarları 1.982,14 22,50 2.004,64

Uçucu Yağlar.Kozmetikler 960,00 72.960,00 29.871,80 1.747,40 105.539,20

Canlı Hayvan.Hayvansal Ürün.. 0,00 0,00 0,00 2.216,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.952,00 60.550,00 65.718,74

Süt Ve Su Ürün. Balıklar Ve Su Ürünleri 60.550,00 60.550,00

Süt Ve Su Ürün. Hayvansal Ürünler 2.952,00 2.952,00

Süt Ve Su Ürün. Süt Ve Süt Ürünleri 2.216,74 2.216,74

Zeytin Zeytinyağı Ve Türevleri 31.174,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.270,79 0,00 0,00 0,00 15.055,55 4.680,00 55.180,52

Zeytin 9.205,80 4.270,79 292,04 13.768,63

Zeytinyağı 21.968,38 14.763,51 4.680,00 41.411,89

Meyve Sebze Mamulleri 0,00 0,00 0,00 6.280,05 844,44 2.514,66 0,00 0,00 0,00 2.160,00 5.896,59 2.235,35 19.931,09

Meyve Sebze Konserveleri 6.280,05 844,44 2.160,00 2.235,35 11.519,84

Meşrubat Ve Alkollü İçkiler 2.514,66 5.896,59 8.411,25

Demir. Demir Dışı Met. Adi Met. Demir Çelikten Mamül Eşyalar 2.025,03 2.025,03

Otomotiv Sanayi Otomotiv Yan Sanayii 976,52 521,41 1.497,93

Elektrik-Elektronik Ve Makinaları Diğer Alet Ve Cihazlar 1.703,96 1.703,96

Konfeksiyon Ev Tekstili (Yatak Çarşafı Battaniye Vb) 1.663,07 1.663,07

Makine Ve Aksamları Sektörü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,01

Pompalar Ve Kompresörler 118,13 118,13

Takım Tezgahları 196,88 196,88

Genel Toplam 382.313,78 186.505,25 113.363,71 103.611,38 354.751,25 617.682,41 524.428,20 142.420,95 347.135,50 1.089.744,32 770.522,73 287.263,17 4.919.742,65
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2015 YILI SELÇUK İHRACAT RAKAMLARI

ÜRÜNLER BAZINDA



OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK

Halı 130.232,00 17.862,00 9.420,00 81.116,95 284.186,81 526.227,68 501.162,91 55.638,95 259.649,00 499.743,43 300.705,25 0,00

Yaşmeyve Sebze Ürünleri. 197.633,88 168.643,25 44.810,00 13.392,00 68.760,00 39.324,50 18.994,50 86.782,00 14.526,50 491.104,53 354.093,75 184.878,70
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1 Milyon $ Üzerinde İhraç Edilen Ürünler 



Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam

BİRLEŞİK DEVLETLER 115.000,00 17.862,00 43.000,90 198.066,50 363.886,10 247.816,60 49.360,00 120.778,15 306.134,00 49.973,00 4.680,00 1.516.557,25

KANADA 9.420,00 33.192,00 44.311,00 151.930,70 91.826,45 72.517,40 68.611,20 471.808,75

AVUSTRALYA 78.603,62 89.204,76 94.066,35 47.044,40 83.444,40 46.637,73 439.001,26

TÜRKMENİSTAN 100.825,00 18.994,50 86.782,00 30.450,00 76.680,00 313.731,50

RUSYA FEDERASYONU 12.960,00 13.392,00 68.760,00 28.652,00 62.285,96 60.720,00 56.800,00 303.569,96

HOLLANDA 7.516,69 22.981,47 7.349,26 37.647,63 124.990,98 200.486,03

POLONYA 23.051,77 22.976,83 126.766,26 16.329,63 189.124,49

SIRBİSTAN 70.693,72 28.126,02 61.669,96 160.489,70

MOLDAVYA 48.664,10 28.985,60 32.787,40 49.954,00 160.391,10

BELÇİKA 59.133,71 49.615,57 50.517,92 159.267,20

UKRAYNA 47.400,00 10.672,50 23.290,00 38.804,00 120.166,50

BİRLEŞİK KRALLIK 23.273,72 29.735,83 28.241,15 32.708,17 113.958,87

FRANSA 960,00 72.960,00 29.871,80 103.791,80

İSVEÇ 14.526,50 69.554,02 10.360,79 94.441,31

İSVİÇRE 31.174,18 5.844,35 4.270,79 43.227,33 84.516,65

ROMANYA 15.479,39 58.071,38 73.550,77

MAKEDONYA 25.356,82 42.234,75 67.591,57

AZERBAYCAN-NAHÇİVAN 60.550,00 60.550,00

BOSNA-HERSEK 7.824,29 15.855,82 16.629,86 5.422,65 9.779,16 55.511,78

SLOVENYA 45.042,16 45.042,16

IRAK 31.850,00 31.850,00

ALMANYA 16.482,61 11.128,51 27.611,12

BREZİLYA 15.232,00 4.924,05 6.278,95 26.435,00

BULGARİSTAN 14.576,80 11.039,31 25.616,11

BEYAZ RUSYA 18.614,53 18.614,53

SURİYE 15.750,00 15.750,00

EGE SERBEST BÖLGE 9.102,43 844,44 2.160,00 2.952,00 15.058,87

KKTC 2.514,66 5.896,59 2.698,90 11.110,15

YUNANİSTAN 7.502,13 7.502,13

AVUSTURYA 4.898,69 4.898,69

MALEZYA 1.747,40 1.747,40

Genel Toplam 382.313,78 186.505,25 113.363,71 103.611,38 354.751,25 617.682,41 524.428,20 142.420,95 347.135,50 1.089.744,32 770.522,73 287.263,17 4.919.742,65

2015 YILI SELÇUK İHRACAT RAKAMLARI

ÜLKELER BAZINDA

Sayfa No
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2014-2015 YILI İHRACAT RAPORU ÜLKELER BAZINDA 
100 bin Dolar'ın Üzerinde İhracat Gerçekleştirilen Ülkeler 

2014 2015



OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK

BİRLEŞİK DEVLETLER 115.000 17.862 0 43.001 198.067 363.886 247.817 49.360 120.778 306.134 49.973 4.680

KANADA 0 0 9.420 33.192 0 44.311 151.931 0 91.826 72.517 68.611 0

AVUSTRALYA 0 0 0 0 78.604 89.205 94.066 0 47.044 83.444 46.638 0

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

$
 

2015 YILI İHRACAT RAPORU ÜLKELER BAZINDA 
400 bin Dolar'ın Üzerinde İhracat Gerçekleştirilen Ülkeler 



 

 



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. 

 



 

 



GENEL BİLGİLER  
Coğrafi Konum 

Türkmenistan Cumhuriyeti Orta Asya’nın güneyinde, Hazar Denizi kıyısında yer 
almakta olup kuzeydoğusunda Özbekistan, kuzeybatısında Kazakistan, güneyinde 
İran ve güneydoğusunda Afganistan ile komşudur. 488,100 km’lik yüzölçümü ile 
bağımsız devletler topluluğunun en büyük dördüncü devletidir. Kara Kum çölü 
ülkenin %80’ini kapsamaktadır.  

Ülkenin başlıca üç nehri Ceyhun (Amudarya, 2.620 km), Tejen (1.150 km) ve Murgab 
(978 km) dır. Karakum kanalı 1.100 km uzunluğuyla tarım sektörü açısından hayati 
rol oynamaktadır. Nüfusun yarısı da kanal kıyısında yoğunlaşmıştır 

Başkent Aşkabat’ın da bulunduğu güney bölgesi deprem kuşağında yer almaktadır 
ve en son büyük deprem şehrin tamamının yok olmasına neden olan 1.948 yılındaki 
8 şiddetindeki depremdir. 

Başlıca şehirler başkent Aşkabat, Türkmenabat ve Daşoğuz’dur. 

Siyasi ve İdari Yapı 

Türkmenistan Başkanlık sistemi ile yönetilen bağımsız ve tarafsız bir ülke olup, 
Devlet Başkanı Gurbanguly Berdimuhammedov’dur. Aralık 1999’da düzenlenen 
Halk Maslahatı’nda ebedi devlet başkanı seçilen Saparmurat (Niyazov) 
Türkmenbaşı’nın Aralık 2006’daki vefatından sonra 11 Şubat 2007 tarihinde yapılan 
seçimde %89 oy alan Berdimuhammedov 5 yıllığına Devlet Başkanı seçilmiştir. 2012 
yılı şubat ayında yenilenen seçimlerde ise Devlet Başkanı Berdimuhammedov oy 
oranını arttırarak %97 oyla görevini sürdürmektedir. Türkmenistan Meclisi’nde 
seçimle belirlenmiş 125 üye görev yapmaktadır. Meclis üyeleri 5 yılda bir yapılan 
seçimlerle yenilenmektedir. Devlet üst yönetim organizasyonunda Bakanlar Kurulu 
üyesi ve Bakan olarak görev yapan 9 Devlet Başkanı Yardımcısı, 23 Bakan, 5 Bakan 
yetkisini haiz Komite Başkanı bulunmaktadır. Yürütmenin Başı Devlet Başkanıdır. 
Devlet Başkanı, aynı zamanda Başbakanlık görevini de yürütmektedir.  

Ülke, idari olarak 5 Vilayet’e ayrılmıştır. Vilayetlerde üst yönetim görevi Hekimler 
(Belediye Başkanı ve Vali) tarafından yürütülür. Vilayet sınırları içerisinde yerleşen 
Şehir ve Etraflar da yine Şehir Hekimi ve Etraf Hekimi tarafından Vilayet Hekimi’ne 
bağlı olarak yürütülür. Daha küçük yerleşim yerleri Geneşlikler ve Obalar, Arçınlar 
ve Birlikler tarafından yine Vilayet Hekimi’ne bağlı olarak yürütülür. Ülkedeki beş 
vilayet Ahal, Balkan, Daşoğuz, Mari ve Lebap vilayetleridir.  

Nüfus ve İşgücü Yapısı 

Resmi olarak nüfus sayımı yapılmamakta ve nüfus verileri resmi olarak 
açıklanmamaktadır. Ancak, ülke nüfusu Economic Inteligence Unit tahminlerine 
göre 5 milyondur. Nüfusun % 28,9’u 0-14 yaş, % 66,9’u 15-64 yaş arasında, % 4,3’ü ise 
65 yaş üzerindedir. 



Bağımsız Devletler Topluluğu içerisinde alan büyüklüğü açısından dördüncü sırada 
yer alsa da nüfusu oldukça azdır. Nüfusun %90’a yakını Türkmen olup diğer etnik 
gruplar Özbekler, Ruslar, Kazaklar, Tatarlar, Azeriler, Ermeniler ve Ukraynalılar’dır. 

Nüfusun % 89’u Müslüman’dır. 

Türkmenistan'da 12 Nisan 1993 tarihinden itibaren Kiril harflerinin bırakılması ve 
Latin harflerine geçilmesi kararlaştırılmıştır. 

Türkmen Türkçesi ülkenin resmi dilidir. Bunu yanısıra Rusça yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Ayrıca Türkmenistan’ın kuzeyinde de Özbek azınlıklar tarafından 
Özbekçe kullanılmaktadır. 

Ülkede eğitime başlama yaşı 7 olup, ücretsiz olan zorunlu eğitim 10 yıldır. Okuma 
oranı % 98,8’dir. 

Sosyal Güvenlik Kanunu’na göre Türkmenistan’da emeklilik sistemi gönüllüdür. 
Emekli olmak isteyen kişilerin ücretlerden %2’lik bir kesinti yapılmakta olup, 
emeklilik yaşı erkekler için 62, kadınlar için 57’dir ve emekli olabilmek için 
erkeklerin 25 yıl, kadınların 20 yıl çalışmış olması gereklidir.   

Doğal Kaynaklar ve Çevre 

Petrol, doğal gaz, sülfür ve tuz başlıca doğal kaynaklardır.  

Ülkenin önemli miktarda gaz ve petrol rezevleri bulunmaktadır. Başlıca gaz 
rezervleri ülkenin doğusunda yer alan Amuderya havzasında bulunmaktadır. Hazar 
Denizi yakınlarında da gaz rezervleri vardır. Türkmenistan, eski Sovyet 
Cumhuriyetleri arasında gaz rezervleri bakımından Rusya’dan sonra gelmektedir. 

Türkmenistan, hidro karbon sanayinin geliştirilmesi yönünde iddialı projeler ortaya 
koymaktadır. 2030 yılı itibarı ile doğal gaz üretiminin yılda 250 milyar metreküpe, 
ham petrol üretiminin ise yılda 110 milyon tona çıkarılması hedeflenmektedir. 

İhracat kapasitesinin ve ülkedeki iş ortamının yeterince gelişmemiş olması nedeni ile 
hidro karbon sanayinin gelişimi sınırlı düzeyde kalmıştır. Devlet Başkanı 
Berdimuhamedov yabancı şirketleri ülkenin boru hatları ağına yatırım yönünde ikna 
etmek için çalışmalar yürütmektedir. Çin ve İran’a doğal gaz ulaştırılmasını 
sağlayacak boru hatları 2009 yılı sonu, 2010 yılı başında faaliyete geçmiş olup, 
ülkenin doğal gazı için yeni destinasyonlar yaratmıştır. 

Su kaynakları verimsiz kullanılmıştır. Orta Asya’nın en uzun nehri Amuderya, 
Türkmenistan’ın doğusundan geçmektedir. Ülkenin güneyinde ise Tedzhen nehri 
akmaktadır. Ancak, bu nehirlerin ülkenin sınırlarında bulunmaları sebebiyle ülke 
topraklarının yalnızca % 3,5’i ekilebilir durumdadır. Tarımsal üretim neredeyse 
tamamen sulamaya dayanmaktadır. Hatalı sulama uygulamaları büyük miktarda su 
kaybına neden olmuştur. Hane halklarına ücretsiz su sağlanması da savurgan 
kullanım nedeni ile su kaynaklarının tükenmesinde etkili olmuştur.  

Toprağın ve yeraltı sularının tarımsal kimyasallar ve ilaçlarla kirlenmesi, Hazar 
Denizi’nde kirlilik, Amuderya nehrinin sulama amaçlı olarak yönünün değiştirilmesi 
sonucunda nehrin Aral Gölü’ne ikmal yapamaması ve çölleşme başlıca çevre 
sorunlarıdır.  



GENEL EKONOMİK DURUM 
Ekonomik Yapı 

Türkmenistan geniş topraklara sahip çölleşmiş bir ülkedir. Bununla birlikte ülkenin 
vahalarında yoğun sulu tarım gerçekleştirilmektedir. Ülke toprakları büyük 
miktarda doğal gaz ve petrol rezervi barındırmaktadır. 

Ülkenin tarım alanlarının yarısından fazlasında pamuk ekili olup uygulanan yanlış 
tarım ve sulama politikaları neticesinde ülkenin pamuk üretimi geçmiş yıllara göre 
önemli miktarda azalmıştır. FAO (U.N. Food and Agriculture Organization) 
verilerine göre Türkmenistan dünyanın 9. en büyük pamuk üreticisi konumunda 
olup yıllık 1 milyon ton civarında pamuk üretmektedir. 

Doğalgaz satışı, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti ve İran’a yapılmaktadır. 
Hazar Denizi ve ülkenin bazı bölgelerinde çıkarılan ham petrol yine Türkmenbaşı ve 
Seydi rafinerilerinde işlenmektedir. 

İplik ve kumaş sektöründe pek çok fabrika üretim yapmaktadır. Ayrıca, yeni iplik 
fabrikalarının kurulmasına devam edilmektedir. Diğer sanayi ürünlerinin üretimi 
konusunda da fabrikaların kurulması için çalışmalar devam etmektedir. Gıda üretimi 
konusunda son dönemde hızlı gelişmeler yaşanmakta olup hayvancılık ürünleri 
(salam, sosis, sucuk, pastırma, konserve et ürünleri), süt ürünleri (pastorize süt, 
yoğurt, dondurma, peynir), tavuk ürünleri (paket bütün tavuk, parça tavuk, 
yumurta), tahıl ürünleri (makarna, bisküvi, çikolata, paketli ekmek), salça, meyva 
suyu, mineral su gibi alanlarda yerli üretim yapılmaktadır. 

2009 yılında yaşanan küresel ekonomik kriz ve Türkmenistan’ın Rusya ile doğal gaz 
ileti üzerine yaşadığı anlaşmazlıklar, ülkenin Rusya üzerinden ihracat yolunun 
kapanmasına neden olmuştur. Ancak Ç.H.C. ile yapılan anlaşmalar neticesinde yeni 
bir boru hattı inşa edilmiş olup, ülkenin en önemli doğal gaz ithalatçısı Ç.H.C.’dir. 

Türkmen ekonomisine ilişkin veriler geçmişte devlet sırrı olarak nitelendirilmiştir. 
Ancak, yeni hükümet bir İstatistik Ajansı kurmuştur. Bununla birlikte açıklanan 
veriler ekonomik durumla ilgili gerçek durumu yeterince ortaya koymamaktadır. 

Başkan Berdimuhamedov’un yönetime gelmesinden sonra ülkede uygulanmakta 
olan ikili kur sistemine son verilmiş, ülke parası Manat’ın değeri yeniden belirlenmiş, 
benzin fiyatlarına sağlanan sübvansiyonlar azaltılmış, Hazar Denizi kıyısında özel 
turizm bölgesi kurulması kararı alınmıştır. Hükümetin ülkeye yabancı yatırımların 
çekilmesi yönünde bir niyeti olmasına karşın, bürokratik engeller nedeni ile yeterli 
miktarda yabancı sermaye girişi ve yatırım olmamıştır. 

Ekonomi Politikaları 

Bağımsızlığın kazanılmasından sonra, ekonomide devletçi yapı devam ettirilmiş, 
halen görevde bulunan Devlet Başkanı Gurbanguli BERDİMUHAMEDOV’un 
başlattığı yeni kalkınma ve gelişme dönemi programı çerçevesinde her alanda 
yatırımlar hızlanmıştır. Diğer taraftan, özel sektörün gelişmesi için küçük ve orta 
ölçekli işletmelerin desteklenmesi yönünde kanun çıkarılmış olmasına rağmen 
yaşanan gelişme beklentileri karşılamaktan uzaktır. 



Türkmenistan, diğer eski Sovyet Cumhuriyetlerine göre SSCB’nin dağılmasından en 
az etkilenen ülke olmuştur. 1991 yılını takip eden bağımsızlık sonrası dönemde 
dünya fiyatlarıyla doğal gaz ihraç edilmesine başlanmasıyla, ülke ekonomisinde ve 
dış ticaret dengesinde önemli iyileşmeler gözlenmiştir. 

Ülkede dış ticaret ve döviz kuru rejiminde 1996 yılında bazı reformlar başlatılmıştır. 
1997-1998 yıllarında Türkmen doğalgaz ihracatının Rusya tarafından engellenmesi 
dış ticaret ve yatırım işlemlerinin finansmanını zorlaştırmış; pamuk rekoltesinde 
yaşanan istikrarsızlık da bunlara eklenince ülkenin mali imkanları olumsuz 
etkilenmiştir. 

Bu dönemde doğalgaz ihracatından döviz elde edilememesi nedeniyle döviz sıkıntısı 
başlamış, resmi kur ve piyasada uygulanan karaborsa kur arasındaki farkı giderek 
açılmıştır. 1999 yılının ikinci yarısında bu fark yüzde 200’lük oranlarla ifade edilir 
hale gelmiştir. Hükümetin ihracatı artırma politikalarına ağırlık vermesi sonucunda 
ülkede elde edilen ham maddelerin işlenip ihraç edilmesi öncelik kazanmıştır. 
Özellikle tekstil ve petrokimya sektöründe bu konu ile ilgili önemli adımlar 
atılmıştır. 

2000–2010 döneminde Sovyet tarzı bir “Sosyal ve Ekonomik Dönüşüm Stratejisi” 
uygulayan Türkmenistan, bu planı uzatarak 2020 yılına kadar olan dönemi de içine 
alan yeni bir uzun vadeli kalkınma programını yürürlüğe koymuştur. Bu stratejiye 
göre ithal ikamesine dayalı ve belli sektörler için yüksek üretim hedeflerinin 
konulduğu bir plan benimsenmiştir. Bununla birlikte reformların yetersizliği ve 
ülkedeki siyasi durum nedeniyle ülkeye giren yabancı yatırım kısıtlı seviyelerde 
kalmaktadır. 

2013 yılı Mart ayında bir özelleştirme programı uygulamaya konulmuştur. Program, 
kamudaki enerji sektörü haricindeki varlıkların 2020 yılına kadar % 70’inin satışını 
hedeflemektedir. Şu ana kadar yavaş ilerleme sağlanmıştır. 2014 yılı Temmuz ayında 
bir özelleştirme yasası kabul edilmiştir. Kanun, KOBİ’lerin ekonomideki paylarının 
artırılması yolu ile rekabet edebilirliğin artırılmasını öngörmektedir. Enerji sektörü, 
ormancılık, su kaynakları ve havacılık alanlarında devlet hisselerinin satışına izin 
verilmemektedir. Hükümet öncelikli sektörler olarak nitelendirilen pamuk, 
kimyasallar, imalat sanayi, altyapı alanlarına yabancı yatırım çekme konusunda 
isteklidir. Bazı koşullarda bu alanlarda tercihli vergi oranları ve ithalatta gümrük 
vergisi muafiyeti gibi teşvik uygulamaları da bulunmaktadır. 

Hükümet, ekonomide devlet hakimiyetinden daha pazar odaklı bir ekonomik 
modele yönelime dönük reformlar başlatmıştır. Bu çerçevede yoğun devlet teşvik 
sisteminin kaldırılması hedeflenmiştir. 

Ekonomik Performans 

2008 yılı Türkmenistan’da ekonomik açıdan büyük değişimlerin yaşandığı bir yıl 
olmuştur. İlk olarak benzin fiyatları yaklaşık %900 artırılarak dünya seviyelerine 
çekilmeye çalışılmıştır. Bunun yanı sıra her otomobil sahibine aylık 120 lt. ücretsiz 
benzin verilmesine yönelik bir karne uygulaması getirilmiştir. Halka neredeyse 
ücretsiz olarak sağlanan doğalgaz, elektrik, su ve şehir içi telefon hizmetlerinin de 
ücretleri benzer şekilde artırılmıştır. Bunun yanı sıra, uzun süredir izlenen çifte kur 
politikası, 2008 yılının ilk aylarında yapılan işlemlerle eşitlenmiştir. 24.000 manat 



seviyelerinde seyreden dolar kuru aşağıya, 10 yıldır 5.200 manatta sabit olan resmi 
kur ise yukarıya çekilerek 14.215’e eşitlenmiştir.   

Tüm bu gelişmeler, uzun yıllardır resmi kurdan yapılan uçak bileti ödemeleri, 
telefon ücretleri, gümrük vergileri gibi ödemelerin bir anda yaklaşık 3 kat artması ile 
sonuçlanmış, buna rağmen reel sektördeki fiyatların yeni kura göre 
düşürülmemesinin de etkisi ile ülkede ani bir fiyat yükselişi baş göstermiştir.   

Türkmenistan’ın küresel mali piyasalardan nispeten izole bir ülke olması 2008 yılı 
sonlarında ortaya çıkan ve 2009 yılında derinleşen küresel mali krizden az seviyede 
etkilenmesini sağlamıştır. 2009 yılında ülkenin ihracat ve büyüme rakamlarında 
yaşan düşüşlerin, küresel mali krizden ziyade Rusya ile doğal gaz iletiminde 
yaşanan anlaşmazlıklarla ilişkilendirilmesi gerektiği düşünülmektedir. 

Türkmenistan, özellikle Çin Halk Cumhuriyeti ile kurduğu doğalgaz satış birliği 
sonrası Çin Kalkınma Bankası’ndan temin ettiği yaklaşık 10 Milyar ABD Dolarlık 
uzun vadeli kredi çerçevesinde doğalgaz sektöründe yeni tesislerin kurulmasına hız 
vermiştir. 2009 Yılı Aralık ayında Türkmenistan-Çin Doğalgaz Boru Hattı açılmıştır. 
Türkmenistan otoritelerine göre 2013 yılında Çin’e 20 milyar metreküp doğal gaz 
ihracatı yapılmıştır. Çin’den ülkeye yapılan yatırımlar giderek daha fazla önem 
kazanacaktır. Orta Asya-Çin boru hattının 3. kısmı olan C Hattı 2014 yılı Mayıs 
ayında akıma başlamıştır. Orta Asya-Çin boru hattının 4. bölümü olan D Hattının 
inşası 2014 yılı Eylül ayında başlamıştır. Söz konusu hat Galkynysh doğal gaz üretim 
bölgesinden çıkan doğal gazı Tacikistan ve Kırgızistan üzerinden Çin’e taşıyacaktır. 
D Hattının 2016 yılında tamamlanması beklenmektedir. Orta Asya-Çin boru hattının 
tüm hatlar faaliyete başladığında toplam kapasitesinin 80 milyar metreküpe 
ulaşacağı belirtilmektedir. Bu, Çin’in toplam doğal gaz ithalatının % 40’ına karşılık 
gelmektedir. 

Rusya Federasyonu’na olan bağımlılığın azaltılması ve satış noktalarının 
çeşitlendirilmesi çerçevesinde Türkmenistan-İran doğalgaz boru hattı 2010 yılı Ocak 
ayında devreye alınmıştır. 

Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan (TAPI) boru hattı inşasına yönelik 
müzakereler devam etmektedir. 

Türkmenistan taşımacılık altyapısının geliştirilmesine yönelik yatırımlarda da 
bulunmaktadır. Kazakistan-Türkmenistan-İran demiryolu hattının açılışı 2014 yılı 
Aralık ayı başında gerçekleştirilmiştir. Söz konusu hat yük taşımacılığı için 
kullanılacak olup, yıllık 5 milyon tonluk kargo taşıma kapasitesine sahiptir. Hattın 
kapasitesinin uzun vadede 12 milyon tona çıkarılması planlanmaktadır. 930 
kilometrelik hat, Kazakistan’ın batısındaki Özen’den başlayıp Türkmenistan’da 
Bereket ve Etrek üzerinden son durağı olan İran Gorgan’a gitmektedir. Hattın açılışı 
ile Kazakistan ve Türkmenistan için İran üzerinden İran Körfezi ve Ortadoğu’ya 
bağlantı; Türkmenistan ve İran için ise Çin ve Pasifik Okyanusu limanlarına açılım 
sağlanmaktadır. Hattın kapasitesinin 2020 yılına kadar iki katına, 2050 yılına kadar 
ise 10 katına çıkarılması amaçlanmaktadır. Hattın 2013 yılı Mayıs ayında açılan 
Kazak-Türkmen bölümü iki ülke arasında çalışan ilk demiryolu bağlantısıdır. Daha 
önce iki ülke arasındaki bağlantılar Özbekistan üzerinden gerçekleştirilmekteydi. 
Yeni bağlantı sayesinde iki ülke arasındaki ticaret 2014 yılının ilk 8 ayında % 40 



artmıştır. Yeni demiryolu hattı ile 3 ülke uluslararası ticari bağlantılarını da 
geliştirmeyi ummaktadır. Rusya Ekonomi Bakanı hattı kullanarak İran’a yönelik 
ihracatlarını artırmak niyetlerini ifade etmiştir. 

2013 yılında ekonominin % 8 oranında büyüdüğü tahmin edilmektedir. Resmi 
istatistiklere göre reel GSYİH 2014 yılının ilk yarısında önceki yıla göre % 10,3 artış 
kaydetmiştir. Doğal gaz üretiminde artış büyümede başlıca etkendir. 2014 yılının ilk 
yarısında bütçe gelirlerinde de artış söz konusudur. Bu artış, mevcut kontratlar 
neticesinde Çin’e doğal gaz satışlarının artışı sayesinde olmuştur. 2013 yılında 
GSYİH’nın 28,5 milyar Dolar olduğu tahmin edilmektedir. Ülkede 2013 yılında 
tüketici fiyatları enflasyonu ortalama % 9’dur. 2013 yılında cari işlemler 503 milyon 
Dolarlık (tahmini) açık vermiştir. 

Ekonomide Geleceğe Yönelik Beklentiler 

Doğal gaz satış kanallarının çeşitlenmesi ile birlikte ülke gelirlerinde önümüzdeki 
dönemde mevcut artışın devam etmesi beklenmektedir. Bu gelir artışı, ülkede 
yatırımların hızlanmasına yol açacaktır. İzlenen kalkınma politikaları paralelinde 
tüm şehirlerde konut, okul, alış veriş merkezi, hastane, kamu idari binaları, şehir su 
ve kanalizasyon sisteminin yenilenmesi, şehirlerarası yolların uluslararası 
standartlarda inşası,  otoyol köprülerinin yapımı, havaalanlarının yenilenmesi, yeni 
üretim tesislerinin kurulması gibi pek çok yatırım hayata geçmiş olup bahse konu 
yatırımlar önümüzdeki dönemde de devam edecektir. 

Awaza Milli Turizm Bölgesinde yeni otellerin kurulmasına devam edilmektedir. 
Bununla birlikte, Hazar Denizinde gemi sektörünün gelişmesi, yeni tersane 
kurulması, Türkmenbaşı limanının yenilenmesi de ayrı bir proje olarak devam 
etmektedir. Bir şantiye görünümündeki ülkede önümüzdeki yıllarda da yatırımların 
devam etmesi beklenmektedir. 

İhraç pazarlarının çeşitlendirilmesi Türkmen hükümetinin ekonomi ve dış politika 
alanında başlıca gündem maddelerinden biri olmaya devam edecektir. Doğal gaz 
boru hatları ile yeni ihraç yollarının açılması Çin, İran ve nihayetinde Avrupa ile ve 
belki de Afganistan, Pakistan ve Hindistan ile ilişkileri ön plana çıkaracaktır. 

2014 yılı için beklenen GSYİH artış hızı % 9’dur. GSYİH artış hızının önceki yıllara 
kıyasla yükselmesi artan doğal gaz ihracatı ve yüksek kamu harcamaları sayesinde 
olacaktır. Ekonomik büyümenin Çin ve Rusya ekonomilerindeki yavaşlamadan 
etkilenmesi öngörülmemektedir. 

2014 yılı Ocak ayında ücretler ve emekli maaşları % 10 artırılmıştır. Yılın ilk yarısında 
ortalama ücret artışı bir önceki yıla göre % 10,7 olmuştur. 2015-2016 döneminde artan 
ihracat gelirleri sayesinde yatırımlar, ücretlerde artış ve neticesinde iç talep artışı 
gözlenecektir. Resmi istatistiklere göre perakende sektörü ticaret hacmi 2014 yılı 
Ocak-Temmuz döneminde % 18,3 artmıştır. 

2014 yılında 75 milyar metreküplük doğal gaz üretimi gerçekleştiği, ihracatın ise 
artarak 45 milyar metreküpe ulaştığı tahmin edilmektedir. 

Enerji projelerine yönelik büyük ölçekli yabancı yatırımlar 2014-2016 yılları arasında 
güçlü ekonomik büyüme sağlayacaktır. 



2013 yılında açık veren cari işlemler dengesinin 2014-2016 yıllarında artan doğal gaz 
ihracatı sayesinde fazla vermesi beklenmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIŞ TİCARET 
Genel Durum 

Türkmenistan’ın ihracat gelirlerinin büyük oranda doğal gaz satışına bağlı olması 
ülkenin yıllık ticaret dengesinde önemli dalgalanmalara yol açmaktaydı, 2009 yılında 
Rusya Federasyonu ile doğal gaz iletimi konusunda yaşanan anlaşmazlıkla bu 
durum doruk noktasına ulaşmıştı. İletim hatlarının çeşitlendirilmesi sonucu bahse 
konu kısıt ortadan kalkmış olup Türkmenistan’ın ihracatı istikrarlı bir görünüm 
kazanmış durumdadır. 

Ülkenin Dış Ticareti 
Dış Ticaret Göstergeleri (Milyar Dolar) 

Yıllar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

İhracat 6,5 9,1 2,3 2,6 6,9 10,0 11,2 

İthalat 2,4 4,2 5,3 4,6 5,9 7,5 7,1 

Hacim 8,9 13,2 7,6 7,2 12,8 17,5 18,3 

Denge 4,1 4,9 -3,1 -2,0 1,0 2,5 4,1 

İhracatında Başlıca Ürünler 

Gtip Ürün Adı 2011 2012 2013 

2711 Petrol Gazları Ve Diğer Gazlı 
Hidrokarbonlar 5.381 8.691 9.002 

2710 Petrol Yağları Ve Bitümenli 
Minerallerden Elde Edilen Yağlar 1.173 1.115 1.145 

5201 Pamuk (Kardesiz, Taranmamış) 143 104 306 

7108 Altın (Ham, Yarı İşlenmiş, Pudra 
Halinde) - - 263 

5205 Pamuk (Dikiş Hariç) İpliği (Ağırlık; 
=>%85 Pamuk) (Toptan) 163 215 172 

3902 Propilen Ve Diğer Olefinlerin 
Polimerleri (İlk Şekillerde) 75 135 100 

2709 
Ham Petrol (Petrol Yağları Ve 
Bitümenli Minerallerden Elde Edilen 
Yağlar) 

136 136 73 

6302 Yatak Çarşafı, Masa Örtüleri, Tuvalet, 43 45 47 



Mutfak Bezleri 

5208 Pamuk Men (Ağırlıkça %85 Ve Fazla 
Pamuk M.Kare 200gr) 36 27 46 

2503 Her Nevi Kükürt (Süblime, Presipite Ve 
Kolloidal Kükürt Hariç) 0 8 32 

5209 Pamuk Men (Dokuma %85 < Pamuklu 
200g/M2 Den Fazla) 29 19 30 

2801 Flor, Klor, Brom Ve İyot 20 18 19 

6203 Erkek/Erkek Çocuk İçin Takım, Takım 
Elbise, Ceket Vs. 7 11 12 

1211 Bitki Ve Bitki Kısımları (Parfümeride, 
Eczacılıkta Vs. Kullanılan) 5 5 11 

1302 
Bitkisel Özsu Ve Hülasalar; Pektik 
Maddeler, Pektinatlar, Pek Tatlar; 
Ağaralar 

4 8 10 

6204 Kadın/Kız Çocuk İçin Takım, Takım 
Elbise, Ceket Vs. 16,6 5,5 8,7 

5202 Pamuk Döküntüleri 4,5 2,5 6,9 

7601 İşlenmemiş Aluminyum - - 5,3 

4101 Sığır Ve At Cinsi Hayvanların Derileri-
Ham 4,1 4,8 5,3 

1404 Tarifenin Başka Yerinde Yer Almayan 
Bitkisel Ürünler 14,0 12,3 4,4 

5101 Yün Ve Yapağı (Kardesiz/Taranmamış) 4,3 5,9 4,2 

9026 Sıvı-Gaz Akışı, Seviyesi, Basıncı Vb. 
Ölçen Alet Ve Cihazlar 0,1 0,4 3,2 

4102 Koyun Ve Kuzuların Ham Derileri 0,7 0,5 3,1 

2712 Vazelin; Parafin, Yağlı Mum, Ozakerit, 
Linyit Mumu, Turb Mumu Vb. 0,5 0,4 3,1 

5802 Havlu Nevi Bukleli Mensucat (Tufte 
Edilmiş Mensucat) 4,8 3,6 2,8 

2803 Karbon (Tarifenin Başka Yerinde 
Belirtilmeyen) 2,0 2,1 2,4 



6202 Kadın/Kız Çocuk İçin Dış Giyim 0,8 0,0 2,3 

8705 Özel Amaçlı Motorlu Taşıtlar 0,2 1,5 2,1 

2607 Kurşun Cevherleri Ve Konsantreleri - - 1,5 

0702 Domates (Taze/Sogutulmus) 0,9 1,3 1,4 

9015 
Arazi Ölçme, Hidrografik, Oşinografik, 
Jeofizik Vb. Alet Ve Cihazları, 
Telemetrel 

0,9 0,1 1,2 

9706 Eskiliği Yüzyılı Aşan Antika Eşya 0,9 0,5 1,2 

8429 Dozerler, Greyder, Skreyper, 
Ekskavatör, Küreyici, Yükleyici Vb. 0,5 13,0 1,2 

5102 İnce/Kaba Hayvan Kılları 
(Kardesiz/Taranmamış) 1,2 0,9 1,0 

6109 Tişört, Fanila, Diğer İç Giyim Eşyası 
(Örme) 6,3 2,9 1,0 

8704 Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu 
Taşıtlar 0,0 0,1 1,0 

8431 Ağır İş Makine Ve Cihazlarının 
Aksamı, Parçaları 0,1 0,1 1,0 

8462 Metalleri Dövme, İşleme, Kesme, 
Şataflama Presleri, Makineleri - - 0,8 

4104 Sığır Ve At Cinsi Hayvanların 
Dabaklanmış Derileri 0,9 0,9 0,8 

2711 Petrol Gazları Ve Diğer Gazlı 
Hidrokarbonlar 5.381 8.691 9.002 

2710 Petrol Yağları Ve Bitümenli 
Minerallerden Elde Edilen Yağlar 1.173 1.115 1.145 

 
Toplam 7.391 10.654 11.355 

İthalatında Başlıca Ürünler 

Gtip Ürün Adı 2011 2012 2013 

8905 Fener, Yangın Söndürme, Tarak 
Gemileri, Yüzer Vinçler Vb. 7 6 357 



7214 Demir/Çelik Çubuklar (Sıcak Haddeli, 
Dövülmüş, Burulmuş, Çekilmiş) 115 211 224 

7304 Demir/Çelikten (Dökme Hariç)Dikişsiz 
Tüp, Boru, İçi Boş Profil 173 239 217 

8704 Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu 
Taşıtlar 154 154 201 

7308 Demir/Çelikten İnşaat Ve Aksamı 272 294 200 

8544 
İzole Edilmiş Tel, Kablo; Diğer İzole 
Edilmiş Elektrik İletkenleri; Fiber Optik 
K 

187 155 173 

8481 Muslukçu, Borucu Eşyası-Basınç 
Düşürücü, Termostatik Valf Dahil 73 298 158 

8502 Elektrojen Grupları, Rotatif Elektrik 
Konvertisörleri 26 43 152 

8705 Özel Amaçlı Motorlu Taşıtlar 72 111 134 

7305 Demir/Çelikten Diğer Tüp Ve Borular-
Kaynaklı Vb.-Çapı>406, 4mm 183 492 128 

8537 Elektrik Kontrol, Dağıtım Tabloları, 
Mücehhez Tablolar 73 109 124 

8504 Elektrik Transformatörleri, Statik 
Konvertisörler, Endüktörler 41 66 118 

8429 Dozerler, Greyder, Skreyper, 
Ekskavatör, Küreyici, Yükleyici Vb. 94 121 105 

8421 Santrifüjle Çalışan Kurutma, Filtre, 
Arıtma Cihazları 48 133 104 

8517 Telli Telefon-Telgraf İçin Elektrikli 
Cihazlar 105 79 103 

3004 
Tedavide/Korunmada Kullanılmak 
Üzere Hazırlanan İlaçlar 
(Dozlandırılmış) 

63 96 100 

8413 Sıvılar İçin Pompalar, Sıvı Elevatörleri 109 103 98 

9403 Diğer Mobilyalar Vb. Aksam, Parçaları 82 72 94 

7207 Demir/Alaşımsız Çelikten Yarı 
Mamuller 0 75 93 



9406 Prefabrik Yapılar 40 80 89 

8414 Hava-Vakum Pompası, Hava/Gaz 
Kompresörü, Vantilatör, Aspiratör 132 75 88 

8526 Radar Cihazları; Hava, Deniz Trafiğine 
Yardımcı, Radyo-Kontrol Cihazları 20 17 82 

8474 Toprak, Taş, Metal Cevheri Vb. 
Ayıklama, Eleme Vb. İçin Makineler 30 38 80 

8471 Otomatik Bilgi İşlem Makineleri, 
Üniteleri 68 38 77 

8419 Isı Değişikliği Yöntemi İle Maddeleri 
İşlemek İçin Cihazlar 155 197 75 

7108 Altın (Ham, Yarı İşlenmiş, Pudra 
Halinde) 0 0 74 

8701 Traktörler 45 135 72 

4011 Kauçuktan Yeni Dış Lastikler 50 77 71 

8431 Ağır İş Makine Ve Cihazlarının 
Aksamı, Parçaları 68 68 68 

4407 Uzunlamasına Kesilmiş, Biçilmiş Ağaç; 
Kalın >=6 Mm 44 58 64 

8703 Otomobili, Steyşın Vagonlar, Yarış 
Arabaları 85 83 64 

2710 Petrol Yağları Ve Bitümenli 
Minerallerden Elde Edilen Yağlar 45 55 57 

4418 Bina, İnşaat İçin Marangozluk, 
Doğrama Mamulleri 24 33 56 

8708 Kara Taşıtları İçin Aksam, Parçaları 31 45 55 

8415 Klima Cihazları-Vantilatörlü, Isı, Nem 
Değiştirme Tertibatlı 32 44 54 

3917 Plastikten Tüpler, Borular, Hortumlar; 
Conta, Dirsek, Rakor Vb 69 50 54 

9405 Diğer Aydınlatma Cihazları, Lambalar, 
Işıklı Tabela, Plaka Vb. 40 31 53 

8606 Kendinden Hareketli Olmayan Yük 9 57 50 



Vagonları, Vagonetleri 

7306 Demir/Çelikten Diğer Tüpler, Borular, 
İçi Boş Profiller 86 92 48 

1806 Çikolata Ve Kakao İçeren Diğer Gıda 
Müstahzarları 50 47 48 

 
Toplam 6.598 7.831 7.754 

Başlıca Ülkeler İtibarı ile Dış Ticareti 

İHRACAT Değer İTHALAT Değer 

Ç.H.C. 8.893,1 Türkiye 1.959,6 

Türkiye 653,8 Rusya Federasyonu 1.430,0 

İtalya 484,9 Ç.H.C. 1.142,1 

İngiltere 453,7 Almanya 533,4 

Kazakistan 217,6 Ukrayna 395,1 

Rusya Federasyonu 139,4 Belarus 334,9 

Ukrayna 100,5 A.B.D. 260,8 

Bulgaristan 71,6 İngiltere 229,6 

İspanya 53,4 İtalya 180,5 

Taipei 50,9 Kazakistan 175,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE 
VERGİLER 
Dış Ticaret Politikası 

Türkmenistan Bağımsız Devletler Topluluğu Gümrük Birliği’ne üye değildir. 1993 
yılında ABD ile “En Çok Kayırılan Ülke” ticaret anlaşmasını imzalamış ancak bunu 
takip eden ikili vergi ve yatırım anlaşmaları imzalanmamıştır. Türkmenistan, Dünya 
Ticaret Örgütü üyesi olmayıp, gözlemci statüsü de yoktur. 

Ülke içerisinde üretilen ürünlere korumacı politikalarla yaklaşmakta, bu ürünlere 
yüksek vergiler koymakta veya ithal izni vermemektedir. İthalatta uygulanan 
vergilere ve düzenlemelere ilişkin mevzuat yayımlanmadığından alınan kararlar 
takip edilememektedir. Pek çok ürün bavul ticareti kapsamında Türkiye’den, 
Dubai’den ve Çin’den getirilmektedir. 

Türkmenistan’da mali sistem kamuya ait kurumlarca ya da devletin etkisi altında 
kalan kurumlarca yürütülmektedir.1997 yılına kadar Türkmenistan Merkez Bankası 
hükümetin emriyle para basmak, eksi reel faizli krediler vermek ile yükümlüydü. 
1997 yılında istikrar girişimleri doğrultusunda kısıtlı bir özerkliğe sahip oldu. Fakat 
pratikte hükümet Merkez Bankası üzerinde hala otorite sahibidir. 

1993 yılında Türkmenistan para birimi Manat oluşturulmuş ve sınırlı konvertibilite 
tanınmıştır. Aynı yıl yürürlüğe konulan Döviz Düzenleme Kanunu ile tüm 
uluslararası işlemlerdeki ödemeler garanti altına alınmıştır. Bu genel kurala karşın, 
ihracat ve ithalatta yaygın olarak kontroller devam etmektedir. 

Resmi kurlara göre 1 $ = 2,85 Manat olup, ülkede karaborsa bulunmamaktadır. 
Türkmenistan’daki Bankaların döviz alış-satış merkezlerinde serbestçe işlem 
yapılabilmektedir. Türkmenistan’da kambiyo sistemi tamamen Merkez Bankası’nın 
kontrolündedir. Ülkeye döviz getirmek isteyen yabancılar için kısıtlamalar 
bulunmamaktadır. Ancak, yurt dışına para transferinde muhakkak bir sözleşme 
bulunması gerekmektedir. Ayrıca Western Union tarafından 5.000 $’a kadar nedenini 
belirtmek kaydıyla transfer yapılmaktadır.  

Tarifeler ve Diğer Vergiler 

Türkmenistan’a yapılacak ithalatın hangi kişi ve kurum tarafından yapılacağına göre 
gümrük vergisi hesaplanmasında değişiklikler olmaktadır. Türkmenistan’a ithal 
edilecek ürünlerin gümrük vergilerinin yer aldığı güncel bir liste temin 
edilememektedir.  

Türkmenistan’da KDV, üretilen ürünlere, ihracata ve ithalata uygulanır. İthalatta 
KDV bedeli gümrükte ve manat bazında ödenir. Türkmenistan’da ticari faaliyette 
bulunan yerli ve yabancı tüzel kişiler, ticari faaliyetlerinden elde ettikleri gelirin 
asgari ücretin 10 katını aşan özel kişiler (girişimciler) KDV mükellefidirler. Diğer 
yandan, yardımlar, miras bırakılan mallar, hibeler, kamulaştırılan mülkiyetler, kamu 
kurumlarına ve yerel yönetimlere sunulan hizmetler KDV vergisinden muaftır. 
KDV’nin uygulanacağı yer, malın satışının yapıldığı ve hizmetin sunulduğu yerdir 



vergi oranı, malın piyasadaki fiyatı baz alınarak tespit edilir. Malların fiyatlarının 
listesi Halk Maslahatı, Devlet Başkanı, Bakanlar Kurulu, Türkmenistan Maliye ve 
Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenir.  

Tarife Dışı Engeller 

Türkmenistan’da dış ticaret işlemleri Türkmenistan Ticaret ve Dış Ekonomik İlişkiler 
Bakanlığı tarafından düzenlenmekle birlikte, değişik kurumlar da ithalatta 
düzenlemelere gidebilmektedir. Bu kapsamda, özellikle ülkede üretilen ürünlere 
karşı korumacı politikalar izlenmekte ve ithalatı zorlaştırılmaktadır. 

Diğer taraftan, ithalatta ve ihracatta ağır bürokratik işlemler bulunmaktadır. Bir mal 
ithal edildikten sonra, ithal belgeleri Türkmenistan Borsası’na teslim edilmekte, 
Borsa tarafından fiyat araştırması sonrası bedelinin transferine izin verilmektedir. 
Mal mukabili ithalat şekli, bu ülkeye mal gönderen firmalar için bir risk teşkil 
etmektedir. Akreditifli, önceden ödemeli ithalata izin verilmemektedir. Bunun 
sonucu, çoğu ithalatta kayda girmeyen ödemeler ve çifte faturalandırmalar 
oluşabilmektedir. 

Türkmenistan’da Ticaret Anlaşması ve Yatırım Projeleri kayıt zorunluluğu 
bulunmaktadır. Ayrıca Belediye Ofisi Vergi Müfettişliği ve bazı sektörel bakanlıktaki 
ilgili birimlere de kayıt yaptırılması zorunluluğu vardır.  

Ürün Standartları ile İlgili Uygulamalar 

Türkmenistan’da ürün standartları Türkmenstandardları Devlet Baş Kurumu 
tarafından tespit edilmektedir. İthal edilen ürünlere standart uygulaması 
yapılmaktadır. 

BDT Gümrük Birliği’ne üye olmayan ve hiç bir ülke ile serbest ticaret anlaşması 
bulunmayan Türkmenistan, daha çok ikili ticaret anlaşmaları ile dış ticaretine yön 
vermeye çalışmaktadır. Ülkedeki yüksek gümrük vergisi tarifeleri hükümet 
tarafından uygulanan en önemli ticari engelleme olarak göze çarpmaktadır. Ülkeye 
ithal edilen mallara uygulanan gümrük vergisi oranları, Merkez Bankası döviz kuru 
baz alınarak Manat üzerinden, ağırlık, miktar ya da sözleşme doğrultusunda 
hesaplanmaktadır. 

Türkmenistan’a ithal edilmesi istenen gıda ürünlerinin kullanma tarihi, üretildiği 
tarihten itibaren %70’den az kalmış ise, ithal etmek yasaktır. Ürünlerin ambalajında 
belirtilen kullanma, üretim tarihleri ve muhafazası uluslararası takvim sistemine 
uygun olmalıdır. Genetik kaynakları kullanarak hazırlanan gıda ürünlerinin 
Türkmenistan’a ithalatı yasaktır.  

 

 

 

 

 

 



TÜRKİYE İLE TİCARET 
Genel Durum 

Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ticari ilişkiler, özellikle müteahhitlik alanında 
2008 yılında rekor seviyelere ulaşan taahhütlerle birlikte hızlı bir artış ivmesi 
kazanmıştır. İnşaat alanında büyük oranda Türk menşeli malzemelerin kullanılması, 
Türkiye’den yapılan ihracatı artırmıştır. Bununla birlikte, piyasada Türk mallarının 
kalitesi nedeniyle artan talebe bağlı olarak giyim ve gıda sektöründe mal hareketleri 
de artmıştır. Ayrıca, bavul ticareti olarak da adlandırılan yolcu beraberi ticarette de 
büyük bir yoğunluk gözlemlenmektedir. 

Türkiye - Türkmenistan Dış Ticaret Göstergeleri (milyon ABD Doları) 

Yıl İhracat İthalat Hacim Denge 

2010 1139,8 386,3 1526,2 753,5 

2011 1493,3 392,7 1886,0 1100,6 

2012 1480,1 303,5 1783,6 1176,5 

2013 1957,5 653,8 2611,3 1303,7 

2014 2232,8 624,1 2856,9 1608,7 

Kaynak: TÜİK 

Son yıllara baktığımızda Türkmenistan ile ticaretimizde 2007 yılı haricinde ticaret 
açığı söz konusu değildir. İki ülke arasında 2005 yılından beri artış gösteren ticaret 
hacmi 2012 yılında yaşanan %5,4 azalma ile istikrarını yitirmiş olsa da 2014 yılında 
2,9 milyar dolarla zirveye ulaşmıştır. 

İki Ülke Arasında Ticaretin Altyapısını Düzenleyen Anlaşma ve Protokoller 

Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Cumhuriyeti arasında 1991 yılından itibaren 
ekonomik, kültürel, bilimsel ve eğitsel alanda pek çok protokol ve anlaşma 
imzalanmıştır. Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin 
çerçevesini oluşturan ve bu ilişkilere yasal altyapı oluşturan temel anlaşmalar 
imzalanmıştır. 

Anlaşma Adı İmza 
Tarihi İmza Yeri 

Türkiye ile Türkmenistan Arasında 
Ekonomik ve Ticari İşbirliğine Dair 
Anlaşma 

2 Aralık 
1991 Ankara 

Türkiye ile Türkmenistan Arasında 
Türkmenistan’dan Türkiye’ye Doğalgaz 
Gönderilmesi Hakkında Anlaşma 

1 Mayıs 
1992 Aşkabat 



Türkiye ile Türkmenistan Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması 
Anlaşması 

2 Mayıs 
1992 Aşkabat 

Türkiye ile Türkmenistan Arasında Küçük 
ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme Protokolu 

3 Mayıs 
1992 Aşkabat 

Türkiye ile Türkmenistan Arasında Turizm 
Alanında İşbirliği Anlaşması 

19 
Ağustos 
1992 

Aşkabat 

Türkiye ile Türkmenistan Arasında Karma 
Ekonomik Komisyon Kurulmasına Dair 
Anlaşma 

17 
Ağustos 
1995 

Aşkabat 

Türkiye ile Türkmenistan Arasında Çifte 
Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması 

17 
Ağustos 
1995 

Aşkabat 

Türkiye ile Türkmenistan Arasında Uzun 
Vadeli İşbirliğinin Esas Gelişme Yönleri 
Hakkında Memorandum 

13 Şubat 
1996 Ankara 

Türk-Türkmen Hükümetlerarası Ekonomik 
Komisyon Birinci Toplantısı Protokolü 

30 Nisan 
2008 Ankara 

Türkiye’nin Türkmenistan’a İhracatında Başlıca Ürünler (Milyon Dolar) 

Gtip 
Kodu Ürün Adı 2012 2013 2014 

7308 
Demir Veya Çelikten İnşaat Ve İnşaat 
Aksamı, İnşaatta Kullanılmak Üzere 
Hazırlanmış Demir Veya Çelik 

137 128 206 

8544 
İzole Edilmiş Teller, Kablolar Ve Diğer 
Elektrik İletkenler; Tek Tek Kaplanmış 
Liflerden Oluşan Fibe 

86 117 138 

8537 
Elektrik Kontrol, Dağıtım Tabloları, 
Panolar, Konsollar, Kabinler, Diğer 
Mesnetler Ve Sayısal Kontro 

29 67 91 

8504 
Elektrik Transformatörleri, Statik 
Konvertörler (Örneğin; Redresörler) Ve 
Endüktörler 

25 71 82 

3917 
Plastikten Hortumlar, Borular Ve Bağlantı 
Elemanları (Manşon, Nipel, Dirsek, 
Flanşlar, Vb.) 

41 45 80 



9403 Diğer Mobilyalar Ve Bunların Aksam Ve 
Parçaları 41 60 74 

8704 Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar 6 28 46 

7610 
Aluminyumdan İnşaat Ve İnşaat Aksamı 
(Köprüler, Köprü Aksamı, Kuleler, 
Pilonlar, Ayaklar, Sütunlar, 

24 27 35 

7214 
Demir Veya Alaşımsız Çelikten Çubuklar 
(Dövülmüş, Sıcak Haddelenmiş, 
Haddeleme İşleminden Sonra Buru 

97 68 33 

5702 Dokunmuş Halılar Ve Dokumaya Elverişli 
Maddelerden Diğer Yer Kaplamaları 22 25 33 

9301 Harp Silahları (Revolverler, Tabancalar Ve 
93.07 Pozisyonundaki Silahlar Hariç) 12 28 32 

9405 
Diğer Aydınlatma Cihazları, Işıklı Panolar, 
Işıklı Tabelaları Ve Benzer Eşya Ve Bu 
Eşyanın Aksam Ve 

19 34 31 

8502 Elektrik Enerjisi Üretim (Elektrojen) 
Grupları Ve Rotatif Elektrik Konvertörleri 13 20 30 

7326 Demir Veya Çelikten Diğer Eşya: 35 20 29 

8705 
Özel Amaçlı Motorlu Taşıtlar (Kurtarıcılar, 
Vinçli, İtfaiye, Beton Karıştırıcılı, Yol 
Süpürme, Zift 

7 17 28 

8904 Römorkörler Ve İtici Gemiler     25 

4418 Ağaçtan Bina Ve İnşaat İçin Marangozluk, 
Mamülleri, Doğrama Parçaları 17 30 24 

8526 
Radar Cihazları,Hava-Deniz Trafiğine 
Yardımcı Telsiz Cihazları Ve Uzaktan 
Kumanda Etmeye Mahsus Tels 

14 35 23 

9401 Oturmaya Mahsus Mobilyalar Ve Bunların 
Aksam Ve Parçaları 17 25 22 

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

16 16 22 

8474 Toprak, Taş, Metal Cevheri Vb. Ayıklama, 
Eleme, Tasnif, Ayırma, Yıkama, Kırma, 

17 18 22 



Öğütme, Yoğurma, Kalı 

8536 
Gerilimi 1000 Voltu Geçmeyen Elektrik 
Devresi Teçhizatı (Anahtarlar, Röleler, 
Sigortalar, Fişler, Ku 

14 18 21 

4411 Ağaçtan Veya Diğer Odunsu Maddelerden 
Lif Levhalar 15 17 21 

7604 Aluminyumdan Çubuklar Ve Profiller 12 16 21 

8481 
Borular, Kazanlar, Tanklar, Depolar Ve 
Benzeri Diğer Kaplar İçin Musluklar, 
Valfler (Vanalar) Ve Ben 

12 17 20 

9406 Prefabrik Yapılar 10 18 20 

6802 
Yontulmaya Veya İnşaata Elverişli 
İşlenmiş Taşlar (Kayagan Taşı Hariç), 
Mozik İçin Küp Şeklinde Taşl 

12 19 19 

2710 Petrol Yağları Ve Bitümenli Minerallerden 
Elde Edilen Yağlar 15 22 19 

8421 
Santrifüjler; Sıvıların Veya Gazların Fiıtre 
Edilmesine Veya Arıtılmasına Mahsus 
Makina Ve Cihazlar 

9 9 18 

7306 Demir Veya Çelikten Diğer İnce Ve Kalın 
Borular Ve İçi Boş Profiller 11 12 17 

8528 Monitörler Ve Projektörler, Televizyon 
Alıcı Cihazları 19 14 17 

8413 Sıvılar İçin Pompalar (Ölçü Tertibatı Olsun 
Olmasın) Ve Sıvı Elevatörleri 7 13 16 

7216 Demir Veya Alaşımsız Çelikten Profiller 11 13 15 

3402 Yıkama, Temizleme Müstahzarları 
(Sabunlar Hariç) 10 13 14 

7318 
Demir Veya Çelikten Vidalar, Civatalar, 
Somunlar, Tirfonlar, Perçin Çivileri, 
Pimler, Kamalar, Ronde 

9 11 14 

8415 
Klima Cihazları (Motorlu Bir Vantilatör İle 
Nem Ve Isıyı Değiştirmeye Mahsus 
Tertibatı Olanlar) 

10 12 13 

8507 Elektrik Akümülatörleri (Bunıarın 9 11 13 



Separatörleri Dahil) 

8708 Karayolu Taşıtları İçin Aksam, Parça Ve 
Aksesuarlar 6 10 13 

8414 
Hava Veya Vakum Pompaları, Hava Veya 
Diğer Gaz Kompresörleri, Fanlar, 
Aspiratörü Olan Havalandırmaya 

7 9 12 

7307 
Demir Veya Çelikten Boru Bağlantı 
Parçaları (Rakorlar, Dirsekler Ve 
Manşonlar Gibi) 

7 9 12 

Genel Toplam 1.480 1.957 2.233 

Kaynak: ITC Trademap 

Türkiye’nin Türkmenistan’dan İthalatında Başlıca Ürünler (Milyon Dolar) 

Gtip 
Kodu Ürün Adı 2012 2013 2014 

5201 Pamuk (Karde Edilmemiş Veya 
Penyelenmemiş) 80 263 284 

5205 
Pamuk İpliği (Dikiş İpıiği Hariç) (Ağırıık 
İtibariyıe Pamuk Oranı >=%85 Ve 
Perakende Olarak Satııaca 

130 112 120 

2710 Petrol Yağları Ve Bitümenli Minerallerden 
Elde Edilen Yağlar 25 185 97 

3902 Propilen Ve Diğer Olefinlerin Polimerleri 
(İlk Şekillerde) 18 18 48 

5208 
Pamuklu Mensucat (Ağırlık İtibariyle % 85 
Veya Daha Fazla Pamuk İçerenler)(M2. 
Ağırlığı 200 Gr. I Ge 

25 37 30 

5209 
Pamuklu Mensucat (Ağırlık İtibariyle % 85 
Veya Daha Fazla Pamuk İçeren Ve M2 
Ağırlığı 200 Gr. I Geçe 

11 19 15 

3102 Azotlu Mineral Veya Kimyasal Gübreler - - 8 

6302 Yatak Çarşafı, Masa Örtüleri, Tuvalet Ve 
Mutfak Bezleri 3 4 5 

4101 Sığır (Bufalo Dahil) Ve At Cinsi 
Hayvanların Ham Post Ve Derileri 5 5 5 



5202 Pamuk Döküntüleri 2 5 4 

0603 
Buket Yapmaya Elverişli Veya Süs 
Amacına Uygun Kesme Çiçek Ve Çiçek 
Tomurcukları 

- - 3 

4104 
Sığır (Buffalo Dahil) Ve At Cinsi 
Hayvanların Dabaklanmış Veya Crust 
(Arakurutmalı) Post Ve Derileri 

0,9 0,8 0,9 

6203 
Erkekler Ve Erkek Çocuk İçin Takım 
Elbise, Takım, Ceket, Blazer, Pantolon, 
Tulum Ve Şort (Yüzme Kıy 

0,3 0,2 0,7 

6006 Diğer Örme Mensucat 0,06 0,3 0,4 

8705 
Özel Amaçlı Motorlu Taşıtlar (Kurtarıcılar, 
Vinçli, İtfaiye, Beton Karıştırıcılı, Yol 
Süpürme, Zift 

0,07 - 0,4 

4103 Diğer Ham Post Ve Deriler 0,5 0,3 0,4 

5002 İpek; Ham (Bükülmemiş) - 0,3 0,3 

4102 Koyun Ve Kuzuların Ham Derileri 0,3 0,2 0,2 

6310 
Kullanılmış Veya Yeni Paçavralar, Sicim, 
İp Ve Halat Döküntüleri Ve Sicim, İp Ve 
Halattan Kullanılmı 

0,2 0,2 0,1 

5102 İnce Veya Kaba Hayvan Kılları 
(Kardesiz/Taranmamış) - - 0,09 

8704 Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar - - 0,08 

7308 
Demir Veya Çelikten İnşaat Ve İnşaat 
Aksamı, İnşaatta Kullanılmak Üzere 
Hazırlanmış Demir Veya Çelik 

- 0,04 0,08 

8301 
Adi Metallerden Kilit, Sürgü Ve Asma 
Kilit (Anahtarlı, Şifreli Veya Elektrikli) Ve 
Bunların Adi Meta 

- 0,06 0,08 

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

0,1 - 0,07 

1517 Margarin - - 0,06 

6005 Çözgü Tipi Örgülü Diğer Mensucat - - 0,05 



9405 
Diğer Aydınlatma Cihazları, Işıklı Panolar, 
Işıklı Tabelaları Ve Benzer Eşya Ve Bu 
Eşyanın Aksam Ve 

0,009 - 0,04 

8716 
Römorklar Ve Yarı Römorklar; Hareket 
Ettirici Tertibatı Bulunmayan Diğer 
Taşıtlar; Bunların Aksam Ve 

- 0,03 0,04 

8501 
Elektrik Motorları Ve Jeneratörler [Elektrik 
Enerjisi Üretim (Elektrojen) Grupları 
Hariç] 

- 0,009 0,03 

5505 Sentetik Ve Suni Lif Döküntüleri 0,01 - 0,03 

8413 Sıvılar İçin Pompalar (Ölçü Tertibatı Olsun 
Olmasın) Ve Sıvı Elevatörleri - - 0,03 

8425 
Palangalar Ve Ağır Yük Kaldırıcıları 
(Skipli Yük Kaldırıcıları Hariç); 
Bucurgatlar Ve Irgatlar; Krik 

- - 0,03 

8504 
Elektrik Transformatörleri, Statik 
Konvertörler (Örneğin; Redresörler) Ve 
Endüktörler 

- 0,1 0,02 

8502 Elektrik Enerjisi Üretim (Elektrojen) 
Grupları Ve Rotatif Elektrik Konvertörleri - - 0,02 

2827 
Klorürler, Oksiklorürler, Hidroksiklorür, 
Bromürler, Oksibromürler, İyodürler Ve 
Osiiyiyodürler 

- - 0,02 

8311 Adi Metallerden Tel, Çubuk, İnce Boru, 
Levha, Elektrot Vb. Eşya 0,01 0,07 0,02 

6204 
Kadınlar Ve Kız Çocuk İçin Takım Elbise, 
Takım, Ceket, Blazer, Elbise, Etek, 
Pantolon Etek, Vb.(Yüzm 

0,4 0,1 0,001 

0504 
Hayvan Bağırsak, Mesane Ve Midesi 
(Taze, Soğutulmuş, Dondurulmuş, 
Tuzlanmış, Salamura, Kurutulmuş Ve 

- - 0,01 

1904 
Hububat Veya Hububat Ürünlerinin 
Kabartılması Veya Kavrulması Suretiyle 
Elde Edilen Gıda Mamülleri 

- - 0,01 

9402 
Tıpta, Cerrahide, Dişçilikte, Veterinerlikte 
Kullanılan Mobilyalar, Berber Koltuklar 
Vb; Bu Eşyaları 

- 0,02 0,01 



Genel Toplam 304 654 624 

Kaynak: ITC Trademap 

Türkiye-Türkmenistan Yatırım İlişkileri 

Türkmenistan’da halen uygulanan yabancı sermaye mevzuatının yeterli olmaması, 
yapılan yatırımın güvence altında bulunmaması, işyerlerine ani baskın şeklindeki 
vergi denetimlerinin yapılması ve bu süreçte iş yerlerinin kapatılması, ülkeye girişte 
uygulanan vize prosedürünün işyeri sahiplerinin seyahatlerini engellemesi, önceki 
yıllarda yapılan kimi yatırımların kamulaştırılması gibi işlemler Türkmenistan’da 
doğrudan yabancı yatırımları engellemektedir. 

İki Ülke Arasında Ticarette Karşılaşılan Sorunlar 

Türkmenistan’da faaliyet gösteren Türk firmalarının en önemli sorunu vizelerde ve 
çalışma izinlerinde karşılaştıkları güçlüklerdir. 

Türkmenistan’da faaliyet gösteren iş adamlarının veya çalışanların hukuki bir 
sorunla karşılaşmaları halinde yeterli hukuki mevzuat ve mahkeme süreci olmaması 
nedeniyle kararlar tek taraflı alınabilmektedir. 

Bankacılık sisteminin yetersizliği, burada oluşan tasarrufların değerlendirilmesini 
güçleştirmektedir. 

İhracat ve ithalatta nakliyeye ödenen ücret, malın maliyetini önemli ölçüde 
artırmaktadır. 

Bazı firmalarımızca alıcı firmayla yaptıkları kontratların Türkmenistan 
gümrüklerinde uzun süren denetim mekanizmasına takılması ve Türkmenistan’a 
para transferlerinin denetim sıkılığı ve sürecinden kaynaklanan nedenlerle 
işlemlerde gecikmeler yaşandığını hususu gündeme getirilmektedir. 

Türkmenistan’daki müteahhit firmalarımızın hak edişleri, çoğu zaman çeşitli 
nedenler ileri sürülerek ertelenmekte, hak edişlerini zamanında alamayan 
firmalarımız kendi ödemelerini geciktirmekte veya malzeme temininde zorlukla 
karşılaşmaktadırlar. Ayrıca, Türkmenistan’dan temin edilmesi zorunlu olan malların 
teslim alınmasında zaman zaman gecikmeler olmaktadır. Her iki durumda da 
gecikmelerin daha sonra sözleşme sürelerine eklenmemesi sıkıntı yaratmaktadır. 

Müteahhitlik firmalarımızın döviz transferini daha önce olduğu gibi bankaların 
kendi muhabir hesaplarından yapabilmeleri olanağının sağlanması, bu mümkün 
değilse Türkmenistan Merkez Bankası’nın Türkiye’de bir devlet bankası ile 
muhabirlik anlaşması yapması müteahhitlerimizin karşılaştığı önemli bir sorunu 
çözecektir. 

 

 

 

 



PAZAR İLE İLGİLİ BİLGİLER 
Dağıtım Kanalları 

Türkmenistan, genel olarak üretim ve pazarlamadaki belirsizlikler bakımından diğer 
BDT ülkelerinden pek farklı değildir. Son bir kaç yılda yabancı girişimciler 
tarafından açılan özel mağazalar çeşitli ürünleri bir arada pazarlama gayreti 
içerisinde bulunmalarına rağmen halkın alım gücü de göz önüne alındığında mallara 
olan talebin düşük olduğu görülmektedir. Pazar, önemli ölçüde fiyata endeksli 
olduğundan satılan yabancı mallar genelde düşük kalitedeki ürünlerden 
oluşmaktadır. Ülkede market zincirleri henüz yoktur. Yiyecek-içecek satışları, 
geleneksel açık pazarlarda yapılmaktadır. Ticari hakları koruyan yasalar henüz 
yerleşmemiş olduğundan, dünya markalarından hiçbiri kendi isimleri ile 
Türkmenistan’da mevcut değildirler. Sadece bazı mağazalarda “bavul ticareti” 
şeklinde getirilen ürünler bulunabilmektedir.  

Türkmenistan’da kredi kartları yaygın olarak kullanılmamaktadır. Sadece bazı yeni 
oteller kredi kartı ile ödemeyi kabul etmektedir. Diğer taraftan Amerikan Doları ile 
alışveriş yapmak mümkündür.  

Ulaştırma ve Taşımacılık Maliyetleri 

Türkmenistan ile Türkiye arasındaki karayolu ile yapılan taşımalar Gürbulak 
(Türkiye çıkış gümrüğü)-Bazargan (İran giriş)-Lütfüabat (İran çıkış)-Artık ve 
Gudrolim (Türkmenistan giriş) veya Hopa-Gürcistan-Azerbaycan-Hazar denizi-
Türkmenbaşı güzergahı üzerinden yapılmaktadır. 2 nci güzergahın %200 pahalı 
olması ve Hazar Denizi’nde meydana gelebilen yoğunluk ve 1.güzergahın daha 
güvenli ve ucuz olması nedeniyle karayolu taşımalarında İran güzergahı tercih 
edilmektedir. Deniz taşımacılığı Karadeniz - Volga Nehri - Hazar Denizi – 
Türkmenbaşı Limanı güzergâhından yapılmaktadır. Ancak kış döneminde bu ulaşım 
yolu kullanılamamaktadır. Demir yoluyla yapılan taşıma Van-Tebriz-Tahran-Seraks 
güzergâhından yapılmaktadır. Hem Türkmenistan demiryollarının hem de İran 
demiryollarının yeterli olmaması, vagon temininde zorluk olması nedenleriyle bu 
hattın tam olarak faaliyette olduğunu söylemek güçtür. 

Kamu İhaleleri 

Türkmenistan’da açılan her türlü ihale “www.turkmenistan.gov.tm” adresinde 
günlük olarak Türkmence, Rusça ve İngilizce olarak yayımlanmaktadır. Açılan 
ihaleler bu adresten takip edilebilmektedir. 

 



 

 



GENEL BİLGİLER 
Coğrafi Konum 

Ülkenin Kuzeyinde Macaristan, batısında Hırvatistan ve Bosna Hersek, güneyinde 
Makedonya ve Kosova, doğusunda Romanya ve Bulgaristan bulunur. Karadağ’ın 
ayrılmasından sonra Sırbistan’ın deniz çıkış noktası kalmamıştır. 

Ülkedeki coğrafi özellikler bölgeden bölgeye farklılıklar göstermektedir. Ülkenin 
kuzeybatısında Voyvodina’yı kapsayan bölgede verimli ovalar, Sumadiya’da alçak 
tepeler, ülkenin doğusu, ortası ve batısında ise yüksek dağlık bölgeler göze 
çarpmaktadır. 

Ülke ormanlık alanlar bakımından zengindir. Ormanlar ülke topraklarının yaklaşık 
28.580 km2’sini kaplamaktadır. 

Sırbistan’da akarsuların toplam uzunlukları 3.180 km’dir. Ülkenin en önemli 
akarsularından biri olan Tuna nehri 589 km uzunluğa sahiptir. 

İklim ülkenin ortalarında ve batısında kıtasaldır. İç bölgelerde yaz aylarında sıcaklık 
30 dereceyi aşmakta ve kuraklığa neden olmaktadır. 

Nüfus ve İşgücü Yapısı 

Sırbistan’ın nüfusu hızlı bir şekilde azalmakta, orta ve uzun vadede de bu durumun 
devam etmesi beklenmektedir. Ülkede doğum artış oranının negatif olması nüfusu 
olumsuz etkilemekte, nüfusun yaşlanması ile birlikte sosyal güvenlik sistemi 
üzerindeki baskı giderek artmaktadır. 

2015 yılı tahminlerine göre Sırbistan’ın nüfusu, 7.176.794’tür. Nüfusun %15’i 0-14 
yaş, % 68’i 15-64 yaş arasında, %17’si ise 65 yaş üstündedir. Nüfusun yarısından 
fazlası (% 56) büyük şehirlerde yaşamakta olup, okuryazarlık oranı %98’dir. 

Ülkede etnik Sırplar, nüfusun % 83,3’ü ile çoğunluğu oluşturmaktadır. İkinci büyük 
etnik grup % 3,4’lük oran ile ülkenin kuzey bölümünde yoğunlaşan Macarlardır. 
Nüfusun % 2‘lik kısmını oluşturan Boşnaklar ise, Karadağ sınırındaki Sandzak 
bölgesinde yaşamaktadır. Sırbistan nüfusunun % 2,1’ini ise Romanlar 
oluşturmaktadır. 

Sırbistan Bölge Ülkeleri arasında en yüksek işsizlik oranına sahip ülke 
durumundadır. 2009 yılından itibaren ülkede önemli bir sorun olan işsizlik oranının 
2014 yılında % 19,7 olarak gerçekleştiği tahmin edilmektedir. 15-24 yaş arasında işsiz 
olanların oranı ise % 51 olup, ülke bu oranla dünya sıralamasında 7. sırada yer 
almaktadır. İşsizlik, kadın nüfus için de en büyük problemlerden biri olmaya devam 
etmektedir. 

Ülkede 2014 yılı tahmini rakamlarına göre 2,8 milyon işgücü bulunmaktadır. 
İşgücünün % 21,9’u tarım, % 15,6'sı sanayi, % 62,5’i ise hizmetler sektöründe 
çalışmaktadır. 

Ülkede kişi başına düşen milli gelirin 13.000 Doların biraz üzerinde olduğu tahmin 
edilmektedir. Yoksulluk sınırı altında yaşayanların nüfusa oranı ise % 9,2’dir. 



Sırbistan’da yatırımların tam anlamıyla yapılamaması, yeni iş olanaklarını yaratmayı 
ve işsizliği azaltmayı engellemektedir. Bu nedenle Sırbistan Hükümeti, özellikle 
yabancı yatırımcının ülkeye gelmesi konusunda çağrılar yapmakta, başta elektronik, 
bilgi teknolojisi ve otomotiv sektörleri olmak üzere yabancı yatırım çekmeyi 
hedeflemektedir. 

Doğal Kaynaklar ve Çevre 

Sırbistan doğal enerji kaynakları bakımından zengin bir ülke değildir. Ülke 
ihtiyacının ancak %25’i yerel kaynaklardan sağlanmaktadır. Ülkenin kömür 
rezervlerinin gelecek 50 yılda, petrol ve gaz rezervlerinin ise 20 yıl içerisinde 
tükeneceği ifade edilmektedir. Hidroelektrik üretimi önemli bir enerji kaynağı olup, 
gelecek yıllarda daha da artırılması hedeflenmektedir.  

Madenler Sırbistan endüstrisi ve ekonomisinin temel taşını oluşturmaktadır. Ülkede 
petrol, doğalgaz, kömür, demir, bakır, çinko, antimon, krom, altın, gümüş, 
magnezyum, pirit, kireç, mermer ve tuz çıkarılmaktadır.  

Dahil Olduğu Uluslararası Anlaşmalar 

Sırbistan, Bağımsız Devletler Topluluğu dışında Rusya Federasyonu ile Serbest 
Ticaret Anlaşması imzalayan tek ülkedir. 

Avrupa Birliği’ne üye olmayan Merkezi ve Güneydoğu Avrupa ülkelerinin 
oluşturduğu Orta Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması’na (CEFTA) taraf olan 
ülkelerden biri de Sırbistan’dır.(Arnavutluk, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Makedonya, 
Moldova, Karadağ ve Kosova). 

Sırbistan, Aralık 2009 tarihinde EFTA ülkeleri ile de bir Serbest Ticaret Anlaşması 
imzalamıştır.  

Avrupa Birliği 2003 yılındaki Selanik Zirvesinde, Sırbistan’ı potansiyel aday ülke 
olarak ilan etmiş, 2012 Martında da aday ülke statüsü vermiştir. 

Ayrıca Sırbistan’ın, Türkiye, Kazakistan ve Beyaz Rusya ile Serbest Ticaret 
Anlaşmaları, ABD ile de Tercihli Ticaret Anlaşması bulunmaktadır. 

Sırbistan'ın üyesi olduğu bazı uluslararası kuruluşlar: BSEC, EBRD, FAO, G-9, IBRD, 
ILO, IMF, SECI, UN, WHO, WTO (gözlemci) 
 

 

 

 

 

 

 



GENEL EKONOMİK DURUM 
Ekonomik Yapı 

Sırbistan, büyük ölçüde pazar güçlerinin hakim olduğu bir geçiş ekonomisine sahip 
olmakla birlikte, ekonomide devlet sektörü geniş bir alanda görülmekte ve birçok 
yapısal reforma hala ihtiyaç duyulmaktadır. 

Sırp ekonomisi temel olarak yabancı sermaye destekli imalat sektörüne ve ihracata 
dayanmaktadır. Dünyadaki finansal kriz, uzun vadede ülkenin kalkınması için 
ihtiyaç duyulan yapısal ekonomik reformları sekteye uğratmışsa da Sırbistan bu 
olumsuzlukları yavaş da olsa gidermeye çalışmaktadır.  

Sırbistan büyüme potansiyeline sahip bir ülke olarak tanımlanabilir. Bununla birlikte 
ülkedeki kurumların yeterince güçlü olmaması ve demografik yapıda gözlenen 
bozulma ekonomik büyümenin ilerlemesini de yavaşlatmaktadır. 

2014 yılında GSYİH’nın sektörlere göre dağılımının; tarım ve hayvancılık % 8,2, 
sanayi % 36,9, hizmetler % 54,9 olarak gerçekleştiği tahmin edilmektedir. 

Ülkede 2,8 milyon işgücü bulunmakta, ancak işsizlik oranı % 20 gibi yüksek bir 
oranda seyretmektedir. Bu işgücünün % 21,9 gibi büyük bir oranı tarımda, % 15,6'sı 
sanayi imalatında, % 62,5'i hizmetler sektöründe istihdam edilmektedir. Yoksulluk 
sınırı altında yaşayan nüfusun genel nüfusa oranı ise % 9,2'dir. 

Ekonomi Politikaları 

Sırbistan büyüme potansiyeline sahip bir ülke olarak tanımlanabilir. Bununla birlikte 
ülkedeki kurumların yeterince güçlü olmaması ve demografik yapıda gözlenen 
bozulma ekonomik büyümenin ilerlemesini de yavaşlatmaktadır. 

2013 yılında % 2,6 oranında artan GSYİH’nın 2014 yılında % 1,8 küçülerek 44 milyon 
dolar olarak gerçekleştiği tahmin edilmektedir. 

Sırbistan sahip olduğu 7,2 milyonluk nüfus ile orta ölçekli bir pazar olarak 
tanımlanabilir. Ülke pazar büyüklüğü açısından Güneydoğu Avrupa’da Romanya ve 
Bulgaristan’ın arkasından 3. sırada yer almaktadır. 2014 yılında satın alma paritesine 
göre kişi başına düşen milli gelir 13.000 Dolar civarında gerçekleşmiştir. 

Yaşanan savaşlar, uygulanan uluslararası yaptırımlar, uluslararası askeri 
müdahaleler ekonomik ve sosyal açıdan gerilemeye ve altyapının tahrip olmasına 
yol açmış, yaşam standartlarını olumsuz yönde etkilemiştir. Söz konusu dönemde 
GSYİH % 50 oranında gerilemiş ve yoksulluk büyük oranda artmıştır. 

Yüksek işsizlik oranı ve duraklamış hane gelirleri hala devam etmekte olan politik ve 
ekonomik problemlerin başında gelmektedir. Büyüyen bütçe açığı ekonominin 
yeniden canlandırılması çabalarını kısıtlamakta, enflasyon ve döviz kuru istikrarının 
korunması endişesi daha geniş bir mali politika uygulanmasını da engellemektedir. 
Bütün bu sorunlar neticesinde Sırbistan Hükümeti, 2011’de IMF ile imzalanan ve 
2012 yılında dondurulan stand-by anlaşması 2014 yılı başında tekrar yürürlüğe 
koymuştur. 



Sırbistan ihracatı artırmak ve temel altyapı yatırımlarını güçlendirebilmek için 2010 
yılında yeni bir uzun dönem ekonomik büyüme planını yürürlüğe koymuştur. Bu 
program uygulandığından beri Sırbistan’ın ihracatında gözle görülür bir artış 
kaydedilmiştir. 

Sırbistan ekonomisinin en önemli konuları; yüksek işsizlik oranı ve yeni iş alanları 
yaratılması, enflasyon, yüksek kamu harcamaları, gittikçe büyüyen kamu 
borçlanmaları, artan kamu ve özel dış borçlar, yeni yabancı yatırımların çekilmesi ve 
yeniden IMF programının yürütmeye konulmasıdır. 

Sırbistan ekonomisini çekici kılan unsurlar arasında, ülkenin stratejik konumu, 
göreceli ucuz ve kalifiye olan bir işgücüne sahip olması, AB, Rusya, Türkiye ve 
CEFTA Ülkeleri ile yapılan Serbest Ticaret Anlaşmaları ve yabancı yatırımlara 
uygulanan oldukça cömert teşvik paketleri sıralanabilir. 

Sırbistan’ın ekonomik yapısı, gelişmiş ekonomilerde olduğu gibi, tarım ve sanayiden 
hizmetler sektörüne doğru kaymaya devam etmektedir. 

Çoğunluğu ülkenin kuzey kısmındaki Voyvadina bölgesinde yerleşik olan geniş 
tarım sektörünün ülke ekonomisindeki yerini hala önemle korumaktadır. Ülkenin 
GSYİH’nda tarım % 8’lik bir paya sahiptir. 

Sırbistan, kimya, tekstil, otomobil üretimi, mobilya ve gıda işleme gibi sektörler başta 
olmak üzere güçlü bir sanayi potansiyeline sahiptir. GSYİH’nda sanayinin payı % 40 
civarındadır. Ancak, küresel kriz sonucunda 2014 yılında sanayi üretiminin % 8 
oranında gerilediği tahmin edilmektedir. 

Ülkede başta turizm olmak üzere hizmet sektörü GSYİH’da % 55’lik bir orana 
sahiptir. 

Ekonomide Geleceğe Yönelik Beklentiler 

Sırbistan’ın temel ticaret ortakları olan Euro ve Balkan Bölge Ülkelerindeki ekonomik 
gelişmenin yavaş ve kırılgan olması ülkeyi olumsuz yönde etkilemektedir. Doğrudan 
yabancı yatırım ve diğer dış kaynak temini üzerine olan beklentiler önümüzdeki 
dönem için daha da düşük düzeyde kalmaktadır. Ayrıca, sıkı mali politikalar ve 
yüksek işsizlik oranının özel tüketimler üzerinde de kısıtlamalar yaratacağı 
beklenmektedir. 

Sırbistan’ın 2014’te GSYİH % 1,8 oranında gerilemiş, enflasyon oranı 2,1 gibi oldukça 
düşük bir rakama çekilmiş, işsizlik oranı % 19,7 düşmüş, kişi başına düşen milli gelir 
ise 13.000 Dolar civarında gerçekleşmiştir. 

Enflasyon 

2013 yılında % 7,6 olan enflasyon oranı, 2014 yılında gerileyerek % 2,1 olarak 
gerçekleşmiştir. Son beş yılda en yüksek enflasyon oranı 2011’de 11,6 olarak 
görülmüştür. 

Para Politikaları 

Sırbistan Merkez Bankası enflasyon hedefleme rejimi ile TUFE’yi esas almaktadır. 
Daha önceki programda ise temel enflasyon oranı hedef alınmaktaydı. Merkez 
Bankası tarafından kullanılan temel para politikası aracı olarak iki haftalık repo 



oranlarının kullanımına devam edilmektedir. Mevduat munzam karşılıkları ve döviz 
piyasasına müdahale edilmesi gibi araçlar ise destekleyici rol üstlenmektedir. 

2012 yılsonu enflasyon hedefi olan % 2,5-5,5 oranının çok uzağında kalınmış, 
enflasyon %12,2 seviyesine tırmanmıştır. Yeni tarım sezonu ve idari kamu 
fiyatlarındaki artışların doğal bir sonucu olarak enflasyonun ikinci yarıyılda artması 
beklenmekteydi. Ancak, kuraklık sebebiyle maliyetlerde yaşanan artışın yiyecek 
fiyatlarında yarattığı zamlar, KDV oranlarındaki yükselme ve 1 Ekim’den itibaren 
artırılan özel tüketim vergileri öngörülememiştir. 

Sırbistan Merkez Bankası, bu enflasyon etkilerini bir defaya mahsus ve geçici olarak 
görmekte ve gelecek aylarda toplam talepte beklenen düşüş güçlü bir dezenflasyon 
etkisi yaratacağını hesaplamaktadır. Banka ayrıca, Hükümetin yayınladığı son mali 
strateji çalışması ile mali konsolidasyon vaadi vermesinin olumlu bir işaret olduğuna 
da inanmaktadır. 

Ülkede faiz oranlarının yüksek kalacağı, hatta kısa vadede daha da artacağı 
düşünülmektedir. Para piyasalarındaki rahatlamanın, uluslararası mali piyasalardaki 
ve iç bütçe uygulamalarına bağlı olduğu düşünülmektedir. Orta vadede faiz 
oranlarının yavaşlayan enflasyonla birlikte kademeli olarak düşeceği 
hesaplanmaktadır. 

Maliye Politikaları 

Hükümet vergi gelirlerini artırmak için 2012’de şu önlemleri almıştır; 

• 1 Ekim’den itibaren KDV oranı (gıda ürünlerine uygulanan %8’lik oran hariç) 
%18’den %20’ye, 

• Sigaraya uygulanan özel tüketim vergisi %33’e, 

• %10’luk gelir vergisi %12’ye, 

• Kazanılmamış gelirlere uygulanan KDV %10-15’e (planlanan tarih 1 Ocak 
2013’ten önceye alınmış) yükseltilmiş ve benzine uygulanan özel tüketim 
vergisi de artırılmıştır. 

Döviz Politikaları 

Sırbistan esnek döviz kuru politikası uygulamaktadır. Bu durum ülkenin rekabet 
gücüne olumlu yönde yansımaktadır. 
 

 

 

 

 

 



DIŞ TİCARET 
Genel Durum 

Güney-Doğu Avrupa, Avrupa’nın en yüksek büyüme oranına sahip ve küresel 
olarak da en hızlı gelişen bölgesidir.  

Sırbistan’ın da taraf olduğu Merkezi Avrupa Ülkeleri Serbest Ticaret Anlaşması-
CEFTA, Güney-Doğu Avrupa ülkelerini içeren ve yaklaşık 30 milyon kişilik bir 
pazarı barındıran bir serbest ticaret bölgesi yaratmıştır. 

Sırbistan, CEFTA Anlaşması ve yaptığı diğer bölgesel ve ikili ticaret anlaşmaları ile 
AB, ABD, Rusya Federasyonu, Kazakistan, Türkiye, Güneydoğu Avrupa, Avrupa 
Serbest Ticaret Anlaşması Ülkeleri ve Beyaz Rusya’yı da kapsayan 1 milyar kişilik bir 
ticari pazarın merkezinde bulunmaktadır. 

Sırbistan’ın dış ticaret hacmi 2014 yılı itibariyle 35,2 milyar dolar düzeyindedir. Ülke 
ağırlıklı olarak; demir çelik, elektrikli ve elektriksiz makineler, plastik ve plastik 
işleme ürünleri, hububat, sert kabuklu meyve, bakır ve bakır ürünleri ihraç 
etmektedir. İthalatındaki başlıca ürün grupları ise mineral yakıtlar, elektriksiz ve 
elektrikli makineler, otomotiv ana ve yan sanayi, plastik ve plastik ürünleri, kağıt ve 
kağıt ürünleridir.  

 Sırbistan ihracatının büyük kısmını AB ve çevresindeki Balkan ülkelerine 
gerçekleştirmektedir. İthalatın gerçekleştirildiği önemli ülkeler arasında ise Rusya 
Federasyonu, Almanya, İtalya, Çin ve Macaristan gelmektedir. 

Ülkenin Dış Ticareti 

Dış Ticaret Göstergeleri (Milyon Dolar) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

İhracat 8,3 9,8 11,8 11,4 14,6 14,8 

İthalat 16 16,7 20 18,9 20,5 20,6 

Dış Ticaret Hacmi 24,3 26,5 31,8 30,3 35,1 35,4 

Dış Ticaret Dengesi -7,7 -6,9 -8,3 -7,5 -5,9 -5,8 

Kaynak: ITC-Trade Map, 2015 

İhracatında Başlıca Ürünler (1 000 ABD Doları) 

GTIP TANIMI 2012 2013 2014 

8703 Otomobil, steyşın vagonlar, yarış 
arabaları  397.856    1.946.585    1.780.306   

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

 411.026    561.387    547.033   



optik k 

1005 Mısır  567.651    210.724    507.216   

4011 Kauçuktan yeni dış lastikler  305.249    393.959    398.780   

0811 Meyveler ve sert çekirdekli 
meyveler (dondurulmuş)  258.032    318.909    363.307   

2710 Petrol yağları ve bitümenli 
minerallerden elde edilen yağlar  202.523    268.239    321.293   

6115 Çorap; külotlu, kısa; uzun konçlu, 
soketler (örme)  227.890    274.074    261.808   

8503 Elektrik motor, jeneratör, elektrojen 
grupları aksam, parçaları  159.477    222.167    258.634   

3004 
Tedavide/korunmada kullanılmak 
üzere hazırlanan ilaçlar 
(dozlandırılmış) 

 238.967    236.675    237.390   

8418 Buzdolapları, dondurucular, 
soğutucular, ısı pompaları  72.187    167.045    200.450   

7208 Demir/çelik sıcak hadde yassı 
mamulleri-genişlik 600mm. Fazla  117.598    138.160    192.102   

4811 Kağıt/karton, selüloz vatka ve 
selüloz liften tabakalar  107.159    124.721    186.927   

8708 Kara taşıtları için aksam, parçaları  118.905    145.978    179.015   

7606 Alüminyum sac, levha ve şeritler, 
kalınlık>0, 2mm  158.542    166.595    172.438   

9401 Oturmaya mahsus mobilyalar, 
aksam-parçaları  113.406    147.131    169.291   

3923 Eşya taşıma ambalajı için plastik 
mamulleri, tıpa, kapak, kapsül  77.614    137.755    153.952   

2402 
Tütün/tütün yerine geçen 
maddelerden purolar, sigarillolar 
ve sigaralar 

 37.181    76.831    142.866   

3901 Etilen polimerleri (ilk şekillerde)  49.644    196.315    142.025   

3917 Plastikten tüpler, borular, 
hortumlar; conta, dirsek, rakor vb  117.162    139.114    140.904   



7326 Demir/çelikten diğer eşya  54.637    131.375    131.920   

1701 Kamış/pancar şekeri ve kimyaca 
saf sakkaroz (katı halde)  163.303    171.262    129.922   

7403 Arıtılmış bakır, işlenmemiş bakır 
alaşımları  126.189    151.137    127.046   

7206 İlk şekillerde, külçe halinde demir, 
alaşımsız çelik  25    8    125.892   

9403 Diğer mobilyalar vb. Aksam, 
parçaları  97.427    117.450    125.236   

6406 Ayakkabı aksamı, iç taban, topuk 
rampası, getr, tozluk, dolak vb  99.194    115.627    121.039   

8516 Elektrikli su ısıtıcıları, elektrotermik 
cihazlar (şofbenler)  87.010    106.370    114.561   

6403 
Ayakkabı; yüzü deri, tabanı 
kauçuk, plastik, tabii, suni vb 
kösele 

 100.063    100.326    106.195   

7612 Alüminyum fıçı, varil, bidon, kutu 
vb. Kaplar-hacmi<300lt  90.243    100.401    104.436   

7411 Bakırdan ince ve kalın borular  125.692    108.966    104.244   

2713 
Petrol yağlarının/bitümenli 
minerallerden elde edilen yağların 
kalıntıları 

 46.168    99.927    100.160   

8413 Sıvılar için pompalar, sıvı 
elevatörleri  71.061    82.479    98.725   

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

 116.900    147.278    98.176   

1905 Ekmek, pasta, kek, bisküvi vs. İle 
boş ilaç kapsülü mühür güllacı vs.  81.297    89.452    98.156   

2202 Sular (tatlandırıcılı, 
lezzetlendirilmiş)  86.591    90.255    96.138   

7204 Demir/çelik döküntü ve hurdaları, 
bunların külçeleri  135.160    113.323    94.392   

1001 Buğday ve mahlut  94.805    266.375    92.441   



3918 Plastikten yer kaplamaları-duvar ve 
tavan kaplamaları dahil  108.121    115.497    91.612   

8536 Gerilimi 1000 voltu geçmeyen 
elektrik devresi teçhizatı  86.208    98.912    89.620   

0808 Elma, armut ve ayva (taze)  44.119    58.473    87.741   

7308 Demir/çelikten inşaat ve aksamı  67.061    84.684    87.658   

  TOPLAM 11.229.031    14.610.779    14.843.348    

Kaynak: ITC-Trade Map, 2015 

İthalatında Başlıca Ürünler (1 000 ABD Doları) 

GTIP Tanımı 2012 2013 2014 

8708 Kara taşıtları için aksam, parçaları  394.574    1.646.250    1.425.944   

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

 900.507    1.321.562    1.105.712   

2711 Petrol gazları ve diğer gazlı 
hidrokarbonlar  1.089.755    923.806    807.491   

2710 Petrol yağları ve bitümenli 
minerallerden elde edilen yağlar  936.376    586.035    666.488   

3004 
Tedavide/korunmada kullanılmak 
üzere hazırlanan ilaçlar 
(dozlandırılmış) 

 591.574    636.039    569.172   

8703 Otomobil, steyşın vagonlar, yarış 
arabaları  504.591    545.023    466.720   

8517 Telli telefon-telgraf için elektrikli 
cihazlar  296.639    310.979    281.160   

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

 218.132    281.410    221.088   

3923 Eşya taşıma ambalajı için plastik 
mamulleri, tıpa, kapak, kapsül  94.284    191.281    203.702   

4805 Diğer sıvanmamış kağıt/kartonlar 
(rulo veya tabaka)  119.231    123.537    174.225   

7601 İşlenmemiş alüminyum  148.841    159.920    157.929   



3901 Etilen polimerleri (ilk şekillerde)  157.037    152.186    152.244   

2716 Elektrik enerjisi  228.399    159.913    150.032   

3808 Haşarat öldürücü, dezenfekte edici, 
zararlıları yok edici  120.586    143.226    149.593   

8471 Otomatik bilgi işlem makineleri, 
üniteleri  180.613    183.858    148.519   

7408 Bakır teller  103.709    115.863    130.715   

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

 133.534    135.428    122.961   

3402 Yıkama, temizleme müstahzarları-
sabunlar hariç  108.449    117.855    115.783   

2601 Demir cevherleri ve konsantreleri  66.900    70.669    107.086   

3102 Azotlu mineral/kimyasal gübreler  169.035    141.265    102.535   

4107 Sığır ve atların dabaklanmış ve 
hazırlanmış deri ve köselesi  81.434    95.997    99.654   

8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu 
taşıtlar  94.373    98.470    99.432   

3920 Plastikten diğer levha, yaprak, 
pelikül ve lamlar  92.712    97.410    98.756   

8701 Traktörler  119.727    118.778    96.691   

7208 Demir/çelik sıcak hadde yassı 
mamulleri-genişlik 600mm. Fazla  88.521    103.639    93.578   

7308 Demir/çelikten inşaat ve aksamı  114.618    96.638    91.902   

8536 Gerilimi 1000 voltu geçmeyen 
elektrik devresi teçhizatı  73.249    79.888    87.131   

7210 Demir/çelik yassı mamul, kaplı, 
sıvanmış (600mm. Den geniş)  71.685    88.277    84.680   

3105 Azot, fosfor ve potasyum gibi; 
iki/üçünün karışımları  166.335     122.571    84.562   

4011 Kauçuktan yeni dış lastikler  99.004    94.871    82.835   

9401 Oturmaya mahsus mobilyalar,  52.557    96.846    79.764   



aksam-parçaları 

2106 Tarifenin başka yerinde yer 
almayan gıda müstahzarları  76.666    80.380    79.640   

8421 Santrifüjle çalışan kurutma, filtre, 
arıtma cihazları  66.408    77.096    77.292   

3902 Propilen ve diğer olefinlerin 
polimerleri (ilk şekillerde)  71.756    76.912    77.149   

3926 Plastikten diğer eşya  59.433    72.734    77.147   

0901 Kahve; kahve kabuk ve kapçıkları  107.651    87.360    76.664   

9619 Hijyenik havlu kağıtlar, tuvalet 
kağıtları vb.  70.426    74.055    75.275   

8481 Muslukçu, borucu eşyası-basınç 
düşürücü, termostatik valf dahil  69.833    63.603    73.305   

8418 Buzdolapları, dondurucular, 
soğutucular, ısı pompaları  69.812    66.331    73.238   

2704 Taşkömürü, linyit ve turbdan elde 
edilen kok/sömikok, karni kömürü  57.923    50.215    71.573   

  TOPLAM 18.924.891    20.550.990    20.608.585    

Kaynak: ITC-Trade Map, 2015 

Başlıca Ülkeler İtibarı ile Dış Ticareti 

Ülkelere Göre İhracat (1 000 ABD Doları) 

ÜLKELER 2012 2013 2014 

İtalya  1.203.874    2.379.430    2.576.939   

Almanya  1.308.601    1.734.413    1.773.186   

Bosna Hersek  1.074.727    1.201.516    1.318.985   

Rusya Federasyonu  866.197    1.062.702    1.029.133   

Romanya  904.590    785.715    829.556   

Karadağ  789.642    851.487    756.101   

Makedonya  477.243    576.166    603.264   

Slovenya  421.920    478.511    471.114   



Hırvatistan  384.549    415.893    458.794   

Fransa  285.087    351.410    417.788   

Bulgaristan  286.865    335.686    384.022   

Macaristan  315.609    401.588    378.337   

Çek Cum.  169.650    319.594    357.533   

Avusturya  281.938    370.901    352.082   

ABD  98.534    490.429    312.694   

Polonya  160.753    271.425    295.843   

Türkiye  187.007     219.010     230.853    

Belçika  125.921    170.518    213.081   

Slovakya  253.669    269.116    209.379   

Yunanistan  163.063    217.578    167.137   

İngiltere  143.961    169.943    153.741   

Hollanda  144.472    152.914    150.001   

Arnavutluk  85.149    117.698    127.209   

İspanya  85.490    100.378    123.925   

Ukrayna  131.828    172.132    100.798   

İsviçre  91.919    103.705    99.217   

Belarus  69.529    81.830    72.787   

Hong Kong  13.481    44.745    70.339   

İsveç  52.952    58.857    66.960   

Güney Kıbrıs  109.188    68.180    61.900   

Danimarka  20.830    31.479    48.012   

Mısır  19.843    16.166    35.427   

Libya  4.249    31.195    31.638   

Litvanya  25.798    22.594    30.915   



Portekiz  12.906    26.708    27.167   

Cezayir  25.999    13.755    26.631   

Singapur  8.437    36.171     24.999   

Kenya  8.723    11.027    22.584   

Norveç  13.081    29.137    21.471   

Birleşik Arap Emirlikleri  21.209    14.248    20.575   

TOPLAM  11.229.031     14.610.779     14.843.348    

Kaynak: ITC-Trade Map, 2015 

Ülkelere Göre İthalat (1 000 ABD Doları) 

ÜLKELER 2012 2013 2014 

Almanya  2.055.179    2.255.796    2.426.470   

Rusya Federasyonu  2.076.630    1.903.547    2.340.354   

İtalya  1.829.260    2.358.771    2.308.840   

Çin  1.385.478    1.509.568    1.561.097   

Macaristan  933.157    1.014.533    1.017.704   

Polonya  525.780    972.725    983.328   

Avusturya  654.073    630.697    642.552   

Türkiye  438.951     530.882     589.747    

Romanya  824.253    582.072    587.344   

Fransa  516.356    604.637    575.357   

Slovenya  582.481    571.165    561.636   

Hırvatistan  530.541    470.886    546.341   

Bosna Hersek  456.669    483.598    534.407   

Çek Cum.  387.599    441.217    459.529   

Bulgaristan  500.878    439.437    410.535   

Belçika  336.472    349.853    379.012   



Hollanda  280.120    327.072    358.781   

Slovakya  251.832    367.857    319.246   

Yunanistan  304.235    300.011    304.930   

ABD  317.861    307.745    281.312   

Makedonya  295.864    264.450    252.215   

İsviçre  206.784    205.488    244.109   

Birleşik Krallık  227.497    238.942    241.927   

İspanya  238.198    230.853    241.574   

İsveç  160.793    184.470    225.445   

Kazakistan  415.253    888.174    198.049   

Ukraine  172.943    141.560    162.193   

Hindistan  153.545    173.877    139.860   

Güney Kore  146.614    141.126    119.787   

Finlandiya  101.029    76.392    116.989   

Danimarka  123.008    131.828    115.935   

Japonya  186.165    124.224    107.524   

Brezilya  84.424    75.184    101.585   

İrlanda  103.733    86.362    90.696   

Vietnam  67.736    76.460    88.108   

Beyaz Rusya  96.071    95.993    85.561   

Karadağ  116.818    155.805    67.044   

Moldova  79.494    79.238    55.376   

Tayvan  42.450    51.816    53.556   

Tayland  57.861    50.997    45.792   

TOPLAM   18.924.891     20.550.990      20.608.585    

Kaynak: ITC-Trade Map, 2015 



DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE 
VERGİLER 
Dış Ticaret Politikası 

Sırbistan, 2007 yılında Merkezi Avrupa Ülkeleri Serbest Ticaret Anlaşması-CEFTA’yı 
onaylamıştır. Ayrıca, Türkiye (2010), Rusya Federasyonu ve Beyaz Rusya ile Serbest 
Ticaret Anlaşmaları bulunmaktadır. 

Katılım müzakerelerinin yürütüldüğü AB, Sırbistan menşeli ürünlere gümrük vergisi 
uygulamamaktadır. 

Ayrıca, ABD ile de tercihli ticaret anlaşması bulunmaktadır. 

Sırbistan’da dış ticaret ile ilgili konuları düzenleyen başlıca yasalar Dış Ticaret 
İşlemleri Yasası, Gümrük Yasası, Gümrük Tarifeleri Yasası ve İthalat ve İhracat 
Rejimlerinde Ürünlerin Sınıflandırılması Yasasıdır. Yasa temel olarak, dış ticaretin 
liberal olduğunu ve herhangi bir kısıtlamanın bulunmadığını belirtmektedir. 
Sırbistan Dış Ticaret Yasası, özellikle bir öncekine kıyasla, daha liberal bir yaklaşımla 
hazırlanmıştır.  

1 Ocak 2004’ten beri yürürlükte olan Gümrük Yasası ise Avrupa Birliği 
standartlarına göre ve AB’nin gümrük yasaları esas alınarak hazırlanmıştır. Sırbistan 
dış ticaret ile ilgili yasalarını düzenlerken Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Gümrük 
Örgütünün tavsiyelerini dikkate almakta ve GATT tarafından belirlenen 
düzenlemelere ve AB’nin düzenlemelerine uyum sağlamayı hedeflemektedir. 

Sırbistan gümrükleri, halen ithalat sürecine ürünler üzerindeki kontrolünü devam 
ettirmektedir. Bu durum ürünlerin ithalatında çeşitli sıkıntılara ve gecikmelere neden 
olabilmektedir fakat bu durumun ortadan kaldırılması için düzenlemeler yapılmaya 
devam edilmektedir. Diğer taraftan her ne kadar ithalat yasalarla basitleştirilmiş olsa 
da uygulamada henüz tam anlamıyla uyum sağlanamamıştır. Sırbistan Gümrük 
Kurumu uygulamanın yasalara uygun yapılabilmesi için çalışmalarına devam 
etmektedir. 

Sırbistan yasalarında dış ticaret ile ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmamakla 
birlikte bazı ürünlerin ithalatında çeşitli sınırlandırmalar mevcuttur. Örnek olarak 
bazı eczacılık ürünleri, değerli metaller, silah vb. çeşitli ürünlerin ithalatı için lisans 
gerekliliği bulunmaktadır.  

Tarifeler ve Diğer Vergiler 

Sırbistan Dünya Gümrük Örgütünün üyesidir ve Armonize Sistem Konvansiyonuna 
taraf ülke konumundadır. Buna ek olarak AB’nin ortak nomanklatürüne de uyum 
sağlanmıştır. Gümrük vergileri ithal edilen ürünün gümrük değeri esas alınarak 
hesaplanmaktadır. Sırbistan Gümrük Yasası, gümrük değerlendirme ile ilgili 
düzenlemelerde GATT’ı esas almaktadır.  

Gümrük politikası aşağıdaki sektörleri korumayı amaçlamaktadır: 

• Tarım 



• Deri sanayii 

• Mobilya sanayii 

• Tekstil sanayii 

• Elektrikli ev aletleri 

Ayrıca Sırbistan’da üretilemeyen yarı mamuller, hammaddeler, ihracata yönelik 
üretim yapan ile iç talebin yüksek olduğu sektörlerin kullandığı girdilerin ithalatında 
diğer ürünlere nazaran göreceli olarak daha düşük gümrük vergisi 
uygulanmaktadır. 

Bu sektörlerin başlıcaları ise; 

• Kara metalürji 

• Renkli metaller 

• Alüminyum 

• Ağaç ürünleri 

• Tekstil sanayiidir. 

  
Sırbistan’daki gümrük vergileri genelde % 0 ile % 30 arasında değişmektedir. Sigara 
ve GTİP 24022090 altında yer alan ürünlerde gümrük vergisi ise % 57,6’dır.  

Ülkede petrol türevleri, tütün mamulleri, alkollü içecekler ve kahve vb. ürünlerde 
%33 oranında özel tüketim vergisi bulunmaktadır. KDV oranı % 20’dir. İlaç, temel 
gıda ürünleri, gazete, otel hizmetleri gibi bazı ürünlerde KDV % 8 oranında 
uygulanmaktadır.  

Ürün Standartları ile İlgili Uygulamalar 

Sırbistan Standardizasyon Enstitüsü (SSE), ülkedeki tek ulusal standart kurumudur 
ve Standardizasyon Yasası ile kurulmuştur. Enstitü, standartların geliştirilmesinden 
sorumludur. Standartlar yasada gönüllülük esasına dayanmakla birlikte zorunlu 
olan standartlar da mevcuttur. Zorunlu standartların teknik düzenlemeler olarak 
düzenlenip düzenlenmemesi veya ortadan kaldırılması konusundaki çalışmalar 
devam etmektedir. Sırbistan’da mevcut standartlar Dünya Ticaret Örgütü ölçütlerine 
göre revize edilmektedir. Bu nedenle ticarete teknik açıdan engel olunması durumu 
da ortadan kalkmaktadır. 

1 Ocak 2006 tarihinde yürürlüğe giren Standartlar Yasasına göre, standartlar ISO, 
IEC, CEN, CENELEC tarafından kullanılan resmi dillerden birinde de yayınlanmak 
durumundadır. SSE yayım dili olarak İngilizceyi seçmiştir. 

Ekonomik ve Bölgesel Kalkınma Bakanlığı standartlardan, teknik düzenlemelerden 
ve akreditasyondan sorumludur. Bu alandaki yasal düzenlemeler söz konusu 
Bakanlık tarafından gerçekleştirilmektedir. Ayrıca her Bakanlık kendi faaliyet 
alanına giren konularda teknik düzenlemelerin yapılmasından sorumludur. 

Teknik Düzenlemeler, Uygunluk Değerlendirme Prosedürü Yasasına göre teknik 
düzenlemeye tabi bulunan bir ürün gerekli sertifikalara sahip olmadığı ve uygunluk 



değerlendirmesinden geçmediği sürece satılamaz ve kullanılamaz. Teknik 
düzenlemeler mevcut bulunan herhangi bir standarda atıfta bulunabilir veya o 
standardı içerebilir. Ekonomik ve Bölgesel Kalkınma Bakanlığı teknik düzenlemeler 
ile ilgili kayıtları tutmakla yükümlüdür. Uygunluk değerlendirmesi ile ilgili süreç 
doğrudan teknik düzenlemenin içinde veya atıfta bulunulan standartta yer alabilir. 
Uygunluk sertifikası Bakanlık tarafından yetkilendirilen kuruluşlar tarafından 
verilebilmektedir. 

Tarım, Orman ve Su Yönetimi Bakanlığı dış ticarette tarım ve gıda ürünlerinin kalite 
kontrolünden sorumludur. Dış Ticarette Tarım ve Gıda Ürünlerinin Kalite Kontrolü 
Yasası, ithal ve ihraç edilen ürünlere, paketleme, deklarasyon, etiketleme ve nakliye 
konularında kalite koşullarına uygunluk ile ilgili olarak uygulanmaktadır. Gıda ve 
Tarım Ürünlerinin ve bunlardan üretilen ürünlerin ithalat ve ihracatının kalite 
kontrolünün gerekliliği ile ilgili düzenlemeye göre ithal edilen urun gruplarından 53 
adeti, ihraç edilen urun gruplarından ise 8 adedi kalite kontrol uygulamasına 
tabiidir. Kalite ile ilgili sertifikalar söz konusu Bakanlığın bünyesinde bulunan 
bölümleri tarafından hazırlanmaktadır. Sertifikalandırılmış her urun sertifika ile ilgili 
işareti taşımak zorundadır. İşaret, urunun gerekli olan testlerden geçtiğini ve ilgili 
düzenlemelere uygun olduğunu simgelemektedir. 

Uygunluk işareti olarak Sırbistan’ın kullandığı yerel işaret veya CE işareti 
kullanılabilmektedir. Sırbistan’ın yerel işareti, ürünün teknik gerekleri karşıladığını 
ve gerekli uygunluk surecinden geçtiğini belirtmektedir. İşaret büyük `A` harfinin 
eşkenar üçgenin üç kösesinde yer almasından oluşmaktadır. İşaretin ürüne 
görünebilir şekilde konması gerekmektedir, eğer ürüne iliştirilmesi mümkün değilse 
paketine eklenmeli ve urunun yanında verilen dokumalarda da belirtilmelidir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÜRKİYE İLE TİCARET 
Genel Durum 

Gerek ikili ekonomik ilişkiler gerekse Türk ürünlerinin AB’ye ulaşımı açısından 
Sırbistan Türkiye için kilit bir ülke konumundadır. 

Ülkeye ihraç ettiğimiz başlıca ürünler; kumaş, elektriksiz makineler, kabuklu 
meyveler, örme eşya, yaş meyve sebze, plastik ve plastik eşya, otomotiv ana ve yan 
sanayi, demir çelikte eşya, kağıt ürünleridir. İthalatımızdaki önemli ürünler ise; 
demir çelik, petrol yağları, sentetik kauçuk, arıtılmış bakır, bakır alaşımlarıdır. 

2010 yılında iki ülke arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması ile Sırp menşeli 
sanayi ürünlerinin Türkiye’ye gümrüksüz olarak ihracatına izin verilmekte, Türk 
menşeli sanayi ürünlerinin çoğunun Sırbistan’a ithalatı gümrüksüz yapılmakta, 
ancak bazı ürünlerin gümrüklerinin 2015 yılına kadar kademeli olarak sıfırlanması 
öngörülmüştür. 

Tarım ürünlerinde ise gümrük vergileri kalmakla birlikte, ayrıca belirlenen bazı 
ürünlerde “en fazla tercihe şayan ülke” (Most Favored Nation-MFA) statüsü 
uygulanmaktadır. 

Türkiye ile Sırbistan arasındaki dış ticaret global ekonomik krizden olumsuz yönde 
etkilenmiştir. 2014 yılında ticaret hacmi 781 milyon dolara yaklaşmıştır. İki ülke 
arasındaki ticaretin gerçek potansiyeli yansıtmadığı ve Sırbistan pazarında ülkemiz 
firmaları açısından önemli fırsatlar olduğu düşünülmektedir. 

Türkiye-Sırbistan Dış Ticaret Değerleri (1 000 ABD Doları) 

Yıl İhracat İthalat Hacim Denge 

2010 306.115 109.524 415.638 196.591 

2011 354.670 213.301 567.971 141.369 

2012 380.869 205.538 586.407 175.332 

2013 440.729 251.957 692.686 188.772 

2014 506.698 273.921 780.619 232.777 

2015 492.670 238.298 730.968 254.372 

Kaynak: ITC-Trade Map, 2015 

Türkiye’nin Sırbistan’a İhracatında Başlıca Ürünler (1 000 ABD Doları) 

GTİP Ürün Adı 2012 2013 2014 

6006 Diğer örme mensucat 28.517.262 31.409.679 32.748.049 



8708 Karayolu taşıtları için aksam, 
parça ve aksesuarlar 7.029.895 19.665.887 17.793.577 

5902 
Naylon, poliamid, poliester 
vb.esaslı iç ve dış lastiği için 
mensucat 

10.309.010 12.793.165 14.451.690 

0805 Turunçgiller 
(taze/kurutulmuş) 13.710.002 14.295.753 13.256.777 

6004 

Diğer örme mensucat 
(en>30cm, 
elastomerik/kauçuk 
iplik=>%5) 

11.571.791 14.190.224 12.982.788 

8528 Monitörler ve projektörler, 
televizyon alıcı cihazları 9.192.860 10.448.462 12.759.641 

4819 

Kağıttan, kartondan, selüloz 
vatkadan veya selüloz lif 
tabakalarından kutu, 
mafhaza, torba vb. 

8.120.257 10.358.972 12.512.818 

5208 

Pamuklu mensucat (ağırlık 
itibariyle % 85 veya daha 
fazla pamuk içerenler)(m2. 
Ağırlığı 200 gr. I ge 

5.244.096 6.136.709 12.358.987 

8418 

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

8.173.386 8.009.463 12.061.066 

8703 

Binek otomobilleri ve esas 
itibariyle insan taşımak üzere 
imal edilmiş diğer motorlu 
taşıtlar (yarış 

7.579.769 6.594.173 9.219.400 

5209 

Pamuklu mensucat (ağırlık 
itibariyle % 85 veya daha 
fazla pamuk içeren ve m2 
ağırlığı 200 gr. I geçe 

4.003.832 5.196.070 8.952.629 

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

6.458.689 7.157.385 8.397.436 

3920 Plastikten diğer levha, plaka, 
şerit, film, folye (gözeneksiz) 6.889.350 8.354.976 8.086.851 



2601 Demir cevherleri ve 
konsantreleri 727.335   7.718.606 

8415 

Klima cihazları (motorlu bir 
vantilatör ile nem ve ısıyı 
değiştirmeye mahsus tertibatı 
olanlar) 

2.604.394 9.653.346 7.638.937 

7604 Aluminyumdan çubuklar ve 
profiller 6.401.040 6.321.787 7.483.397 

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

3.032.361 4.507.275 7.427.440 

8704 Eşya taşımaya mahsus 
motorlu taşıtlar 2.654.624 4.809.684 6.347.262 

5407 
Sentetik filament 
ipliklerinden dokunmuş 
mensucat 

7.130.306 11.163.270 5.864.499 

8516 

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

2.480.079 3.349.865 5.749.731 

3401 Sabunlar, yüzey aktif organik 
ürünler ve müstahzarlar 5.325.235 5.531.853 5.692.431 

8450 

Ev veya çamaşırhane tipi 
yıkama makinaları (yıkama 
ve kurutma tertibatı bir arada 
olanlar dahil) 

4.013.376 3.212.259 5.490.497 

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

1.376.356 2.690.700 5.472.170 

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

267.313 285.727 5.418.991 

7217 Demir veya alaşımsız 
çelikten teller 3.599.602 5.104.151 5.203.322 

5210 

Pamuklu mensucat (pamuk 
oranı <% 85 sentetik veya 
suni liflerle karıştırılmış olup 
m2. Ağırlığı <=20 

1.214.224 2.073.259 4.429.613 



8422 

Bulaşık, şişe vb yıkama ve 
kurutma makinaları, şişe, 
kutu çuval vb doldurma, 
etiketleme makinaları, 

2.582.104 2.570.878 4.300.606 

7322 

Demir veya çelikten 
elektriksiz merkezi ısıtmaya 
mahsus radyatör, motorlu 
hava püskürtücüler, bunlar 

3.163.573 3.084.172 4.272.384 

4107 

Sığır (buffalo dahil) ve atların 
dabaklanmış ve ileri 
derecede hazırlanmış post ve 
deri ve köselesi 

1.657.489 2.176.460 4.062.038 

5702 

Dokunmuş halılar ve 
dokumaya elverişli 
maddelerden diğer yer 
kaplamaları 

3.889.055 3.477.197 3.876.524 

5205 

Pamuk ipliği (dikiş ipıiği 
hariç) (ağırıık itibariyıe 
pamuk oranı >=%85 ve 
perakende olarak satııaca 

2.273.901 2.589.800 3.703.000 

3004 
Tedavide veya korunmada 
kullanılmak üzere hazırlanan 
ilaçlar (dozlandırılmış) 

3.917.683 3.551.152 3.697.349 

6204 

Kadınlar ve kız çocuk için 
takım elbise, takım, ceket, 
blazer, elbise, etek, pantolon 
etek, vb.(yüzm 

881.223 1.868.605 3.679.624 

7601 İşlenmemiş aluminyum 171.027   3.649.917 

8511 

Motorlarda kullanılılan 
elektrikli ateşleme veya 
hareket ettirme tertibat ve 
cihazları (ateşleme-din 

151.408 1.426.328 3.471.992 

1704 
Kakao içermeyen şeker 
mamulleri (beyaz çikolata 
dahil) 

3.751.874 3.543.322 3.456.567 

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

2.254.994 3.251.383 3.446.561 

7210 Demir veya alaşımsız 
çelikten yassı hadde 

893.533 883.251 3.194.807 



mamulleri, genişliği 600 mm 
veya daha fazla olanlar 
(kapla 

8302 

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

2.977.150 2.759.141 3.134.828 

6403 

Dış tabanı kauçuktan, plastik 
maddeden, tabii veya terkip 
yoluyla elde edilen köseleden 
ve yüzü deri 

1.134.982 1.737.313 3.047.278 

  Genel Toplam 380.869.396 440.650.201 506.697.699 

Kaynak: TÜİK, 2015  

Türkiye’nin Sırbistan’dan İthalatında Başlıca Ürünler (1 000 ABD Doları) 

GTİP  Ürün Adı 2012 2013 2014 

8703 

Binek otomobilleri ve esas 
itibariyle insan taşımak üzere 
imal edilmiş diğer motorlu 
taşıtlar 

  56.227.110 37.865.657 

7403 Rafine edilmiş bakır ve bakır 
alaşımları (ham) 4.924.523 910.203 34.855.970 

1005 Mısır 1.657.596 257.520 28.544.137 

7207 Demir veya alaşımsız 
çelikten yarı mamuller 14.700.334 23.294.868 26.855.078 

7204 

Dökme demirin, demirin 
veya çeliğin döküntü ve 
hurdaları veya bunların 
eritilmesi ile elde dilmiş kü 

20.947.823 25.469.090 18.929.440 

7210 

Demir veya alaşımsız 
çelikten yassı hadde 
mamulleri, genişliği 600 mm 
veya daha fazla olanlar 
(kapla 

19.389.943 8.021.313 14.510.323 

4011 Kauçuktan yeni dış lastikler 14.418.410 19.619.993 12.170.332 

4810 
Bir veya iki yüzü kaolin (çin 
kili) veya diğer inorganik 
maddeler ile sıvanmış kağıt 

7.737.403 9.354.554 10.252.326 



ve kartonlar 

7411 Bakırdan ince ve kalın 
borular 3.533.820 7.583.849 9.791.839 

7108 

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

207.626 3.075.319 7.746.588 

8413 
Sıvılar için pompalar (ölçü 
tertibatı olsun olmasın) ve 
sıvı elevatörleri 

364.570 2.037.729 5.508.973 

3901 Etilen polimerleri (ilk 
şekillerde) 344.186 21.502.682 5.127.076 

4002 

Sentetik kauçuk veya sıvı 
yağlardan türetilen taklit 
kauçuk (ilk şekillerde, veya 
levha, tabaka, şer 

5.233.774 3.999.582 3.882.819 

3902 Propilen ve diğer olefinlerin 
polimerleri (ilk şekillerde) 662.854 11.409.077 3.872.999 

4102 Koyun ve kuzuların ham 
derileri 5.959.431 7.073.911 3.731.333 

4016 Sertleştirilmemiş vulkanize 
kauçuktan diğer eşya 1.905.929 2.892.686 2.847.280 

7308 

Demir veya çelikten inşaat ve 
inşaat aksamı, inşaatta 
kullanılmak üzere 
hazırlanmış demir veya çelik 

104.372 818.421 2.315.635 

3917 

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

2.031.756 2.310.924 2.253.456 

7612 

Aluminyumdan depo, fıçı, 
varil, vb. Kaplar; hacmi<=300 
lt (sıkıştırılmış veya 
sıvılaştırılmış gaz iç 

142.885 573.252 1.972.279 

4805 

Diğer kağıt ve kartonlar 
(kuşe edilmemiş veya 
sıvanmamış, rulo veya 
tabaka halinde 

863.944 1.467.515 1.818.556 



3402 
Yıkama, temizleme 
müstahzarları (sabunlar 
hariç) 

25.460 110.489 1.723.488 

9306 

Bomba, torpido, mayın, 
güdümlü mermiler vb harp 
mühimmatı vb aksam ve 
parçaları; fişekler, mermi ve 

53.781 235.830 1.611.863 

0710 
Sebze, (pişirilmemiş veya 
buharda veya suda 
kaynatılmış) (dondurulmuş) 

1.852.912 858.276 1.454.300 

6806 

Cüruf yünü, kaya yünü vb 
mineral yünler; genleştirilmiş 
vermikulit, genleştirilmiş kil, 
ısı,ses tecr 

1.848.721 2.827.929 1.426.062 

1404 Tarifenin başka yerinde yer 
almayan bitkisel ürünler   225.369 1.380.343 

8417 

Sanayi veya laboratuvarlara 
mahsus elektrikli olmayan 
fırınlar ve ocaklar (çöp 
yakma fırınları dahil 

    1.353.687 

0813 

Meyve (kurutulmuş) (0801, 
0806'de kiler hariç)08. 
Fasıldaki sert ve kabukluların 
karışımları 

523.434 1.006.123 1.125.529 

8606 

Kendinden hareketli 
olmayan yük taşımaya 
mahsus demiryolu veya 
tramvay vagonları 

496.998 1.007.049 871.286 

8708 Karayolu taşıtları için aksam, 
parça ve aksesuarlar 59.748 219.788 835.745 

6115 

Külotlu çoraplar,taytlar, kısa 
ve uzun konçlu çoraplar, 
soketler (varis çorapları 
dahil) ve patik ço 

2.033.993 1.494.790 804.096 

7304 

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

    804.045 

7306 Demir veya çelikten diğer 
ince ve kalın borular ve içi 

339.976   803.249 



boş profiller 

0811 Meyveler ve sert çekirdekli 
meyveler (dondurulmuş) 761.200 582.202 789.332 

7208 

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

202.309 308.804 784.157 

6110 Kazak, süveter, hırka, yelek 
vb. Eşya (örme) 22.729 345.860 763.513 

2401 Yaprak tütün ve tütün 
döküntüleri 1.109.782 632.185 722.063 

6403 

Dış tabanı kauçuktan, plastik 
maddeden, tabii veya terkip 
yoluyla elde edilen köseleden 
ve yüzü deri 

269.761 247.104 710.155 

4407 Uzunlamasına kesilmiş, 
biçilmiş ağaç; kalınlık > 6 mm 358.348 473.145 706.324 

4009 

Vulkanize edilmiş kauçuktan 
boru ve hortumlar (bağlantı 
elemanlarıyla birlikte olsun 
olmasın) 

10.309 171.517 692.611 

7606 
Aluminyum saclar, levhalar, 
şeritler (kalınlığı 0,2 mm. Yi 
geçenler) 

19.056 125.744 668.920 

  Genel Toplam 205.537.807 251.956.743 273.921.127 

Kaynak: TÜİK, 2015 

İki Ülke Arasındaki Ticaretin Altyapısını Düzenleyen Anlaşma ve Protokoller 

Anlaşma Adı İmza Tarihi 

Ticaret Anlaşması 14.04.1971 

Uzun Vadeli Ekonomik, Teknik, Sınaî ve Bilimsel İşbirliği 
Anlaşması 12.05.1976 

YKTK Anlaşması 02.03.2001 

Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşması 29.08.2002 

Gümrük İdarelerinin Karşılıklı Yardımlaşmasına Dair Anlaşma 06.02.2002 



Turizm İşbirliği Anlaşması 12.02.2004 

ÇVÖ Anlaşması Ekim 2005 

Serbest Ticaret Anlaşması 01.06.2009 

İki ülke arasında çok eski tarihlere dayanan siyasi ve ekonomik ilişkiler son yıllarda 
giderek önemini artırmıştır. 

Sınırlar olmasa da her iki ülke de birbirlerini “komşu ülke” olarak görmekte ve gerek 
uluslararası ilişkilerde gerekse ticari ilişkilerde işbirliği olanaklarını geliştirmektedir.  

Türkiye ile Sırbistan Arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA), Türkiye-Dünya 
Ticaret Köprüsü 2009 ve Ticaret Bakanları Zirvesi vesilesi ile 1 Haziran 2009 
tarihinde İstanbul’da imzalanmış ve 2010 yılında yürürlüğe girmiştir. 

Söz konusu Anlaşma ile taraflar arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin artırılması 
ve güçlendirilmesi, uygun rekabet koşullarının yaratılması, karşılıklı yatırımların 
teşvik edilmesi ve tarafların üçüncü ülke piyasalarındaki ticaret ve işbirliğinin 
geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

Anlaşma, sanayi ürünlerindeki gümrük vergileri, miktar kısıtlamaları ve eş etkili 
vergi ve önlemlerin kaldırılması başta olmak üzere, ticarette teknik engeller, tarım 
ürünlerindeki taviz değişimi, hayvan ve bitki sağlığı önlemleri, iç vergilendirme, 
yapısal uyum, damping, acil durumlar, devlet tekelleri, korunma önlemleri, 
ödemeler, menşe kuralları, devlet yardımları, fikri, sınai ve ticari mülkiyet hakları, 
kamu ihaleleri ve kurumsal hükümler konularında düzenlemeler içermektedir. 

Bu Anlaşma ile sanayi mallarında, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte; Sırbistan 
menşeli sanayi mallarının Türkiye’ye ithalatında uygulanan gümrük vergileri 
sıfırlanacak, buna mukabil, Türkiye menşeli bir kısım sanayi ürünlerinin Sırbistan’a 
ithalatında uygulanan gümrük vergileri Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte, bir 
kısmı ise 1 Ocak 2010 tarihinden başlamak üzere 2, 4 ve 5 yıllık geçiş sürelerini içeren 
üç ayrı liste kapsamında, en uzunu 1 Ocak 2015 tarihinde olmak üzere sıfırlanacaktır. 

Türkiye ve Sırbistan, ticari potansiyeli olan seçilmiş tarım ürünlerinde birbirlerine 
sınırsız mahiyette veya tarife kontenjanları dahilinde sıfır gümrük vergileri ile 
tavizler tanımışlardır.  
 

 

 

 

 

 



PAZAR İLE İLGİLİ BİLGİLER 
Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları 

Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması ile ilgili olan yasal çerçeve son yıllarda 
hızla gelişmiştir. Sırbistan DTÖ’nun TRIPs anlaşmasına uygun olarak yasalarını 
revize etmiştir. Ülkede fikri ve sınai haklar ile ilgili olarak 7 yasa bulunmaktadır. 
Bunlar; 

• Telif ve İlgili Haklar Yasası 

• Patent Yasası 

• Coğrafik İşaretler Yasası 

• Ticari Marka Yasası 

• Endüstriyel Tasarım Yasal Koruma Yasası 

• Entegre Devrelerin Topografyasının Korunması Yasası 

• Coğrafi İşaretler Yasası 

Hükümet yukarıdaki yasaları uygulamak ile yükümlüdür fakat yasaların icrasının 
zayıf olması nedeniyle koruma yetersiz kalmaktadır. CD, DVD, yazılım, giyim, mobil 
telefon ve aksesuarlarının korsan satışı oldukça yaygındır. 

Yasalar giderek artan şekilde gümrüklerde, emniyette ve yargıda uygulamaya 
başlanmaktadır. Orta vadede hakların korunmasının daha da güçlendirilmesi 
beklenmektedir. 

Dağıtım Kanalları 

Sırbistan’da yürürlükte olan ticaret yasasına göre firmalar yerel veya dış ticaret 
işlemlerini herhangi bir kısıtlama bulunmadan gerçekleştirebilmektedirler. 

Gümrük ve Vergi Müdürlüğü yasadışı ithalat ve lisanssız ticari faaliyetlere karşı sıkı 
önlemler almıştır. 

Toptancılar, perakende firmalarına yönelik olarak distribütörlük hizmetini de yerine 
getirmektedir. Toptancılık sektörünün neredeyse tamamı özelleştirilmiştir. 

Toptancılık, perakendeciliğin yanı sıra paketleme, depolama gibi destek hizmetler de 
gelişmiştir. Perakende zincirleri özelleştirilmeden sonra büyük gruplar tarafından 
satın alınmış ve sektörün yeniden yapılandırılmasında önemli rol oynamışlardır. 
Pazarda yeni perakendeciler de oluşmaktadır. 

Yeniden yapılanma neticesinde pazarda tekelci bir yapı oluşmuştur. Delta Maxi, C 
Market ve Rodic gibi perakende firmaların pazardaki hakimiyeti % 40 oranındadır. 
Greenfield (yeni) yatırımcılar sektörün gelişimini olumlu yönde etkilemiştir, 
Slovenya’dan Mercator, Yunanistan’dan Vero, Fransa’dan Interex ve Almanya’dan 
Metro buna en güzel örneklerdir.  Ayrıca bazı toptancılar perakende sektörünü de 
girmiştir. Ülkede perakende sektöründe 10.000 civarında büfe, küçük mağaza, 
perakende zinciri ve açık pazar mevcuttur. Paketleme, depolama, dağıtım gibi toptan 
ve perakende destek hizmetleri de oldukça gelişmiştir. 



Sermaye malları genellikle doğrudan üreticilere veya işletmelere satılmaktadır. 
Sermaye malları ve makine satışında iyi bir acenteye sahip olunması tavsiye 
edilmektedir. 

Sırbistan’daki iş ortamında kişisel ilişkiler önem taşımaktadır. İyi seçilmiş bir aracı 
Sırbistan pazarına girişte önemli katkı sağlayabilmektedir. Aracıların ülkedeki iş 
kültürüne, yerel dağıtım kanallarına hakim olması ihracatçı firmalarımızın başarısına 
katkı sağlayacaktır.  

Reklam ve Promosyon 

Sırbistan’da tanıtım faaliyetleri ve fuarlara katılım etkisini hala korumaktadır. 
Belgrad’da genellikle sektöre özel fuarlar düzenlenmektedir. Bu şehirde düzenlenen 
fuarlara uluslararası katılım da sağlanmaktadır. 

Birçok Sırbistan firması çeşitli şekillerde tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmektedir. TV, 
Radyo ve basılı reklam etkisi en çok olan tanıtım şekilleridir. Satış promosyonları, 
halkla ilişkiler ve fuarlar da yine yaygın olarak kullanılmaktadır. TV yayınları 
pazarın yaklaşık % 90’ına ulaşmaktadır. En çok reklamı yapılan ürünler 
telekomünikasyon, otomobil, finans kurumları, içecekler, gazeteler, hijyenik ürünler 
vb.dir. Ülkedeki yasalar tütün ve alkol mamullerinin TV’de reklamını yasaklamıştır. 

Dergilerin dağıtımı da ülkede gittikçe yaygınlaşmaktadır. Günlük gazeteler basılı 
reklam harcamalarının yaklaşık % 60’ını oluşturmaktadır. 

Ülkede birçok yerel reklam şirketi bulunmaktadır fakat büyük kısmı küçük 
ölçeklidir. Ülkede duyuru tahtaları (billboardlar) da önemli bir reklam aracıdır. 
Kullanım fiyatları yere, sıklığına ve kategoriye bağlı olarak değişmektedir. Duyuru 
tahtaları özellikle seçim dönemlerinde yoğun olarak kullanılmaktadır. Diğer taraftan 
kırsal alanda da tüketici ürünlerinin tanıtımında artan oranda kullanılmaya 
başlanmıştır. 

Sırbistan’da doğrudan pazarlama fazla gelişmiş değildir. Diğer taraftan kredi 
kartının kullanımının artmasıyla katalog, TV ve internetten satışlar gelişmektedir. 

Ambalaj, Paketleme ve Etiketleme 

Etiketler aşağıda belirtilen maddeleri içermelidir. 

• Ürünün adı 

• Üreticinin ve ithalatçının açık adresi 

• Net miktar/ağırlık/hacim 

• İçindekiler 

• Saklama koşulları 

• Tüketiciye yönelik uyarılar 

Ayrıca teknik açıdan karmaşık olan ürünlerin kullanma kılavuzu, üreticinin 
özellikleri, yetkili servislerin listesi, garanti ile ilgili bilgi ve ilgili diğer bilgi de 
bulunmalıdır. Bütün bilgiler Sırpça olmalıdır ve gümrüklerden çekmeden önce her 
üründe yer almalıdır. 



Çevre Koruma Yasasına göre “eco-label”, tüketici ürünlerinde, gıda, içecekler ve 
eczacılık ürünleri hariç; kullanım süresi boyunca benzer ürünlerden daha az çevre 
kirliliği yaratan veya geri dönüşümden elde edilmiş ürünler için kullanılmaktadır. 
Ekolojik etiketlerin yerel olarak üretilen veya ithal edilen ürünler için kullanım 
koşulları aynıdır. Söz konusu düzenleme AB’nin eco-label düzenlemesine paralel 
olarak hazırlanmıştır. 

Satış Teknikleri ve Satışı Etkileyen Faktörler 

Bankalar tarafından uygulanan ve yaşanan küresel krizle daha da sıkı hale gelen 
kredi koşulları nedeniyle hem sanayi ürünlerinin hem de yüksek değere sahip 
tüketim ürünlerinin satışında finansal açıdan sıkıntı yaşanmaktadır. Bir çok Sırp 
tüketici düşük fiyatlı mallar da dahil olmak üzere aylık taksitli düzende satın almak 
istemektedir. 

Satış teknikleri açısından önemli olan konular; alıcı ile yakın ve sık ilişkinin 
kurulması, motive ve eğitimli aracılara sahip olunması, saldırgan bir pazarlama 
yapılması olarak belirtilmektedir. Birçok büyük ithalatçı avans ödeme yapmasının 
zorunlu olduğu durumlarda küçük firmalara nazaran krediye daha rahat 
ulaşabilmektedir. 

Kamu kurumlarına satış yapılabilmesi ise firmanızın kurulumuna veya ürününüzün 
sahip olduğu kredibiliteye bağlıdır. Uluslararası finansmana sahip projeler için 
gerçekleştirilen ihaleler karar verme sureci açısından daha şeffaf şekilde 
gerçekleştirilmektedir. 

Sırbistan’ın özel sektörü, ürün kalitesi ve hizmet kabiliyeti fiyatlandırmaya dayalı 
satışa alışkın olan firmalar tarafından hedeflenebilir. GSYİH’nin % 50’sinden fazlası 
özel sektör tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Gıda dışı ürünlerde daha önce mevcut bulunan devlet yardımları ve fiyat destekleri 
kaldırılmış, ürün fiyatları pazar esaslarına göre oluşturulmuştur. Fiyat 
liberalizasyonu sağlanmış olmakla birlikte pazarda fiyatları etkileyen ciddi, rekabet 
dışı güçler bulunmaktadır. Pazarda yabancı firmaların sayısının artması ile rekabetin 
daha serbest hale gelmesi ve ülkenin ekonomik koşullarının gerektirdiği fiyatların 
pazarda oluşması beklenebilir. 

Sırp tüketiciler fiyata duyarlıdır. Süt, ekmek, un ve yağ gibi temel ürünlerin 
fiyatlarında gerçekleştirilecek olan değişikliklerin en az 15 gün önceden Ticaret 
Bakanlığına bildirilmesi gerekmektedir. 

Devlet ulaşım, telekom, altyapı hizmetleri ve benzin fiyatlarını kontrol etmektedir. 
Birçok üründe özellikle tüketici ürünlerinde karaborsa bulunmaktadır. 
Karaborsadaki ürünler satıcıların gümrük veya vergisi ödememesi nedeniyle yasal 
yollarla ülkeye gelen ürünlere nazaran daha ucuz bir fiyata satılmaktadır. Ülkede bu 
tip satışların azaltılması yönünde düzenlemeler yapılmaktadır. 

Elektronik bankacılık hizmetleri bankalar tarafından kullanılmakla birlikte elektronik 
ticaret ülkede yaygın değildir. 

Ülkede kredi kartı kullanımı ve internete ulaşım oranı büyük şehirler dışında düşük 
kalmaktadır. 



Ulaştırma ve Taşımacılık Maliyetleri 

Sırbistan’ın en büyük avantajı, Güney-Doğu Avrupa bölgesindeki coğrafi 
konumunun getirdiği doğal ulaşım merkezinde yer almasıdır. Sırbistan aynı 
zamanda Merkezi ve Batı Avrupa’yı birbirine bağlayan iki önemli ulaşım 
koridorunun geçiş noktasındadır. Bunlardan Koridor X, Avusturya’dan başlayıp 
Sırbistan üzerinden Yunanistan ve Bulgaristan’a ulaşmakta, Koridor VII ise 
Avrupa’nın en geniş suyolunu oluşturmaktadır. Ancak 1999 yılındaki 78 gün süren 
NATO bombardımanın ardından ulaşım ve iletişim sektörü büyük oranda zarar 
görmüştür. Halen devam etmekte olan yenileme çalışmaları ülke ekonomisine 
milyonlarca dolar zarar vermiştir. 

Sırbistan’da karayollarının toplam uzunluğu 45 290 km olarak açıklanmıştır. Bu 
yolların %62’si modern kaldırımlara sahiptir. Ülkedeki ana merkezlere ulaşım rahat 
sağlanabilirken, ülkenin genel bir bölümüne ulaşım karayolu ile sağlanamamaktadır. 
Ödenek yetersizliği nedeniyle geçtiğimiz yıllarda yolların temel bakımı bile 
yapılamamıştır. Bu nedenle karayollarının sadece bir kısmı tatmin edici duruma 
sahiptir. Uzun dönemdeki en önemli proje AB’nin arka koridoru olan Avusturya’yı 
Yunanistan ve Sırbistan ile bağlantılı hale getirmektir. Belgrad şehrinin ciddi trafik 
sorununun çözülebilmesi için yeni köprülere ve kamyonları şehir merkezinden uzak 
tutabilmek için çevre yoluna ihtiyaç duyulmaktadır. 

Sırbistan’ın suyolları sadece ulaşım ve taşımacılık açısından değil aynı zamanda 
sulama, endüstriyel ve evsel su kullanımı, elektrik enerjisi üretimi, inşaat sektörü 
(akarsu yatağı kumu vb.), balıkçılık, turizm ve su sporları açısından da büyük önem 
arz etmektedir. Ülkenin kuzey kısmında yoğunlaşmış olan suyolları ağı, toplam 
uzunluğu 1000 km’yi bulan akarsular ve 599 km uzunluğundaki Tuna-Tizsa-Tuna 
Kanal sistemi ile 1599 km’dir. Tuna Nehri Volga’dan sonra Avrupa’nın en uzun (2 
857 km, %22,8’i Sırbistan’da) ve Ren’den sonra kargo taşımacılığında ikinci önemli 
nehirdir. 

Mart 1999’daki NATO bombardımanı Tuna nehri üzerinde beş, Sava nehri üzerinde 
ise 2 önemli köprünün yıkılmasına neden olmuştur. Bu nedenle bu nehirler 
üzerindeki taşıma ve ulaşım çalışmaları engellenmiş; sadece ülke içerisindeki 
şirketler değil, ticarette Tuna nehrini kullanan diğer ülkeler de zarar görmüştür. 

Türk mallarının AB ülkelerine taşınmasında geçiş noktası olan Sırbistan'dan her gün 
önemli sayıda Türk TIR'ı geçmektedir. Sırbistan ile siyasi ilişkilerimizin en kötü 
olduğu günlerde bile TIR'larımız Sırbistan'dan kolaylıkla geçmişlerdir.   

Yararlı Adresler: 

• T.C. Belgrad Büyükelçiliği 

o Krunska 1 11000 Belgrade Republic of Serbia 

o Telefon: +381 11 333 24 00 

o Faks: +381 11 333 24 33 

o embassy.belgrade@mfa.gov.tr 

o belgrad.be.mfa.gov.tr 

mailto:embassy.belgrade@mfa.gov.tr
http://belgrad.be.mfa.gov.tr/


• T.C. Belgrad Büyükelçiliği, Ticaret Müşavirliği 

o Madlajska 8/3, Dedinje 11000 Belgrade Republic of Serbia 

o Telefon: +381 11 367 62 21 

o Faks: +381 11 367 69 19 

o belgrad@ekonomi.gov.tr 

o www.müsavirlikler.gov.tr 

• Sırbistan Büyükelçiliği 

o Paris Cad. No. 47 Kavaklıdere-Ankara 

o Telefon: 0 312 426 02 36/4262432 

o Faks: 0 312 427 83 45 

o embserank@tr.net 

• Sırbistan İstanbul Başkonsolosluğu 

o 23 Temmuz Sok. No. 8 Esentepe-Şişli İstanbul 

o Telefon: 0 212 213 76 86 

o Faks: 0 212 213 54 03 

o gksrb@tr.net 

 

mailto:belgrad@ekonomi.gov.tr
http://www.müsavirlikler.gov.tr/
mailto:embserank@tr.net
mailto:gksrb@tr.net


 

 



GENEL BİLGİLER 
Coğrafi Konum 

17 milyon kilometrekareyi aşan alanı ile dünyanın en büyük yüzölçümüne sahip 
ülkesi olan Rusya, 11 farklı zaman dilimine bölünmüştür. Asya’nın kuzeyinde Kuzey 
Pasifik Okyanusu ve Avrupa arasında Kuzey Buz Denizine uzanan ülke, 14 ülkeyle 
sınır komşusudur. Bu ülkeler ve sınır uzunlukları şöyledir: Azerbaycan 284 km, 
Beyaz Rusya 959 km, Çin (güneydoğu) 3 605 km, Çin (güney) 40 km, Estonya 290 
km, Finlandiya 1 313 km, Gürcistan 723 km, Kazakistan 6 846 km, Kuzey Kore 17,5 
km, Letonya 292 km, Litvanya (Kaliningrad Oblast) 227 km, Moğolistan 3 441 km, 
Norveç 196 km, Polonya (Kaliningrad Oblast) 432 km, Ukrayna 1 576 km. Ülkedeki 
Ural dağlarının batısında bulunan alan Avrupa kıtası içinde sayılmaktadır. 

Ülke geneli itibarı ile ılıman iklim kuşağında yer alan Rusya, Karadeniz kıyılarında 
görülen subtropikal iklimden, yıllık sıcaklık farkının 80°C’ye vardığı Güney 
Sibirya’daki sert karasal iklime ve kuzeydeki kutup iklimine kadar değişen bir iklim 
mozaiğine sahiptir. Ülkenin kuzeyi Arktik kuşağında bulunurken, güneyde 
Karadeniz kıyılarında subtropikal iklim özellikleri görülmektedir. Doğu Sibirya 
karasal iklimin etkisi altındayken, Rusya’nın uzak doğusu muson yağmurları 
nedeniyle yıllık 1 000 mm yağış almaktadır.  

Rusya Federasyonu topraklarının dörtte üçü düz ovalıktır. Orta Sibirya ve Uzak 
Doğuda sıradağlar bulunmaktadır. Doğu Avrupa düzlüğü Urallar’a, Batı Sibirya 
düzlüğü Altay Dağları’na kadar devam etmektedir. Hazar kıyılarında ise, çoğu yerde 
yükseklik deniz seviyesinin altında seyretmektedir.  

Başkent Moskova’da en sıcak ay Temmuz olup, en düşük ve en yüksek sıcaklık 
değerleri Temmuz ayında ortalama 13-23 °C’dir. Kentteki en soğuk ay olan Ocak 
ayında ise ortalama sıcaklıklar en düşük -16 °C ve en yüksek -9 °C’dir. En yağışlı ay 
Temmuz ayı olup, en az yağış görülen ay ise Mart’tır.  

Nüfus ve İşgücü Yapısı 

Rusya, nüfusundaki sürekli düşüş nedeni ile ciddi bir nüfus sorunu ile karşı 
karşıyadır. Sovyetler Birliği’nin 1991 yılında dağılmasından bu yana nüfusun 
yaklaşık 4 milyonu ülke dışında çıkmıştır. 2002-2006 yılları arasında nüfusta yıllık 
ortalama % 0,5 oranında daralma gerçekleşmiştir. Dünya Bankası tarafından 2005 
yılında yayınlanan bir çalışmaya göre nüfustaki bu azalma bu oranda devam ettiği 
takdirde, 2050 yılı itibarı ile ülke nüfusunun % 30 üzerinde azalacağı tahmin 
edilmektedir. Birleşmiş Milletler’in ülke nüfusuna yönelik öngörüleri çok daha 
karamsardır. 143,4 milyon olan ülke nüfusunun BM çalışmalarına göre 2050 yılına 
doğru 112 milyona gerilemesi beklenmektedir. 

Nüfustaki düşüş, geçiş sürecinin yarattığı olumsuz etkilerle artsa da yalnızca bir 
komünizm sonrası dönem olgusu değildir. Ölüm oranları 1960’larda 11-20 yaş grubu 
haricindeki tüm yaş gruplarında yükselme eğilimi göstermeye başlamıştır. Ölüm 
oranlarındaki bu negatif eğilim 1990’larda daha da belirgin hale gelmiştir. 1990’lı 
yıllarda ölüm oranları ve yeni doğan ölümleri hızla artmıştır. Ölüm oranlarındaki 



söz konusu yükseliş çevresel faktörlerdeki olumsuzluklar, kötü yaşam koşulları ve 
sağlık sistemindeki bozulmadan kaynaklanmıştır. Alkol ve sigaranın fazla tüketimi 
ve kötü beslenme özellikle erkekler arasında kardiyovasküler hastalıklara bağlı 
ölümlerde ciddi artışa neden olmuştur. Sonuç olarak Rus kadınının ortalama yaşam 
süresi Rus erkeğinden çok daha uzun hale gelmiştir. Ortalama yaşam süresinin 
erkeklerde 64,7, kadınlarda 76,6 olduğu tahmin edilmektedir. Rus hükümeti nüfusla 
ilgili sorunları önemli bir tehdit olarak değerlendirmektedir; bununla birlikte soruna 
kısa vadede kalıcı bir çözüm bulunması, ardında yatan derin sosyal sorunlar nedeni 
ile oldukça zor görünmektedir. 

Erkek nüfusun ortalama yaşam süresindeki ciddi kısalmaya rağmen Rusya yaşlanan 
bir nüfusa sahiptir. Emeklilik yaşı kadınlar için 55, erkekler için ise 60’dır. Bununla 
beraber yüksek işsizlik nedeni ile çalışan nüfus emeklilik yaşından çok daha önce 
emekliliğe yönlendirilmektedir. Mevcut emeklilik siteminin yaşlanan nüfus nedeni 
ile yetersiz kalacağı düşünülmektedir. Bu nedenle 2002 yılında bir reform paketi 
uygulamaya konmuştur. Ancak reform paketi ile uygulanmaya başlanan özel 
finansal kurumların emeklilik fonlarını yönetmesi halk arasında yeterince kabul 
görmemiştir. 

Ortalama ücretler bölgelere göre değişiklik göstermektedir. Ülke genelinde ortalama 
ücret düzeyi yaklaşık 22.500 Ruble’dir. Moskova’daki ortalama ücret düzeyi ise 
39.700 Ruble’dir. Asgari ücret de bölgelere göre değişiklik göstermektedir. Ülke 
genelinde asgari ücret ortalaması 6.700 Ruble’dir. Asgari ücret Moskova’da 10.400 
Ruble’dir. 

Okuryazarlık oranı % 99,9 olan Rusya’da eğitim harcamalarının GSYİH’ya oranı 
yaklaşık % 5’tir.  

Doğal Kaynaklar ve Çevre 

Rusya, 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. Ülkenin sahip olduğu doğal 
kaynakların üretimi Sovyetler Birliği’nin dağılmasından bu yana artış göstermiştir. 
Ayrıca dışa bağımlılığın azaltılmasına yönelik alanlarda verimlilik artmış olup, çevre 
kirliliği konusundaki önlemler de artırılmıştır. Ancak Sovyet döneminin hızlı 
sanayileşme sürecinden miras kalan çevre sorunları göründüğünden daha fazla 
sorun teşkil etmektedir. Başlıca sanayi bölgelerindeki hava ve su kirliliği, tarımsal 
alanların azalması ve toprak verimliliğindeki düşüş, ormanların özellikle Sovyet 
dönemi süresince yok edilmesi başlıca çevre sorunlarıdır. Ülkedeki enerji santralleri 
yeterince denetlenmediği için yüksek miktarda toksik atık üretmekte ve hava 
kirliliğine neden olmaktadır. 

Ülkenin petrol ve doğal gaz sanayisi de çevre standartlarının yeterince 
uygulanmaması nedeni ile önemli miktarda kirliliğe neden olmaktadır. 
Çeçenistan’da yasadışı petrol üretimi ve rafine edilmesi sonucunda büyük 
miktarlarda petrol toprağa sızarak çevre örgütlerinin tepkisine neden olmuştur. 
Çevre örgütlerinin zaten kirlenmiş durumda olan Hazar Denizi’ne petrol dökülmesi 
endişeleri bulunmaktadır. 



Rusya’nın uluslararası çevre standartlarını kabul etme yolunda hareket etmesine 
rağmen Sibirya bölgesinde hidrokarbon üretimine başlanması halinde başta 
dünyanın en büyük ve en derin taze su deposu olan Baykal Gölü olmak üzere 
bölgede çevrenin zarar göreceğine ilişkin endişeler bulunmaktadır. 

Sivil ve askeri nükleer atıklar da çevre sorunlarına neden olmaktadır. Ülkenin birkaç 
bölgesinde radyoaktif kirlilik tespit edilmiştir.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GENEL EKONOMİK DURUM 
Ekonomik Yapı 

Rusya Federasyonu, büyük bir ekonomik gücün temeli olan doğal kaynaklara ve 
insan gücüne sahip dünyadaki belli başlı ülkelerden biri konumundadır. Rusya’nın 
sahip olduğu zengin doğal kaynak rezervleri ülke için büyük bir şans olmakla 
beraber ülke ekonomisi açısından bazı sakıncaları da beraberinde getirmektedir. Son 
on yıllık süreçte yüksek düzeyde seyreden petrol fiyatları ve elverişli ticaret 
hadlerinin ülkenin son yıllarda sağladığı güçlü büyümenin itici gücü olduğu 
düşünülmektedir. Ancak yapılan bilimsel çalışmalar uzun vadeli büyüme ve 
ekonomideki doğal kaynaklara bağımlılık arasında negatif bir korelasyon olduğunu 
ortaya koymaktadır. Bunun nedeni “Dutch Disease-Hollanda Sendromu” olarak 
adlandırılan durumdur. Aşırı değerlenmiş döviz kuru doğal kaynak dışı sektörlerde 
büyümeyi olumsuz etkilemektedir. 

Ülkenin geniş yüzölçümü emek, doğal kaynaklar ve iş merkezleri arasında büyük 
mesafelere neden olduğu için ekonomik olarak bir dezavantaj oluşturmaktadır. 
Ülkedeki nehirlerin çoğunluğu doğu-batı yönünde değil, kuzey-güney yönünde 
akmaktadır. Bu nedenle denize ulaşım çok zordur. Bu nedenlerle ülkedeki 
taşımacılık maliyetleri uluslararası ortalama maliyetlerin yaklaşık 3 katı kadar 
yüksektir. 

Sovyet döneminde uygulanan merkezi planlama nedeniyle tüketim malları ve 
hizmet sektörlerinin göz ardı edilmesi söz konusu sektörlerin 1990’lı yıllar boyunca 
önemli büyüme göstermesine neden olmuştur. Resmi verilere göre hizmet 
sektörünün GSYİH’daki payı 1990’larda %36’nın altında iken, 1995’ten bu yana %55 
ve % 60 arasında olmuştur. Bununla birlikte hizmet ve sanayi sektörü verileri 
transfer fiyatlandırması uygulamaları nedeni ile gerçekleri tam olarak 
yansıtmamaktadır. Transfer fiyatlandırması ülkedeki petrol şirketlerinin düşük vergi 
uygulaması olan bölgelerde tamamı kendilerine ait olmak üzere kurdukları 
şubelerine ucuz fiyatlardan satış yaptıkları yaygın bir uygulamadır. Hizmet 
sektöründe faaliyet gösteren bir ticari kuruluş olarak kaydettirilen bu şubeler, petrol 
ya da gazı pazar fiyatlarından satmakta ve büyük kar elde etmektedir. 

Merkezi planlama ve sahip olduğu zengin kaynaklar nedeni ile Rusya’da sanayi 
sektörü ağır sanayi yönünde gelişmiştir. Yakıt, enerji ve metalürji üretimi toplam 
sınai üretimin %35’ten fazlasını oluşturmaktadır. Elektrik ve gıda üretiminin sınai 
üretimdeki payının yaklaşık %25 olduğu göz önünde bulundurulduğunda ileri 
teknoloji ve tüketim malları üretiminin Rus ekonomisinde çok küçük bir payı olduğu 
ortaya çıkmaktadır. Tekstil sektörünü de kapsayan hafif sanayinin de sınai 
üretimdeki payı çok cüzi düzeydedir. 

Ekonomi büyük ölçekli sınai işletmelerin hakimiyetindedir. KOBİ’lerin GSYİH’dan 
aldıkları pay, yalnızca %10-15 civarındadır. Bu oran, genellikle gelişmiş pazar 
ekonomilerinde ve geçiş ekonomilerinde %50 civarında veya daha da üzerindedir. 
Küçük ölçekli işletmelerin ekonomide yeterince rol alamamasının en önemli 
nedenlerinden biri yoğun vergi uygulamaları ve karmaşık hukuki düzenlemelerdir. 



Büyük işletmeler, yüksek düzeyde seyreden uluslararası petrol ve metal fiyatları ve 
bununla birlikte Ruble’deki devalüasyon nedeniyle ortaya çıkan girdi 
maliyetlerindeki düşüş sayesinde elde ettikleri yüksek karlardan istifade ederek 
otomotiv gibi sektörlerde gerçek değerinin çok altında fiyatlardan varlıklar 
edinmiştir. 

Sanayi Moskova, St. Petersburg, Yekaterinburg ve Nizhny Novgorod kentlerinde 
yoğunlaşmıştır. Bu büyük kentler geçiş sürecini diğer kentlere göre daha iyi 
yönetmiş, üretimde çeşitlilik sağlamıştır. Tomsk ve Novosibirsk gibi daha küçük 
kentler Sovyet rejimi tarafından yaratılan sanayi merkezleridir. Sibirya ve ülkenin en 
doğusundaki bölgeler hala sanayileşmemiş durumdadır. Bu bölgeler ham madde ve 
enerji üssü konumundadır. Sovyet planlamacıların ölçek ekonomisinin 
faydalarından yararlanmak üzere yürüttükleri politikalar neticesinde bir büyük 
işletme ya da bir grup işletme belirli bir kentin ya da bölgenin tüm yerel 
ekonomisinin temelini oluşturmuştur. Bu durum, işsizlik yardım programlarının da 
bulunmaması ile birlikte iflas eden işletmelerin kapatılmasını güç bir siyasi karar 
haline getirmiştir. 

Ekonomi Politikaları 

Rusya, komünizm sonrası dönemde ekonomik anlamda ciddi bir çöküntü ile karşı 
karşıya kalmıştır. Reel GSYİH 1991 yılında yaklaşık %12 oranında gerilemiş, bütçe 
açığı GSYİH’nın %26’sına kadar çıkmıştır. Komünist ekonominin çökmesi ile birlikte 
enflasyon üç haneli rakamlara yükselmiştir. Bu çöküntünün altında belli başlı yapısal 
sorunlar bulunmaktadır: 

• Eski Doğu Avrupa pazarlarının Doğu Bloku’nun dağılması ile birlikte 
çözülmesi ve bunun sonucunda arz zincirinin bozulması, 

• Mali yardımların kesilmesi nedeni ile tarım sektöründe ortaya çıkan kriz, 

• Kumanda ekonomisi kurallarının, pazar ekonomisi kuralları uygulanmaya 
başlanmadan terk edilmesi vb. 

1992 yılında pazar ekonomisinin mümkün olduğunca hızla inşa edilebilmesi için bir 
ekonomik program tasarlanmıştır. Ancak üretimdeki düşüş, mali dengesizliklerdeki 
genişleme ve yapısal reformlardaki yavaş ilerlemenin önüne yeterince 
geçilememiştir. 1994 yılında Merkez Bankası tarafından IMF desteği ile sıkı para 
politikası uygulaması başlatılmış ve enflasyonla mücadeleye dönük bir bütçe kabul 
edilmiştir. 

Üç haneli enflasyonla uzun yıllar süren mücadele sonunda Rusya, 1995 yılında belirli 
ölçüde bir makroekonomik istikrar sağlamış olup, bunu 1998 yılı ortalarına dek 
sürdürmeyi başarmıştır. 

1997-98 döneminde Rusya’nın başlıca ihraç mallarının fiyatlarındaki düşüş ve Asya 
krizinin sonucunda yatırımcıların gelişen pazarlara yatırımlarda çekimser kalmaları 
Rus ekonomisi üzerinde güçlü bir dış şok etkisi yaratmıştır. Söz konusu dışsal şok, 
hızla artan borçlardan ve mikro düzeyde yapısal değişikliklerin eksikliğinden 
kaynaklanan ekonomik sorunları daha da şiddetlendirmiştir. Sonuç olarak Ruble’nin 
devalüasyonu ve iç borçların ödenememesi ile karşı karşıya kalınmıştır. Ağustos 
1998’de çok ciddi bir ekonomik kriz başlamıştır. Kriz öncesinde 1 $: 6,3 Ruble iken, 



kriz sonrasında 1 $: 20 Ruble’ye ulaşmıştır. Enflasyon belirgin şekilde yükselmiş, 
1998 yılı sonu itibarı ile %85’e ulaşmıştır. 1998 yılında ayarlanabilir sabit kurdan, 
dalgalı döviz kuru sistemine geçilmiştir. 

Kriz sonrasında alınan önlemlere izleyen dönemlerde değişen hükümetler de bağlı 
kalmıştır. İhracattan elde edilen gelirler Ruble’nin değerinin düşmesi neticesinde 
artış göstermiş ve pek çok sektör devalüasyonun sağladığı bu avantajdan 
yararlanarak ihracata yönelmiştir. 2000 yılı sonu itibarı ile enflasyon %20’ye 
gerilemiştir. Enflasyondaki düşüş eğilimi izleyen yıllarda da devam etmiş olup, 2007 
yılı başı itibarı ile %7’nin biraz üzerinde gerçekleşmiştir. Ancak bundan sonraki 
dönemde aşırı yüksek düzeyde seyreden enerji fiyatları, para arzındaki artış ve 
küresel gıda fiyatlarından dolayı enflasyonda yeniden bir yükseliş baş göstermiştir. 

Kriz sonrasında kamu maliyesi de dikkate değer bir gelişme göstermiştir. Bu gelişme, 
petrol sektöründen elde edilen beklenenin üzerinde kazancı yansıtmakla birlikte aynı 
zamanda toplanan vergilerde artış olduğunu ve harcamaların daha iyi 
denetlendiğini göstermektedir. 

Hükümet 2004 yılı başında yüksek petrol fiyatları döneminde artan vergi 
gelirlerinden tasarruf etmek üzere bir İstikrar Fonu kurmuştur. Şubat 2008’de İstikrar 
Fonu, Rezerv Fonu ve Ulusal Refah Fonu olarak iki ayrı fona bölünmüştür. Rezerv 
Fonu, İstikrar Fonu’nun devamı niteliğinde olup, petrol fiyatlarında bir düşüş olması 
halinde bütçede meydana gelebilecek bir sıkıntı karşısında rezerv sağlamayı 
hedeflemektedir. Ulusal Refah Fonu, emeklilik fonu açığının kapatılması ve diğer 
belirli federal projelerin finansmanı için çalıştırılmaktadır. 2010 yılındaki yangınlar 
sırasında bu fonlardan büyük çaplı harcamalar yapılmıştır. 

Rusya’nın karmaşık ve külfetli vergi sistemi yatırımlar ve büyüme önünde önemli 
bir engel teşkil etmiştir. Vergi reformu, uzun yıllar boyunca sürekli gündemde 
olmuş, ancak ciddi anlamda ilerleme Vladimir Putin başkanlığında sağlanabilmiştir. 

2001 yılından bu yana gerçekleştirilen başlıca reformlar şöyledir: 

• %13 oranında kişisel gelir vergisi uygulaması, 

• Çeşitli sosyal resim ve harçların yerine birleşik, yüksek ölçüde regresif sosyal 
vergi uygulaması, 

• En yüksek kurumlar vergisi oranının %35’ten %24’e düşürülmesi ve aynı 
zamanda çok sayıdaki yasal boşluğun ortadan kaldırılması, 

• Kurumlar vergisi oranının daha sonra, 2009 yılında % 24’ten % 20’ye 
düşürülmesi, 

• Muntazam ticari harcamalarda muafiyet koşullarının iyileştirilmesi, 

• Petrol sektörü ve küçük işletmelere kolaylıklar sağlanması, 

• Standart KDV oranının %20’den %18’e düşürülmesi.  

Gerçekleştirilen Yapısal Reformlar 

Vergi Reformu 



Kişisel gelir vergisi oranı %13’e düşürülmüştür. Çeşitli sosyal resim ve harçlar yerine 
birleşik sosyal vergi uygulaması başlatılmıştır. Kurumlar vergisi %35’ten %24’e 
düşürülmüş ve kurumlar vergisi işlemleri kolaylaştırılmıştır. KDV oranı %20’den 
%18’e düşürülmüş olup, daha da düşürülmesi yönünde tartışmalar devam 
etmektedir. 

Toprak Reformu 

Toprak kanunu kentsel ve ticari arazilerin özel mülkiyetine ve ticaretine müsaade 
etmektedir. Rus vatandaşlarının tarımsal arazi alıp satmasına izin verilirken, 
yabancıların tarımsal arazileri yalnızca 49 yıllığına kiralamalarına izin verilmektedir. 

İcra-İflas Reformu 

İcra-iflas yasası firmaları 1990’larda yaygın olan sahte iflas işlemlerinden korumak 
üzere yeniden düzenlenmiştir. 

Kurumsal Yönetim Reformu 

Anonim şirketlerle ilgili yasalar azınlık hisse sahiplerinin haklarının daha iyi 
korunmasının sağlanması için değiştirilmiştir. 

Yargı Reformu 

Yargıçların daha bağımsız ve daha sorumlu hale getirilmelerini teminen yeni 
kurallar kabul edilmiştir. 

Emeklilik Reformu 

2002 yılında emeklilik provizyonlarının yükünün devletten çalışanlara transfer 
edilmesi amacı ile yeni bir emeklilik sistemi başlatılmıştır. 2006 yılı itibarı ile yaklaşık 
60 özel emeklilik fonu ortaya çıkmıştır. Ancak Rus çalışanların yalnızca %4’ü 
emeklilik birikimlerini Devlet Emeklilik Fonundan özel şirketlere kaydırmıştır. 

Bürokrasinin Azaltılması 

Kayıt ve izin şartları önemli ölçüde kolaylaştırılmış, firmaların yasal denetim 
sayısında da indirime gidilmiştir. Bununla birlikte yeni düzenlemelere aykırı olarak 
yerel otoritelerin zaman zaman ani denetimlerde bulundukları gözlenmektedir. 

Rusya’nın kalkınma vizyonuna dönük olarak “Strateji 2020” adı altında çeşitli 
sektörlerin (ilaç, otomotiv, hafif sanayi v.b.) geliştirilmesine dönük stratejileri 
kapsayan bir plan 2008 yılı Şubat ayında V. Putin tarafından ilan edilmiştir. “Strateji 
2020” ülkenin 2020 yılına kadar % 6-7 oranında sürdürülebilir büyüme kaydetmesini 
ve enflasyonu % 3 seviyelerine çekerek dünyanın ilk 5 ya da 6 ekonomisi içerisine 
girmesini hedeflemektedir. Plan, 2008 yılı başlarında kabul edilmiş, takip eden 
dönemde, 2008 yılı sonunda küresel mali kriz baş göstermiştir. Bu nedenle 2020 
hedeflerinden sapma olması muhtemeldir. 

Özelleştirme 

Özelleştirme süreci Rus ekonomisinde de diğer geçiş ekonomilerinde olduğu gibi 
hızla ilerlemiş, ancak diğer ekonomilere göre daha düzensiz seyretmiştir. 1998 
yılından itibaren yavaşlama gözlense de özelleştirmeler çok daha şeffaf ve adil 
yürütülmeye başlanmıştır. 



Hükümet 2010 yılı Ekim ayında büyük bir Özelleştirme Programı’nı onaylamıştır. 
Program, 6.467 adet kamu hisseli işletmeden yaklaşık 1.000’indeki 60 milyar Dolarlık 
kamu hissesinin satışına imkan sağlamaktadır. Özelleştirme ihalelerinde yabancı 
yatırımcıların katılımları sınırlı düzeyde kalmaktadır. 

Hükümet, özelleştirme programını 2014-2016 yıllarını kapsayacak şekilde revize 
etmiştir. Yeni program çerçevesinde özelleştirmeden elde edilmesi hedeflenen gelir; 
2014 için 180 milyar Ruble (6 milyar Dolar), 2015 için 140 milyar Ruble ve 2016 için 
300 milyar Ruble olarak belirlenmiştir. 

2014 yılında gerçekleşmesi planlanan en önemli satış Rostelecom’un kontrol 
hisselerinin satışı olarak açıklanmıştır. Yeni program, enerji sektöründe faaliyet 
gösteren RusHydro, Inter RAO UES, Rosneft, Transneft ve Zarubezhneft’in azınlık 
hisselerinin satışını da kapsamaktadır. 

Taşımacılık sektöründe Sovcomflot, Aerflot havayolu şirketleri ve Sheremetyevo ve 
Vnukovo havalimanlarının kontrolünün özel sektöre transferi de planlanmaktadır. 
Ayrıca Uralvagonzavod, Alrosa ve Rusnano şirketlerindeki hisselerin de azaltılması 
planlanmaktadır. 

2015 yılında VTB Bankasının % 10 hissesinin satışı planlanmaktadır. Bankanın % 14 
hissesi 2013 yılı başında toplam 3,3 milyar Dolara Azerbaycan, Norveç ve Katar 
fonlarına satılmıştır. 2012 yılı sonunda satışı gerçekleşen Sberbank hisselerinden 5 
milyar Dolar elde edilmiştir.  

Ekonomik Performans 

Rus ekonomisi, çabuk değişen uluslararası mal piyasalarındaki koşullara 1998 krizi 
öncesinde olduğundan daha da bağımlı durumdadır. Hidrokarbonların toplam 
ihracattaki payı % 60’tan fazladır. Bu da Rus ekonomisini dış piyasalardaki mal 
fiyatlarında oluşan değişimlere hassas hale getirmektedir. 

1990’dan bu yana reel ücretlerde %150 oranında artış gerçekleşmiş olup, yoksulluk 
düzeyi önemli ölçüde gerilemiştir. Yine de gelir dağılımında eşitsizlik Sovyetler 
Birliği’nin dağılmasından önceki döneme göre hala yüksek düzeydedir. 

Rusya, 2009 yılında derin bir durgunluk sürecine girmiştir. Federal İstatistik Kurumu 
verilerine göre 2009 yılında ülkenin GSYİH’sı küresel krizin olumsuz etkilerine bağlı 
olarak % 7,9 küçülmüştür. Uygulanan önlem paketinin de olumlu etkileri ile 2010 
yılından itibaren durgunluktan çıkış süreci başlamıştır. Ülkenin GSYİH’sı 2010 
yılında % 4 oranında artış göstermiştir. GSYİH 2011 yılında % 4,3, 2012 yılında % 3,4 
büyümüştür. 2013 yılında azalan tüketici talebi ve yavaşlayan ihracat nedeni ile 
GSYİH artış hızı da yavaşlayarak % 1,3 olmuştur. Ekonomi son 4 yıldır düşük sınai 
üretim artış hızı, yavaşlayan yatırımlar, zayıf dış talep ve azalan tüketici güveni 
nedeni ile en düşük hızda büyümektedir. 

GSYİH artışının 2014 yılında daha da yavaşlayarak % 0,6 olmuştur. Ekonomik 
büyüme oranlarının 2015-2019 döneminde 2009 yılı öncesi seviyelerinin altında 
gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Orta vadeli büyümeyi sınırlandıracak 
faktörlerden biri enerji üretiminin fazla artacak olmamasıdır. Diğer bir faktör ise 
sabit yatırımların GSYİH’ya oranının diğer gelişen pazarlara kıyasla çok düşük 
seviyede olmasıdır. Diğer faktörler ise eğitimli işgücünün yeterli seviyede olmaması, 



Rus firmalarının yeterince iyi yönetilememesi, girişimciliğin düşük düzeylerde 
olması gibi faktörlerdir. 

İmalat sanayi artış hızı 2010 yılında % 7, 2011 yılında % 5,2, 2012 yılında % 2,2 ve 
2013 yılında % 0,2 olmuştur. İmalat sanayi 2013 yılında neredeyse hiç büyümemiş, 
yalnızca çıkarım sanayinde, doğal gaz üretiminde gözlenen gelişmelere bağlı olarak 
% 1 üzerinde büyüme gerçekleşmiştir. 2014 yılı imalat sanayi büyüme hızı %0,6 
olmuştur. 

2014 yılı Aralık ayı itibarı ile Ruble, Amerikan Doları karşısında % 42 oranında değer 
kaybına uğramıştır. Rublenin değer kaybında; uluslararası yaptırımlar, yüksek 
politik risk algısı ve düşen petrol fiyatları rol oynamıştır. 2015 yılının ilk çeyreğinde 
Rublenin değeri yeniden artmaya başlamıştır. Rublenin dolar karşısındaki 
değeri  2015 yılı başında 1 $: 70 Rb seviyesinde iken Mayıs ayı ortası itibarı ile 1 $: 50 
Rb seviyesine ulaşmıştır.   

2012 yılında % 6,6 olan yıl sonu tüketici fiyatları enflasyonu 2013 yılında biraz 
yavaşlayarak % 6,3 olmuştur. 2013 yılı gerçekleşen enflasyon oranı, hükümet 
tarafından % 5-6 olarak belirlenen hedefi önemli ölçüde aşmıştır. Enflasyon 2013 
yılının son aylarında artan gıda fiyatlarındaki artıştan büyük ölçüde etkilenmiştir. 
Enflasyon artışında özel tüketim vergilerinin artışı da kısmen rol oynamıştır. Özel 
tüketim vergilerindeki artış neticesinde tütün ürünlerin fiyatları % 30, alkollü içecek 
fiyatları yaklaşık % 15 artmıştır. (Alkol ve tütün Rusya’nın tüketici fiyat endeksinde 
% 6’nın üzerinde paya sahiptir.) Diğer gıda maddelerinin fiyatları ise % 6 üzerinde 
artış göstermiştir. Gıda maddelerinin fiyatları 2014 yılı Aralık ayı itibarı ile yıllık % 
15,4 oranında dikkate değer bir artış kaydetmiştir. 2014 yılında ortalama yıllık 
enflasyon % 7,8 olmuştur. 2015 yılı Mart ayında yıllık enflasyon % 16,9’a 
yükselmiştir. Bu oran, son 15 yılın en yüksek enflasyon oranıdır. Yıllık enflasyon 
Nisan ayında Avronun değer kaybetmesi ve rublenin istikrara kavuşması ile birlikte 
hafif bir düşüş kaydetmiştir. 2015 yılının geri kalan bölümünde enflasyonun 
düşmeye devam etmesi beklenmektedir. 

Ekonomide Geleceğe Yönelik Beklentiler 

Ekonomik Büyüme 

Rusya’nın ekonomik görünümü, Ukrayna krizi nedeni ile uygulamaya konulan 
uluslararası yaptırımların olumsuz etkilerinin yapısal olumsuzluklar ile bir araya 
gelmesi ile birlikte kötüye gitmiştir. Düşen petrol fiyatları ve hızlı sermaye çıkışları 
Ruble’nin devalüasyonuna sebep olmuş, netice olarak enflasyon yükselmiş ve 
zincirleme etki ile hane halkı tüketimi de gerilemiştir. 

Düşen tüketim harcamaları nedeni ile yılın ilk üç ayında reel GSYİH % 1,9 
daralmıştır. Ekonominin 2015 yılında % 3,6 oranında küçülmesi beklenmektedir. 
Yüksek enflasyon reel ücretlerde ve hane halkı tüketim harcamalarında önemli 
daralmaya yol açacaktır. Uluslararası yaptırımlar yatırımlar üzerinde olumsuz etki 
edecek ve düşen petrol fiyatları nedeni ile mali politikalarda sıkılaşmaya gidilecektir. 

Ekonominin 2016 yılında da küçülmeye devam edeceği öngörülmektedir. GSYİH’da 
beklenen daralma % 0,2’dir. 



Orta vadede ekonomik büyüme üretime bağlı nedenlerle sınırlı seviyede kalacaktır. 
Eskimiş sermaye stoku, işgücünün azalması, doğal kaynak çıkarımına dayalı 
sektörlere bağımlılık ve kurumsal zayıflık başlıca nedenlerdir. Girişimciliğin 
yeterince gelişmemiş olması da orta vadeli büyümeyi kısıtlayan bir faktördür. Reel 
GSYİH artış hızı 2017-2019 yılları arasında yaklaşık % 2 olarak beklenmektedir. Bu 
oran, 2000-2008 dönemi oranlarının oldukça altındadır. 

Enflasyon  

2015 yılı için beklenen yıllık ortalama enflasyon oranı % 15,3’tür. Enflasyondaki 
artışın nedeni döviz kurunun değer kaybı ile birlikte ithal ürün fiyatlarının yukarı 
doğru yükselmesidir. 2015 yılı başına kadar olan süreçte enflasyonist baskılar büyük 
ölçüde gıda sektöründeki fiyat artışlarından kaynaklanmıştır. 2014 yılı Aralık ayında 
gıda sektöründe fiyat artışı yıllık % 15,4’e ulaşmıştır. Gıda dışı ürünlerin fiyat artış 
hızı da stokların yenilenmesi ve rublenin değer kaybının perakendeciler tarafından 
fiyatlara yansıtılmaya başlanması ile birlikte ilerleyen aylarda yükselmiştir. 

2015 yılı sonuna doğru rublenin değerinin artmaya başlaması ve ambargo etkisinin 
zayıflaması beraberinde enflasyonda düşüş öngörülmektedir. Talep daralması da 
fiyatları aşağı yöne doğru çekecektir. 

2016 yılında enflasyonun % 7,8’e gerileyeceği öngörülmektedir. 2017-2019 dönemi 
için beklenen ortalama enflasyon oranı ise % 5,1’dir. Yapısal faktörler nedeni ile 
enflasyonun orta vadede Rusya Federasyonu Merkez Bankası tarafından belirlenen 
% 4’lük hedefin üzerinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 

Döviz Kuru 

2014 yılı Aralık ayı sonunda Ruble, Dolar karşısında % 42 değer kaybına uğramıştır. 
Rublenin değer kaybında uygulamaya konulan uluslararası yaptırımlar, yüksek 
politik risk algısı ve petrol fiyatlarındaki düşüş rol oynamıştır. Ruble, Dolar 
karşısında 2015 yılı Şubat ayından itibaren yeniden değer kazanmaya başlamış ve 
Mayıs ayı ortası itibarı ile 50 Ruble:1 $ seviyesine ulaşmıştır. Bunda küresel petrol 
fiyatlarındaki artış ve sermaye çıkışlarındaki azalma rol oynamıştır. Ancak Mayıs ayı 
sonu ve Haziran ayından itibaren Ruble yeniden değer kaybetmeye başlamıştır. 
Düşen petrol fiyatları nedeni ile Rublenin Dolar karşısındaki değer kaybı Temmuz ve 
Ağustos aylarında hızlanmıştır. Merkez Bankası buna karşılık olarak döviz alımlarını 
askıya almıştır. 2015’in son 3 aylık döneminde sermaye çıkışlarında artış 
beklenmektedir. Amerikan Merkez Bankası’nın beklenen faiz artırım kararının da 
sermaye çıkışlarında rolü olacaktır. Bu nedenle 2015 yılı son çeyreği ve 2016 yılında 
Ruble’nin değer kaybının devam edeceği beklenmektedir. 

Rublenin Dolar karşısında ortalama olarak 2015’te Rb 61.6: $  1, 2016’da Rb 67.4: $ 1 
olması öngörülmektedir. 

Dış Ticaret ve Cari İşlemler Dengesi  

Rublenin devalüasyonu 2015 yılında dış ticareti ciddi ölçüde etkilemiştir. Ülkenin 
ihracatında yaklaşık % 30,2, ithalatında ise % 36,4 oranında düşüş beklenmektedir. 
 



DIŞ TİCARET 
Genel Durum 

Dış Ticaret Göstergeleri (milyar $) 

Yıllar 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

İhracat  303,4 396,4 517,0 524,8 527,3 492,1 

İthalat  191,8 230,0 306,1 316,2 314,9 282,6 

Denge 111,6 167,6 210,9 208,6 212,4 209,5 

Hacim 495,2 625,4 823,1 841,0 842,2 774,7 

Kaynak: Trademap 

2000 yılından itibaren Ruble’nin yeniden değerlenmeye başlaması ve petrol ihracat 
gelirlerindeki artış sayesinde yeniden artmaya başlayan iç talebe bağlı olarak küresel 
kriz öncesinde ithalatta artış eğilimi gözlenmiştir. İthalat hacmi 2008 yılında %31 
artış göstermiştir. Küresel mali kriz nedeni ile iç talepte düşüş olmuş; bu nedenle 
ülkenin ithalat hacminde 2009 yılında ciddi ölçüde daralmıştır. 2010 yılında krizden 
çıkış sürecinin başlaması ile birlikte Rusya’nın ihracatında % 31, ithalatında ise % 37 
artış olmuştur. 2013 yılında ülkenin dünyaya ihracatı yalnızca % 0,3 artış 
kaydetmiştir. Aynı dönemde dünyadan ithalat ise % 0,5 oranında artmıştır. Düşen 
petrol fiyatları ve Ruble’nin değer kaybı nedeni ile dış ticaret hacmi 2014 yılında % 8 
oranında azalmıştır. Ülkenin dünyadan ithalatı % 10,3, dünyaya ihracatı % 6,7 
daralmıştır. 

2015 yılında dış ticarette sert bir düşüş beklenmektedir. Ülkenin ihracatında yaklaşık 
% 29, ithalatında ise % 36 oranında düşüş öngörülmektedir. 

İhracatında Başlıca Ürünler 

Rusya’nın ihracatından en fazla pay alan ürünler başta petrol ve gaz olmak üzere 
ham maddelerdir. Ülkenin ithalatında en önemli paya sahip olan ürün grupları ise 
makine ve ekipman, tüketim malları, ilaçlar, et, şeker ve yarı işlenmiş metal 
ürünlerdir. Ülke ithalatının yaklaşık %40’ını makine ve ekipman sektörü, yaklaşık 
%20’sini tarım ve gıda sanayi ürünleri oluşturmaktadır. İthalatta önemli yer tutan 
diğer ürün grupları ise kimyasallar ve eczacılık ürünleridir. 

Rusya’nın İhraç Ettiği Başlıca Ürünler (milyon $) 

GTİP ÜRÜN ADI 2012 2013 2014 

2709 Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli 
minerallerden elde edilen yağlar) 180.930 173.670 152.586 

2710 Petrol yağları ve bitümenli 
minerallerden elde edilen yağlar 103.624 109.415 114.703 



2701 Taş kömürü; taş kömüründen elde 
edılen briketler, topak vb. katı yakıtlar 13.015 11.821 11.578 

2711 Petrol gazları ve diğer gazlı 
hidrokarbonlar 68.835 74.639 7.374 

7207 Demir/alaşımsız çelikten yarı 
mamuller 7.868 6.471 6.528 

1001 Buğday ve mahlut 4.524 3.483 5.323 

7601 İşlenmemiş alüminyum 6.334 6.133 5.240 

7102 Elmaslar 4.655 4.969 5.106 

7502 İşlenmemiş nikel 3.721 3.626 3.890 

4407 Uzunlamasına kesilmiş, biçilmiş ağaç; 
kalın >=6 mm 3.357 3.652 3.688 

3102 Azotlu mineral/kimyasal gübreler 3.543 3.358 3.225 

7108 Altın (ham, yarı ıslenmıs, pudra 
halinde) 5.128 5.575 3.120 

3105 Azot, fosfor ve potasyum gibi; 
iki/ucunun karışımları 3.987 3.571 2.988 

7208 Demir/çelik sıcak hadde yassı 
mamulleri-genişlik 600mm. fazla 3.220 2.705 2.827 

3104 Potaslı mineral/kimyasal gübreler 3.646 2.190 2.694 

7408 Bakır teller 2.954 2.941 2.607 

2601 Demir cevherleri ve konsantreleri 2.494 2.388 1.943 

7202 Ferro alyajlar 2.066 1.896 1.935 

7403 Arıtılmış bakır, işlenmemiş bakır 
alaşımları 1.927 1.620 1.922 

0303 Balıklar (dondurulmuş) 1.948 2.107 1.847 

2901 Asiklik hidrokarbonlar 1.550 1.518 1.799 

4002 Sentetik kauçuk, taklit kauçuk, stiren-
butadien kauçugu vb 2.676 2.377 1.762 

4403 İşlenmemiş kereste 1.531 1.641 1.736 



8411 Turbojetler, turbo-propeller, diğer gaz 
türbinleri 1.501 1.992 1.691 

7201 Dökme demir (pik) aynalı demir (kütle, 
blok vb. ilk şekillerde) 1.715 1.603 1.674 

7204 Demir/çelik döküntü ve hurdaları, 
bunların külçeleri 1.412 1.370 1.643 

2814 Saf amonyak veya amonyağın sulu 
çözeltileri 1.495 1.582 1.557 

2843 
Kolloidal haldeki kıymetli metaller; vb. 
anorganik, organik bileşiklerı; 
amalgamlar 

1.106 1.307 1.489 

8401 Nükleer reaktorler, kartuşları-yanıcı 
elemanlar 1.202 1.444 1.456 

8703 Otomobiller, steyşın vagonlar, yarış 
arabaları 995 1.497 1.451 

1512 Ayçiçeği, aspir, pamuk tohumu yağları 
(kimyasal olarak değiştirilmemiş) 1.661 1.474 1.426 

7115 Kıymetli metallerden/kaplamalarından 
diğer eşya 1.114 1.134 1.384 

4412 Kontrplaklar, kaplamalı levhalar ve 
benzeri lamine edilmiş ağaçlar 891 996 1.158 

8471 Otomatik bilgi işlem makineleri, 
üniteleri 217 298 1.091 

4703 Sodalı ve sulfatlı odun hamuru 996 939 1.027 

4011 Kauçuktan yeni dış lastikler 1.047 1.170 1.017 

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

911 948 930 

2905 
Asiklik alkoller ve bunların 
halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış 
veya nitrozalanmış türevleri 

796 831 805 

1003 Arpa 897 554 779 

7113 Mücevherci eşyası ve aksamı (kıymetli 
metallerden veya kıymetli metallerle 

177 719 779 



kaplama metallerden) 

  TOPLAM  524.766 527.266 492.145 

Kaynak: Trademap 

Rusya’nın İthal Ettiği Başlıca Ürünler (milyon $) 

GTİP ÜRÜN ADI 2012 2013 2014 

8703 Otomobiller, steyşın vagonlar, yarış 
arabaları 20.241 16.997 13.059 

3004 
Tedavide/korunmada kullanılmak 
üzere hazırlanan ilaçlar 
(dozlandırılmıs) 

10.631 11.630 9.969 

8708 Kara taşıtları için aksam, parçaları 10.828 11.489 9.703 

8517 Telli telefon için elektrikli cihazlar 7.335 7.685 8.191 

8471 Otomatik bilgi işlem makineleri, 
üniteleri 5.828 4.865 4.921 

8419 Isı değişikliği yöntemi ile maddeleri 
işlemek için cihazlar 2.324 2.510 3.107 

8707 Karayolunda kullanılan motorlu taşıtlar 
için karoseriler (şoför mahalleri dahil) 3.829 4.060 2.816 

8502 Elektrojen grupları, rotatif elektrik 
konvertisörleri 2.324 3.240 2.629 

9018 Tıp, cerrahi, dişçilik, veterinerlik alet ve 
cihazları 2.973 2.418 2.384 

8529 Radyo, televizyon, radar cihazları vb 
cihazların aksam ve parçaları 3.041 2.551 2.377 

0202 Sığır eti (dondurulmuş) 2.645 2.453 2.245 

8421 Santrifüjle çalışan kurutma, filtre, 
arıtma cihazları 1.913 2.143 2.242 

8407 Kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı 
doğrusal veya döner pistonlu motorlar 2.382 2.605 2.188 

4011 Kauçuktan yeni dış lastikler 2.732 2.682 2.183 

8481 Muslukçu, borucu eşyası-basınç 
düşürücü, termostatik valf dahil 2.987 2.316 2.140 



8479 Kendine özgü fonksiyonlu makine ve 
cihazlar 2.345 2.688 2.055 

3002 İnsan ve hayvan kanı, serum, ası, toksin 
vb. ürünler 2.099 2.189 2.047 

8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 3.808 2.950 2.041 

2710 Petrol yağları ve bitümenli 
minerallerden elde edilen yağlar 1.918 1.819 1.972 

8414 Hava-vakum pompası, hava/gaz 
kompresörü, vantilator, aspirator 2.119 2.392 1.942 

8413 Sıvılar için pompalar, sıvı elevatörleri 2.030 2.261 1.902 

8429 
Kendinden hareketli buldozerler, 
greyderler, ekskavatörler, 
vb.                     

3.719 3.072 1.885 

6403 Deri ayakkabı 2.082 2.156 1.847 

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

2.117 2.253 1732 

8544 İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer 
elektrik iletkenler 1.349 1.332 1.714 

9403 Diğer mobilyalar                  1.701 1.827 1.710 

7210 Demir/çelik yassı mamul, kaplı, 
sıvanmış (600 mm.den geniş) 1.961 1.722 1.574 

0406 Peynir ve lor 1.818 2.168 1.521 

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

1.891 1.978 1.517 

8537 Elektrik kontrol, dağıtım tabloları, 
mücehhez tablolar 2.124 1.804 1.503 

0203 Domuz eti 2.461 2.135 1.498 

8523 

Sesleri ve diğer fenomenleri 
kaydetmeye mahsus diskler, bantlar, 
katı hal kalıcı depolama aygıtları, akıllı 
kartlar vb 

639 1.493 1.486 

0805 Turunçgiller (taze/kurutulmuş) 1.512 1.678 1.474 



2818 Suni korundum, aluminyum oksit ve 
aluminyum hidroksit 1.712 1.438 1473 

8443 Matbaacılığa mahsus baskı makineleri, 
yardımcı makineler 1.814 1.809 1.467 

8504 Elektrik transformatörleri, statik 
konvertisörler, endüktörler 2.132 1.859 1.440 

8428 Kaldırma, istifleme, yükleme, boşaltma 
makine ve cihazları 1.593 1.573 1.406 

7326 Demir veya çelikten diğer eşya 1.323 1.386 1.389 

8701 Traktörler 2.652 1.668 1.389 

9401 Oturmaya mahsus 
mobilyalar                             1.390 1.504 1.367 

  TOPLAM 316.193 314.945 282.602 

Kaynak: Trademap 

Dış Ticarette Başlıca Partnerleri 

Türkiye, Rusya’nın 2014 yılı ihracatında % 5 pay ile 5., ithalatında ise %2,3 pay ile 13. 
sıradadır. 

Sıra En çok ihracat yapılan 10 ülke (2014) Milyon $ Pay (%) 

1 Hollanda 67.759 13,8 

2 Çin 37.237 7,6 

3 Almanya 36.816 7,5 

4 İtalya 35.684 7,3 

5 Türkiye 24.794 5,0 

6 Japonya 19.743 4,0 

7 Beyaz Rusya 19.252 3,9 

8 Güney Kore 17.679 3,6 

9 Ukrayna 17.050 3,5 

10 Polonya 15.906 3,2 

Kaynak: TradeMap 



Sıra En çok ithalat yapılan 10 ülke (2014) Milyon $ Pay (%) 

1 Çin 50.374 17,8 

2 Almanya 32.624 11,5 

3 ABD 18.275 6,5 

4 İtalya 12.618 4,5 

5 Beyaz Rusya 11.641 4,1 

6 Japonya 10.842 3,8 

7 Ukrayna 10.662 3,8 

8 Fransa 10.574 3,7 

9 Güney Kore 8.922 3,2 

10 İngiltere 7.688 2,7 

Kaynak: TradeMap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE 
VERGİLER 
Rusya Federasyonu’nun Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri ile Serbest 
Ticaret Anlaşması bulunmaktadır. Ülkenin Avrupa Birliği ile Şubat 1996’dan geçerli 
olmak üzere bir ortaklık ve işbirliği anlaşması bulunmaktadır. 

Rusya, Beyaz Rusya ve Kazakistan arasında 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren Gümrük 
Birliği kurulmuş bulunmaktadır. Birliğe 2014 yılında Ermenistan ve 2015 yılında 
Kırgızistan da dahil olmuştur. 

Rusya Federasyonu Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) 1993 yılı Haziran ayında 
başvurmuştur. Ülkenin Örgüte üyeliğine ilişkin belgeler, Örgütün 8. Bakanlar 
Konferansında, 16 Aralık 2011 tarihinde, İsviçre’nin Cenevre kentinde üye 
devletlerin bakanları tarafından onaylanmıştır. Söz konusu belgeler, Rusya’nın 
üyeliğine ilişkin şart ve taviz belgelerini, Rusya’nın ticaret rejimine ilişkin reformları 
ve DTÖ’ye üyelik çerçevesinde üstlendiği taahhütleri içeren bir pakettir. Rusya 
Federasyonu, DTÖ’ye katılımının onaylanması sürecinin tamamlandığını 23 
Temmuz 2012 tarihinde Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Sekretaryasına resmi olarak 
bildirmiştir. İç onay sürecini tamamlayan Rusya, 23 Ağustos 2012 tarihinden itibaren 
DTÖ’nün 156’ncı üyesi olmuştur. 

Rusya, 2006-2007 yıllarında BDT üyesi ülkelere sağlamakta olduğu ucuz enerji 
desteğini önemli ölçüde daraltmıştır. Bu da ülkenin ucuz gazı bundan böyle Sovyet 
dönemi sonrası bir işbirliği desteği olarak kullanmayacağı anlamına gelmektedir. 
Bununla birlikte Rusya’nın Sovyet dönemi sonrasında yeniden ekonomik 
entegrasyon için BDT yerine Avrasya Ekonomik Topluluğu’nu (Eurasec) daha 
verimli bir araç olarak görmeye başladığı gözlenmektedir. 2000 yılı Nisan ayında 
kurulan Eurasec, halihazırda Rusya, Beyaz Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan 
ve Özbekistan’dan oluşmakta olup, Ermenistan, Ukrayna ve Moldova üyelik öncesi 
gözlemci statüsündedir. 250 milyon nüfuslu potansiyel bir pazar olan Eurasec’in 
birinci hedefi bir Gümrük Birliği oluşturmaktır. Bu hedefe yönelik çok küçük bir 
ilerleme kaydedilmiş olsa da, söz konusu ilerlemeler, tarifelerin çoğunluğunda 
şimdiden bir düzenleme olması nedeni ile önemli görülmektedir. Eurasec 2006 
yılında entegre bir döviz piyasası kurulması yönünde anlaşmaya varmıştır. Rusya ve 
Kazakistan bölgeye finansman sağlanması amacına yönelik olarak Avrasya 
Kalkınma Bankası’nı kurmuştur. Banka, 1,5 milyar Dolar tutarında kayıtlı sermayeye 
sahiptir. 

Rusya Federasyonu tarafından ihraç ürünlerimizin ülkeye girişine getirilen bir 
kolaylık, ülkemizin ithalatta uygulanan ülke preferans sistemine dahil edilmesidir. 
Sovyet döneminden beri (1974) uygulanan bu sistem, 1992 yılında tekrar 
düzenlenmiş olup, ülkemiz, gelişmekte olan ülkeler statüsünde mütalaa edilerek, 
Rusya Federasyonu’na ihraç edilecek Türk mallarının %25 oranında gümrük vergisi 
indirimi ile ülkeye girmesine imkan sağlanmıştır (GSP) 



Ancak Rusya, ithalatta uyguladığı Genel Preferanslar Sistemine dahil madde 
gruplarında bir azaltmaya gitmiştir. Bu uygulama ile ülkemizin belli başlı ihraç 
ürünlerinden tekstil, deri eşya, şekerleme mamulleri, makarna, temizlik maddeleri, 
bisküviler liste dışında kalmıştır. 

Bavul Ticareti 

Bavul ticareti, Rusya’nın Türkiye olan ticari ilişkilerinde 1990’lı yıllarda oldukça 
büyük bir yere sahip olmuştur. Bavul ticareti günümüzde her iki ülkedeki gelişmeler 
paralelinde önemini yitirmeye başlamıştır. Bu tür ticaretten zarar gören Rusya 
ticaretin yasal zemine oturtulması amacıyla aldığı tedbirleri daha da sıkılaştırmıştır. 
Rusya’nın aldığı önlemlerin yanı sıra kargo yoluyla yapılan taşımalarda son 
zamanlarda taşıma maliyetlerinin çok yükselmesi, gümrüklerde yapılan kontrollerin 
sıklaştırılması ve mallara el konulması ya da nakliye sırasında kaybolması gibi 
riskler kargo ticaretinin de yasal ticarete doğru gidişini hızlandırmaktadır. 

Avrasya Ekonomik Birliği 

Rusya Federasyonu, Kazakistan ve Beyaz Rusya arasında kurulan Avrasya Gümrük 
Birliği ve üçüncü ülkelere yönelik ortak gümrük tarifesi uygulaması 1 Ocak 2010 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Birliğin kurallarını derleyecek olan Ortak Gümrük 
Kanunu da 1 Temmuz 2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 1 Temmuz 2011 tarihinden 
itibaren de iç gümrükler iptal edilmiştir. Avrasya Gümrük Birliği’nin temelini 
Avrasya Ekonomik Topluluğu “The Euroasian Economic Community (EvrAzEs)” 
oluşturmaktadır. Avrasya Gümrük Birliğine 2014 yılında Ermenistan ve 2015 yılında 
Kırgızistan da katılmıştır. 

 1 Ocak 2015 tarihinde Avrasya Ekonomik Birliği Antlaşması imzalanmıştır. Avrasya 
Ekonomik Birliğinin amacı üye ülkelerin ekonomilerini güçlendirmek ve bu ülkelerin 
küresel pazarlardaki rekabet edebilirliklerini geliştirmektir. 

 Gümrük Birliği kapsamında, RF’de yerleşik herhangi bir Türk firması, ithalatını RF 
gümrüklerinde gerçekleştirmiş olduğu ve/veya RF’de ürettiği herhangi bir ürünü 
(hassas ürünler veya tarife kontenjanı gereken ürünler saklı kalmak kaydıyla) fatura, 
sevk irsaliyesi ve satış sözleşmesi belgeleri ile birlikte, üye ülkelere gümrüksüz sevk 
edebilecektir. 

 Gümrük tarifeleri 1 Ocak 2010 tarihi itibarı ile tek tarife haline gelmiştir. Ayrıca bu 
tarihten itibaren lisans ve tarife dışı engellerde de ortak uygulamaya geçilmesi 
planlanmıştır. Ortak Gümrük Kodu ise 1 Temmuz 2010 tarihinden itibaren 
uygulamaya başlamıştır. 

İthalat Rejimi 
İthalat Lisansı 

Televizyon, tütün ürünleri, etil alkol ve votka, silah, patlayıcılar, askeri malzeme, 
radyoaktif maddeler ve atıklar, narkotik maddeler, kıymetli maden ve taşların 
ithalatında ithal lisansı alınması gerekmektedir. Söz konusu lisanslar genel olarak 
Ticaret Bakanlığı tarafından verilmektedir.  

İhracat Rejimi 
İhraç Vergileri 



Rusya Federasyonu gelir elde etmek amacıyla bazı mallar itibarıyla ihracat vergisi 
uygulamasına geçmiştir. Başlangıçta bu vergi doğal gaz ve petrole konmuşken 
zaman içerisinde diğer mallara da yayılmıştır. Vergi %5 ile 30 arasında 
değişmektedir. Vergi konulan bazı önemli maddeler gübre, kağıt, kereste, bazı demir 
ve demir dışı metallerdir. 

Tarifeler ve Diğer Vergiler 

 
İthalatta Uygulanan Vergiler 

İthal mallar genel olarak üç çeşit vergiye tabidir: 

• Gümrük vergileri 

• KDV 

• Bazı ürünlere uygulanmakta olan özel tüketim vergileri. 

Rusya “Uluslararası Armonize Eşya Tanımı ve Kodlama Sistemi”ni kullanmaktadır. 
Buna göre ülkeye giriş yapacak mallar, 97 ürün kategorisinden biri içinde 
değerlendirilmekte olup, gümrük vergileri gümrüklerde bu sınıflandırmaya göre 
uygulanmaktadır. Gümrük vergileri yüzde olarak ya da birim başına Avro cinsinden 
veya bu iki yöntemin birleşimi üzerinden uygulanmaktadır. 

Rusya’da birçok mal grubunda gümrük kıymetlerinin tespiti açısından referans fiyat 
uygulaması yapılmaktadır. Rus Gümrük İdaresince fiyat açısından riskli olduğu 
değerlendirilen bazı mallarda belirlenen asgari kıymetlerin altında kalan beyanlar 
kabul edilememekte, malın girişine ancak asgari kıymet üzerinden vergi alınması 
kaydıyla izin verilmektedir. Bu uygulama Gümrük Teşkilatı içinde sirkülerler 
yoluyla yürütülmekte ve kamuya ilan edilmemektedir. 

Buna karşın, referans fiyat uygulaması bulunmayan mallar açısından ise, beyan 
edilen fiyatların gerçeğe uygunluğunu tespitte her bir gümrük kapısı bağımsız 
hareket edebilmektedir. 

Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan ithalatta gümrük vergisi muafiyeti 
bulunmaktadır. En Çok Kayrılan Ülke (MFN) statüsündeki ülkelerden ithalatta en 
düşük gümrük vergisi oranları uygulanmaktadır. 

Rusya ile ticarette yaklaşık 130 ülke MFN statüsünden yararlanmaktadır. Bu ülkeler 
arasında Rusya ile bir “Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması” bulunan AB ülkeleri de yer 
almaktadır. Birliğe Mayıs 2004’te katılan yeni üyeler de Anlaşma kapsamına bu 
tarihten itibaren alınmıştır. 

Rusya Federasyonu tarafından ithalatta uygulanmakta olan gümrük vergilerine 
ilişkin bilgiye aşağıdaki linkten ulaşılması mümkündür. 

http://www.alta.ru/taksa-online/en/ 

Gümrük Vergisi Dışındaki Vergiler 

İthalatta gümrük vergisi dışında uygulanan vergiler Katma Değer Vergisi ve Özel 
Tüketim Vergisidir. Uygulanan Katma Değer Vergisi oranı %18’dir. Ancak, sınırlı 

http://www.alta.ru/taksa-online/en/


temel gıda malları ile çocuklara yönelik gıda ve giysilerde uygulanan oran ise 
%10’dur. 

Özel tüketim vergisi ise lüks tüketim mallarına uygulanmaktadır. Bu vergiye tabi 
mallar ise alkol, bira, sigara, puro, tütün, petrol, düşük oktanlı otomobil benzini, 
yüksek oktanlı gaz, dizel yakıt, makina yağları, 90 beygir üzerindeki otomobillerdir. 

Rusya Federasyonu tarafından ithalatta uygulanmakta olan gümrük vergisi 
dışındaki vergilere ilişkin bilgiye aşağıdaki linkten ulaşılması mümkündür. 

http://www.alta.ru/taksa-online/en/ 

Ülkede uygulanan gümrük vergisi dışındaki tüm vergiler için: 

http://www.nalog.ru/eng/taxation_in_russia/ 
Preferans Sistemi (GPS) 

Rusya Federasyonu, Genelleştirilmiş Preferanslar Sistemi çerçevesinde Türkiye’nin 
de dahil olduğu bazı ülkelerden yapılan ithalatta bazı ürünlerin gümrük vergilerinde 
%25 oranında indirim uygulanmaktadır. Bu indirimden yararlanmak için FORM A 
menşe belgelerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.  

Dış Ticarette Standardizasyon Uygulamaları 

Rusya’ya yapılan ihracatta bazı ürünler için istenilen GOST-R Uygunluk Belgesi 15 
Mart 2015 tarihinde yürürlükten kaldırılmış ve Avrasya Birliği Sertifikası olarak 
adlandırılan EAC Gümrük Birliği Sertifikası yürürlüğe girmiştir. 

EAC Sertifikası vermek üzere Rusya Federasyonu'nda 1518 laboratuvar ve 744 
belgelendirme kuruluşu, Beyaz Rusya’da 232 laboratuvar ve 49 belgelendirme 
kuruluşu, Kazakistan'da 207 laboratuvar ve 73 belgelendirme kuruluşu 
yetkilendirilmiş olup, yetkilendirilen kuruluşların listesine Rusça olarak 
(http://eurasiancommission.org/ru/docs/Lists/List/techreg.aspx) adresinden 
ulaşılabilecektir. 

Ayrıca Rusya ve GB otoritelerince veterinerlik, bitki sağlığı, sağlık ve sınai güvenlik 
kurallarına uygunluk belgeleri de talep edilmektedir. 

Rusya Federasyonu’nda 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren gıda sanayi ürünlerinde 
yeni teknik düzenlemeler yürürlüğe girmiştir. Buna göre tarım ve gıda sanayi 
firmalarının ISO 22000 belgesine sahip olmaları gerektiği belirtilmiştir. 

Etikette Rusça bilgiler bulunması zorunluluğu 

Başlangıçta gıda malları için geçerli olan bu uygulama 1 Temmuz 1998 tarihinde gıda 
dışı malları da içerecek şekilde genişletilmiştir. Etikette malın adı, orijini, net ağırlığı, 
malın terkibi, üretim yılı, raf ömrü, besleyici değeri, kullanım koşulları gibi bilgilerin 
Rusça olarak yer alması gerekmektedir. Söz konusu etikete sahip olmayan malların 
satışı ise mümkün bulunmamaktadır. Söz konusu şartlar her bir mal için 
GOSSTANDART’tan temin edilebilmektedir. 

Karantina Belgesi 

http://www.alta.ru/taksa-online/en/
http://www.nalog.ru/eng/taxation_in_russia/
http://eurasiancommission.org/ru/docs/Lists/List/techreg.aspx


Rusya Federasyonu’nda uygulanan standart prosedürünün yanı sıra dış ticaret 
işlemleri için geçerli olan diğer bir belge düzeni, bitki hayvan kontrol ve karantina 
belgeleri uygulamasıdır. 

Gıda maddelerinin üretiminde ve dış ticaretinde uygulanan bitki ve hayvan 
karantina belgeleri, Rusya Federasyonu Tarım Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı yerel 
otoriteler tarafından düzenlenmektedir. 

Karantina belgeleri için de Rusya ile diğer ülkeler arasında ikili anlaşmalar 
imzalanmakta, bu çerçevede Rusya, arasında ikili anlaşmalar bulunan ülkelerce 
düzenlenen karantina belgelerini geçerli addetmektedir. Rusya ayrıca, uluslararası 
normlara uygun olarak düzenlenen karantina belgelerini de kabul etmekte, dış 
ticaret işlemlerinde ihracatçı firma ile ithalatçı Rus firması arasında imzalanan satış 
sözleşmelerinin Tarım Bakanlığı’na onaylatılması zorunlu bulunmaktadır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÜRKİYE İLE TİCARET  
Genel Durum 

SSCB döneminde de Türkiye’nin önemli bir ticaret ortağı konumunda olan Rusya ile 
ticari ilişkiler 1992 yılında Birliğin dağılmasından sonra da artarak devam etmiştir. 
Coğrafi yakınlık, Türkiye-Rusya ticari ve ekonomik ilişkilerinin gelişmesinde önemli 
bir avantaj sağlamaktadır. 

Türkiye-Rusya Dış Ticaret Değerleri (bin $) 

Yıllar İhracat İthalat Hacim Denge 

2010 4.628.153 21.600.641 26.228.794 -16.972.488 

2011 5.992.633 23.952.914 29.945.548 -17.960.281 

2012 6.680.586 26.625.286 33.305.872 -19.944.700 

2013 6.964.209 25.064.214 32.028.423 -18.100.004 

2014 5.945.713 25.293.392 31.239.105 -19.347.679 

2015 3.593.457 20.400.182 23.993.639 - 16.806.725 

Kaynak: TÜİK 

1998 yılında Rusya’da yaşanan ekonomik kriz sonrasında Türkiye-Rusya dış ticaret 
hacmi önemli ölçüde daralmış, iki ülke arasındaki ticaret 2000 yılından itibaren 
yeniden ivme kazanmıştır. Diğer yandan Türkiye-Rusya dış ticaretindeki açık ise 
1997 yılından itibaren artarak devam etmiştir. Ticaret açığının en önemli nedeni 
ülkemizin 2000'li yıllarda enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü Rusya 
Federasyonu'ndan sağlama konusunda bir tercih yapmasına rağmen, 18.9.1984 
tarihinde S.S.C.B ile imzalanan Doğal Gaz Anlaşması çerçevesinde, doğal gaz 
karşılığında mal ihracı uygulamasının devam ettirilememesidir. Ülkeye ihracatımızın 
artırılması için potansiyel Türk ihraç ürünlerinin ülkede yoğun tanıtımı ve 
tutundurma faaliyetleri önem arz etmektedir. 

Ülkemizin Rusya Federasyonu ile dış ticaret hacmi küresel mali kriz nedeni ile 2009 
yılında % 39 oranında gerilemiştir. 2009 yılında hem ihracatta hem de ithalatta 
gerileme gözlenmiştir. Ülkeye ihracatımız % 51, ülkeden ithalatımız ise % 37 
oranında düşmüştür. 2010 yılında ülkenin küresel krizin olumsuz etkilerinden 
çıkmaya başlaması ile birlikte Rusya’ya ihracatımız artmaya başlamıştır. 2010 yılında 
ülkeye ihracatımızda % 45 artış söz konusudur. Aynı dönemde ithalatımızda ise % 11 
oranında artış gözlenmiştir. 2011 yılında ise ülkeye ihracatımız 2010 yılına göre % 
29,5 oranında, ülkeden ithalatımız ise %  11 oranında artmıştır. Ülkeye ihracatımız 
2012 yılında 2011 yılına göre % 11,5 artarak 6,7 milyar Dolar olmuştur. Aynı 
dönemde ülkeden ithalatımız ise bir önceki yıla göre % 10,8 artarak 26,6 milyar Dolar 
seviyesine ulaşmıştır. 2013 yılında ihracatımız 2012 yılına kıyasla % 4,2 artarken, 
ithalatımız ise % 5,9 oranında daralmıştır. 2013 yılında 18,1 milyar Dolar olarak 



gerçekleşen dış ticaret açığı bir önceki yıla göre %9,2 azalmıştır. 2014 yılında 
Rusya’ya ihracatımız ülke ekonomisindeki yavaşlama ve Rublenin değer kaybına 
bağlı olarak ithalatın daralması nedeni ile % 14,6 oranında düşüş kaydetmiştir. 
Ülkeden 2014 yılı ithalatımız ise % 0,01 artmıştır. 

İki Ülke Arasında Ticaretin Altyapısını Düzenleyen Anlaşma ve 
Protokoller 

• 8.10.1937 tarihli “Ticaret ve Seyrisefain Anlaşması” ile 25.2.1991 tarihli “Ticari 
ve Ekonomik İşbirliğine Dair Anlaşma” 

• 15.12.1997 tarihinde imzalanan ve 17 Mayıs 2000 tarihinde onay süreci 
tamamlanan “Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına ilişkin Anlaşma” 

• 15.12.1997 tarihinde imzalanan ve 1 Ocak 2000 tarihinde yürürlüğe giren 
“Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması” 

• 15.12.1997 tarihinde imzalanan “Ticari, Ekonomik, Sınai, Bilimsel-Teknik 
İşbirliğinin Geliştirilmesi Hakkında Uzun Vadeli Program” 

• Türkiye – Rusya Arasında Vize Muafiyeti Anlaşması 12 Mayıs 2011 tarihinde 
imzalanmış, 16 Nisan 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

• Türkiye-Rusya Federasyonu Hükümetler arası Karma Ekonomik Komisyon 
Protokolleri (12. Dönem KEK Toplantısı Protokolü/20.04.2013) 

Ruble ile Ticaret 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı kararın değiştirilmesini sağlayan 
Kanun Hükmündeki Kararname’nin 14 Nisan 2009 tarihinde Resmi Gazete’de 
yayınlanarak yürürlüğe girmesi ile birlikte Türkiye-Rusya arasındaki ticarette Ruble 
kullanımı başlamıştır. Konu ile ilgili olarak Rusya’daki Türk bankalarından bilgi 
alınması mümkündür. 

Rusya Federasyonu-Türkiye Basitleştirilmiş Gümrük Hattı Uygulaması 

Rusya Federal Gümrük Servisi Temmuz 2008’de yayınladığı bir iç genelge ile 
Türkiye’den Rusya Federasyonu’na yapılan tüm sevkıyatlara ilişkin yoğun kontroller 
başlatmış, 13.08.2008 tarihinde yayımladığı bir iç genelge ile de Türkiye’den sevk 
olunan ve/veya Türk menşeli tüm ürünlere %100 gümrük kontrolü uygulayarak 
Türk araçları ve ürünlerini Rus gümrüklerinde uzun süreli beklemelere maruz 
bırakmıştır. 

Genelge, yalnızca Türkiye’ye yönelik olmayıp Yunanistan, İtalya, Moğolistan, Çin ve 
BAE gibi ülkeleri de kapsamaktadır. 

Söz konusu genelgeden kaynaklanan Rus gümrüklerinde uzun süreli bekleme 
sorununun aşılması amacıyla 18.09.2008 tarihinde “Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı ile Rusya Federasyonu Federal Gümrük Servisi Arasında Gümrük 
İşlemlerinin Basitleştirilmesine İlişkin Protokol” imzalanmıştır. Bu Protokol ile iki 
ülke arasında Basitleştirilmiş Gümrük Hattı (BGH) adında bir sistem oluşturulması 
öngörülmüştür. 

6 Ağustos 2009 tarihinde Rusya Federasyonu Başbakanı Sayın Vladimir PUTİN’in 
Türkiye’yi ziyareti esnasında ise, iki ülke gümrük idaresi başkanları tarafından 



imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Rusya Federasyonu 
Federal Gümrük Servisi Arasında Gümrük İşlemlerine İlişkin Mutabakat Zaptı ile 
kriz aşılmıştır. 

Söz konusu Mutabakat Zaptında, Rusya Federasyonu Gümrük Servisinin, Türkiye 
menşeli ve Türkiye’den ithal edilen eşyaya yönelik tam tespit uygulamasını içeren 13 
Ağustos 2008 tarihli Genelgeyi ve diğer idari tedbirleri, 17 Ağustos 2009 tarihi 
itibariyle yürürlükten kaldıracağı hükme bağlanmıştır. Anılan Genelgenin iptal 
edildiği, Rusya Federasyonu’nun 18 Ağustos 2009 tarihli yazısı ile bildirilmiştir. 

Bu sayede, yaklaşık bir yıl süren ve Türk araçları ve ürünlerini Rus gümrüklerinde 
uzun süreli beklemelere maruz bırakan Türkiye’den sevk olunan ve/veya Türk 
menşeli ürünlerin tabi tutulduğu tam tespit uygulaması 17 Ağustos 2009 tarihi itibarı 
ile sona ermiştir. 

Diğer taraftan, 6 Ağustos 2009 tarihli Mutabakat Zaptında, 17 Ağustos 2009 tarihi 
itibarıyla, gümrük işlemlerinin olağan rejim çerçevesinde gerçekleştirileceği yer 
almaktadır. Bu husus, Türk mallarına karşı, üçüncü ülkelerden farklı, negatif 
ayrımcılık içeren bir uygulamayla karşılaşılmayacağını ifade etmektedir. 

Türkiye ile Rusya arasında oluşturulan, iki ülke arasındaki ticarette sevk edilen 
mallara ilişkin bilgilerin iki ülkenin gümrük idareleri arasında elektronik yolla 
önceden değişimine dayanan bir sistemdir. Sistemden yararlanmak tamamen 
gönüllülük esasına dayanmakta olup, sistem çerçevesinde, sevk edilen mallara ilişkin 
bilgileri gümrük idaresine önceden sunan firmalara dış ticaret işlemlerinde çeşitli 
kolaylıklar sağlanmaktadır. 

18 Eylül 2008 tarihli BGH Protokolünde uygulamanın tüm taşımacılık türlerine 
uygulanacak bir sistem olması kararlaştırılmıştır. Bu çerçevede, pilot uygulamasının 
birinci aşaması Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı ile Vnokovo 
Havalimanı arasında başlayan BGH sisteminin yakın bir zamanda kara ve deniz 
taşımacılığına da yaygınlaştırılması konusunda çalışmalar devam etmektedir. 

Rusya Federasyonu-Türkiye Basitleştirilmiş Gümrük Hattı Uygulaması 

Basitleştirilmiş Gümrük Hattı uygulaması, Türkiye ile Rusya arasında oluşturulan, 
iki ülke arasındaki ticarette sevk edilen mallara ilişkin bilgilerin iki ülkenin gümrük 
idareleri arasında elektronik yolla önceden değişimine dayanan bir sistemdir. 
Sistemden yararlanmak tamamen gönüllülük esasına dayanmakta olup, sistem 
çerçevesinde, sevk edilen mallara ilişkin bilgileri gümrük idaresine önceden sunan 
firmalara dış ticaret işlemlerinde çeşitli kolaylıklar sağlanmaktadır. 

Basitleştirilmiş Gümrük Hattı uygulaması Türkiye ile Rusya Federasyonu 
arasında 18 Eylül 2008'de imzalanan "Gümrük İşlemlerinin Basitleştirilmesine İlişkin 
Protokol" ile hayata geçirilmiştir. Basitleştirilmiş Gümrük Hattı (BGH) kapsamında 
ihracatta danışma, denetim ve veri giriş faaliyetleri konusunda Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) tek yetkili kuruluştur. 

Sistem kapsamında ihracatçılarımız gümrükleme zamanının kısalmasına yol açacak 
şekilde kolaylaştırılmış gümrük işlemleri ve gümrük muayenesinden muafiyet gibi 
kolaylıklardan faydalanabilmektedir. 



İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları ile Moskova'daki Vnukovo 
Havalimanı arasında başlatılan sistem, zamanla farklı taşıma modlarında 
kullanımına imkan sağlayacak şekilde kara sınır kapıları ve limanlara 
yaygınlaştırılmıştır. 

Türkiye’nin Rusya’ya İhracatında Başlıca Ürünler (milyon $) 

GTİP ÜRÜN ADI 2012 2013 2014 

0805 Turunçgiller (taze/kurutulmuş) 263 297 310 

8703 
Binek otomobilleri ve esas itibariyle 
insan taşımak üzere imal edilmiş 
diğer motorlu taşıtlar 

372 451 290 

0702 Domates (taze/soğutulmuş) 255 275 276 

8708 Karayolu taşıtları için aksam, parça 
ve aksesuarlar 184 274 221 

5407 Sentetik filament ipliklerinden 
dokunmuş mensucat 190 190 160 

6006 Diğer örme mensucat 285 234 147 

0806 Üzümler (taze/kurutulmuş) 113 124 137 

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

125 127 121 

2710 Petrol yağları ve bitümenli 
minerallerden elde edilen yağlar 160 129 116 

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

162 108 87 

7113 
Mücevherci eşyası ve aksamı 
(kıymetli metallerden veya kıymetli 
metallerle kaplama metallerden) 

182 164 82 

6403 
Dış tabanı kauçuktan, plastik 
maddeden, tabii veya terkip yoluyla 
elde edilen köseleden ve yüzü deri 

78 92 82 

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

49 55 58 

5515 Sentetik devamsız liflerden diğer 47 49 58 



dokunmuş mensucat 

6004 Diğer örme mensucat (en>30cm, 
elastomerik/kauçuk iplik=>%5) 117 79 56 

3401 Sabunlar, yüzey aktif organik ürünler 
ve müstahzarlar 66 57 56 

0810 Diğer meyveler (taze) 44 64 54 

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

54 58 54 

8544 İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer 
elektrik iletkenler 74 69 53 

0707 Hıyarlar ve kornişonlar 
(taze/soğutulmuş) 39 35 51 

0809 Kayısı, kiraz, şeftali, erik ve çakal 
eriği (taze) 48 47 50 

0302 Balıklar (taze veya soğutulmuş) 19 28 48 

8474 

Toprak, taş, metal cevheri vb. 
ayıklama, eleme, tasnif, ayırma, 
yıkama, kırma, öğütme, yoğurma, 
kalı 

53 62 48 

5702 
Dokunmuş halılar ve dokumaya 
elverişli maddelerden diğer yer 
kaplamaları 

54 54 48 

8716 
Römorklar ve yarı römorklar; hareket 
ettirici tertibatı bulunmayan diğer 
taşıtlar; bunların aksam ve parçaları 

53 52 47 

4303 Kürkten giyim eşyası, aksesuarları ve 
kürkten diğer eşya 90 66 46 

8536 
Gerilimi 1000 voltu geçmeyen 
elektrik devresi teçhizatı (anahtarlar, 
röleler, sigortalar, fişler, ku 

73 59 45 

2523 Çimento 111 70 42 

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

32 42 40 



6302 Yatak çarşafı, masa örtüleri, tuvalet 
ve mutfak bezleri 49 58 39 

9401 Oturmaya mahsus mobilyalar ve 
bunların aksam ve parçaları 26 43 39 

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

34 39 38 

1206 Ayçiçeği tohumu 29 38 38 

6203 
Erkekler ve erkek çocuk için takım 
elbise, takım, ceket, blazer, pantolon, 
tulum ve şort 

50 55 38 

9403 Diğer mobilyalar ve bunların aksam 
ve parçaları 30 53 36 

8480 
Metal dökümhaneleri için dereceler; 
döküm plakaları; döküm modelleri; 
metaller, karbürler, cam, plas 

33 35 36 

8537 
Elektrik kontrol, dağıtım tabloları, 
panolar, konsollar, kabinler, diğer 
mesnetler 

30 33 36 

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

28 31 35 

2401 Yaprak tütün ve tütün döküntüleri 28 32 35 

5509 Sentetik devamsız lifden iplik (dikiş 
ipliği hariç) (toptan) 55 53 35 

GENEL TOPLAM 6.683 6.964 5.946 

Kaynak: TradeMap 

Türkiye’nin Rusya’dan İthalatında Başlıca Ürünler (milyon $) 

GTİP  ÜRÜN ADI 2012 2013 2014 

2710 Petrol yağları ve bitümenli 
minerallerden elde edilen yağlar 3.438 3.999 3.844 

1001 Buğday ve mahlut 726 729 1.156 

7601 İşlenmemiş alüminyum 949 832 1.096 



7204 Dökme demirin, demirin veya çeliğin 
döküntü ve hurdaları 966 769 1.045 

2711 Petrol gazları ve diğer gazlı 
hidrokarbonlar 809 940 922 

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

644 548 875 

7207 Demir veya alaşımsız çelikten yarı 
mamuller 482 948 618 

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

335 474 355 

3102 Azotlu mineral veya kimyasal 
gübreler 170 206 286 

7408 Bakır teller 268 290 251 

2601 Demir cevherleri ve konsantreleri 101 161 219 

1005 Mısır 136 248 208 

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

199 208 199 

7201 
Dökme demir (pik demir) ve aynalı 
demir (kütle, külçe, blok veya diğer 
ilk şekillerde) 

181 129 165 

2814 Saf amonyak veya amonyağın sulu 
çözeltileri 151 181 132 

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

134 95 130 

4412 Kontrplaklar, kaplamalı levhalar ve 
benzeri lamine edilmiş ağaçlar 140 149 119 

2302 Hububat ve baklagillerin kepek, 
kavuz ve diğer kalıntıları 75 80 100 

4801 Gazete kağıdı (rulo veya tabaka 
halinde) 94 89 99 



7202 Ferro alyajlar 78 74 66 

2905 

Asiklik alkoller ve bunların 
halojenlenmiş, sülfolanmış, 
nitrolanmış veya nitrozalanmış 
türevleri 

74 83 65 

4002 Sentetik kauçuk veya sıvı yağlardan 
türetilen taklit kauçuk 94 74 64 

7225 
Diğer alaşımlı çelikten yassı hadde 
mamulleri (genişliği 600 mm.veya 
daha fazla) 

118 75 60 

3105 
Azot, fosfor ve potasyumun ikisini 
veya üçünü içeren mineral veya 
kimyasal gübreler 

94 103 60 

1703 Şeker ekstraksiyonundan veya 
rafinajından elde edilen melaslar 36 31 59 

2803 Karbon (tarifenin başka yerinde 
belirtilmeyen) 52 62 58 

7203 
Demir cevherinin doğrudan 
indirgenmesi ile elde edilen demirli 
ürünler (parça, pellet) (demir oranı 

68 85 58 

4802 
Sıvanmamış kağıt ve karton ve her 
boyutta perfore edilmemiş delikli 
kart ve delikli şerit kağıt 

16 25 51 

1207 Diğer yağlı tohumlar ve meyveler 0 26 51 

7403 Rafine edilmiş bakır ve bakır 
alaşımları (ham) 34 56 49 

2303 Nişastacılık, şeker pancarı, şeker ve 
içki sanayinin artık ve posaları 31 49 49 

1003 Arpa 0,9 10 49 

4407 Uzunlamasına kesilmiş, biçilmiş 
ağaç; kalınlık > 6 mm 43 42 47 

1006 Pirinç 23 18 38 

3902 Propilen ve diğer olefinlerin 
polimerleri (ilk şekillerde) 0,4 8 37 



4804 

Birincil elyaf (kraft) kağıt ve 
kartonları (kuşe edilmemiş, 
sıvanmamış, rulo veya tabaka 
halinde) 

36 55 35 

7228 Diğer alaşımlı çelikten çubuk ve 
profiller 27 25 34 

1206 Ayçiçeği tohumu 138 20 34 

1205 Rep veya kolza tohumları 0 25 34 

3908 Poliamidler (ilk şekilde) 31 34 34 

GENEL TOPLAM 26.625 25.064 25.293 

Kaynak: TradeMap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAZAR İLE İLGİLİ BİLGİLER 
Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları 

Söz konusu haklar, Rusya Federasyonu’nda 23 Ekim 1992 tarih ve 3520-1 sayılı 
“Ticari Markalar, Hizmet Markaları ve Malın Üretildiği Yerlerin İsimleri” başlıklı 
kanun ile güvence altına alınmıştır. 

Rusya Federasyonu’nda ticari marka hakkının yasalarla korunması, devlet tescil 
belgesi gereği işbu kanunun tespit ettiği düzen veya Rusya Federasyonu’nun 
uluslararası anlaşmalarına göre verilmektedir. Ticari marka tüzel kişinin veya 
girişimcilik yapan gerçek kişinin adına tescil edilmektedir. Tescil edilmiş ticari marka 
için ticari marka şahadetnamesi verilmektedir. Söz konusu şahadetname, ticari 
markanın üstünlüğünü ve şahadetnamenin içinde belirtilen ürünler konusunda 
sahibinin ticari marka tekel hakkını sağlamaktadır. 

Ticari marka sahibi, söz konusu ticari marka kullanma ve üçüncü kişilerin bunu 
kullanmasını yasaklama tekel hakkına sahiptir. Hiçbir kimse Rusya Federasyonu’nda 
korunan ticari markayı sahibinin iznini almadan kullanamamaktadır. 

Ticari markanın veya söz konusu markayla işaret edilen ürünün veya söz konusu 
markaya karışacak kadar benzer olan herhangi bir başka markanın benzeri mallar 
konusunda imal edilmesi, kullanılması, satışa sunulması, satılması vb. veya bu 
amaçla muhafaza edilmesi, ticari marka sahibinin hakkının ihlali olarak kabul 
edilmektedir. 

Ticari marka tescili 10 yıl geçerli olup, talep üzerine her on yıl için uzatılabilir. Rusya 
Federasyonu’nda satılacak ithal ürünlerin markasının başkası adına kayıtlı olup 
olmadığı araştırılmalıdır.  

Dağıtım ve Satış Kanalları 

Son birkaç yılda ülkedeki dağıtım kanalları özellikle Moskova, St. Petersburg gibi 
büyük kentlerde düzenli bir yapıya kavuşmuştur. Dağıtım kanallarındaki bu 
yapılanma büyük kentlerin çevresine de yayılmaya başlamıştır. Son yıllarda özellikle 
Moskova’da, tüketim malları piyasasında büyük miktarlarda alım yapabilecek ve 
daha uzun vadeli taahhütlerde bulunabilecek büyük ölçekli perakende mağazaları 
açılmıştır. Kent merkezinde yer alan halka üzerinde büyük alışveriş merkezleri 
açılmış ve Moskova perakende sektörü giderek Avrupa ülkelerindekine benzer bir 
yapıya kavuşmuştur. Alışveriş merkezleri ve büyük mağazalar St. Petersburg, 
Moskova ve diğer kentlerde giderek yayılmaktadır. 

Giderek artan bu profesyonel dağıtım yapısından yararlanılarak pazara ürün 
sunmak büyük ölçüde kolaylaşmaktadır. Ancak bu kanalların bölgesel kapsamı 
sınırlı düzeyde olabilmekte ve bu nedenle bazı bölgelere dağıtımda hala sıkıntı 
yaşanabilmektedir. Bu bölgelerde firmaların değişken bir dağıtım stratejisi izlemesi, 
yoğun pazarlama faaliyetleri yürütmeleri uygun olacaktır. 

Ülkede çok sayıda batı tarzı mağazanın açılmasına rağmen hala dağıtım ve 
perakendeciliğin önemli bir kısmı büfeler ve açık pazarlar aracılığı ile yapılmaktadır. 



Pazarda başarılı olan işletmeler dağıtım kanallarında çeşitli seçeneklerin bir 
karmasını oluşturarak hareket etmektedir. 

Firmalarımız için Moskova ve St. Petersburg haricindeki bölgelerde de önemli pazar 
fırsatları bulunmakta olup, bu fırsatların değerlendirilmesi için firmalar tarafından 
pazarın yerinde araştırılmasında yarar görülmektedir. 

St. Petersburg, Rusya’nın Avrupa bölgesine (Uralların batısı) yönelik tüketim ve 
sanayi mallarının ana giriş limanıdır. Vladivostok ise Rusya’nın Uzakdoğusu için ana 
giriş limanıdır.  Çok geniş topraklara yayılan Rusya’da genel olarak taşımacılık 
altyapısı yeterince gelişmemiş olup, yeni yatırımlara ihtiyaç bulunmaktadır. Ülke içi 
yük taşımacılığının büyük çoğunluğu demiryolları ile yapılmaktadır. Karayolları 
ağının genişletilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. 

Perakendecilik 

Rusya’da perakende satışlar 2014 yılı itibarı ile bir önceki yıla kıyasla % 11,3 
oranında daralarak 614 milyar dolara (23,6 trilyon ruble) ulaşmıştır. Perakende 
satışlar artan siyasi belirsizlik, uluslararası yaptırımlar ve düşen reel ücretler nedeni 
ile düşüş kaydetmiştir. 

Rusya’nın Ağustos 2014’ten itibaren uygulamaya başladığı batı menşeli gıda 
ürünlerine yönelik ithalat yasağı, rublenin değer kaybı ile biraraya gelince enflasyon 
yükselmiş ve ithal ürünlerin tüketimi azalmıştır. Yüksek siyasi riskler 2015 yılında 
tüketici güvenini olumsuz etkileyecektir. Ülke ekonomisinin durgunluk sürecine 
girmesi, tüketim harcamalarının azalması ve beraberinde yüksek enflasyon, işgücü 
piyasasının kötülemesi, banka kredilerinde kesintiler nedeni ile perakende 
piyasasının küçülmesi beklenmektedir. 

2015 yılında perakende satışların değer bazında % 37,2 azalması beklenmektedir. 
Hanehalkı talebi ve perakende satışlarda 2016 yılından itibaren bir düzelme olacağı 
değerlendirilmektedir. 2016-2019 yılları arasında perakende satışlarda ortalama % 3,5 
büyüme beklenmektedir. Bu oran 2008-2009 krizi öncesi büyüme oranlarının oldukça 
gerisindedir. 

Sektörün kısa vadeli görünümünün zayıf olmasına karşın Rusya dünyadaki en 
büyük perakende pazarlarından biri olarak kalacaktır. Perakende satışların 2014 yılı 
seviyesini 2018 yılı itibarı ile aşması beklenmektedir. Satışların 2019 yılında 710 
milyar dolara tırmanması öngörülmektedir. Perakende satışların hanehalkı tüketim 
içindeki payının % 70 olacağı ve bunun da yaklaşık yarısının gıda ürünlerinden 
oluşmaya devam edeceği tahmin edilmektedir. 

Rusya perakende sektöründe rekabet, büyük perakende zincirlerinin ülkenin belli 
başlı büyük kentlerine ve bölgelerine nüfuz etmelerinin bir sonucu olarak büyük 
ölçüde artmıştır. 

Rusya’da perakendecilik faaliyetleri refah düzeyi ve altyapı faktörlerine bağlı olarak 
büyük kentlerde yoğunlaşmıştır. Ancak büyük kentlerdeki yoğun rekabet ve yüksek 
kiraların kar marjlarını giderek kısıtlaması ile birlikte perakende kuruluşlarının orta 
vadede daha küçük kent ve bölgelerdeki faaliyetlerini artırma arayışına gitmesi 
beklenmektedir. Bu bölgelerdeki tüketicilerin hükümetin adil gelir dağılımına 



yönelik olarak aldığı önlemler neticesinde harcanabilir gelir seviyelerinde artış 
olması beklenmektedir. 

Perakende Kuruluşları 

Perakende mağaza zincirleri Rusya perakende pazarında en önemli role sahip 
kuruluşlardır. Beş büyük perakende kuruluşu tüketim piyasasına hakim 
durumdadır. Bunlar Karusel Perekrestok ve indirim mağazası Pyaterochka 
markalarını bünyesinde bulunduran X5 Perakende Grubu, Fransız Auchan, Dixy 
Grubu (Mercury Grubun bağlı kuruluşu) ve Alman Metro Grubudur. Bununla 
birlikte Rus perakende sektörü oldukça bölünmüş bir durumdadır. Planet 
Perakende’ye göre 2014 yılında söz konusu lider kuruluşlar pazarın beşte birine 
sahiptir. 

Magnit, iddialı bir mağaza açma programı ile X5’in önüne geçerek pazar lideri 
konumunu elde etmiştir. 

Ekonomik görünümdeki kötüye gidiş tüm sektörlerde olduğu gibi perakende 
sektöründe de bazı firmaların yatırım ve büyüme planlarını geri çekmesine neden 
olabilecektir. 2014 yılı Mart ayında Metro Grubu Rus Menkul Kıymetler Borsasında 
kısmi halka açılma planlarını ertelediklerini ilan etmiştir. 2015 yılında rublenin değer 
kaybı nedeni ile karlar azalacak ve batı menşeli gıda ürünlerine yönelik ithalat yasağı 
da arz zincirinde zorlanmaya neden olacaktır. Yerel gıda üreticilerinin üretim 
artırmak ve talebi karşılamak için kapasite artırmaları biraz zaman alacaktır. 

2011 yılında Dixy Grubu Victoria Grubunu satın almış ve Moskova ve Moskova 
bölgesinde Victoria adı altında süpermarketler açmıştır. Şirket, 2014 yılının ilk 11 
ayında 6 market daha açmıştır. 2013 yılının aynı döneminde açmış olduğu market 
sayısı ise 10’dur. 

Finlandiya kökenli perakende kuruluşu Stockmann, ülkenin başlıca kentlerinde yeni 
büyük mağazalar açmaya dönük planlarını Ukrayna krizi nedeni ile oluşan 
belirsizlik nedeni ile dondurduklarını açıklamıştır. 

Elektronik Ticaret 

Rusya'da 2014 yılı itibarı ile tahmini olarak 95,2 milyon internet kullanıcısı 
bulunmaktadır. Rusya, Avrupa’da en fazla internet kullanıcısına sahip ülkedir. 
Kullanıcıların yaklaşık yarısı akıllı telefon üzerinden internete bağlanmaktadır. Buna 
karşılık internet üzerinden perakende satışların toplam perakende satışlar 
içerisindeki payı yalnızca % 4’tür. İnternet üzerinden satışlar 2014 yılında 26 milyar 
dolarlık değere ulaşmıştır. Moskova ve St. Petersburg kentleri online işlemlerin % 
70’ini gerçekleştirmektedir. Pazardaki en önemli yerel oyuncular Ozon (Japon 
Rakuten firması kısmi ortağıdır), Yandex ve Ulmart’tır. Ulmart 2013 yılında 
kurulmuş ve pazar lideri olmuştur. Ulmart’ın satışları 2014 yılında 1,3 milyar dolara 
ulaşmıştır. 

Tüketici Tercihleri 

1999-2008 yılları arasında ülkede kaydedilen ekonomik gelişme, tüketim 
harcamalarının ve tüketim mallarına dönük talep artış hızının büyümesini 
sağlamıştır. Tüketim harcamalarının artmasının ardındaki en önemli faktörlerden 



biri başta Moskova ve St. Petersburg kentlerinde olmak üzere orta sınıfın giderek 
genişlemesi olmuştur.  

1999 yılından 2008 yılı sonuna kadar süregelen 10 yıllık süreçte hane halkı tüketim 
harcamaları ve perakende satışlar her yıl çift haneli rakamlarla büyümüştür. 2008 
yılının son üç aylık döneminde bu resim dramatik bir değişim sergilemiştir. Reel 
ücretlerdeki düşüş, işsizlikte artış ve kredi kullanımında daralma tüketicileri 
olumsuz yönde etkilemiştir. Sonuç olarak 2009 yılında perakende satış hacmi % 5 
oranında düşmüştür. Gelirlerin yeniden artması ve kredi kullanımındaki canlanma 
perakende satışların yeniden büyümesini sağlamıştır. Perakende satış hacminin 
2012-2016 yılları arasında ortalama % 5 artması beklenmektedir. Bu oran 2000-2008 
dönemi ortalamasının oldukça gerisindedir. 

Orta vadede ülkede tüketim malları ile ilgili sektörlerin büyümeye devam edeceği 
öngörülmektedir. 

Gelirlerdeki ve kredi kullanımındaki beklenen artışın talebi olumlu yönde etkilemesi 
beklenmektedir. Ülkede hane halkı tüketim harcamalarının GSYİH’ya oranı % 50’dir. 
Bu oran OECD ülkelerinde ise ortalama % 60’tır. Bu veriler ülkede özel tüketim 
bakımından hala kayda değer artış olanağı bulunduğunu ortaya koymaktadır. 

Tüketiciler Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından başlangıçta düşük fiyatlı ve 
düşük kaliteli dayanıklı tüketim mallarına yönelmiştir. Ancak 1998 yılından sonra 
gelirlerdeki artışlar beraber tüketicilerin harcama davranışları da değişmiş, 
tüketiciler daha yüksek kaliteli ürünlere yönelmiştir. 

Rusya’daki tüketici davranışları, dünyanın herhangi bir ülkesinde yaşayan 
tüketicinin davranış kalıplarından genel olarak bir farklılık göstermemektedir. 

Bireysel davranış dikkate alındığında, gelirine göre tasarruf eğilimi yüksek olmayıp, 
tüketim eğilimi yüksektir. Rusya için yeni olan, reklamların tüketici üzerindeki 
etkisinin yüksek olmasıdır. Tanıtım ve reklam tüketici tercihlerini 
değiştirebilmektedir. Promosyon, satışlar üzerinde etkili olabilmektedir. 

Rus tüketicisinin öncelikle dikkate aldığı unsurlar, fiyat ve kalitedir. Tüketim 
mallarına olan talep ise yüksektir. Gelir dağılımı düşük olan kesimler öncelikle 
ihtiyaç karşılama yönünde hareket etmektedir. Ancak, zaman içerisinde çok çeşitli 
ithal tüketim malı ülkeye girdiğinden kalite tercihi ön plana çıkmıştır. Orta ve üst 
gelir grubunda kalite ve marka önemli bir unsurdur. Gelişmiş ülke ürünlerine yoğun 
bir ilgi vardır. Menşe ülke mal tercihinde etkili olmaktadır. 

Temel pazarlama yöntemleri bu ülkede yeni yeni yaygınlaşmaktadır. Alışverişlerde 
tüketici tarafından kullanılan ödeme şekli nakit ödemedir. Rusya’nın değişik etnik 
gruplardan oluşan bir nüfusu barındıran ve çok geniş bir ülke olduğu dikkate 
alınmalı ve tüketici zevk ve tercihlerinde de bu durum göz ardı edilmemelidir. 

Reklam ve Promosyon 

Televizyon, radyo, basılı materyaller, billboardlar Rus pazarında reklam ve 
promosyon faaliyetlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ülkede uluslararası 
standartlarda hizmet veren çok sayıda yabancı ve yerli reklam ajansı bulunmaktadır.  



Küresel krizin etkilerinin ülkede Ekim 2008’den itibaren hissedilmeye başlanmasıyla 
birlikte çok sayıda firma reklam harcamalarını kısmıştır. Bununla birlikte reklam 
ajansları yaklaşımlarını gözden geçirerek geleneksel reklam faaliyetleri yerine 
standart dışı, farklı iletişim yöntemlerini kapsayan iletişim karması uygulamasına 
geçmiştir. Bu karma içinde posta ile reklam, ticari programlar, yerel medya, reklam 
kampanyaları yer almaktadır. 

Satış Teknikleri ve Satışı Etkileyen Faktörler 

Diğer pazarlarda olduğu gibi Rusya pazarında da başarılı pazarlama ve satış için 
işletmelerin ürünleri ve ürünleriyle birlikte sundukları hizmetleri ülkenin ticari 
ortamının ve iş kültürünün gereklerine göre adapte etmeleri gerekmektedir. 
Pazardaki fırsatların iyi tanımlanması ve değerlendirilmesi, potansiyel alıcıların 
bulunması için firmalarımız tarafından yerinde pazar araştırması çalışmaları 
yapılması yararlı olacaktır. Pazardaki iş ortağının seçimi önemli bir husus olup, olası 
iş ortağının iş çevrelerindeki güvenilirliği ve repütasyonuna ilişkin araştırma 
yapılması gereklidir. Rusya’da firmaların ticaret ve sanayi odalarına üyelik 
zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu nedenle firmaların güvenilirliğini öğrenmekte 
sıkıntılar yaşanmaktadır. Ayrıca firma sahipleri sıklıkla değişmektedir. Bu da firma 
güvenilirlik araştırmasını zorlaştırmaktadır. Pazarda yapılacak araştırmalar sırasında 
çok sayıda firma ile görüşmek, firmaların ofislerini ziyaret etmek firma ile ilgili genel 
bir bilgi verecektir.  

Rusya’daki firmalar ile ticari ilişkilerin kurulması öncesinde ve bu ilişkilerin 
kurulmasından sonra da pazarın ziyaret edilerek pazar koşullarının, özelliklerinin 
saptanması ve izlenmesi önemle tavsiye edilmektedir. Rusya’da ürün pazarlama 
sabır isteyen bir iştir. İhracatçılarımızın Rusya pazarında başarıyı uzun vadeli bir 
süreç olarak değerlendirmeleri ve ivedi sonuçlar beklememeleri gerekmektedir. 
Pazara ilk kez giriş yapacak firmalarımızın pazarda halihazırda bulunan Türk 
firmaları, Rus-Türk İşadamları Birliği, T.C. Moskova Büyükelçiliği Ticaret 
Müşavirliği gibi kurum ve kuruluşlarla irtibata geçerek görüş ve önerilerinden 
yararlanmaları faydalı olacaktır. 

İhracatçılarımızın ülkeye yönelik ihracat planlarında reklam, promosyon ve ülkeye 
düzenli ziyaretler yer almalıdır. Özellikle kamu kurumları ile ilişkilerin 
yürütülmesinde profesyonel destek alınmalıdır. Bunun için yerel bir personel 
istihdam edilebilir. Ayrıca muhasebe, hukuk, gümrük işlemleri gibi konularda da 
profesyonel yardım alınmalıdır. Rus iş ortağının pazara ilişkin beklentilerinin 
karşılanması firmalarımız için pazarda uzun vadeli başarı anlamına gelmektedir. Bu 
nedenle firmalarımızın Rus iş ortakları ile hem kendi hedeflerinin gerçekleştirilmesi 
hem de pazardaki beklentilerin karşılanmasının sağlanması için düzenli olarak 
iletişim kurmalarında yarar vardır. 

Ülkedeki test etme ve belgelendirme, satış sonrası hizmetler, gümrük işlemleri, 
depolama Rusça pazarlama ve ürün kullanım materyalleri konularındaki 
gereklilikler hakkında Rus alıcılardan ayrıntılı bilgi edinmekte fayda görülmektedir. 

İhracatçılarımızın ülkedeki ithalatçı firmalar ile ilişkilerinde belli bir güven tesis 
edilene kadar akreditifle ödeme şeklini ya da mümkünse peşin ödeme şeklini tercih 



etmelerinde yarar vardır. Ticarete konu olacak mal ve hizmetin fiyatlandırmasında 
döviz kuru dalgalanmalarının da hesaba katılması gereklidir. 

Rus alıcıların satın alma kararlarında uygun fiyat önemli bir faktördür. Bununla 
birlikte Rus alıcılar kalite konusunda da hassastır. Bu iki faktörün uyumuna bu 
nedenle dikkat edilmelidir. Rus alıcılar ayrıca tanınan ve güvenilir ithal ürünlere 
para harcamaktan çekinmemektedir. Bu nedenle reklam satışı etkileyen önemli bir 
pazarlama faaliyetidir. 

Ulaştırma ve Taşımacılık Maliyetleri 

Türk Hava Yolları İstanbul-Moskova arasında günde 3 defa olmak üzere her gün 
tarifeli uçuşlar düzenlemektedir. Rus hava yolu şirketi Aeroflot’un da her gün 
İstanbul’a uçuşları vardır. 

Kent içi ulaşımda, özellikle Moskova’da iş görüşmelerine saatinde ulaşmak için 
metronun tercih edilmesinde yarar bulunmaktadır. Moskova’da trafik yoğunluğu 
önemli bir sorundur. Kısa mesafeler için trafikte uzun saatler seyredilebilmektedir. İş 
görüşmeleri için adres verilirken genellikle en yakın metro istasyonu da 
belirtilmektedir. Metro istasyonları Kiril alfabesi ile yazılmaktadır. Bu nedenle hem 
Latin hem de Kiril alfabeleri ile hazırlanmış bir metro haritası temin edilmesi yaralı 
olacaktır. 

Taşımacılık Maliyetleri 

Rusya ile ülkemiz arasında karayolu taşımacılığı sırasında yaşanan sıkıntılar aşılmış 
bulunmaktadır. 

Türkiye’den Rusya’ya karayolu taşımacılığı Ukrayna ve Beyaz Rusya üzerinden 
gerçekleştirilmektedir. Ayrıca malların Novorossisk limanına kadar gemi ile, 
buradan karayolu ile taşınması da sıklıkla tercih edilen bir taşıma şeklidir. 

Ürünlerin karayolu ile Rusya’ya ulaşması 7-8 gün sürmekte, ürünler gümrüklerde 
yaklaşık 2 gün beklemekte ve sonuç olarak alıcıya yaklaşık 10 günde 
ulaştırılmaktadır. 

Taşımacılık maliyetleri tercih edilen taşıma türüne, döneme, taşınan malın cinsine ve 
miktarına göre değişmektedir. Bununla birlikte, TIR ile yapılan taşımalarda maliyet, 
TIR başına 6 000-7 000 $ arasında değişmektedir. 

 



 

 



GENEL BİLGİLER  
Coğrafi Konum 

Yaklaşık 312 bin kilometrekarelik yüzölçümü ile Avrupa’nın 8. dünyanın 69. büyük 
ülkesi olan Polonya Orta Avrupa’da batıda Almanya, güney batıda Çek 
Cumhuriyeti, güneyde Slovakya, kuzey doğuda Rusya ve Litvanya, doğuda Beyaz 
Rusya, güney doğuda Ukrayna ve kuzeyde Baltık Denizi’ne komşudur. Ülke 
genellikle düz ovalardan oluşmakta olup, güney kıyısı boyunca da dağlar 
sıralanmaktadır.  

Polonya sınırlarının toplam uzunluğu 3511 km'dir. Bunun 3071 km'si kara sınırları, 
440 km'si ise deniz sınırlarıdır. Polonya'nın güneyinde, Baltık Denizi kıyısında 770 
km'lik bir kıyı şeridi bulunmaktadır. 

Ülkenin en yüksek noktası 2.499 metre ile Tatra sıradağlarındaki Rysy Dağıdır. En 
alçak noktası ise, Raczki Elblaskie köyü olup, deniz seviyesinin 1.8 metre altındadır. 

Başlıca nehirleri Vistül (1.047 km), Oder (854 km), Warta (808 km) ve Bug (772 km) 
nehirleridir. Ayrıca ülkede alanı bir hektarın üzerinde 9.300 adet göl bulunmaktadır. 
Bunlar arasında en büyüğü 11. 383 hektar alanla Sniardwy Gölü’dür. Ülkenin % 30’u 
ormanlarla kaplı olup, orman ağaçları arasında, çam, meşe, huş ve üvez en önemli 
türlerdir. 

Siyasi ve İdari Yapı 

17. yüzyılda Avrupa'nın en güçlü devletlerinden biri olan Polonya 18. yüzyılda 
giderek zayıflamaya başlamış olup, bu zayıflıktan yararlanan Rusya, Avusturya ve 
Prusya tarafından 1772-1795 yılları arasında paylaşılarak Avrupa haritasından 
silinmiştir. Bu tarihten sonra Polonya'nın tekrar bir devlet kurması ancak 1. Dünya 
Savaşı'ndan sonra 1918 yılında mümkün olmuştur. 1939 yılında Nazi Almanyası 
tarafından işgal edilen ülke, 2. Dünya Savaşı'nın bitmesinden sonra Doğu Bloku 
ülkelerine katılmış, hatta bu ülkeler arasında kurulan Varşova Paktı 14 Mayıs 1955 
tarihinde Polonya'nın başkenti olan Varşova'da imzalanmıştır. 

Polonya'da komünist yönetim, 4 Temmuz 1989 tarihinde ülkede yapılan ilk serbest 
seçimlerde Solidarnosc (Dayanışma) Partisi’nin büyük bir zafer kazanması ile sona 
ermiştir. 1990 yılında Lech Walesa Cumhurbaşkanı seçilmiş, Varşova Paktı’nın 
dağılması ve Sovyet ordusunun ülkeden çekilmesi ile Polonya’da Batı ile bütünleşme 
dönemi açılmıştır. Ülke 1990 yılında NATO'ya, 1 Mayıs 2004 tarihinde ise Avrupa 
Birliği'ne katılmıştır. 

Ülkenin yönetim şekli cumhuriyettir. Yasama görevini üstlenen ve 460 üyeli 
parlamento ve 100 üyeli senatodan oluşan ikili meclis, 4 yılda bir yapılan seçimle 
işbaşına gelmektedir.  

Polonya’da cumhurbaşkanı 5 yıllık süre için doğrudan seçimle işbaşına gelmektedir. 

Ülke 16 idari bölgeden (voyvodalık) oluşmaktadır. Bunlar, Wroclaw, 
Bydgoszcz/Torun, Łódź, Lublin, Gorzów Wielkopolski/Zielona Góra, Kraków, 



Varşova, Opole, Rzeszów, Białystok, Gdańsk, Katowice, Kielce, Olsztyn, Poznań ve 
Szczecin'dir. Bu idari bölgeler de 379 ilçe ve 2478 komünden oluşmaktadır.  

Nüfus ve İşgücü Yapısı 

Polonya’nın nüfusu, 18,6 milyonu erkek, 19,9 milyonu kadın olmak üzere 38,5 
milyondur. Bu sayının 23,3 milyonu (% 61,1) şehirlerde, 14,8 milyonu (%38,9) kırsal 
bölgelerde yaşamaktadır.  

Polonya nüfusu etnik özellikleri açısından incelendiğinde, Avrupa’daki en homojen 
halklardan biridir. Nüfusun %98’inden fazlası Polonya kökenli olup, diğer etnik 
gruplar ise Alman, Ukraynalı ve Belarus’ludur. 

Yüksek işsizlik ve düşük istihdam, Polonya ekonomisinde büyük sorun yaratmaya 
devam etmektedir. 2000’li yılları arasında en yüksek seviyelerine ulaşan işsizlik genç 
ve nitelikli işgücünün yurtdışına göçü ile sonuçlanmış olup, resmi rakamlara göre 2 
milyonu aşan kişi Batı Avrupa ülkelerine göç etmiştir. Bununla beraber, Polonya’nın 
AB üyeliği ile birlikte imalat sanayiine yönelik yabancı sermaye yatırımları ve AB 
fonlarıyla desteklenen kapsamlı alt yapı projeleri beraberinde yüksek büyüme hızları 
ve yeni istihdam imkânları yaratmıştır. Nitekim 2002 yılında %20 olan işsizlik oranı 
2014 yılında % 13’e düşmesi beklenmektedir. Batı Avrupa’daki Polonyalı işgücünde 
yurda dönüş eğilimi başlamıştır. Özellikle işgücü yoğun hizmet sektöründe artan 
üretim ve ekonomik büyüme, işgücü piyasasına olumlu katkıda bulunmuştur. 

İşsizliğin en fazla, en genç ile en yaşlı işgücü arasında görülmesi, ayrıca, işsiz 
nüfusun en az nitelikli nüfus olması sorunun çözümünü zorlaştırmaktadır. Ortalama 
işgücü maliyeti, vergi yükü nedeniyle halen görece yüksektir.  

Doğal Kaynaklar ve Çevre 

Polonya taşkömürü, linyit ve bakır başta olmak üzere önemli maden kaynaklarına 
sahip bir ülkedir. Polonya’da madencilik ve taş ocakları sanayi üretiminin %4,9’unu 
oluşturmaktadır. Taşkömürü toplam sanayi satışlarının %2,8’ini ve sanayi 
istihdamının ise %4,7’sini oluşturmaktadır. Taşkömürü ve linyit rezervleri 
bakımından dünya sıralamasında 5. konumda bulunan ülkenin 43 milyar ton taş 
kömürü rezervinin olduğu tahmin edilmektedir. Polonya kömür endüstrisi aşırı 
kapasiteye sahip olup, devlet yardımlarıyla önemli ölçüde sübvanse edilmiştir. 
Üretilen kömürün 1/3’ü enerji amacıyla kullanılmaktadır. Madencilik verimliliğini 
artırmak için yeniden yapılanma gereklidir. Ayrıca, dünyadaki üçüncü büyük bakır 
madeni Polonya’dadır. Öte yandan, sülfür, çinko, kurşun, gümüş, magnezyum, 
kaolin, kil, potas ve tuz rezervleri mevcuttur.  

Polonya’nın bakır ve gümüş madenleri işleme kompleksi KGHM, Polska Miedz adlı 
özel firma tarafından işletilmekte olup, dünyanın en büyük dokuzuncu büyük bakır 
ve üçüncü en büyük gümüş üreticisi konumundadır. Yıllık 533.000 ton bakır, 1 215 
ton gümüş üretilmektedir. Üretimin tamamına yakını Asya ülkelerine ihraç 
edilmektedir. 

Madencilik sektörü ithalatında ham petrol, petrol mamulleri, doğal gaz, demir, 
alüminyum cevheri, azot, gübre, fosfor ve potasyum önem taşımaktadır. İhracatta 
ise, taşkömürü ve türevleri, bakır, petrol ürünleri, demir ve alaşımları, azot ve gübre, 
gümüş, alüminyum, tuz ve sodyum bileşikleri öne çıkmaktadır.  



Maden ve petrol yataklarının işlenmesi, Çevre Koruma, Doğal Kaynaklar ve 
Ormancılık Bakanlığı tarafından yürütülen 1994 tarihli Jeolojik ve Madencilik 
Yasasına göre düzenlenmektedir. Maden çıkarma hakkı altı yıllık süreler için verilir. 
Üretim süresi ise uzatmaya tabi olmak üzere otuz yıldır. 

Polonya Jeoloji Enstitüsü (www.pgi.gov.pl/mineral_resources/), ülkenin tüm maden 
kaynaklarını ve rezerv miktarlarını izlemekte ve yıllık raporlarla açıklamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GENEL EKONOMİK DURUM  
Ekonomik Yapı 

Polonya önemli ölçüdeki yüzölçümü, nüfus ve ekonomik potansiyeli ile orta 
büyüklükte bir Avrupa ülkesidir. GSYİH’da son yıllardaki artış nedeniyle dünya 
ekonomisindeki önemi ve payı yükselmektedir. Özelleştirme uygulamaları 
neticesinde, ülke Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri içerisinde en fazla doğrudan 
yabancı sermaye yatırımlarına konu olan ülke durumundadır. 

Ülkede, 1989 yılından sonra serbest piyasa ekonomisine geçiş yönünde ekonomik 
politikalar izlemiştir. Bu dönemde izlenen “Balcerowitz Planı” piyasa ekonomisine 
geçiş için sistematik bir dönüşümü öngörmüştür. Uygulanan politikalar neticesinde, 
ilk anda işsizlik ve enflasyon artmış, ancak yıllar itibarıyla düşüş göstermeye 
başlamıştır. 2002 yılından itibaren hızla iyileşme göstermiştir. GSYİH artışının 
arkasında özellikle başarılı ihracat performansı yatmaktadır. Zaman içinde iç talebin 
güçlenmesi, özel tüketim ve sabit yatırımların artması da hızlı büyümenin temel 
dinamikleri olmuştur. 

Ülkede alt yapı yatırımlarının hız kazanması, doğrudan yabancı sermayenin pazara 
olan ilgisinin kesintisiz devam etmesi ve tüketim harcamalarının mali krizden 
nispeten daha az etkilenmesi gibi nedenlerden ötürü Polonya, son yıllarda pozitif 
büyüme gösteren yegane AB üyesi ülke olmuştur. 2014 ise yılında %3 
üzerinde büyüme gerçekleşmiştir. Büyümedeki yavaşlamanı sabit yatırım 
miktarındaki azalma ve zayıf dış talebe bağlanmaktadır.   

Polonya’nın ekonomisi, dış pazarlarındaki gelişmelere ve dış kaynaklı kredilere 
ulaşma imkanlarına, iç piyasaya sanayi üretimindeki gelişmelere, tüketici güveninde 
ve perakende satışlara bağlı olacaktır. Polonya’nın sanayi üretimi, işsizlik veya 
perakende satışlar gibi göstergeleri aynı zamanda Avrupa pazarında yaşanacak 
gelişmeler, para birimi Zloti’de aşırı dalgalanmalar ve Polonya Merkez Bankası’nın 
referans faiz oranını yükseltmesi önümüzdeki dönemin de Polonya ekonomisinde 
belirleyici olması beklenmektedir. 

Ülkede AB fonları kaynaklı alt yapı yatırımlarının devam etmesi, doğrudan yabancı 
sermayenin Polonya pazarına olan ilgisinin devam etmesi ve tüketim harcamalarının 
diğer Avrupa ülkelerine göre mali krizden nispeten daha az etkilenmesi gibi 
nedenlerden ötürü, Polonya ekonomisinin önümüzdeki dönemde de pozitif 
büyümesi muhtemeldir. 

Polonya, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Beyaz Rusya ve Azerbaycan gibi eski SSCB 
ülkeleri ile Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Sırbistan gibi civar ülkeleri hedef pazarlar 
olarak belirlemiş ve bu ülkelere yönelik resmi ve ticari heyet ziyaretlerini 
yoğunlaştırmış, benzeri girişimleri Günye Kore, Suudi Arabistan ve Katar gibi Uzak 
Doğu ve Korfez Ülkelerinden yabancı sermaye yatırımların çekilmesi için de 
gerçekleştirmiştir. 

Polonya’nın 2014 yılı ihracatı 214 milyar Dolar, ithalatı ise 217 milyar Dolar 
seviyesinde gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığı bir önceki yıla göre % 50 oranında 
azalarak 3 milyar Dolar düzeyinde olmuştur. Özellikle ihracata yönelik yabancı 



sermaye yatırımları Avro bölgesinde yaşanan krize rağmen ihracatta görülen artışa 
önemli katkıda bulunmuştur. 

Şirket kapanmaları ve kamu ve özel sektörün mali krizdeki personel azaltmaları 
sonucu mali kriz öncesinde tek haneli olarak seyreden olan işsizlik oranı 2014 yılında 
% 13 olmuştur. Bununla beraber, işgücünün niteliğinin iyeleşmesiyle birlikte, 
ortalama ücretlerde enflasyon oranının üzerinde artışlar görülmüştür. 

2007-2013 bütçe döneminde AB kaynaklarından Polonya’ya tahsis edilen kaynak 67 
milyar Euro’dur. Ayrıca, 2007-2009 yıllarında öngörülen büyüme hedefinin üzerinde 
bir büyüme yakalandığından, 2011-2013 dönemi için 633 milyon Euro’luk ek kaynak 
da tahsis edilmiştir. 2014-2020 AB bütçesi kapsamında yapısal fonlardan yaklaşık 80 
milyar Avro tutarında yardım alacaktır. 

Polonya Ekonomisini Etkileyen İç ve Dış Olaylar  

Polonya ekonomisini etkileyen en önemli gelişme, 1 Mayıs 2004 tarihinde 
gerçekleşen AB tam üyeliğidir. Polonya’nın AB’ne katılım öncesi ekonomi politikası, 
hızlı ekonomik büyüme, işgücü piyasasını canladırma ve istihdamı artırma ve 
ülkenin kalkınması için AB fonlarının etkin kullanımı üzerinde odaklanmıştır. Bu 
hedeflere ulaşılabilmesi açısından, girişimciliğin geliştirilmesi, inovasyon, altyapının 
iyileştirilmesi, kırsal kalkınma, merkezi otoritenin yerel yapılara devredilmesi, devlet 
mülkiyetindeki işletmelerin özelleştirilmesi ve yeniden yapılandırılması yöntemleri 
üzerinde durulmuştur. 

AB üyeliği ile birlikte Polonya, AB üyesi ülkelerin ekonomi politikalarının koordine 
edilmesi çalışmalarına dahil olmuştur. Bu çerçevede, Polonya AB’nin Genel Ekonomi 
Politikası ilkelerini gözetmek durumunda olduğu gibi, Ecofin (Ekonomik ve Mali 
İşler) Konseyi’nin detaylı tavsiyelerini uygulamak durumundadır. AB’nin Anayasası 
niteliğindeki Lizbon Antlaşmasının 1 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe girmesiyle 
birlikte, Polonya’nın dış politika alanındaki yetkileri giderek artan ölçüde AB’ne 
devredilmektedir. Bu itibarla, Polonya AB üyeliği sonrasında Ekonomik Bütünleşme 
Programı hazırlayarak uygulamaya koymuştur.  Söz konusu program, Polonya’nın 
ekonomik verilerinde AB’nin eski üyelerine göre olan farklılıkların, bir başka ifade 
ile düşük sermaye birikimi, düşük verimlilikle çalışan tarım sektörünün 
istihdamdaki payının yüksekliği ve sanayi sektöründeki teknolojik altyapının 
yenilenmesi ihtiyacından kaynaklanan olumsuzlukların bertaraf edilmesine 
yöneliktir. 

Polonya, AB’ne üyeliğini izleyen dönem içerisinde ekonominin modernizasyonu, 
yaşam standartlarının yükseltilmesi ve işsizliğin azaltılması bakımından önemli 
gelişmeler kaydetmiş, makro ekonomik istikrar ile birlikte yüksek büyüme hızları 
yakalamıştır. Polonya’nın AB tek pazarına entegrasyonu, malların ve sermayenin 
serbest dolaşımı ve yatırım ortamını iyileştiren diğer reformlar Polonya’ya yüksek 
miktarlarda AB ve üçüncü ülkeler kaynaklı sermayeyi getirmiştir. Tam üyelik 
sonrasında Polonya’nın AB ülkeleriyle dış ticareti yaklaşık %70 oranında artmış, 
benzeri bir eğilim üçüncü ülkeler ile ticarette de görülmüştür. Bu gelişmeler, 
Polonya’nın iç dinamikleriyle birlikte, tam üyeliği izleyen beş yılda ortalama %5 
oranında ekonomik büyüme sağlamıştır. Polonya’nın iç ve dış pazarlarındaki 
büyüme, yabancı sermaye ile birlikte önemli kapasite artışlarına imkan tanımıştır. 



Benzer şekilde, AB’nin Ortak Tarım Politikası’nın sağladığı destekler, Polonyalı 
çiftçilerin gelirlerinin 2000 yılından itibaren % 90 oranında artmasını sağlamıştır. 
Tam üyelik öncesinde 27 üyeli AB’nin kişi başı ortalama GSYİH’nın % 49’una sahip 
olan Polonya, bu oranı % 56’ya çıkarmıştır. AB, Polonya’nın bölgesel gelişimini 
AB’nin eski üyeleri seviyesine getirmek amacıyla AB yapısal fonlarından 2007-2013 
yılları için 67 Milyar Euro kaynak sağlamıştır. AB’nin bir sonraki dönem (2014-2020) 
bütçe hazırlıkları kapsamında da benzeri bir kaynağın üzerinde Polonya için tahsis 
edilmesi beklenmektedir. 

Tam üyelikle birlikte gümrük engellerinin kaldırılması ertesinde ithalattada yüksek 
oranlarda artış görülmüştür. Tam üyeliğin ilk yılında büyük ölçüde petrol ve 
hammadde fiyatlarının etkisiyle enflasyonda hızlı bir artış yaşanmış, ancak enflasyon 
2005 yılından itibaren düşüş seyrine girmiştir. 

Ekonomik altyapının modern sanayiinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 
yenilenmesi ihtiyacı da kamu bütçesinde ödeme güçlükleri yaratmıştır. Bu güçlükler 
büyük ölçüde AB’nin yapısal fonlarından yapılan transferlerle bertaraf edilebilmiştir. 

Polonya ekonomisinin serbestleştirilmesi ve dünya pazarlarıyla bütünleşmesi 
Polonya’yı aynı zamanda dış şoklara daha açık bir hale getirmiştir. Ancak, AB 
üyeliğinin getirdiği ekonomik istikrar, yabancı yatırımcıların Polonya pazarına olan 
ilgisinin devam etmesi ve AB fonlarından temin edilen kaynaklar küresel mali kriz 
ve ekonomik durgunluğun etkilerinin diğer Avrupa ülkelerine göre daha az 
hissedilmesine imkan sağlamıştır. Polonya, küresel kriz boyunca cari açık, bütçe açığı 
ve dış borç gibi kriterler bakımından diğer AB üye ülkelerine göre daha düşük bir 
riske ve güçlü bir mali disipline sahip olmuştur.         

Polonya, 2011 yılının ikinci yarısı için AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nı üstlenmiştir. 
Polonya hükümetince, Polonya Dönem Başkanlığı’nın ekonomik öncelikleri Doğu 
Ortaklığı Girişimi’nin hayat geçirilmesi, enerji güvenliği ve iç pazarın 
güçlendirilmesi olmuş ancak Euro bölgesinde yaşanan borç krizi bu hususların 
Polonya Dönem Başkanlığı sırasınca yeterince gündeme alınmasına izin vermemiştir. 

Doğu Ortaklığı Girişimi:19–20 Mart 2009 tarihlerinde Brüksel’de üye ülkelerin 
devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen AB Konsey Zirvesi’nde, 
Polonya ve İsveç tarafından önerilen ve Avrupa Komşuluk Politikası’nın doğu 
boyutunu geliştirmeyi amaçlayan “Doğu Ortaklığı” (Eastern Partnership) girişimi için 
onay verilmiştir. Doğu Ortaklığı, Ukrayna, Gürcistan, Moldovya, Ermenistan, 
Azerbaycan ve Belarus’u kapsamakta olup, bu ülkeler ile siyasi ortaklık 
oluşturulması, her bir ülkenin kaydettiği ilerlemeler doğrultusunda, Ortaklık 
Anlaşması ve serbest ticaret alanına ilişkin müzakerelerin yürütülmesi, vize rejiminin 
serbestleştirilmesi, AB mevzuatına uyum ve enerji güvenliğinde işbirliğinin 
arttırılması Doğu Ortaklığı’nın öncelikli hedefleri arasında sayılmaktadır. AB’ne 
üye  27 ülke ile söz konusu 6 ülke devlet ve hükümet başkanlarının her iki yılda bir, 
dışişleri bakanlarının ise yılda bir biraraya gelmeleri suretiyle bölgesel ve çok taraflı 
işbirliğinin kurumsal atyapısının tesisi öngörülmektedir. Doğu Ortaklığı girişimi, 
AB’nin yeni genişleme politikasından çok, AB’nin doğudaki komşularının istikrarı, 
ekonomik kalkınmaları ve AB ile daha yoğun bir işbirliğine girmelerine yönelik bir 
girişim olarak kabul edilmekle birlikte, Polonya, bu girişimi özellikle Ukrayna’nın 



uzun vadede AB’ne katılımı için hazırlık mahiyetinde değerlendirilmektedir. Bu 
girişim, bölgedeki “Karadeniz Sinerjisi” gibi diğer girişimleri tamamlayıcı 
mahiyettedir. 

Polonya’nın AB Para Birimi Euro’ya Geçişi: Polonya, AB para birimi Euro’ya geçiş 
için küresel mali kriz öncesinde (Eylül 2008) 2012 yılı hedefini belirlemiş olmakla 
birlikte, Polonya Merkez Bankası, Maastricht kriterlerinin karşılanması, Polonya para 
birimi Zloti’nin ERM2 mekanizmasında 2 yıl kalması zorunluluğu ve döviz kuru 
istikrarsızlıkları gibi nedenlerle bu tarihin 2015 sonrasına ertelenmesi gerekmektedir. 

Enerji Güvenliği: Polonya, Avrupa’da en yüksek enerji güvenliğine sahip ülkelerden 
biri olmakla birlikte, AB’nin yenilenebilir enerjilere yönelik politikası ve karbon 
salınımıyla ilgili politikaları çerçevesinde enerji kaynaklarını çeşitlendirme yoluna 
gitmektedir. Enerjisinin % 60’ını kömürden, %23’ünü petrolden ve % 12’sini doğal 
gazdan sağlayan Polonya, ülkede 2020 yılına kadar nükleer santral inşasına ilişkin 
olarak Fransa ve ABD ile yoğun bir işbirliğine girmiştir. Doğalgaz ihtiyacının % 
65’ini Rusya ve BDT ülkelerinden sağlayan Polonya, doğal gaz tedarikinin 
çeşitlendirilmesi için gayret etmektedir. Yenilelenebilir enerjiye yönelik girişimler ise 
özel sektör inisiyatifiyle AB üyesi ülkelerle işbirliği halinde yürütülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIŞ TİCARET  
Dış Ticareti Göstergeleri (Milyar dolar) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

İhracat 157 188 180 204 214 

İthalat 174 209 191 206 217 

Denge -17 -21 -11 -2 -3 

Hacim 331 397 371 410 431 

Kaynak: Trademap, Polonya İstatistik Ofisi 

Polonya’nın dış ticareti hacmi son beş yılda istikrarlı olarak artarak 2014 yılında 431 
milyar $ olmuştur. 2014 yılında ülkenin dış ticareti % 5 artarak sırasıyla ihracatı 214 
milyar dolar ve ithalatı ise 217 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 

Polonya dünya ihracatından aldığı % 1.1’lik pay ile dünya ihracatında 25. sırada 
gelmektedir. Buna karşılık dünya ithalatında % 1,2 pay almakta olup, dünya 
ithalatında da 24. sıradadır. 

Polonya’nın son yıllarda dış ticaretindeki bu artışlar büyük ölçüde uluslararası 
şirketlerin AB pazarına yönelik üretimlerini Doğu Avrupa’ya kaydırmaları ve artan 
refah sonucu tüketim harcamalarının artmasıyla açıklanmaktadır. Bununla beraber, 
dünya pazarlarında yaşanan daralma, yerli firmaların iç pazara olan ilgisini arttırmış 
olup, bu durum ithalat baskısı yaratmıştır. 

İhracatında Başlıca Ürünler 

İhraç Ettiği Başlıca Ürünler (Milyon Dolar) 

GTİP 
No. Ürünler 2012 2013 2014 

8708 Kara taşıtları için aksam, parçaları 8.363 9.613 10.538 

8703 Otomobil, steyşın vagonlar, yarış 
arabaları 6.787 6.901 6.555 

9401 Oturmaya mahsus mobilyalar, aksam-
parçaları 4.525 4.982 5.520 

8528 Televizyon alıcıları, video monitörleri 
ve projektörler 4.892 4.745 5.068 

8517 Telli telefon-telgraf için elektrikli 
cihazlar 1.650 3.484 4.804 



2710 Petrol yağları ve bitümenli 
minerallerden elde edilen yağlar 4.390 4.622 4.607 

9403 Diğer mobilyalar vb. Aksam, parçaları 3.154 3.694 4.234 

8901 Yolcu gemileri, gezinti gemileri, 
feribotlar, yük gemileri, mavnalar 3.003 3.720 4.062 

8471 Otomatik bilgi işlem makineleri, 
üniteleri 2.964 2.795 3.424 

3004 
Tedavide/korunmada kullanılmak 
üzere hazırlanan ilaçlar 
(dozlandırılmış) 

2.057 2.700 3.172 

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

2.415 2.790 2.949 

8408 Dizel, yarı dizel motorlar (hava 
basıncı ile ateşlenen, pistonlu) 2.708 2.893 2.914 

4011 Kauçuktan yeni dış lastikler 2.223 2.444 2.390 

2402 
Tütün/tütün yerine geçen 
maddelerden purolar, sigarillolar ve 
sigaralar 

1.701 1.824 2.310 

7308 Demir/çelikten inşaat ve aksamı 1.924 2.117 2.228 

7403 Arıtılmış bakır, işlenmemiş bakır 
alaşımları 2.670 2.561 2.157 

8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu 
taşıtlar 2.132 2.055 1.976 

0207 Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen 
sakatatı 1.291 1.473 1.794 

8411 Turbojetler, turbo-propeller, diğer gaz 
türbinleri 1.197 1.415 1.753 

2704 Taşkömürü, linyit ve turbdan elde 
edilen kok/sömikok, karni kömürü 1.939 1.735 1.564 

3926 Plastikten diğer eşya 1.182 1.465 1.536 

8409 İçten yanmalı, pistonlu motorların 
aksam-parçaları 1.237 1.401 1.528 

8450 Çamaşır yıkama makineleri 1.126 1.304 1.442 



3923 Eşya taşıma ambalajı için plastik 
mamulleri, tıpa, kapak, kapsül 1.105 1.298 1.420 

4016 Vulkanize kauçuktan diğer eşya 982 1.235 1.416 

1806 Çikolata ve kakao içeren diğer gıda 
müstahzarları 1.100 1.414 1.405 

7326 Demir/çelikten diğer eşya 1.123 1.239 1.340 

8702 Toplu halde yolcu taşımağa mahsus 
motorlu taşıtlar 906 1.034 1.309 

8418 Buzdolapları, dondurucular, 
soğutucular, ısı pompaları 868 1.155 1.264 

9619 Koku veren spreyler, muhafaza 
başları, pudra ponponu, tamponları 1.088 1.216 1.249 

3304 Güzellik/makyaj ve cilt bakımı için 
müstahzarları 1.131 1.249 1.237 

8212 Usturalar, traş makineleri, traş 
bıçakları (şerit-taslak dahil) 1.002 1.161 1.211 

9404 Somyalar, şilte, yatak, yorgan, yastık, 
puf, diz, ayak örtüleri vb 896 1.054 1.183 

8516 Elektrikli su ısıtıcıları, elektrotermik 
cihazlar (şofbenler) 1.018 1.117 1.169 

4418 Bina, inşaat için marangozluk, 
doğrama mamulleri 869 1.077 1.153 

1905 Ekmek, pasta, kek, bisküvi vs. İle boş 
ilaç kapsülü mühür güllacı vs. 798 1.003 1.153 

7408 Bakır teller 1.139 1.125 1.069 

8536 Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik 
devresi teçhizatı 939 1.086 1.064 

8414 Hava-vakum pompası, hava/gaz 
kompresörü, vantilatör, aspiratör 963 1.250 1.063 

8422 Yıkama, temizleme, kurutma, 
doldurma vb. İşler için makine, cihaz 762 914 1.022 

Genel Toplam 179.604 203.848 214.477 

Kaynak: Trademap 



İthalatında Başlıca Ürünler 

İthal Ettiği Başlıca Ürünler (Milyon Dolar) 

GTİP 
No. Ürünler 2012 2013 2014 

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

19.620 18.049 17.195 

8708 Kara taşıtları için aksam, parçaları 5.326 5.995 6.358 

8703 Otomobil, steyşın vagonlar, yarış 
arabaları 4.907 5.208 5.987 

3004 
Tedavide/korunmada kullanılmak 
üzere hazırlanan ilaçlar 
(dozlandırılmış) 

4.101 4.457 4.517 

8517 Telli telefon-telgraf için elektrikli 
cihazlar 2.592 3.504 3.720 

8901 Yolcu gemileri, gezinti gemileri, 
feribotlar, yük gemileri, mavnalar 2.582 3.351 3.549 

8471 Otomatik bilgi işlem makineleri, 
üniteleri 3.267 3.437 3.530 

8529 Radyo, televizyon, radar cihazları vb 
cihazların aksam ve parçaları 2.876 2.934 2.934 

8542 Elektronik entegre devreler 1.959 1.973 2.176 

2710 Petrol yağları ve bitümenli 
minerallerden elde edilen yağlar 2.434 1.997 2.108 

7210 Demir/çelik yassı mamul, kaplı, 
sıvanmış (600mm. Den geniş) 1.684 1.768 1.892 

8409 İçten yanmalı, pistonlu motorların 
aksam-parçaları 1.759 1.910 1.836 

8701 Traktörler 1.704 1.936 1.799 

0203 Domuz eti 1.513 1.722 1.633 

2711 Petrol gazları ve diğer gazlı 
hidrokarbonlar 1.557 1.501 1.535 

3926 Plastikten diğer eşya 1.207 1.406 1.499 



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

1.363 1.362 1.449 

8473 
Yazı, hesap, muhasebe, bilgi işlem, 
büro için diğer makine ve cihazların 
aksamı 

1.353 1.346 1.448 

3920 Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül 
ve lamlar 1.187 1.307 1.433 

7208 Demir/çelik sıcak hadde yassı 
mamulleri-genişlik 600mm. Fazla 1.432 1.264 1.419 

8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu 
taşıtlar 1.264 1.587 1.406 

8528 Televizyon alıcıları, video monitörleri 
ve projektörler 1.239 1.620 1.404 

3901 Etilen polimerleri (ilk şekillerde) 1.264 1.315 1.383 

8523 
Ses ve diğer fenomenleri kaydetmek 
için disk, bant, katı hal kalıcı 
depolama aygı 

661 816 1.305 

8536 Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik 
devresi teçhizatı 1.086 1.187 1.275 

8411 Turbojetler, turbo-propeller, diğer gaz 
türbinleri 890 1.180 1.231 

8302 Adi metallerden donanım, tertibat vb. 
Eşya 958 1.090 1.202 

3907 Poliasetaller, diğer polieterler, 
epoksit-alkid reçineler vb (ilk şekilde) 944 1.067 1.136 

8481 Muslukçu, borucu eşyası-basınç 
düşürücü, termostatik valf dahil 970 1.066 1.127 

8414 Hava-vakum pompası, hava/gaz 
kompresörü, vantilatör, aspiratör 964 1.110 1.124 

4011 Kauçuktan yeni dış lastikler 1.055 1.162 1.120 

7326 Demir/çelikten diğer eşya 924 1.048 1.108 

8421 Santrifüjle çalışan kurutma, filtre, 
arıtma cihazları 805 898 1.081 



2304 Soya fasulyesi yağı üretiminden arta 
kalan küspe ve katı atıklar 1.021 922 1.076 

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

1.225 1.174 1.059 

8483 Transmisyon milleri, kranklar, yatak 
kovanları, dişliler, çarklar 839 964 1.052 

3923 Eşya taşıma ambalajı için plastik 
mamulleri, tıpa, kapak, kapsül 847 979 1.020 

7601 İşlenmemiş alüminyum 867 929 1.013 

8541 Diotlar, transistörler vb. Yarı 
iletkenler, piezo elektrik kristaller 228 359 1.002 

8504 Elektrik transformatörleri, statik 
konvertisörler, endüktörler 831 873 993 

Genel Toplam 191.430 205.614 216.687 

Kaynak: Trademap 

Başlıca Ülkeler İtibarı ile Dış Ticaret 

Almanya, Polonya’nın en önemli ticari ortağıdır. Almanya, Polonya ihracatının 
%26’sını, ithalatının ise %27’sini elinde tutmaktadır. 

Başlıca Ülkeler İtibarı ile İhracat (Milyon Dolar) 

Ülkeler 2012 2013 2014 

Almanya 44.741 50.942 55.615 

İngiltere 12.160 13.314 13.663 

Çek Cumhuriyeti 11.141 12.522 13.421 

Fransa 10.465 11.451 12.018 

İtalya 8.812 8.844 9.753 

Rusya Federasyonu 9.898 10.805 9.408 

Hollanda 7.970 8.064 8.882 

İsveç 4.717 5.528 6.106 

Macaristan 4.271 5.192 5.653 



Slovakya 4.528 5.306 5.351 

İspanya 3.616 4.571 5.270 

ABD 3.604 4.842 4.854 

Belçika 3.692 4.494 4.846 

Ukrayna 5.280 5.713 4.210 

Norveç 3.139 4.084 3.748 

Avusturya 3.389 3.588 3.620 

Danimarka 3.005 3.414 3.349 

Romanya 2.715 3.035 3.331 

Türkiye 3.100 3.041 3.130 

Litvanya 2.761 3.008 2.964 

Çin 1.749 2.120 2.251 

Beyaz Rusya 2.015 2.418 2.156 

Letonya 1.177 1.700 2.042 

İsviçre 1.645 1.711 1.883 

Finlandiya 1.340 1.573 1.819 

Estonya 1.087 1.088 1.419 

Kanada 940 1.006 1.280 

BAE 440 752 1.128 

Sırbistan 494 874 938 

Bulgaristan 642 983 933 

Singapur 488 736 841 

Portekiz 581 660 800 

Yunanistan 642 718 795 

Slovenya 588 634 746 

Suudi Arabistan 349 507 695 



Güney Afrika 506 613 687 

Cezayir 320 345 678 

İrlanda 594 665 671 

Japonya 566 675 661 

Kaynak: Trademap 
Başlıca Ülkeler İtibarı ile İthalat (Milyon Dolar) 

Ülkeler 2012 2013 2014 

Almanya 40.069 44.230 47.027 

Rusya Federasyonu 27.956 25.261 23.406 

Çin 17.258 19.301 22.993 

İtalya 9.635 10.736 11.393 

Fransa 7.500 7.815 8.068 

Hollanda 7.248 7.913 8.061 

Çek Cumhuriyeti 6.874 7.453 7.621 

İngiltere 4.552 5.328 5.483 

ABD 4.996 5.497 5.387 

Belçika 4.247 4.725 5.186 

Güney Kore 4.446 4.185 4.323 

İspanya 3.704 4.396 4.287 

Slovakya 3.964 4.062 3.967 

İsveç 3.581 3.857 3.915 

Avusturya 3.180 3.626 3.840 

Macaristan 3.157 3.393 3.378 

Japonya 2.809 2.842 3.124 

Norveç 2.828 3.899 3.033 

Türkiye 2.138 2.416 2.691 



Danimarka 2.139 2.511 2.651 

Ukrayna 2.549 2.218 2.288 

Finlandiya 1.639 1.686 1.981 

İsviçre 1.522 1.625 1.761 

Kazakistan 393 590 1.719 

Romanya 1.240 1.479 1.700 

Hindistan 1.230 1.458 1.696 

İrlanda 1.135 1.340 1.548 

Tayvan 1.008 1.200 1.516 

Litvanya 1.017 1.360 1.349 

Vietnam 814 1.142 1.288 

Brezilya 906 920 1.155 

Malezya 680 671 975 

Singapur 808 953 916 

Tayland 914 1.045 870 

Beyaz Rusya 987 778 851 

Bangladeş 538 586 823 

Arjantin 905 690 808 

Endonezya 617 713 785 

Slovenya 656 702 768 

Kaynak: Trademap 

 

 

 

 



DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE 
VERGİLER 
Dış Ticaret Politikası 

Polonya, 1 Mayıs 2004 tarihinde gerçekleşen AB üyeliği ile birlikte, AB Gümrük 
Birliğinin bir parçası haline gelmiştir. Polonya, bu tarihten itibaren AB’nin Ortak 
Ticaret Politikası kapsamında üçüncü ülkelere yönelik ticaret rejimini uygulamaya 
başlamıştır. Bu çerçevede, Polonya’nın mevcut gümrük mevzuatının yerini, Topluluk 
Gümrük Kodu, Uygulama Yönetmeliği ve Ortak Gümrük Tarifesi almıştır.  

Ülkede halen gümrük vergisi ve kota seviyeleri, gümrük vergilerinin askıya 
alınması, üçüncü ülkelere tanınan tercihli rejimler ve anti-damping vergi 
uygulamaları, yani tüm ticaret politikası tedbirleri AB seviyesinde 
kararlaştırılmaktadır. Ürün bazındaki AB uygulamalarına, Topluluk Entegre Tarifesi 
(TARIC)’e ait http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_en.htm 
sayfasından ulaşılabilmektedir. 

Tarifeler ve Diğer Vergiler 

Polonya’nın vergi sistemi, 1990’lı yılların başından itibaren, bir yandan AB 
mevzuatına uyum sağlanması, diğer yandan da yabancı yatırımların cazip hale 
getirilmesi amacına yönelik olarak reforma tabi tutulmuştur.  

Polonya’da halen 2 ana vergi grubu uygulanmaktadır: Doğrudan ve Dolaylı vergiler. 
Doğrudan Vergiler, kurumlar vergisi, gelir vergisi, medeni kanun işlemlerinden 
alınan vergi, emlak vergisi, motorlu taşıt vergisi, veraset ve intikal vergisi, tarım 
vergisi, orman vergisi ve köpeklerden alınan vergi kalemlerinden oluşmaktadır. 
Dolaylı vergiler ise Katma Değer Vergisi (KDV), özel tüketim vergisi ve şans 
oyunlarından alınan vergidir. 

Kurumlar Vergisi oranı %19’dur. Gelir Vergisi ise gelirin büyüklüğüne göre %18 ile 
%32 arasında değişen oranlarda uygulanmaktadır. 

KDV’de genel oran %23 dür.. İlaç ve sağlık hizmetleri, temel gıda ürünleri, çocuk 
temel ihtiyaçları, inşaat, konaklama hizmetleri, su ve gübreye, azaltılmış %7 oranı 
uygulanmaktadır. Kitap, dergi, gemi ve uçak ekipmanı, AB dışı ülkelere ihracat ve 
AB ülkelerine yapılan satışlarda ise KDV uygulanmamaktadır. 

Özel Tüketim Vergisi, ürünün birimine ya da fiyatına göre belirlenmektedir. AB 
mevzuatı çerçevesinde mineral yağlar, tütün, alkol ve alkollü içeceklere, Polonya 
mevzuatı çerçevesinde de binek otomobilleri, parfüm ve kozmetik ürünlerine Özel 
Tüketim Vergisi uygulanmaktadır.  

Tarife Dışı Engeller 

Polonya’nın 1 Mayıs 2004 tarihinde Avrupa Birliği’ne üye olmasıyla birlikte, dış 
ticarete ilişkin olarak AB mevzuatı uygulanmaya başlanmıştır. Bu çerçevede, 
Polonya’nın ithalatında münferit bir kısıtlamaya gitmesi söz konusu değildir. Ancak, 
zaman zaman karşılaşılan sorunlar mevzuatın farklı veya yanlış yorumlanmasından 



kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, ilgili AB mevzuatının gerektirdiği belgelere sahip 
olan ülkemiz ürünlerine yönelik, genel veya sektörel bir tarife dışı engel 
uygulanmamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAZAR İLE İLGİLİ BİLGİLER 
Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları 

Patent konusunda müracaatların ibraz edileceği merci Polonya Patent Ofisidir. 
Yabancı müracaatçılar Polonya Patent Vekilleri tarafından temsil edilmelidir. 
Kaydedilen patentler, patente müracaat tarihinden itibaren 20 yıl süreyle geçerlidir. 
Bir kullanım modelinin koruma hakkı süresi beş yıl olup, bir beş yıl daha 
uzatılmaktadır. Patent veya koruma hakkını muhafaza etmek için yıllık ücretin 
ödenmesi gerekmektedir. 

Ticari markalar, Polonya’da uluslararası sözleşmelere dayanan geniş bir korumayı 
haizdir. Markanın korunması bakımından arzu edilen bölgenin büyüklüğüne göre 
markalar yalnızca Polonya’da ya da AB içinde tescil edilebilmektedir. 

Polonya’da ticari markaların tescili zorunlu değildir. Ancak, bu durumda üçüncü 
şahısların aynı markayı kullanmaları, hatta tescil ettirmeleri mümkün olduğundan, 
Polonya piyasasına yeni giren firmaların markalarını hemen tescil ettirmelerinde 
fayda görülmektedir. Eğer bir marka önceden üçüncü kişilerce tescil ettirilmişse 
markanın satın alınması yahut bir lisans anlaşması vasıtasıyla kullanılması imkan 
dahilindedir. Polonya mevzuatına göre lisans anlaşmasının yazılı olarak yapılması 
gerekmektedir. 

Firmalar tarafından dikkat edilmesi gereken unsur, diğer ülkelerde tescil edilen 
markaların Polonya’da korunması için Polonya Patent Ofisi’ne kayıt için 
başvurulması gerektiği hususudur. Yabancı şirketler, işlemlerini, temsil yetkisi 
verdikleri Polonyalı lisanslı bir patent avukatı aracılığıyla yürütmelidir. 

Polonya’daki telif hakları kapsamında ses ve video kayıtları, televizyon ve radyo 
istasyonları, sanat uygulamaları korunmaktadır. Endüstriyel tasarım ve bilgisayar 
programı da dahil olmak üzere imalat, teknoloji ve bilim alanlarındaki fikri mülkiyet 
haklarını koruma altına alınmaktadır.  

Dağıtım Kanalları 

Yaklaşık 320 milyar dolar civarındaki perakende piyasası ile Polonya, Avrupa 
Birliği’ne 2004 yılında katılan 10 ülke arasında en büyük pazara sahiptir. Perakende 
piyasası, ilk modern alışveriş merkezinin açıldığı 1993 yılından bu yana düzenli 
olarak büyümekte, iç talep de paralel bir şekilde artmaktadır. 2008 yılında ülkede 640 
000 metrekare yeni perakende satış alanı hizmete girmiştir. Polonya’da halen 7 
Milyon metrekare alışveriş merkezi ve yaklaşık 400 bin mağaza bulunmakta olup, 
2010 yılı sonuna kadar tamamlanması beklenen 1 milyon metrekare ilave perakende 
alışveriş alanı inşa edilmektedir. Böylece her bin kişiye 200 metrekarelik alışveriş 
merkezi alanı düşecektir. 

Alışveriş merkezlerinin % 65’i Polonya’nın en büyük sekiz şehrinde bulunmaktadır. 
Alışveriş merkezlerinin büyük bölümü uluslararası yabancı sermayeli şirketler 
tarafından inşa edilmektedir. 

Polonya perakende sektörü küresel mali krizden çok fazla etkilenmemiş olmakla 
birlikte, önemli alışveriş merkezlerinde kiraların genellikle Euro karşılığı olarak 



belirlenmesi ve Zloti’nin son dönemde önemli ölçüde değer kaybetmesi düşük cirolu 
perakendecileri güç durumda bırakmıştır. 

Polonya’da zincir marketler büyük ölçüde yabancı sermayeye aittir. Perakende 
piyasasında hakim konumda bulunan bir Polonya zinciri bulunmamakla beraber 
büyümekte olan bazı Polonyalı şirketler mevcuttur. Polonyalı zincirlerden Ruch, 
alışveriş merkezlerindeki gazete-dergi köşeleri ve yol kenarlarında büfe formatında 
olmak üzere 9500 adet birim ile tüm ülke sathına yayılmayı planlamaktadır. 

Polonya Ticaret Kanununun genel hükümlerine tabi olan franchising, henüz 
GSYİH’nin % 5’ini teşkil etmekle birlikte, büyüme potansiyeli göstermektedir. 2008 
yılı sonu itibarıyla Polonya’da 500’ün üzerinde franchise sistemi bulunmaktadır. 
Bunlardan 125’i yabancı olup, Almanya, Fransa ve ABD başta gelen ülkeler 
arasındadır. 

Polonya’da karar alma sürecinin gerek firma gerek devlet düzeyinde çok yavaş 
işlemesi, sermayenin sınırlılığı nedeniyle siparişlerin miktarının küçük olması, bir 
acente, distribütör veya şube aracılığıyla çalışılmasını zorunlu kılmaktadır. Polonyalı 
ithalatçılar acente veya temsilcilikten çok distribütör olarak faaliyette bulunmayı 
tercih etmektedirler. Distribütörlük anlaşması, tarafların karşılıklı çıkarları 
doğrultusunda herhangi bir formda yapılabilmektedir. Bu çerçevede seçilecek 
distribütörlerin, komünist dönemde malların ithalatı ile iştigal eden dış ticaret 
kuruluşlarının devamı niteliğindeki şirketlerden seçilmesi mümkün olduğu gibi, 
sanayi ile güçlü bağlantıları bulunan şahıslardan (mesela büyük dış ticaret 
firmalarının eski çalışanlarından) seçilmesi de imkan dahilindedir. Bununla birlikte, 
distribütörlerin halen büyük ölçüde yerel düzeyde ve küçük ölçekli olarak faaliyette 
bulunduklarının, ithalatı büyük ölçüde kendilerinin finanse ettiklerinin göz önünde 
tutulmasında fayda bulunmaktadır. 

Polonyalı acente ve distribütörler, yabancı partnerlerinden, giderek artan şekilde, 
pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinde destek sağlamasını, staj verilmesini ve 
finansman temin edilmesini beklemektedir. Ayrıca, yeni bir ürünün pazarlama 
maliyetini yüklendiği dikkate alınarak, münhasır distribütörlük verilmesi tavsiye 
edilmektedir. Satış sonrası hizmet ve ürüne ait garantiler Polonyalı ithalatçıların 
dikkat ettiği hususlar arasında yer almaktadır. Ticaret fuarları, distribütör bulunması 
için uygun bir ortam teşkil etmektedir. 

Mal ve hizmetlerin uygun bir şekilde fiyatlandırılması Polonya piyasasında kalıcı 
olunması bakımından kritik öneme sahiptir. Küresel mali kriz sırasında Polonya 
parası Zlotinin Dolar ve Euro karşısında önemli ölçüde değer kaybetmesi ihraç 
ürünleri için fiyat tespitini de güçleştirmektedir. Kriz boyunca banka kredilerine 
erişim güçlüğü Polonyalı ithalatçılar için ödeme güçlüklerine yol açmıştır. 

Tüketici Tercihleri 

Polonya perakende piyasasında yüksek kalite ve zevke hitap eden mağazalar için 
halen bir potansiyel bulunmaktadır. Polonya halkının alışveriş merkezlerine gitme ve 
alışveriş yapma hususunu bir boş zaman geçirme faaliyeti olarak görmeleri 
nedeniyle, e-ticaret yahut bilgi teknolojilerinden yararlanılması (sanal alışveriş vb.) 
konularında fazla istekli olmadıkları dile getirilmektedir. 



Görsel ve yazılı basın üzerinden reklam verilmesi şirket imajının yerleşmesi 
açısından önem taşımaktadır. İhtisas yayınları, dergi ve gazetelere verilebilecek 
reklamlar ürün tanıtımı açısından etkili sonuçlar verebilmektedir. 

Polonya’da pazarlama ve reklam stratejisi açısından yerel özelliklerin dikkate 
alınması önem arz etmektedir. Öncelikle, halkın büyük bölümünün gelir seviyesi 
Avrupa’nın bir çok ülkesinden daha düşüktür. İkinci olarak, önemli bir tüketici 
kitlesi oldukça muhafazakardır. Üstelik, büyük şehirler ile kırsal yöreler arasında 
halen büyük fark mevcuttur. Eski rejim döneminde yetişen orta yaş grubu 
reklamlara eleştirel ve şüphe ile yaklaşmakta, reklamın bilgi içeriğine daha fazla 
önem vermektedir. 

Din, ordu, hükümet ve polisle ilgili konular Polonya halkının büyük çoğunluğu için 
halen hassasiyetini korumaktadır. İki markayı karşılaştıran reklamlarda, Polonya 
halkının, kötülenen markaya yöneldikleri belirtilmekte ve bu tarz reklamdan 
kaçınılması tavsiye edilmektedir. Özellikle yüksek teknoloji ürünlerinde batılı 
markalar tercih edilmektedir. Son dönemde, basit ve güvenli bir yaşam biçimini 
çağrıştıran komünist dönem temalı nostaljik reklamlarla orta yaş kitlelerine 
ulaşılması yeni bir trend olarak ortaya çıkmıştır. 

Polonyalı tüketici kitlesi için fiyat başta gelen unsur olmakla birlikte, ürünün son 
kullanma tarihi ve kalite güvencesi gibi hususlara dikkat ettikleri, bilhassa televizyon 
reklamlarından etkilendikleri belirtilmektedir.  

Ambalaj, Paketleme ve Etiketleme 

Polonya mevzuatı, çevrenin korunması amacına yönelik olarak ambalajlama ile ilgili 
bazı gereklilikleri hükme bağlamaktadır.  

Genel bir kural olarak, ambalaj sektöründeki imalatçı ve ithalatçılar, çevre 
kirlenmesini önlemek üzere, ambalaj üretiminde kullanılan girdilerin ve artıkların 
miktarını sınırlandırmakla mükelleftir. Buna göre, paket için kullanılacak malzeme 
paketin işlevini yerine getirmesini sağlayacak asgari miktarda olacak, paket çok 
kullanımlı veya geri dönüştürülebilir şekilde tasarlanacak, en az miktarda tehlikeli 
madde ihtiva eden malzeme tercih edilecektir. 

Paketleme ile ilgili etikette, paketin üretildiği malzemenin tipi, yeniden kullanım 
yahut geri dönüşüm durumuna ait bilgiler yer alacaktır. Etiketlenmesi gereken 
ambalajlama ve etiket formatı çeşitli kararlarla hukuki düzenlemeye tabi 
tutulmuştur. Ambalaj üreticileri, ithalat ve ihracatçıları, ilgili makamlara sunacakları 
yıllık raporlarında üretilen, ithal veya ihraç edilen paketleme malzemesinin 
miktarını, yapıldıkları materyalleri belirtmek durumundadır. 

Benzer şekilde, ambalajlı ürün satan şirketler, kullanıcılara paketin kendisi ve atığı 
(geri alınması, toplanması, yeniden kazanılması, dönüştürülmesi, atılması vb.) 
konusunda bilgi sağlamak zorundadır. 2 000 metrekareden büyük satış alanına sahip 
perakendeciler, maliyeti kendilerine ait olmak üzere sattıkları malların ambalaj 
atıklarını toplamakla yükümlüdür. 

Tekrar kullanımı öngörülen atıklar arasında, havalandırma, soğutma ve dondurma 
cihazları, ısı pompaları ve piller bulunmaktadır.  



Ulaştırma ve Taşımacılık Maliyetleri 

Polonya, Avrupa kıtasındaki merkezi konumu ve AB’nin Doğu sınırında yer alması 
nedeniyle önemli ticaret güzergahlarına sahiptir. Baltık kıyısındaki Szczecin-
?winouj?cie, Gdynia and Gda?sk limanları Orta Avrupa’nın kuzey denizlerine 
açılımını sağlamaktadır. 

Polonya’nın AB üyeliğinden sonra ülkenin ulaştırma altyapısının AB ulaştırma 
sistemine entegrasyonu ve kentsel alt yapının (oto yol, hava limanları, tren yolu, 
liman ve kentsel dönüşüm) geliştirilmesine yönelik çok sayıda proje hazırlanmakta 
ve bu projeler için ihale süreci başlatılmaktadır. Söz konusu proje bedellerinin % 45’i 
AB fonlarından, kalan bölümü ise kamu-özel sektör ortaklığı ile finanse 
edilmektedir. Bu projelerin 2012 yılında gerçekleştirilecek Avrupa Futbol 
Şampiyonası projeleri ile de bağlatısı kurulmaktadır. AB, 2007-2013 bütçesinden bu 
husus için hibe olarak 19,5 Milyar Euro kaynak tahsis edilmiştir. Bu kaynağın 
yaklaşık 7 Milyar Eurosu kara yollarına, 5 Milyar Eurosu da demir yollarına tahsis 
edilmiştir. 

Polonya’nın en büyük uluslararası hava limanı Warşova Frederic Chopin Hava 
Limanı olup, 60’ın üzerinde ülke ile doğrudan uçuş bağlantısı bulunmaktadır. 
Kraków, Gda?sk, Katowice, Pozna?, Wroc?aw, Szczecin ve ?ód? şehirleri de 
uluslararası hava limanlarına sahip olup, önemli modernizasyon çalışmaları 
yürütülmekte veya planlanmaktadır. Varşova yakınlarındaki Modlin askeri 
havalanının modernize edilip kısa süre içerisinde uluslararası charter seferlerine 
açılması planlanmaktadır. 

Polonya’nın, 423.997 kilometrelik bir karayolu altyapısı bulunmaktadır. 
Karayollarının 763 kilometresi otoyol, 662 kilometresi ekspres yollardan 
oluşmaktadır. Bununla birlikte, Polonya’nın karayolu sistemi Doğu Avrupa ülkeleri 
içerisinde en kötü durumdakiler arasındadır. Polonya’nın AB’nin otoyolu sistemi ile 
bağlantısının kurulması için 6 büyük proje bulunmakta bu çerçevede 2007–2013 
yılları arasında 2.085 kilometre otoyol ve 5.466 kilometre ekspres yol inşa edilmesi 
planlanmaktadır. Polonya Hükümeti, 2005 yılında ülke içi ulaştırma altyapı 
yatırımlarına dair bir kanunu kabul etmiş ve Milli Karayolu Fonu teşkil edilmiştir. 
Bahsekonu Fon, ulaştırma altyapısı için, AB mali kaynaklarına ek olarak, benzinden 
alınan vergiler ve diğer harçlar vb. ek mali kaynakları temin etmekle 
görevlendirilmiştir. 

Polonya’da toplam demiryolu uzunluğu 23.420 kilometredir. AB’nin Rusya 
Federasyonu ve BDT ülkeleriyle demiryolu bağlantısı Polonya üzerinden 
gerçekleştirilmektedir. Polonya Devlet Demiryollarının (PKP) ekspres yolcu 
eğilimleri, yüksek kaliteli hizmet sunmakta olup, Viyana, Prag, Berlin gibi komşu 
ülke şehirlerine ve Katowice ve Krakov gibi iç merkezlere de ulaşım sağlamaktadır. 
Ancak genel olarak ülkenin demiryolu ağı da modernizasyona ihtiyaç 
göstermektedir. Ülkede ulaşım hizmetlerini devlet tekelinden kurtarma yönünde AB 
baskısı olmakla beraber, hükümet, demiryollarını stratejik önemi haiz sektörler 
arasında değerlendirerek bu alanda özelleştirmeye dikkatli yaklaşmıştır. Bu alanda 
uzun vadede ciddi yabancı yatırım gerçekleşmesi beklenmektedir. 



Ülkedeki en büyük limanları Gdansk, Swinovjscie ve Gdynia limanlarıdır. Gdansk 
limanından yıllık 21 milyon ton yük elleçlenmektedir. Polonya 118 gemilik ve 1.929 
bin gross tonluk bir ticari filoya sahiptir. 

Karayolu ve havayolu taşımacılığı göreli olarak artarken, demiryolu ve deniz 
taşımacılığının toplam taşımacılık içerisindeki payı azalmıştır. Taşımacılık 
sektörlerinin yük itibariyle toplam içerisindeki payları şu şekildedir: 

• Kara yolu taşımacılığı : % 79,0 

• Demiryolu taşımacılığı : % 14,7 

• Hava taşımacılığı : % 3,4 

• Deniz taşımacılığı : % 2,9 

Taşımacılık Maliyetleri 

Türkiye-Polonya arasındaki karayolu taşımacılık maliyetleri TIR başına ortalama 
2000 ile 3200 Avro arasında değişmektedir.  

Kamu İhaleleri 

Polonyada açılan müteahhitlik hizmetleri ile ilgili, bedeli 5.278.000 Euro’nun 
üzerinde olan ihaleler diğer AB ülkeleri gibi TED (Tenders Electronic Daily-
http://ted.europa.eu)’de yayınlanmaktadır. 

Bedeli 60.000 ila 5.278.000 Euro arasındaki ihaleler Kamu İhale Bülteninde Polonya 
dilinde yayınlanmaktadır. 

Bedeli 6.000 ila 60.000 Euro olan ihalelerin duyuruları ise, Kamu İhale Portalında 
(www.portal.uzp.gov.pl) yine Polonya dilinde yayınlanmaktadır. Süresi genelde 7-14 
gün arasında değişen bu ihalelerin takibi için portalın günlük olarak izlenmesi 
gerekmektedir. 

 



 

 



GENEL BİLGİLER  
Coğrafi Konum 

Moldova 47’ kuzey enlemleri ile 29’ doğu boylamları arasında yer almaktadır. 33,851 
km2’lik alanıyla dünyada 140. sırada bulunan Moldova Cumhuriyeti, Romanya ile 
450 km, Ukrayna ile ise 940 km’lik bir kara sınırına sahiptir. Doğu Avrupa’da yer 
alan ve denize kıyısı bulunmayan Moldova’nın batısında Romanya, kuzey, güney ve 
doğusunda Ukrayna bulunmaktadır. BDT ülkeleriyle AB’ye son dönemde katılan 
eski doğu bloku ülkeleri arasında kalan ülkenin siyasi ve ekonomik yapısı coğrafi 
konumundan doğrudan etkilenmektedir. 

Batı sınırı Prut Nehri kıyısınca oluşan Moldova nüfusunun büyük bölümü Dinyester 
ve Prut Nehirleri arasındaki bölgede yaşamaktadır. Doğu sınırını oluşturan Prut 
Nehri Karadenize’e dökülmeden önce Tuna Nehri’nin bir kolunu oluşturmaktadır. 

Ülkenin büyük bölümü ovalıktır ve hiçbir bölgede yükselti 430 m’yi geçmemektedir. 
İklim olarak bölgeye göre daha ılıman bir iklim özelliği gösterir.  

Siyasi ve İdari Yapı 

1991 yılında Sovyetler Birliği’nin çöküşü sonrasında Moldova Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyeti’yle aynı sınırlar dahilinde bağımsızlığını ilan etmiştir. 

Dinyester nehrinin doğu kıyısındaki hatta uluslar arası tanınırlık sağlayan 
Transdinyester Özerk bölgesi 1990 yılında defacto bağımsızlık ilan etmiş ve özerk 
yönetim altında devletle bağlarını korumaktadır. Uluslararası hukuk çerçevesinde 
Moldova Cumhuriyeti toprakları olarak kabul edilmesine rağmen, bugün itibariyle 
Dinyester Nehri’nin doğusunda kalan ve Transdinyester Bölgesi olarak adlandırılan 
4,163 km2’lik coğrafya, Moldova Hükümetinin otoritesi altında bulunmamaktadır. 
Transdinyester Bölgesi, Moldova Cumhuriyeti ile arasında yaşanan sorunlar 
neticesinde yaşanan iç savaşın ardından bağımsızlığını ilan etmiş, fiili olarak 
kendisine ait Merkez Bankası, para birimi ve sınırları olan bir bölgedir. 

Mevcut Moldova hükümeti 28 Kasım 2010’da seçilmiş ve 2011 yılı itibariyle göreve 
başlamıştır. Parlamentodaki dört partiden üçünün oluşturduğu “Avrupa 
Entegrasyonu için Birlik” koalisyonu 101 parlamenterin 59’unun dahil olduğu bir 
hükümet Liberal Demokratik Parti lideri Vlad Filat başbakanlığında kurulmuştur. Bir 
sonraki parlamento seçimleri ise 2014 yılında yapılacaktır. Demokratik Parti lideri 
Marian Lupu ise 2012 yılına kadar devlet başkanlığı görevini sürdürmüş, Moldova 
Parlamentosu’nda 3 yıldır süren devlet başkanlığı seçimi açmazının sonuca 
bağlanmasıyla birlikte 2012’de Hakimler Yüksek Konseyi Başkanı Nicolae 
Timofti’nin devlet başkanlığı onaylanmıştır. İktidardaki Avrupa Entegrasyonu 
İttifakı’nın 2009'dan bu yana devlet başkanını seçecek yeterli oyu sağlayamaması 
nedeniyle çıkmaza giren süreç, 4 bağımsız milletvekilinin desteğinin alınmasıyla 
birlikte aşılmıştır. 

Parlamento’daki partiler Liberal Demokratik Parti (32), Liberal Parti (12) ve 
Komünist Parti (42 sandalye)’dir. 



Transdinyester sorunuyla ilgili olarak 5+2 yapılanmasındaki çözüme dönük resmi 
müzakereler Eylül ayının sonunda yeniden canlandırılmış, Rusya, Ukrayna, AGİT ile 
gözlemci statüsündeki ABD ve AB temsilcilerinin katılımıyla yapılan görüşmeler 
sürdürülmüştür. Sürecin ilerlemesiyle ilgili en önemli gelişme Rusya’nın uzun 
dönemli de facto lider Igor Smirnov’la ilgili yaptığı baskı sonrasında ortaya çıkmıştır. 
Görüşmelerin bir sonuca bağlanması Moldova politikası ve ekonomisinin istikrar 
kazanması için önemli olacaksa da yakın dönemde net bir sonuca ulaşması mümkün 
görülmemektedir. 

Nüfus ve İşgücü Yapısı 

Moldova Cumhuriyeti tarih boyunca Beserabya olarak bilinen bir bölgede kurulmuş 
olup eski çağlardan beri Asya ve Avrupa arasında önemli bir geçiş noktasında yer 
alıp önemli savaşlara sahne olmuştur. 13. yy’da Yunanlılar, Romalılar, Hunlar, 
Bulgarlarca yerleşilen bir bölgede olan topraklar 14.yy’da kısa bir süre Büyük Stefan 
liderliğinde bağımsız olmuş sonrasında Osmanlı İmparatorluğu hakimiyetine girerek 
1806-12 Osmanlı-Rus savaşına kadar Türk hakimiyetinde kalmıştır. Bu savaş sonrası 
Moldova’nın doğu kısmında Beserabya olrak bilinen Prut ve Dinyester Nehirleri 
arasındaki bölge Rus egemenliğine girmiş, Prut Nehri’nin batısı ise Osmanlı 
hakimiyetinde kalmıştır. 1878 yılında bağımsızlığını kazanan Romanya 1918 yılında 
Rus hakimiyetindeki toprakları kontrolüne geçirmiş sonrasında Sovyetler Birliği 1924 
yılında Dinyester Nehri doğusunda otonom bir Moldova Cumhuriyeti 
oluşturmuştur. 

1940 yılında Romanya kontrolünde olan bu bölge SSCB hakimiyetine girmiş fakat II. 
Dünya Savaşı sırasında Romanya, Almanya ile birlikte 1941’de Beserabya bölgesini 
yeniden ele geçirmiştir. 1944 yılında ise SSCB tekrar bu topraklara hakim olmuştur. 

1990 yılında Sovyetler Birliği Moldova Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin Başkanı 
olarak Mircea Snegur’u seçmiş 23 Mayıs 1991’de ise Moldova Cumhuriyeti 
bağımsızlığını ilan etmiştir. Ağustos 1991 itibariyle Moldova’nın demokrasiye geçişi 
birtakım engellerle karşılaşmış, yeni anayasanın yetersiz düzenlemeleri, hükümetin 
yeni rejime uyum çabaları, güney kısımdaki Gagavuz Türklerinin hareketleri, 
Transdinyester bölgesindeki 1990 yılında kurulan ve bağımsızlığını ilan eden 
Transdinyester Moldova Cumhuriyeti ile ilgili sorunlar günümüze kadar gelmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GENEL EKONOMİK DURUM 
Ekonomik Performans 

Moldova ekonomisi komşu ülkeler ve bölgedeki diğer ekonomilerle kıyaslandığında 
nispeten zayıf bir görünüm sergilemektedir. Tarımsal üretim bakımından iyi iklim 
şartları ve toprak yapısına sahip olmasına rağmen bölgedeki diğer ülkelerin tersine 
ciddi mineral kaynaklara sahip olmaması ciddi bir fark yaratmaktadır. Bu yüzden 
ekonomisi genel anlamda tarım, meyve ve sebzeler, şarap ve tütün gibi ürünlere 
dayanmaktadır. 

2014 yılı değerlerine bakıldığında ülke milli gelirinin %4,6'lık bir artış gösterdiği, 
2015 yılında ise bu oranın %1,5 seviyesinde gerçekleşeceği görülmektedir. 2014 
yılında ülkedeki özel tüketim %2,9 seviyesinde artış göstermiş; tarım sanayi ve 
hizmetler gibi sektörlerde ise sırasıyla %8 %7,1 %2'lik artışlar sağlanmıştır. 

Ekonomisindeki en ciddi eksiklik enerji kaynaklarının neredeyse tamamının ithal 
etmek zorunda olmasıdır. Özellikle Rusya’ya olan enerji bağımlılığı dış ticaret açığını 
ciddi oranda arttırmaktadır. 2005 yılında Moldova’daki özerk Transdinyester 
bölgesinde Rus yönetimindeki elektrik santralinde kesinti yapılması ve yine Rus 
Gazprom şirketinin fiyat üzerindeki anlaşmazlıklar yüzünden doğal gaz akışında 
kesinti yaratması bu bağımlılığın Moldova ekonomisi üzerindeki 
etkilerini  arttırmaktadır. 2009 yılında ekonominin büyüme oranına ciddi zarar veren 
bir diğer gelişme ise Rusya’nın Moldova şarabına ve tarım ürünlerine getirdiği 
yasaklama ve doğal gaz fiyatını iki kat arttırması olmuştur. 

Global ekonomik krizin Moldova’nın temel dış pazarlarındaki etkileri de milli 
gelirinde % 6’lık bir düşüşe yol açmıştır. Kriz sonrası ekonomi ortalama bir düzelme 
gösterirken hala kırılgan bir yapı göstermekte siyasi yapıdaki istikrarsızlık ve 
bürokratik sorunlar nedeniyle güven ortamı oluşturmakta zorluk çekilmektedir. 

2010 yılında IMF ile imzalanan 574 milyon $’lık paketin yanı sıra AB ile entegrasyon 
politikası dahilinde sağlanan ticaret avantajları sayesinde belli oranda bir düzelme 
gözlemlenmiştir. Yine bu dönemde Rusya’ya yapılan ihracat rakamlarındaki artış da 
milli gelire olumlu bir ivme kazandırmıştır. 

Bağımsızlığından itibaren Moldova’nın milli gelirindeki en ciddi artışın yaşandığı 
2013 yılında ekonomi %8,9’luk bir büyüme göstermiş, tüketici harcamaları ve tarım 
sektöründeki hızlı gelişmeler bu büyümenin temel kaldıraçları olmuştur. Moldova 
para birimi Leu’nin değerindeki azalma da ihracat değerlerinde artışa yol açmıştır. 
Tarım sektöründeki katma değer artışının 2013 yılında %41’lere ulaşmasının yanı sıra 
gıda işleme sektörü de önemli gelişme göstermiştir. Yine bu dönemdeki artan 
tüketim talebiyle bağlantılı olarak toptan satış ve perakende sektörlerinde de 
%7,3’lük artışlar gözlenmiştir. 

Siyasi anlamda sorunlar yaşanan ayrılıkçı Transdinyester bölgesiyle Moldova 
arasında ekonomik birtakım engeller bulunmaktadır. Mevcut siyasi problemlerin 
çözülememesi nedeniyle iki tarafta biçimde iş yapma süreçlerinde bir arada bulunan 
kurum firma ve işadamları entegre bir yapı içinde ticari faaliyette bulunamamakta, 
sorunun çözümsüzlüğünün devamı nedeniyle büyük kayıplar yaşamaktadır. 



Özellikle bölgeye yönelik Moldova ihraç ürünlerine uygulanan % 100’ yakın vergiler 
nedeniyle Dinyester Nehri’nin her iki kıyısında rekabetçilik düzeyi önemli oranda 
zarar görmektedir. Ülkenin ekonomisinin genel anlamda bir istikrar kazanması 
bölgede sorunun çözüm aşamasına gelmesiyle yakından ilgilidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIŞ TİCARET  
Genel Durum 

2000’li yılların başında 500 milyon dolar seviyesinde olan Moldova ihracat rakamları 
sonraki yıllarda istikrarlı biçimde artmaya başlamış ve 2008 yılında en yüksek değer 
olan 1,6 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. 2009 yılında küresel ekonomik kriz 
etkisiyle büyük daralma yaşayan Moldova dış ticaretinde ihracat 1,2 milyar dolar, 
ithalat ise 3,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.  

2014 yılında Moldova'nın ihracatı 2,3 milyar dolar ithalatı ise 5,3 milyar dolar 
seviyesinde gerçekleşmiştir. 

Moldova dış ticaret rakamlarını oluşturan veriler incelendiğinde 2010 yılında 1,6 
milyar dolara yaklaşan ihracat rakamları ve 3,9 milyar dolara yaklaşan ithalat 
verileriyle dış ticaret hacmi 6 milyar dolara yaklaşmıştır. 

2011 yılı rakamları incelendiğinde Moldova’nın ihracatı 2,21 milyar dolara, ithalatı 
ise 5,19 milyar dolara ulaşmıştır. Bu dönemde verilen dış ticaret açığı 2,97 milyar 
dolar seviyesine ulaşmıştır. 

2012 yılına gelindiğinde Moldova toplamda 2,1 milyar dolar, ithalatı ise 5,2 milyar 
dolar olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılında ülkenin ihracatı 2,4 milyar dolar, ithalatı ise 
5,5 milyar dolar olmuştur. Bu dönemde Moldova 7,9 milyar dolarlık bir ticaret 
hacmine ulaşırken 3,1 milyar dolarlık bir ticaret açığı vermiştir. 2013 yılında ülkenin 
ihracatı 2,4 milyar dolar, ithalatı ise 5,5 milyar dolar olmuştur. Bu dönemde Moldova 
7,9 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşırken 3,1 milyar dolarlık bir ticaret açığı 
vermiştir. 

Ülkenin Dış Ticareti 
Dış Ticaret Göstergeleri (milyar dolar) 

Yıllar 2010 2011 2012 2013 2014 

İhracat 1.541 2,217 2.161,9 2,428 2,339 

İthalat 3.855 5,191 5.212,9 5,492 5,317 

Hacim 5,39 7,40 7,37 7,92 7,65 

Denge -2,31 -2,97 -3,05 -3,06 -2,97 

İhracatında Başlıca Ürünler 

GTİP No. Ürünler 2012 2013 2014 

8544 İzole edilmiş tel, kablo; diğer izole 
edilmiş elektrik iletkenleri; fiber optik k 167,0 213,1 216,8 

3004 Tedavide/korunmada kullanılmak üzere 93,4 112,4 124,5 



hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) 

2204 Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş 
şaraplar dahil)üzüm şırası 142,1 149,6 111,8 

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

102,0 97,5 110,8 

1206 Ayçiçeği tohumu 72,6 136,2 105,6 

9401 Oturmaya mahsus mobilyalar, aksam-
parçaları 61,1 75,7 86,7 

1005 Mısır 13,7 28,1 82,0 

1001 Buğday ve mahlut 16,0 65,9 81,3 

1512 Ayçiçeği, aspir, pamuk tohumu yağları 
(kimyasal olarak değiştirilmemiş) 80,7 41,6 74,1 

2208 Etil alkol, alkollü içkiler ve likör-alkol 
derecesi % 80'den az, tağyir edilmemiş 64,9 92,2 68,9 

6204 Kadın/kız çocuk için takım, takım elbise, 
ceket vs. 50,2 46,7 49,8 

1701 Kamış/pancar şekeri ve kimyaca saf 
sakkaroz (katı halde) 29,3 23,4 49,8 

7010 Cam damacana, şişe, kavanoz, çanak, ilaç 
tüpleri, kaplar 31,5 46,3 46,4 

2009 Meyve ve sebze suları (fermente 
edilmemiş, alkol katılmamış) 34,2 52,6 38,2 

6203 Erkek/erkek çocuk için takım, takım 
elbise, ceket vs. 31,0 35,2 37,9 

5702 Dokunmuş halılar, yer kaplamaları 
(kilim, sumak, karaman vb) 31,2 31,2 28,5 

1205 Rep/kolza tohumları 5,3 20,7 27,3 

0808 Elma, armut ve ayva (taze) 40,4 48,0 25,3 

6104 Kadın/kız çocuk için takım elbise, takım, 
ceket, pantolon vs. (örme) 20,7 32,3 24,0 

9028 Gaz, sıvı ve elektrik sayaçları 16,5 26,8 22,9 



  Moldova İhracatı Toplamı 2.161,9 2.428,3 2.339,5 

İthal Ettiği Başlıca Ürünler 

GTİP 
No. Ürünler 2012 2013 2014 

2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden 
elde edilen yağlar 584,8 620,7 581,2 

9999 Başka yerde belirtilmemiş ürünler 490,7 493,7 450,9 

3004 Tedavide/korunmada kullanılmak üzere 
hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) 201,4 225,4 249,1 

8703 Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları 110,9 131,8 132,2 

8544 İzole edilmiş tel, kablo; diğer izole edilmiş 
elektrik iletkenleri; fiber optik k 115,3 125,3 91,4 

8517 Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar 74,9 76,2 62,8 

2711 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar 64,9 66,4 61,3 

8701 Traktörler 54,4 48,9 60,7 

3808 Haşarat öldürücü, dezenfekte edici, 
zararlıları yok edici 53,8 61,4 58,1 

2402 Tütün/tütün yerine geçen maddelerden 
purolar, sigarillolar ve sigaralar 67,0 65,6 51,6 

7408 Bakır teller 1,2 7,5 46,1 

8536 Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik 
devresi teçhizatı 35,1 45,0 40,5 

3917 Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, 
dirsek, rakor vb 26,6 31,3 39,0 

9403 Diğer mobilyalar vb. Aksam, parçaları 48,0 44,9 38,2 

4011 Kauçuktan yeni dış lastikler 39,7 39,7 37,4 

8708 Kara taşıtları için aksam, parçaları 59,0 57,4 37,3 

8433 Hasat, harman, biçme; ürünleri ayırma, 
temizleme makine, cihazları 16,6 19,7 34,8 

4818 Tuvalet kağıtları, kağıt havlu, mendil, 30,5 38,2 34,1 



kumaş, masa örtüsü vb 

8471 Otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri 30,8 33,6 33,3 

7210 Demir/çelik yassı mamul, kaplı, sıvanmış 
(600mm. Den geniş) 26,6 31,3 32,6 

  Moldova İthalatı Toplamı 5.212,9 5.492,4 5.317,0 

Başlıca Ülkeler İtibarı ile Dış Ticareti 

Yıllar 2012 2013 2014 

Romanya 356,7 411,1 434,0 

Rusya Fed. 655,1 631,9 423,7 

İtalya 205,1 186,6 243,4 

Almanya 70,2 113,1 137,5 

Beyaz Rusya 80,7 90,3 134,7 

Ukrayna 122,4 140,4 109,2 

İngiltere 83,9 105,5 108,2 

Türkiye 56,1 127,2 104,7 

Polonya 74,2 85,3 64,4 

İsviçre 5,1 47,8 49,2 

Kazakistan 50,3 39,3 45,3 

Bulgaristan 33,8 32,6 37,9 

Fransa 30,2 35,5 37,6 

ABD 30,0 25,3 32,1 

Çek C. 16,9 25,6 29,9 

Yunanistan 13,3 25,3 26,7 

Gürcistan 18,4 28,0 24,5 

Avusturya 17,9 19,2 23,8 

Y.Zelanda 26,7 32,5 20,8 



Dünya Toplamı 2.161,9 2.428,3 2.339,5 

Başlıca Ülkeler İtibariyle  İthalat 

Yıllar 2012 2013 2014 

Romanya 620,6 722,1 803,1 

Rusya Fed. 816,9 788,0 717,2 

Ukrayna 594,3 659,1 546,4 

Çin 415,7 478,9 481,2 

Almanya 386,9 395,6 427,0 

İtalya 328,2 345,5 352,4 

Türkiye 388,2 381,0 300,9 

Polonya 152,1 142,7 155,8 

Beyaz Rusya 172,2 178,3 142,0 

Avusturya 123,0 128,4 110,5 

Fransa 103,7 101,6 93,8 

Macaristan 89,0 100,3 85,6 

Bulgaristan 78,2 83,0 81,3 

ABD 79,1 73,6 76,4 

İngiltere 58,0 62,5 69,0 

Çek C. 65,0 69,3 66,6 

Holanda 48,3 49,0 56,2 

İspanya 41,5 46,6 47,5 

Japonya 30,9 37,3 45,8 

İsviçre 36,3 42,0 42,4 

Dünya Toplamı 5.212,9 5.492,4 5.317,0 

 



DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE 
VERGİLER  
Dış Ticaret Politikası 

Ukrayna ve Romanya arasındaki dar bir bölgede yer almakta olan Moldova, temel 
ticari ortakları ve komşularıyla arasında birer serbest ticaret alanı oluşturma 
politikası izlemektedir. 1994 yılında ticaret rejimini serbestleştiren Moldova 21 Aralık 
2001’de BDT ülkeleri arasında Dünya Ticaret Örgütü’ne katılan ilk ülkeler 
arasındadır. Bu bağlamda Moldova’nın gümrük rejimi ve tarife politikası temel 
olarak DTÖ düzenlemelerine bağlı olarak oluşturulmuştur. Moldova BDT ülkelerinin 
büyük bölümüyle serbest ticaret anlaşması imzalamış ve Arnavutluk, Bosna-Hersek, 
Hırvatistan, Kosova, Makedonya, Sırbistan ve Karadağ’ın da dahil olduğu bir 
Merkezi Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması’ndaki ortaklık süreci devam etmektedir. 

Ülkedeki ortalama gümrük tarifesi tüm ürünlerde genel olarak ürün değerinin % 6’sı 
oranında uygulanmaktadır. Harmonize sistem kodları ile tanımlanmış ürünlerin 
yüzde 50’den fazlasında gümrük vergisi oranı sıfır olarak uygulanırken, sanayi 
ürünlerinde bu oran % 3,5, tarım ürünlerinde ise % 11,5 olarak ortalama değerler 
göstermektedir. 

Moldova’nın uyguladığı bu ithalat vergilerinin yanı sıra hükümet ithal edilen 
ürünlere yönelik % 20 oranında bir katma değer vergisi de uygulamaktadır. Moldova 
menşeli ilaçlar, unlu mamuller ve süt ve süt ürünlerine ise yüzde 8 oranında, doğal 
gaza yüzde 6 oranında KDV uygulanmaktadır. Diğer taraftan bebek mamaları-
gıdaları, çocuklar için ürünler, sağlık hizmetleri, posta hizmetleri, finansal hizmetler, 
otomobil ithalatı, kitaplar ve dergilerin de arasında bulunduğu bazı ürünler ve 
hizmetler KDV’den muaf tutulurken, uluslararası taşımacılık, elektrik, su, diplomatik 
misyonlara ait ürünler, teknik yardım projelerinde kullanılan ürünlerin de dahil 
olduğu bazı ürünlerde ise KDV oranı sıfır olarak uygulanmaktadır. 

Moldova’da ayrıca, alkollü içkiler, sigara, otomobiller, mineral yakıtlar, parfümlerin 
de dahil olduğu bazı ürünlerin ithalatında özel tüketim vergileri uygulanmaktadır. 
KDV ile ilgili uygulanmakta olan oranlara ve özel tüketim vergileri uygulanan 
ürünlerin listesine ve oranlarına ilişkin ayrıntılı bilgiler www.customs.gov.md ağ 
adresinden temin edilebilmektedir. 

2007 yılında Romanya’nın katılımıyla birlikte AB, Moldova ile sınır komşusu olmuş, 
2008 yılında AB-Moldova Eylem Planı tamamlanarak tercihli ticaret avantajları 
yürürlüğe girmiştir. 2012 yılında kadar geçerli olan bu hükümler yapılan yeni bir 
anlaşmayla 2015 yılına kadar geçerli hale getirilmiştir. Moldova AB ile olan 
ilişkilerini ilerletmek amacıyla AB ile Genişletilmiş Serbest Ticaret Anlaşması 
müzakerelerinde bulunmaktadır. Aynı zamanda Moldova’nın BDT ülkeleriyle 
serbest ticaret anlaşması bulunmaktadır. 

Dış Ticaret Bölgeleri ve Serbest Limanlar 

Moldova hükümetinin en önemli ekonomik politikalarından birisi de serbest 
ekonomik bölgeleri oluşturulup geliştirilmesidir. Mevcut durumda ülkede toplam 7 



serbest ekonomik bölgesi, 1 uluslararası serbest ticaret limanı (Giurgiulesti Limanı) 
ve bir serbest ticaret havaalanı (Marculesti) bulunmaktadır. Moldova yasalarına göre 
iş geliştirme, yabancı yatırımları ülkeye çekebilme potansiyelini arttırma, ihracata 
dayalı üretimi geliştirme gibi amaçlarla serbest bölgelerde yatırımcılara birtakım 
avantajlı uygulamalar sunulmaktadır. Serbest Ekonomik alanlar 2001 yılında 
yürürlüğe giren Serbest Ekonomik alanlar hakkında Kanun ile etkinlik kazanmaya 
başlamış ve bölgelerde yabancı yatırımcılara yerel yatırımcıların ülkede sahip 
olduklarından az olmamak üzere birtakım haklar sunulmuştur. Buna göre bu 
bölgelerde yatırım yapmaya yönelen yatırımcılar gelir vergisinden % 25 oranında, 
ihracat üzerinden alınan gelir vergisinden % 50 oranında, 1 milyon doların 
üzerindeki yatırımlar için 3 yıl boyunca ihracat sonucu elde edilen vergilerden, 5 
milyon doların üzerindeki yatırımlar ise 5 yıl boyunca ihracat sonucu elde edilen 
vergilerden muaf tutulmaktadır. Yine bu yatırımcılar katma değer vergisi, tüketim 
vergisi gibi yükümlülüklerden de muaf olacaklardır. 

Hükümetin yatırımları teşvik etmeye yönelik bir diğer projesi de 2008 yılında 
oluşturulmaya başlanan sanayi parkları projesidir. Floresti, Ungheni, Cainari, 
Drochia gibi bölgelerde etkin hale getirilen bu projeyle bölgede yatırım yapan 
işletmeler vergi yükümlülüklerinde avantaj sağlamakta ve üretimle ilgili birtakım 
kolaylıkların yanı sıra kira ve diğer işletim giderlerinde de diğer bölgelere oranla 
daha düşük bir maliyetle karşılaşmaktadır.  

Tarife Dışı Engeller 

Moldova’nın ticaret uygulamaları genel anlamda DTÖ mevzuatıyla uyum içinde 
bulunmakta ve bu doğrultuda DTÖ tarafından yürürlülükte bulunan kurallara aykırı 
mahiyetteki birtakım durumlar Moldova’nın ticari engeller uygulamaları arasında 
yer almaktadır. 

Dış ticaret ve gümrük düzenlemeleriyle ilgili mevzuat ve hükümler genel olarak 
Gümrük Kodu, Gümrük Tarifeleri ile ilgili Kanun, Vergi Kodu, Lisanslama Kanunu 
gibi isimler altında yer bulmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÜRKİYE İLE TİCARET 
Genel Durum 

Türkiye ile Moldova arasındaki dış ticaret hacmi 2014 yılında 533,7 milyon dolar 
olarak gerçekleşmiştir. Türkiye'nin Moldova'ya ihracatı 224,3 milyon dolar, ithalatı 
ise 135 milyon dolar olmuş, bu ülkeye karşı 39,9 milyon dolarlık bir dış ticaret fazlası 
vermiştir. 

2002 yılında 45 milyon dolar düzeyinde olan Türkiye-Moldova ticaret hacmi, 2006 
yılına kadar genel bir artış trendini sürdürmüş ve 140 milyon dolara ulaşmıştır. 2008 
yılında ise iki ülke arasındaki ticaret hacmi en yüksek değer olan 268 milyon dolar 
seviyesine ulaşmıştır. 2008 dünya genelinde yaşanan küresel ekonomik krizin etkisi 
ile 2009 yılında 204 milyon dolara gerileyen ikili ticaret hacmi 2010 yılıyla birlikte 
yeniden artmaya başlamış ve 259 milyon dolar seviyesine yükselmiştir. Bu dönemde 
Türkiye’nin ihracatı 148 milyon dolara, ithalatı ise 110 milyon dolara ulaşmıştır. 

2011 yılına gelindiğinde Türkiye'nin Moldova'ya olan ihracatının 208,9 milyon dolara 
ithalatının ise 244,5 milyon dolara ulaştığı görülmektedir. Toplam ticaret hacminin 
453,4 milyon dolar olmasıyla birlikte Türkiye'nin ilk kez 2011 yılında 35,6 milyon 
dolarlık bir ticaret açığı verdiği dikkat çekmektedir. 

2012 yılında ise Türkiye’nin dış ticaret dengesi pozitif değerler almış ve 89,3 milyon 
dolar olmuştur. Türkiye’nin Moldova’ya ihracatı 224,3 milyon dolar ihracatı ise 135 
milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılında Türkiye'nin ülkeye ihracatı 276 
milyon dolar, ithalatı 260 milyon dolar olmuş, bu ülkeye verilen dış ticaret fazlası 15 
milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. 

Yıllar İhracat İthalat İkili Ticaret 
Hacmi 

İkili Ticaret 
Dengesi 

2010 148,21 110,73 258,94 37,48 

2011 208,95 244,48 453,4 -35,6 

2012 224,3 135,0 359,4 89,3 

2013 276,3 260,9 537,3 15,3 

2014 286,8 246,9 533,7 39,9 

2014 yılında Moldova’ya yönelik ihracatımız içerisinde öne çıkan ürün grupları 
arasında, örme mensucatlar, domates, turunçgiller, tedavide/korunmada 
kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar, tuvalet kağıtları kağıt havlu vb. hijyenik 
ürünler, alüminyum çubuk ve profiller ve sentetik lif ipliği ön plana çıkmakta, 
Moldova’dan yapılan ithalatta ise en önemli ürünler arasında ayçiçeği tohumu, 
sökülecek gemiler, kolza tohumları, demir/çelik döküntü ve hurdaları ve buğday 
mahlutları bulunmaktadır. 

Türkiyenin Moldovaya İhraç Ettiği Başlıca Ürünler (Dolar) 



Gtıp Kodu Gtıp Adı 2012 2013 2014 

6006 Diğer Örme Mensucat 10.487.580 12.320.743 22.069.668 

7413 

Bakırdan Demetlenmiş Teller, 
Kablolar, Örme Halatlar Ve 
Benzerleri (Elektrik İçin İzole 
Edilmiş Olan 

141.548 78.262 11.741.124 

3004 
Tedavide Veya Korunmada 
Kullanılmak Üzere Hazırlanan 
İlaçlar (Dozlandırılmış) 

7.884.236 12.072.975 11.605.930 

6004 Diğer Örme Mensucat (En>30cm, 
Elastomerik/Kauçuk İplik=>%5) 719.523 2.158.064 11.130.698 

6307 Diğer Hazır Eşya (Elbise Patronları 
Dahil) 1.741.262 9.503.561 10.477.821 

0702 Domates (Taze/Soğutulmuş) 10.157.940 10.346.608 9.374.295 

3401 Sabunlar, Yüzey Aktif Organik 
Ürünler Ve Müstahzarlar 4.683.980 7.217.397 7.419.886 

0805 Turunçgiller (Taze/Kurutulmuş) 6.044.612 7.123.248 6.823.709 

5402 
Sentetik Filament İplikleri (Dikiş 
İpliği Hariç) (Perakende Olarak 
Satılacak Hale Getirilmemiş) 

5.064.311 5.067.024 6.467.946 

7610 

Aluminyumdan İnşaat Ve İnşaat 
Aksamı (Köprüler, Köprü Aksamı, 
Kuleler, Pilonlar, Ayaklar, 
Sütunlar, 

454.413 2.418.402 6.040.709 

3917 
Plastikten Hortumlar, Borular Ve 
Bağlantı Elemanları (Manşon, 
Nipel, Dirsek, Flanşlar, Vb.) 

4.724.650 5.931.466 5.656.971 

7604 Aluminyumdan Çubuklar Ve 
Profiller 4.508.793 4.602.957 5.060.467 

2710 Petrol Yağları Ve Bitümenli 
Minerallerden Elde Edilen Yağlar 4.247.021 3.551.353 4.665.362 

7322 

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

4.304.826 4.526.743 4.361.622 



8302 
Adi Metallerden Donanım, Tertibat 
Vb. Eşya (Mobilya, Kapı, Pencere, 
Bavul, Askılık Vb İçin) 

4.255.831 4.100.150 4.018.905 

9619 
Hijyenik Havlular Ve Tamponlar, 
Bebek Bezleri Ve Benzeri Hijyenik 
Eşya 

3.561.610 4.100.533 4.010.822 

2836 
Karbonat; Peroksikarbonat; 
Amonyum Karbomat İçeren Ticari 
Amonyum Karbonat 

  1.074.820 3.830.840 

3402 Yıkama, Temizleme Müstahzarları 
(Sabunlar Hariç) 3.788.971 3.937.733 3.740.474 

4005 
Karıştırılmış Kauçuk (Vülkanize 
Edilmemiş) (İlk Şekillerde, Levha, 
Tabaka Veya Şerit Halinde) 

3.641.132 3.298.229 3.730.799 

5407 Sentetik Filament İpliklerinden 
Dokunmuş Mensucat 2.319.139 5.523.539 3.601.136 

Toplam   224.267.943 275.971.311 286.825.956 

 Türkiyenin Moldova'dan İthal Ettiği Başlıca Ürünler (Dolar) 

Gtıp 
Kodu Gtıp Adı 2012 2013 2014 

1206 Ayçiçeği Tohumu 59.249.695 130.458.674 137.427.106 

1205 Rep Veya Kolza Tohumları 8.780.344 967.556 17.800.644 

1001 Buğday Ve Mahlut 4.574.014 21.345.954 16.852.385 

7010 
Camdan Damacana, Şişe, Kavanoz, 
Çanak, İlaç Tüpleri, Serum Ampülleri 
Ve Diğer Kaplar 

2.894.851 11.651.828 13.715.937 

8908 Sökülecek Deniz Taşıtları, Suda Yüzen 
Sökülecek Diğer Araçlar 15.916.235 14.464.267 10.141.375 

1005 Mısır 1.516.765 1.644.108 10.027.062 

6109 Tişörtler, Fanilalar, Atletler, Kaşkorseler 
Ve Diğer İç Giyim Eşyası (Örme) 4.373.788 9.157.999 9.396.059 

7602 Aluminyum Döküntü Ve Hurdaları 3.126.546 4.210.270 5.958.500 



6103 
Erkekler Ve Erkek Çocuklar İçin Takım 
Elbise, Takım, Ceket, Blazer, Pantolon, 
Tulum Ve Şort (Örme)(Y 

3.562.322 4.715.401 3.946.882 

2306 Bitkisel Yağların Üretiminden (23.04-05' 
Hariç)Arta Kalan Küspe Ve Katı Atıklar 1.403.647 858.000 3.554.483 

0802 
Diğer Kabuklu Meyveler 
(Taze/Kurutulmuş) (Kabuğu 
Çıkarılmış/Soyulmuş) 

4.555.996 1.842.261 2.906.732 

6110 Kazak, Süveter, Hırka, Yelek Vb. Eşya 
(Örme) 1.006.610 2.726.201 2.458.231 

0710 Sebze, (Pişirilmemiş Veya Buharda Veya 
Suda Kaynatılmış) (Dondurulmuş) 148.284 427.833 1.881.850 

1003 Arpa 244.200 1.823.762 1.484.657 

7204 
Dökme Demirin, Demirin Veya Çeliğin 
Döküntü Ve Hurdaları Veya Bunların 
Eritilmesi İle Elde Dilmiş Kü 

11.864.738 46.997.964 1.174.773 

7108 
Altın (Platin Kaplamalı Altın Dahil) 
(İşlenmemiş Veya Yarı İşlenmiş Ya Da 
Pudra Halinde) 

686.802 610.731 881.887 

5702 
Dokunmuş Halılar Ve Dokumaya 
Elverişli Maddelerden Diğer Yer 
Kaplamaları 

775.019 863.593 875.432 

2302 Hububat Ve Baklagillerin Kepek, Kavuz 
Ve Diğer Kalıntıları   14.518 864.277 

2303 Nişastacılık, Şeker Pancarı, Şeker Ve İçki 
Sanayinin Artık Ve Posaları   4.904 716.762 

6201 
Erkek Veya Erkek Çocuk İçin Palto, 
Kaban, Kolsuz Ceket, Pelerin, Anorak 
(Kayak Ceketleri Dahil), Rüz 

440.539 555.740 571.667 

Toplam   135.053.389 260.973.569 246.928.128 

İki Ülke Arasındaki Anlaşma ve Protokoller 

Türkiye ile Moldova’nın ekonomik ve ticari ilişkileri gerek ülkedeki Türk yatırımları, 
gerekse iki ülke arasındaki gün geçtikçe artan ticaret hacmi ile büyümeye devam 
etmektedir.  

Türkiye ile Moldova arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin çerçevesi, 1994 yılında 
Ankara’da imzalanan Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması ve iki ülke 



başkentlerinde yılda bir kez olmak üzere gerçekleştirilmeye devam eden Karma 
Ekonomik Komisyon Toplantıları yoluyla belirlenmektedir. Ayrıca iki ülke arasında 
Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunması Anlaşması da imzalanmıştır. 

Moldova’da 1994 yılında kurulan ilk Türk sermayeli firmanın ardından kayıtlı firma 
sayısı 31 Aralık 2009 itibariyle 823’e ulaşmıştır. Ancak aktif firma sayısının 120-150 
civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bu kapsamda Moldova’da konfeksiyon 
üretimi, otelcilik ve turizm, gıda ve içecek üretimi, banyo sağlık gereçleri üretimi ile 
telekomünikasyon alanlarında ve birçok diğer alanda faaliyet gösteren Türk firmaları 
bulunmaktadır. 
Moldova-Türkiye Arasında Yapılan Başlıca Ticari Ve Ekonomik Anlaşmalar  

Anlaşma Adı İmza Tarihi 

Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması 14.02.1994 

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunması Anlaşması 14.02.1994 

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı 
Anlaşması 3.6.1994 

Çifte Vergilendirmeyi Önlemeye İlişkin 
Anlaşma 25.06.1998 

Sanayi Alanında İşbirliği Anlaşması ile 
Bilimsel ve Teknolojik 
İşbirliği Anlaşmaları 

Mayıs 1999 

 

V. Dönem KEK Toplantısı Protokolü 
13.06.2008 

 

Türkiye ile Moldova arasında ticari ilişkileri geliştirmeye yönelik yapılan 
görüşmelerde Serbest Ticaret Anlaşması yapılması amacıyla 2011 yılından itibaren 
girişimlerde bulunulmaya başlanmıştır. 

21 Ocak 2011’de Ankara’da Serbest Ticaret Anlaşması istikşafi görüşmeleri 
gerçekleştirilmiştir. I. Tur STA müzakereler 23-24 Mayıs 2011 tarihlerinde Kişinev’de 
yapılmış olup, taslak Anlaşma metni üzerinde büyük ölçüde mutabakat sağlanmıştır. 
Görüşmeler sonrasında STA II. Tur görüşmeleri 28-29 Eylül 2011 tarihlerinde 
Ankara'da gerçekleştirilmiştir. Tarafların STA’nın tamamlanmasına yönelik yapıcı ve 
olumlu yaklaşımları sayesinde toplantıda önemli ölçüde ilerleme sağlanmıştır. Bu 
doğrultuda 2011 yılı sonlarında üçüncü tur görüşmelerin yapılması planlanmaktadır. 

Türkiye-Moldova VI. Dönem KEK Toplantısı ise 15-16 Aralık 2011 tarihlerinde 
Ankara’da gerçekleştirilmiştir. 

 



PAZAR İLE İLGİLİ BİLGİLER 
Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları 

İşbirliği Yapılabilecek Alanlar 

Moldova ekonomisinde tarım üretimi ile tarıma dayalı sanayi üretiminin ağırlığı 
dikkate alındığında, Türk firmaları ile tarım alanında birçok işbirliği imkanı ortaya 
çıkmaktadır. Moldovalı firmalar açısından tarım üretiminde kullanılan teknolojinin 
geri kalmış olması, tarım ürünleri üretiminin yıl geneline yayılamaması, 
depolama/muhafaza imkanlarının sınırlı olması, ambalaj/paketleme konusunda 
yaşanan sorunlar ve üretim ve pazarlama alanlarında standartlar ve teknik 
düzenlemelere uyum konusunda yaşanan sorunlar en büyük problemler olarak 
ortaya çıkmaktadır. Söz konusu sorunların çözülebilmesi amacıyla, Türk firmalarının 
tecrübelerinin, bilimsel ve teknolojik altyapılarının Moldovalı firmalara aktarılması 
çerçevesinde iki ülke firmaları arasında birçok işbirliği imkanı bulunmaktadır. 

Enerji kaynakları açısından tamamen dışa bağımlı olan Moldova’nın enerjide dışa 
bağımlılığının azaltılabilmesi ve yararlanılan enerji türleri ile bunların temin edildiği 
kaynak ülkelerin çeşitlendirilmesi yoluyla bu alandaki risklerin en aza indirilmesi 
ülke için önemli sorunlardan bir tanesidir. Bu kapsamda gerek ülkede yeni enerji 
yatırımlarına gerekse enerji kaynaklarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu anlamda enerji 
alanındaki yatırım imkanları Türk ve Moldovalı firmalar arasında bir diğer işbirliği 
alanını oluşturmaktadır. 

Moldova’nın Sovyet döneminden kalan ve Sovyet dönemi sonrasında çok az yatırım 
yapılmış olan karayolları ile demiryollarının hem tamir edilmeye hem de yeni 
yatırımlara ihtiyacı bulunmaktadır. Yeni karayollarının inşası ile ilgili mevcut 
projelerin, önemli oranda donör ülkeler ile uluslararası kuruluşlardan sağlanan dış 
kaynaklarla finanse edilmesi planlanmaktadır. Türk firmalarının Moldova’nın 
karayollarının yenilenmesi amacıyla hazırlanan projelerde ve ayrıca şehirlerin yol ve 
diğer belediye hizmetleri çerçevesindeki altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla 
hazırlanan projelerde yer almaları mümkün görülmektedir. Bu kapsamda 
müteahhitlik ve teknik müşavirlik alanlarında faaliyet gösteren Türk firmalarının 
tüm eski Sovyet coğrafyasında gerçekleştirmiş olduğu projeler de dikkate 
alındığında, Moldova’nın özellikle yenilenmeye muhtaç altyapısının inşasında, 
karayollarının yenilenmesinde ve konut projelerinde Türk müteahhitlik ve teknik 
müşavirlik firmalarının iş imkanı bulabileceği düşünülmektedir. 

Moldova’da Türk Yatırımcıların Karşılaştığı Sorunlar 

İki ülke arasında siyasi, ekonomik ve ticari konularda bugün itibariyle varolan 
önemli bir sorun bulunmamaktadır. Diğer taraftan, Moldova tarafından ABD, 
Kanada, Japonya, İzlanda, Norveç, İsviçre ve AB Ülkeleri vatandaşlarına uygulanan 
tek taraflı vize muafiyetinin Türk vatandaşlarına da sağlanması hususu önem arz 
etmektedir. Söz konusu muafiyetin sağlanması, Moldova’ya yönelik Türk turist 
girişini artıracağı gibi, ekonomik ve ticari ilişkilerin hacminin artmasına ve 
Moldova’daki Türk yatırımlarının artırılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 



Moldova’da faaliyet gösteren Türk yatırımcılar genel itibariyle, ülkenin hala Sovyet 
döneminden gelen bir geçiş ülkesi özellikleri taşıması nedeniyle ortaya çıkan 
zorluklardan yakınmakla birlikte, son yıllarda uygulamadaki mevzuatın ve 
kuralların, kurum ve kuruluşların ve aynı zamanda işleyişlerin Avrupa Birliği’ne 
uyumlaştırılması sürecinden memnuniyet duymaktadır. Genel değerlendirme 
açısından, ülke yatırım koşullarının ve yatırım ortamının hala çeşitli zorluklar 
içerdiği, ancak geçmiş dönemlere kıyasla olumlu yönde değişmekte olduğu ifade 
edilebilmektedir. 

Bu bağlamda, özellikle Türk işadamlarımız açısından sıkça yaşanan sorunlar 
arasında; Moldova’ya girişleri esnasında havaalanında karşılaşılan zorluklar, firma 
kuruluşunu takip eden süreç içerisinde Türk personelleri için çalışma ve oturum 
izinleri alınmasında yaşanan problemler, faaliyetleri çerçevesinde firmalarımıza 
yönelik aşırı denetlemeler, kontroller ve bu esnada yaratılan suni sorunların 
çözümünde firmalarımızın aşırı zorlanması ile Moldova’ya mal taşıyan veya ülkeden 
transit geçiş yapan tırlarımızın gümrüklerde karşı karşıya kaldıkları sorunlar gibi 
hususlar yer almaktadır. 

Ayrıca, Moldovalı yetkililer tarafından son zamanlarda yapılan düzenlemelerle 
Türkiye menşeli ürünler de dahil olmak üzere bazı ülke menşeli ürünlerin gümrük 
işlemlerinin sadece tek bir gümrük noktasında yapılmaya zorlanıyor olması, bu 
ülkeler menşeli ürünlere fiziki gümrük kontrollerinin yapılmasının zorunlu kılınması 
ve gümrük vergisine esas alınan yüksek emsal fiyat uygulamaları ihracatçılarımızın 
maliyetlerini artırmakta ve Türk ihracatçıları açısından çeşitli sorunlar 
yaratmaktadır. Bugün itibariyle söz konusu sorunların ortaya çıkmasına yol açan 
nedenlerin saptanması da dahil olmak üzere, çözülmesi amacıyla girişimlerde 
bulunulmaktadır. 

Eski bir Sovyet ülkesi olması nedeniyle gerek mevzuattaki, gerekse uygulamadaki 
farklılıklardan dolayı yatırımcılarımız ve ihracatçılarımız açısından zaman zaman 
çeşitli zorluklar ve uyum sorunları yaratıyor olsa da, yönünü AB’ye çevirmiş ve 
mevzuatı ile uygulamalarını AB mevzuatı ve uygulamalarıyla uyumlaştıran, kurum, 
kuruluş ve işleyişlerini AB yapısına benzetmeye çalışan Moldova’da, Türkiye gibi AB 
yapısını referans almasından dolayı, anılan sorunların süreç içerisinde gittikçe 
azalacağı tahmin edilmektedir. 

Dünya Bankası Doing Business Raporu incelendiğinde Ekim ayı verilerine göre 
Moldova ,  iş yapma biçimleri ve prosedürlerin basitleştirilmesi bakımından diğer 
ülkelerle kıyaslandığında en çok gelişme gösteren ilk 12 ülke arasında 
gösterilmektedir. Güneydoğu Avrupa’da ise Moldova ve Makedonya bu alanda en 
çok gelişme gösteren iki ülke konumundadır. Bu sıralamaya göre Moldova göreli iş 
yapma biçimlerindeki basitleştirmeler sayesinde 183 ülke arasında 99. sıradan 81. 
sıraya yükselmiş ve bu bakımlardan Rusya ile Ukrayna’nın üstünde yer almıştır. 

Moldova, bu rapora göre  dört farklı alanda önemli gelişmeler göstermiştir. Özellikle 
iş yapma prosedürlerini azaltıp maliyetlerde önemli indirimler sağlayan tek duraklı 
mağazalar sistemine geçilmesi bu alanda önemli bir aşama olmuştur. Kredi alma 
imkanları ve usullerinin arttırılması ve ülkenin ilk özel kredi kontrol bürosunun 
oluşturulması da yatırım yapma olanakları bakımından önemli bir gelişme 



sağlamıştır. İflasla ilgili sorunları çözmeye yönelik özel icra mekanizmalarının 
oluşturulması ve güvenilir kredi alacaklılara öncelik tanınmasına yönelik yasal 
düzenlemeler yapılması da önemli gelişmeler olarak gösterilebilir. Ekim ayında 
yapılan yeni bir düzenlemede de hükümet işletme iflaslarına yönelik süreci 
kısaltacak ve zaman bakımından avantaj yaratacak fırsatlar sağlanmaktadır. 

 

 



Selçuk İzmir Ege Bölgesi Türkiye Selçuk/İzmir İzmir/Ege Bölgesi Ege Bölgesi/Türkiye

Ocak 382.314 672.219.253 1.128.326.498 12.302.607.937 0,06% 59,58% 9,17%

Şubat 186.505 663.511.801 1.131.489.231 12.232.452.908 0,03% 58,64% 9,25%

Mart 113.364 691.866.381 1.176.560.611 12.522.144.892 0,02% 58,80% 9,40%

Nisan 103.611 689.653.166 1.208.824.484 13.350.531.913 0,02% 57,05% 9,05%

Mayıs 354.751 638.969.297 1.111.510.624 11.081.071.258 0,06% 57,49% 10,03%

Haziran 617.682 722.344.056 1.230.975.632 11.952.878.725 0,09% 58,68% 10,30%

Temmuz 524.428 706.117.624 1.209.143.898 11.131.929.763 0,07% 58,40% 10,86%

Ağustos 142.421 679.067.459 1.151.649.404 11.025.943.917 0,02% 58,96% 10,44%

Eylül 347.136 627.087.059 1.081.042.273 11.586.312.197 0,06% 58,01% 9,33%

Ekim 1.089.744 766.141.375 1.337.285.193 13.249.689.030 0,14% 57,29% 10,09%

Kasım 770.523 679.136.044 1.192.709.566 11.697.797.436 0,11% 56,94% 10,20%

Aralık 287.263 714.937.611 1.224.748.921 11.801.611.952 0,04% 58,37% 10,38%

Toplam 4.919.743 8.251.051.125 14.184.266.335 143.934.971.928 0,06% 58,17% 9,85%

2015 İHRACAT RAKAMLARI KIYASLAMA

TUTAR ($) ORAN



Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

Selçuk 382.314 186.505 113.364 103.611 354.751 617.682 524.428 142.421 347.136 1.089.744 770.523 287.263

İzmir 672.219.253 663.511.801 691.866.381 689.653.166 638.969.297 722.344.056 706.117.624 679.067.459 627.087.059 766.141.375 679.136.044 714.937.611

Selçuk/İzmir 0,06% 0,03% 0,02% 0,02% 0,06% 0,09% 0,07% 0,02% 0,06% 0,14% 0,11% 0,04%
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GENEL BİLGİLER  
Coğrafi Konum 

Kuzey Amerika'nın kuzeyinde, 60 00 kuzey enlemi ve 95 00 batı boylamı arasında 
bulunan ve hem Atlas hem de Pasifik Okyanusu’na kıyısı olan Kanada, bu her iki 
Okyanusun yanı sıra Kuzey Buz Denizi’nde de çok uzun kıyılara sahiptir. Ülkenin, 
güneyde 8.892 km uzunluğundaki sınırıyla ABD haricinde kara komşusu 
bulunmamaktadır.  

Yaklaşık 202 bin kilometre ile dünyanın en uzun kıyılarına sahip ülkesi olan 
Kanada’nın yüzölçümü, dünya toplam yüzölçümünün %7’sini, Amerika kıtasının ise 
yaklaşık %41’lik kısmını oluşturmaktadır. 10 milyon kilometrekareye ulaşan 
yüzölçümüne rağmen, ülke nüfusunun büyük kısmı başta güneydeki ABD sınırına 
yakın bölgeler olmak üzere belirli bölgelerde yoğunlaşmaktadır. Karasal yüzölçümü 
9,1 milyon km2 olup, bunun %7’si tarımsal alan, %46’sı ise orman alanlarından 
oluşmaktadır. 

Coğrafyasında batıdaki dağlık ovalar ile güneydoğudaki alçak düzlüklerin ön plana 
çıktığı ülkenin en yüksek noktası da 5 959 metre yüksekliği ile Logan Dağları’dır. 

Ülke doğudan batıya 6 farklı zaman dilimine ve British Columbia (Pasifik Kıyısı), 
The Cordillera, The Prairies, The Canadian Shield, The Great Lakes (Güney Quebec 
ve Ontario Eyaletleri), The Atlantic Provinces, ve The Arctic (Kuzey Buz Denizi) 
olmak üzere 7 coğrafi bölgeye ayrılmaktadır.   

Siyasi ve İdari Yapı 

1 Temmuz 1867 tarihinde İngiltere'den ayrılarak Federal yapıda bağımsızlığını ilan 
eden Kanada’da, İngiltere Kraliçesi’ne bağlı bir anayasal monarşi yönetim biçimi 
benimsenmiştir. Kanada Hükümeti’nin önerisi ile Kraliçe tarafından atanan Genel 
Vali, Kraliçe’nin ülkedeki temsilcisi olarak görev yapmaktadır.  

Ülkenin iki meclisli parlamenter sistemi, 308 üyeli Avam kamarası ile 105 üyeli 
Senato’dan oluşmaktadır. Avam kamarası üyeleri dört yılda bir yapılan seçimlerle 
belirlenirken Senato üyeleri Başbakan’ın önerisiyle Genel Vali tarafından 
atanmaktadır. 

10 eyalet (Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland, 
Northwest, Nova Scotia, Nunavut, Ontario, Prince Edward Adası) ve 3 bölgeden 
(Quebec, Saskatchewan, Yukon) oluşan federal yapı içinde yönetim yetkileri, 
Merkezi Hükümet (Federal Government), Eyalet Hükümetleri (Provincial 
Government) ve Yerel Hükümetler/Belediyeler (Regional Government) arasında 
paylaşılmaktadır. Eyalet ve Bölgesel Hükümetler anayasa çerçevesinde belirlenmiş 
kapsamda bağımsızdır. Kuzeybatı (The Northwest) ve Yukon Bağımsız Bölgeleri ise 
merkezi hükümet tarafından yönetilmektedir.  

Nüfus ve İşgücü Yapısı 

Coğrafi yapısından dolayı nüfusun dağınık olduğu Kanada’da kentleşme oranı 
oldukça yüksektir. Ülke dünyanın nüfus yoğunluğu en düşük olan ülkelerinden 



biridir. Buna karşılık ülke aynı zamanda dünyada kentleşme oranının en yüksek 
olduğu ülkelerden biridir. Ülke nüfusunun yaklaşık %85’lik kısmı 350 kilometre 
uzunluğundaki ABD sınırı doğrultusunda yaşamakta olup, bu nüfusun yarısından 
fazlası büyük şehirlerde yerleşiktir. Ülkenin orta ve kuzey bölgelerinde de şehirler ve 
kasabalar olmasına rağmen bunların nüfus yoğunluğu oldukça düşüktür. 

Ülkeye ilk yerleşenler İngiliz ve Fransızlar olmakla beraber ülke nüfusunun 
kökenleri pek çok farklı ülkeden gelmektedir. Bu kültürel çeşitlilik, 1970’li yılların 
başından bu yana bir Kanada “ideali” haline gelmiştir. 

Nüfus, yavaş bir artış hızı gösterse de Kanada hala G8 ülkeleri arasında nüfus artış 
hızı en fazla olan ülkelerden biridir. Ülke nüfusu 2000 yılından bu yana yıllık 
ortalama %1’lerde seyreden artış oranları göstermektedir. Kanada’nın geçmişi göz 
önüne alındığında oldukça düşük olan bu oran, G7 içindeki en yüksek nüfus artış 
hızı oranıdır. 2001 yılından bu yana ülkenin aldığı göç ise ülke nüfus artışının 
%66’lık kısmını oluşturmaktadır. 

İşgücünün %80’e yakını hizmet sektöründe istihdam edilmektedir. İşsizlik oranı 
1990’lı yılların başından itibaren yavaş yavaş azalarak 2008 yılı başı itibarıyla %6’lara 
kadar gerilemiş olsa da 2009 yılında tekrar artışa geçmiştir. 2014 yılında işsizlik oranı 
%6,9 olarak gerçekleşmiştir. 

Son yıllarda her ne kadar kadın ve yaşlı nüfusun iş gücüne katılma oranının artması 
ile ülkenin işgücü hacmi gelişmiş olsa da, nüfusun giderek yaşlanarak doğum 
oranlarının azalması ile önümüzdeki yıllarda işgücü arzında sıkıntı yaşanması 
beklenmektedir. İşgücü arzının korunması için geçmişte olduğu gibi önümüzdeki 
dönemlerde de göçmenlerden yararlanılacaktır. 

Ülkede uygulanan asgari ücret oranları, eyaletlere ve işverenin politikalarına göre 
farklılık göstermektedir. Yetişkinler için asgari ücret oranları saat başına 9-10 Dolar 
arasında değişmektedir. Kanada genelinde ortalama ücretler ise saatlik 22-23 dolar 
civarındadır. Haftalık çalışma saatleri de yine eyaletlere göre değişmekle birlikte 
Kanada ortalaması 30 saat civarındadır.  

Doğal Kaynaklar ve Çevre 

Ülkenin üç ana bölgesi ve Prens Edward Adası’nda birincil tarımsal faaliyetler de 
önem taşıyor olmakla beraber başta British Columbia ve Quebec olmak üzere 
Kanada’nın tüm bölgelerinde madencilik ve ormancılık çok büyük önem 
taşımaktadır.  

Kanada dünya ormanlarının %10’una sahip ve topraklarının yarısı ormanlarla kaplı 
bir ülkedir. Bu ormanların %65’i verimli olarak kabul edilmektedir. Ladin en yaygın 
ağaç türüdür. Ülke dünyadaki en büyük kereste, odun hamuru ve gazete kağıdı 
ihracatçısıdır. Ormancılık sanayi geleneksel olarak ABD inşaat ve basın sektörlerine 
aşırı derecede bağımlı olup, bu sektörlerdeki gelişmelerden şiddetle etkilenmektedir. 
Ham ağaçların üçte birinden fazlası British Colombia’da kesilmekle beraber 
kerestenin büyük kısmı Ontario, Quebec ve kısmen de New Brunswick’te 
üretilmektedir 



Özellikle Alberta olmak üzere tüm Batı Kanada’da büyük miktarlarda petrol ve 
doğal gaz rezervleri bulunmaktadır. Ayrıca Atlantik kıyısında birkaç tane açık deniz 
petrol çıkarma tesisi bulunmaktadır. 

Diğer taraftan British Columbia, Manitoba ve Quebec bölgelerinde nehirler önemli 
bir hidro-elektrik kaynağı olarak kullanılmaktadır. 

Kanada maden, minareler bakımından da dünyanın en zengin ülkelerinden biridir. 
Dünyanın en büyük Potas üreticisidir. 2009 yılına kadar dünyanın en büyük 
uranyum üreticisi olan Kanada, bu yıldan sonra Kazakistan’ın devreye girmesiyle 
dünya uranyum üretiminde de 2. sırada yer almıştır. Bunların haricinde kömür, 
nikel, titanyum konsantresi, alüminyum, demir cevheri, çinko, bakır, altın, kurşun, 
molibden ve elmas üretiminde de dünyanın sayılı ülkeleri arasındadır. 

Kanada toprakları ve su kaynaklarının %12’lik kısmı, kanun gereği federal ve 
bölgesel hükümetler tarafından milli park, bölgesel park, vahşi yaşam alanı veya 
ekolojik rezerv olarak korunmaktadır. Ayrıca doğal kaynakların tüketilmesini 
engellemek amacıyla, hükümet tarafından finanse edilen belirli geri dönüşüm ve 
doğal hayatın yenilenmesi programları uygulanmaktadır. 

Öte yandan Kanada, 15 Aralık 2011 tarihinde Kyoto Protokolü’nden ayrıldığını 
bildirmiş olup, böylece, 1997'de imzalanan ve 2005'te yürürlüğe giren bu anlaşmadan 
resmen çekilen ilk ülke olmuştur. 15 Aralık 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 
çekilme kararının gerekçesi olarak Kanada; hedeflenen sera gazı salınım değerlerine 
ulaşılamadığı için yaklaşık 14 milyar Dolar ceza ile karşı karşıya kalınması ve dünya 
sera gazı salınımında başı çekenlerin (ABD ve Çin) protokolde yer almamasını 
gerekçe göstermiştir. Kyoto Protokolü gereği Kanada, 2012'de gaz salımını 1990'daki 
seviyesine göre yüzde 6 oranında azaltmak zorunda bulunuyordu. Önemli bir enerji 
üreticisi olan Kanada’nın protokolden çıkma kararında özellikle konvansiyonel 
petrol çıkarma tekniklerine kıyasla üç kat daha fazla sera gazı salınımına yol açan 
Alberta’daki petrol çıkarma sektörünün de etkisi olduğu ifade edilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GENEL EKONOMİK DURUM 
Ekonomik Yapı 

IMF 2012 verilerine göre Kanada dünyanın 11. büyük ekonomisidir. 

Kuzey Amerika pazarı ile hızla gelişen Asya ekonomileri arasında bir köprü görevi 
gören stratejik pozisyonu ile Kanada, dünyanın en büyük dokuzuncu tüketim 
pazarıdır. ABD ve Meksika ile gerçekleştirilen Kuzey Amerika Serbest Ticaret Alanı 
(NAFTA) sayesinde 443 milyonu aşan bir tüketici kitlesine ulaşma imkanı 
sağlamanın yanı sıra ülke, güvenli iş ve yatırım ortamı ile de dünyanın önde gelen en 
dinamik ekonomilerinden biri olarak değerlendirilmektedir.  

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve G8 üyesi olan Kanada, dünyanın 
en zengin ekonomilerinden biridir. Sanayileşmiş diğer ekonomilerden farklı olarak 
Kanada ekonomisinde, ağaç ve petrol sanayi (birincil endüstriler) önemli bir yere 
sahiptir. Ülke aynı zamanda Güney Ontario merkezli, özellikle otomobil ağırlıklı bir 
imalat endüstrisine de sahiptir. 

Doğal kaynaklar ülke ekonomisinin gelişmesinde kilit bir rol oynamış olmakla 
beraber toplam ekonomik faaliyetlerin %70’i ve istihdamın %75’ini oluşturan 
hizmetler sektörüyle bugün Kanada ekonomisi oldukça çeşitlenmiştir. 

British Columbia ve Alberta eyaletleri için çok büyük önem taşıyan doğal kaynaklar 
ticari dengenin önemli bir unsurudur. 

Ekonomik Performans 

En son 1991 yılında yaşanan %2,1’lik daralmadan sonra 2009 yılına kadar olan 
dönem içinde Kanada ekonomik performansının en göze çarpan unsuru hiç 
ekonomik daralma yaşanmamış olmasıdır. Bu süreçte Kanada ekonomisinin genel 
olarak düşük işsizlik ve bütçe fazlaları ile sürekli bir büyüme içerisinde olduğu 
görülmektedir. Kanada 2001 krizini, sadece üç aylık bir daralma ile atlatmayı 
başarmış, ekonomi 2004-2007 yılları arasında yıllık ortalama %3’lerde seyreden 
oranlarda büyümüştür. Öte yandan 2009 kriziyle birlikte yıllar sonra ilk defa 
yaşadığı ekonomik daralmayla birlikte cari açık veren Kanada’nın 2007-2011 yılları 
arasında büyüme hızı ortalama %1,1 olmuştur. 2012 yılında büyüme hızı %1,7 olarak 
gerçekleşmiştir. 2013 yılında da yine büyüme hızının %1,7 olduğu tahmin 
edilmektedir. 2014 yılı için büyüme beklentisi %2,2'dir. 

Serbest piyasa ekonomisi uygulanmakta olan Kanada’da, devletin ekonomik hayata 
müdahalesi Avrupa ülkeleri kadar olmasa da ABD’ye kıyasla biraz daha belirgindir. 
Ontario ve Batı eyaletlerinin bir kısmı hariç olmak üzere, genellikle Kanada’nın kişi 
başına düşen GSYİH’si, ABD’den düşük, Avrupa ekonomilerinden fazladır.  

 

 

 



DIŞ TİCARET  
Yıllara Göre Kanada’nın Dış Ticareti (Milyar Dolar) 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

İhracat  455,6 315,2 386,6 450,4 453,4 457,9 474,8 

İthalat 408,8 321,2 392,1 450,6 462,4 461,3 462,8 

Denge 46,8 -6 -5,5 -0,2 -9 -3,4 12 

Hacim 864,4 636,4 778,7 901 915,8 919,2 937,6 

Kaynak: Trademap 

Kanada, ITC (Uluslararası Ticaret Merkezi) kayıtlarına göre, dünya ihracatında 12. ve 
dünya ithalatında 14. sırada yer almaktadır. Dünya ihracatındaki payı %2,54 ve 
dünya ithalatındaki payı ise %2,47 düzeyinde bulunmaktadır. 

Kanada’nın 2014 yılında ihracatı bir önceki yıla göre %3,7 oranında artış göstermiş 
olup, 474,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İthalatı ise bir önceki yıla göre %0,3 
oranında artarak, 2014 yılında 462,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Toplam dış 
ticaret hacmi 2014 yılında 937,6 milyar dolara yükselmiştir. 

İhracatında Başlıca Ürünler 

Ülkenin 2014 yılında ihraç ettiği en önemli ürünler petrol yağları, otomobiller, altın, 
kara taşıtları için aksam ve parçalar, ağaç, buğday ve mahlut, uzay araçları, 
taşkömürü, buğday, ağaç, işlenmemiş alüminyum, gaz türbinleri, odun hamuru, 
demir cevheri ve konsantreleri, dozlandırılmış ilaç, etilen polimerleri, hava 
taşıtlarının aksam ve parçaları, bakır cevherleri ve konsantreleri, telli telefon-telgraf 
için elektrikli cihazlar, ağır iş makine ve cihazlarının aksam ve parçaları, kauçuk 
lastik, elmas, mobilya aksam ve parçaları, domuz eti, soya fasulyesi ve kuru 
baklagillerdir. 

Kanada’nın İhraç Ettiği Başlıca Ürünler (milyar Dolar) 

GTİP ÜRÜN ADI 2012 2013 2014 

2709 Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli 
minerallerden elde edilen yağlar) 74,4 79,3 88,3 

8703 Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları 46,9 45,2 44,9 

2711 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar 11,3 12,5 16,8 

9999 Başka yerde belirtilmemiş ürünler 13,6 14,6 16,0 

2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde 
edilen yağlar 19,7 18,3 15,2 



7108 Altın (ham, yarı işlenmiş, pudra halinde) 15,3 15,7 15,0 

8708 Kara taşıtları için aksam, parçaları 10,1 10,4 10,8 

8802 Diğer hava taşıtları, uzay araçları 6,6 6,5 8,1 

4407 Uzunlamasına kesilmiş, biçilmiş ağaç; kalın >=6 
mm 5,9 7,4 7,9 

1001 Buğday ve mahlut 6,2 6,5 7,2 

3004 Tedavide/korunmada kullanılmak üzere 
hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) 4,0 4,3 6,0 

7601 İşlenmemiş alüminyum 5,5 5,7 5,8 

8411 Turbojetler, turbo-propeller, diğer gaz türbinleri 4,5 4,3 4,9 

3901 Etilen polimerleri (ilk şekillerde) 3,9 4,4 4,8 

4703 Sodalı ve sülfatlı odun hamuru 4,4 4,5 4,7 

3104 Potaslı mineral/kimyasal gübreler 6,1 5,7 4,7 

1205 Rep/kolza tohumları 5,2 4,2 4,7 

2601 Demir cevherleri ve konsantreleri 4,1 4,4 4,0 

2701 Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler, 
topak vb. Katı yakıtlar 6,3 5,3 3,8 

8803 Balon, hava gemisi, planör vb. Diğer hava 
taşıtlarının aksam ve parçaları 3,0 3,3 3,7 

2603 Bakır cevherleri ve konsantreleri 3,0 2,9 3,1 

713 Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye 
ayrılmış) 1,9 2,7 2,9 

203 Domuz eti 2,6 2,6 2,8 

2716 Elektrik enerjisi 1,9 2,4 2,7 

8407 Alternatif-rotatif kıvılcım ateşlemeli, içten yanmalı 
motorlar 2,7 2,0 2,6 

4801 Gazete kağıdı (rulo veya tabaka) 2,3 2,4 2,4 

306 
Kabuklu hayvanlar 
(canlı/taze/soğutul../donduru../kurutul../tuzlan.. 
Vs.) 

1,9 2,1 2,3 



7501 Nikel matları, nikel oksit sinterleri, nikel ara 
ürünleri 2,5 2,1 2,3 

9403 Diğer mobilyalar vb. Aksam, parçaları 2,1 2,1 2,3 

8517 Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar 2,7 2,5 2,3 

1514 Rep, kolza, hardal yağı (kimyasal olarak 
değiştirilmemiş) 3,4 2,8 2,3 

7102 Elmaslar 2,4 2,1 2,3 

7502 İşlenmemiş nikel 2,4 2,1 2,1 

8431 Ağır iş makine ve cihazlarının aksamı, parçaları 2,6 2,0 2,1 

4011 Kauçuktan yeni dış lastikler 2,2 2,1 2,0 

4802 Sıvanmamış kağıt ve karton (perfore edilmemiş 
kart ve şeritler) 2,0 2,1 1,9 

1905 Ekmek, pasta, kek, bisküvi vs. İle boş ilaç kapsülü 
mühür güllacı vs. 1,6 1,7 1,8 

102 Canlı sığır 1,1 1,3 1,8 

3923 Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, 
kapak, kapsül 1,8 1,8 1,8 

8413 Sıvılar için pompalar, sıvı elevatörleri 1,7 1,5 1,8 

  Diğer 151,5 150,5 152,1 

  Toplam 453,4 456,4 474,8 

Kaynak: Trademap 

İthalatında Başlıca Ürünler 

Kanada’nın 2014 yılında toplam ithalatı bir önceki yıla göre %0,3 oranında artarak 
462,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 

Ham petrol, altın, otomatik bilgi işlem makineleri, eşya taşımaya mahsus motorlu 
taşıtlar, telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar, kauçuk lastikler, televizyon 
alıcıları, video monitörleri, tıp, cerrahi, dişçilik alet ve cihazları, elektrik devresi 
teçhizatları, taze üzüm şarabı ithalatında 2014 yılında düşük oranlarda düşüş 
yaşanmış, Kanada’nın ithalatında önde gelen ürün gruplarından olan otomobil, 
petrol yağları, dozlandırılmış ilaç, petrol gazları, turbojetler, balon hava gemisi, 
planör, traktörler, transmisyon milleri, kranklar, tıp, cerrahi, dişçilik alet ve cihazları, 
elektrik kontrol, dağıtım tabloları, mücehhez tablolar ithalatında ise artış 
görülmüştür. 



İthal Ettiği Başlıca Ürünler (Milyar Dolar) 

GTİP ÜRÜNLER 2012 2013 2014 

8703 Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları 25,9 26,3 27,0 

2709 Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli 
minerallerden elde edilen yağlar) 29,9 26,2 21,8 

8708 Kara taşıtları için aksam, parçaları 21,5 21,5 20,6 

2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden 
elde edilen yağlar 15,4 17,2 17,7 

8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 13,1 13,2 12,8 

8517 Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar 9,4 9,4 9,1 

8471 Otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri 9,2 9,0 8,9 

3004 Tedavide/korunmada kullanılmak üzere 
hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) 9,0 8,5 8,6 

9999 Başka yerde belirtilmemiş ürünler 7,3 8,5 8,4 

7108 Altın (ham, yarı işlenmiş, pudra halinde) 9,8 9,3 8,0 

2711 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar 3,6 4,7 5,5 

8411 Turbojetler, turbo-propeller, diğer gaz 
türbinleri 4,2 4,3 4,5 

8803 Balon, hava gemisi, planör vb. Diğer hava 
taşıtlarının aksam ve parçaları 3,8 4,2 4,4 

8407 Alternatif-rotatif kıvılcım ateşlemeli, içten 
yanmalı motorlar 4,8 4,7 4,1 

8701 Traktörler 4,1 3,9 4,0 

8483 Transmisyon milleri, kranklar, yatak 
kovanları, dişliler, çarklar 2,2 2,1 4,0 

8544 İzole edilmiş tel, kablo; diğer izole edilmiş 
elektrik iletkenleri; fiber optik kablolar 3,9 3,8 3,7 

8481 Muslukçu, borucu eşyası-basınç düşürücü, 
termostatik valf dahil 3,6 3,6 3,7 

9401 Oturmaya mahsus mobilyalar, aksam-
parçaları 3,4 3,3 3,5 



4011 Kauçuktan yeni dış lastikler 3,7 3,4 3,3 

8413 Sıvılar için pompalar, sıvı elevatörleri 3,3 3,0 3,3 

8429 Dozerler, greyder, skreyper, ekskavatör, 
küreyici, yükleyici vb. 4,1 3,1 3,2 

8802 Diğer hava taşıtları, uzay araçları 1,8 2,2 3,2 

3002 İnsan ve hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. 
Ürünler 2,5 2,8 3,1 

8716 Taşıtlar için römorklar, yarı römorklar vb. İle 
aksam-parçaları 2,9 3,1 2,9 

9403 Diğer mobilyalar vb. aksam, parçaları 2,8 2,8 2,8 

9018 Tıp, cerrahi, dişçilik, veterinerlik alet ve 
cihazları 2,7 2,6 2,7 

8431 Ağır iş makine ve cihazlarının aksamı, 
parçaları 2,8 2,6 2,6 

8542 Elektronik entegre devreler 2,9 3,5 2,6 

8421 Santrifüjle çalışan kurutma, filtre, arıtma 
cihazları 2,2 2,3 2,4 

8528 Televizyon alıcıları, video monitörleri ve 
projektörler 3,1 2,7 2,4 

3923 Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, 
tıpa, kapak, kapsül 2,1 2,2 2,3 

8409 İçten yanmalı, pistonlu motorların aksam-
parçaları 2,5 1,9 2,3 

8443 Matbaacılığa mahsus baskı makineleri, 
yardımcı makineler 2,0 2,3 2,2 

8504 Elektrik transformatörleri, statik 
konvertisörler, endüktörler 2,0 2,0 2,2 

2204 Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar 
dahil)üzüm şırası 2,0 2,0 1,9 

8536 Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik 
devresi teçhizatı 2,1 1,9 1,9 

8537 Elektrik kontrol, dağıtım tabloları, mücehhez 
tablolar 1,6 1,7 1,9 



8414 Hava-vakum pompası, hava/gaz 
kompresörü, vantilatör, aspiratör 1,7 1,7 1,8 

3926 Plastikten diğer eşya 1,7 1,7 1,8 

  Diğer 225,9 226,3 229,8 

  Toplam 462,4 461,8 462,8 

Kaynak: ITC-Trademap 

Ülkeler İtibariyle Dış Ticareti 

Kanada’nın 2014 yılı ihracatında Türkiye %0,2’lik payla 26’ıncı sırada yer almaktadır. 
Bir önceki yıla göre Kanada’nın Türkiye’ye ihracatı %11,1 oranında artarak 962,5 
milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 

Kanada’nın ülkeler itibariyle dış ticaretine bakıldığında, ABD ile Kanada arasındaki 
ticari ilişkilerin dünyadaki en büyük ikili ticaret akımını oluşturmakta olduğu 
görülmektedir. ABD hem ihracatta hem de ithalatta Kanada’nın en büyük ticari 
ortağıdır. Kanada’nın ihracat yaptığı diğer önemli pazarlar arasında Çin, İngiltere, 
Japonya ve Meksika’nın yanısıra Hollanda, Almanya ve Fransa başta olmak üzere 
AB ülkeleri ile Hong Kong, G. Kore, Brezilya ve Hindistan’ı saymak mümkündür. 

Kanada’nın İhracatında Başlıca Ülkeler (Milyar Dolar) 

ÜLKELER 2012 2013 2014 

ABD 337,8 345,7 364,8 

Çin 19,4 19,9 17,5 

İngiltere 18,8 13,6 13,8 

Japonya 10,4 10,4 9,7 

Meksika 5,4 5,3 5,0 

Hong Kong 2,5 4,8 4,1 

İtalya 1,7 1,9 3,8 

G. Kore 3,7 3,3 3,8 

Hollanda 4,5 3,5 3,5 

Belçika 2,3 2,4 3,1 

Fransa 3,2 2,9 3,0 

Hindistan 2,4 2,8 2,9 



Almanya 3,4 3,3 2,8 

Norveç 2,3 2,0 2,0 

Brezilya 2,6 2,4 2,0 

Endonezya 1,7 1,8 1,8 

Avustralya 2,0 1,6 1,6 

Birleşik Arap 
Emirlikleri 1,5 1,5 1,6 

İsviçre 0,9 1,7 1,4 

Tayvan 1,5 1,5 1,3 

Singapur 0,9 0,9 1,2 

Rusya 1,7 1,4 1,1 

Suudi Arabistan 1,4 0,9 1,1 

Şili 0,8 0,8 1,0 

İspanya 0,9 0,9 1,0 

Türkiye 0,9 0,9 1,0 

Kolombiya 0,8 0,7 0,8 

Malta 0,1 0,1 0,7 

Peru 0,5 0,6 0,7 

Malezya 0,8 0,8 0,7 

Diğer 16,9 16,1 16,0 

Toplam 453,4 456,4 474,8 

Kaynak: Trademap 

Kanada’nın ihracatında olduğu gibi ithalatında da ABD en önemli ülkedir. 
Kanada’nın 2014 yılı ithalatının yarısından fazlası ABD’den gerçekleştirilmiş olup, 
AB 27 ülkelerinin toplam payı ise yaklaşık %12 oranındadır. ABD ve AB’nin 
ardından Çin, Meksika, Almanya, Japonya, İngiltere ve G. Kore Kanada’nın 
ithalatındaki diğer önemli ülkeler olarak göze çarpmaktadır. 



Türkiye, 2014 yılında Kanada’nın ithalatındaki %0,3’lük payla, 34’üncü sırada yer 
almıştır. Kanada’nın Türkiye’den gerçekleştirdiği ithalat bir önceki yıla göre %0,5 
artarak 1,29 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 

Kanada’nın İthalatında Başlıca Ülkeler (Milyar Dolar) 

ÜLKELER 2012 2013 2014 

ABD 234,0 240,7 251,5 

Çin 50,8 51,2 53,1 

Meksika 25,5 25,9 26,0 

Almanya 14,3 15,0 14,5 

Japonya 15,0 13,3 12,0 

İngiltere 8,5 8,2 8,3 

G. Kore 6,4 7,1 6,6 

İtalya 5,2 5,6 5,8 

Fransa 5,0 5,2 5,4 

Tayvan 4,6 4,6 4,2 

İsviçre 3,6 3,9 3,5 

Hollanda 3,6 3,3 3,3 

Kanada 3,4 3,3 3,3 

Brezilya 4,0 3,5 3,1 

Hindistan 2,9 2,9 2,9 

Peru 3,7 3,0 2,7 

Tayland 2,6 2,6 2,6 

Vietnam 1,6 2,1 2,6 

Suudi Arabistan 2,9 2,6 2,4 

Malezya 2,2 2,1 2,2 

İspanya 1,8 1,6 2,0 

Belçika 1,7 1,8 1,9 



Norveç 3,8 3,7 1,8 

Arjantin 2,2 1,8 1,8 

Irak 4,0 3,1 1,7 

İsveç 2,1 1,9 1,7 

Şili 1,7 1,7 1,6 

Avusturya 1,3 1,4 1,5 

Dominik 
Cumhuriyeti 0,3 1,2 1,5 

Polonya 1,1 1,2 1,4 

Endonezya 1,3 1,3 1,4 

İrlanda 1,3 1,3 1,4 

Avustralya 2,1 1,7 1,3 

Türkiye 1,5 1,3 1,3 

Diğer ülkeler 36,5 30,6 24,7 

Toplam 462,4 461,8 462,8 

Kaynak: Trademap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE 
VERGİLER 
Dış Ticaret Politikası 

Ülkenin dış ticaret politikasının en önemli bağlayıcı etkenlerinden biri ABD ve 
Meksika ile gerçekleştirilmiş olan Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’dır. Bu 
anlaşmaya zemin hazırlayan gelişme, öncelikle ABD ile Kanada arasında 1988 
yılında imzalanan ABD-Kanada Serbest Ticaret Anlaşması olmuştur. İkili bölgesel 
entegrasyonlar içinde en kapsamlılarından biri olarak kabul edilen bu anlaşma, iki 
ülke arasındaki ticarette tarifelerin kaldırılması, tarife dışı engellerin azaltılması ve 
hizmetler ticaretinin liberalleştirilmesi gibi hususları öngörmüştür.  

ABD’nin bir yandan Kanada, diğer yandan Meksika ile yaptığı Serbest Ticaret 
Anlaşmaları, sonuçta ABD-Kanada-Meksika arasında Kuzey Amerika kıtasını içine 
alacak şekilde bir Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’nın (NAFTA) yolunu 
açmıştır. 

12 Ağustos 1992 tarihinde imzalanan ve 1 Ocak 1994'te yürürlüğe giren NAFTA ile 
söz konusu üç ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkileri liberalize edilmiştir. Taraf 
olan üç ülke, Anlaşma kapsamında kendi aralarındaki ticarette tüm tarife ve tarife 
dışı engelleri kaldırmayı ve üçüncü ülkelere karşı ulusal tarifelerini sürdürmeyi 
taahhüt etmektedir. 

Hem sanayi hem de tarım ürünlerini kapsayan anlaşma çerçevesinde sanayi 
ürünlerindeki gümrük vergilerinin on yıllık süre içinde sıfırlanması, bazı hassas 
tarım ürünleri için daha uzun süreli bir takvim uygulanması ilkesi benimsenmiştir. 
Çevre korunması, fikri mülkiyet hakları, kara ve hava taşımacılığı gibi hizmetlerle de 
ilgili düzenlemeler içeren Anlaşma, ileri düzeyde bir entegrasyon öngörmektedir. 

ABD ile Kanada arasında STA kapsamında 1998 yılında tamamen kaldırılan tarifeler, 
2008 yılı itibarıyla Kanada ve Meksika arasında da sıfırlanmıştır. Bunun tek istisnası 
Kanada menşeli süt ürünleri, kümes hayvanları, yumurta ve şeker gibi bazı tarımsal 
ürünlerdir. Bu ürünler, Kanada tarafından anlaşma dışında tutulmuştur. 

Diğer taraftan Kanada’nın çeşitli ülkelerle imzalamış olduğu Serbest Ticaret 
Anlaşmaları bulunmaktadır. Halen, Şili, Peru, EFTA, Kosta Rika, İsrail ve NAFTA 
(ABD-Meksika) ile imzalanmış olan Serbest Ticaret Anlaşmaları yürürlüktedir. 2008 
yılında Kolombiya ve 2009 yılında Ürdün ile de Serbest Ticaret Anlaşmaları 
imzalanmış olmakla beraber bunlar henüz yürürlüğe girmemiştir. 

2009 yılı sonu itibarıyla müzakereleri devam eden Serbest Ticaret Anlaşmaları 
Panama, Kore, ANDEAN Ülkeleri, Karayipler Topluluğu ve Ortak Pazarı, Dominik 
Cumhuriyeti, Orta Amerika 4 Ülkeleri (CA4 Ülkeleri- El Salvador, Guatemala, 
Honduras ve Nikaragua) ve Singapur’dur. 

Diğer taraftan Fas ve Ukrayna ile Serbest Ticaret Anlaşması yapılabilmesine yönelik 
görüşmeler devam etmektedir. Ayrıca Kanada ile AB ve Kanada ile Hindistan 
arasında kapsamlı bir “ekonomik işbirliği” anlaşması için müzakereler başlatılmıştır. 



Kanada’nın Ürdün, Polonya, Rusya, Arjantin, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, 
Slovakya, Ukrayna, Letonya, Filipinler, Trinad ve Tobago, Barbados, Romanya, 
Ekvator, Mısır, Venezuela, Panama, Tayland, Ermenistan, , Uruguay, Lübnan, Kosta 
Rika, Hırvatistan ve Peru ile Yatırımların Teşviki ve Korunması Anlaşmaları 
bulunmaktadır. Kanada ile El Salvador (1999) ve Güney Afrika Cumhuriyeti (1995) 
arasında imzalanan anlaşmalar ise henüz yürürlüğe girmemiştir. 

Madagaskar ve Hindistan ile Yatırımların Teşviki ve Korunması Anlaşması için 
yürütülen müzakereler tamamlanmıştır. Bahreyn, Tunus, Tanzanya, Endonezya, 
Vietnam, Moğolistan, Çin ve Kuveyt ile ise müzakereler sürmektedir. 

İthal edilecek eşyanın gerektirdiği insan, hayvan ve bitki sağlığı ve güvenliği ya da 
teknik normlara uygunluğu, ilgili Bakanlıkların (Tarım, Çevre, Sanayi vb.) 
kontrolüne tabidir. Söz konusu kontroller, gümrüklerde malın fiili ithalat 
aşamasında yapılmaktadır. 

Tarifeler ve Diğer Vergiler 

Tarifeler 

Kanada’da ithalatta alınan gümrük vergileri koruma amaçlı olup, gelir saiki ön plana 
çıkmamaktadır. İthalatta hem spesifik hem de ad valorem gümrük vergileri 
uygulanmaktadır. Her yıl yenilenen tarifelere Kanada Sınır Hizmetleri Ajansının web 
sitesinden ulaşmak mümkündür (http://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-
commerce/tariff-tarif/menu-eng.html).    

Kanada’nın çeşitli ülkeler ile imzalamış olduğu serbest ticaret anlaşmalarının (STA) 
en önemli sonucu, bu ülkeler menşeli ürünlere getirilen tercihli düzenlemedir. Söz 
konusu düzenleme ile STA imzalanmış olan ülkelerin ürünleri gümrük vergisiz ithal 
edilebilmektedir. 

Kanada halihazırda ülkemizi Genel Tercihli Tarifeler kapsamında değerlendirmekte 
ve gümrük vergilerini daha düşük oranlarda uygulamaktadır. Ancak, Kanada, “2013 
Ekonomik Eylem Planı” çerçevesinde, önümüzdeki 10 yıl için geçerli olacak şekilde, 
GPT (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) rejiminde değişiklikler yapmış 
bulunmaktadır. Buna göre, GPT Sisteminden halihazırda yararlanmakta olan toplam 
175 ülkeden daha yüksek gelirli ve ticarette rekabetçi, Türkiye’nin de içinde 
bulunduğu 72 ülke 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle GPT Sisteminin dışında 
bırakılacaktır. Söz konusu ülkeler için bundan böyle gümrük vergilerinde MFN 
oranları geçerli olacaktır (http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/cn-ad/cn14-019-
eng.html) 

Kanada GPT Sisteminin dışında bırakacağı 72 ülkenin seçimini şu kriterlere göre 
gerçekleştirmiştir: 

• Dünya Bankası sınıflandırmasına göre son 2 yılda yüksek ya da orta-yüksek 
gelirli ekonomiler ya da, 

• WTO istatistiklerine göre son 2 yılda dünya ihracatının %1 ya da daha 
fazlasını gerçekleştirmiş olan ülkeler 

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/menu-eng.html
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/menu-eng.html
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/cn-ad/cn14-019-eng.html
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/cn-ad/cn14-019-eng.html


Özellikle AB ülkeleri, Kanada’nın tekstil ürünleri, hazır giyim, kumaş, ayakkabı ve 
gemi inşa sektörü ürünlerinde uyguladığı yüksek tarifelerden dolayı ülkede rekabet 
edememekten şikayetçi olmaktadır. 

Vergiler 

Kanada’da vergi konularını idare etmek ve vergi kanunlarını hazırlamak, federal 
hükümete bağlı olarak faaliyet gösteren Kanada Gelir Ajansı’nın (Canada Revenue 
Agency-CRA) yetkisi altındadır. En yaygın görülen vergiler Gelir Vergisi, İstihdam 
Sigorta Primleri (EI), Kanada Emeklilik Planı katkı payları (CPP), Bölgesel Satış 
Vergileri (PST) ve Mal ve Hizmet Vergileridir (GST) 

Kanada’da uygulanmakta olan kurumlar vergisi oranı %38 olmakla beraber çeşitli 
muafiyet ve istisnalar sonucu gerçekte bu oran daha düşük uygulanmaktadır. 
Özellikle küçük işletmeler ile üretim ve katma değer oluşturan firmalar lehine düşük 
oranlar uygulanması mümkündür. 

Ülkede, federal kurumlar vergisine ek olarak her eyaletin ayrı ayrı uyguladığı vergi 
oranlarının da dikkate alınması gerekmektedir. Örneğin Ontario’da faaliyette 
bulunan bir firmanın ödeyeceği kurumlar vergisi oranı indirim sonrasında %19 iken 
Ontario eyaletinin ayrıca uyguladığı %14 oranındaki vergi ile toplam yük %33,4’e 
yükselmektedir. 

Gelir üzerinden alınan vergiler de federal ve eyalet bazında ayrı ayrı tahsil 
edilmektedirler. Eyaletler itibariyle alınan gelir vergilerine ise http://www.cra-
arc.gc.ca/tx/ndvdls/fq/txrts-eng.html linkinden ulaşılabilmektedir. 

Kanada’da KDV yerine ona benzeyen Federal Mal ve Hizmet Vergisi (GST) 
uygulanmaktadır. Bu vergi, Kanada’da üretilen ya da Kanada’ya ithal edilen çoğu 
mal ve hizmet için uygulanmaktadır. Bu verginin %0 olarak uygulandığı ürünler 
temel market ürünleri, tarımsal ürünler, ilaç ve tıbbi hizmetler ile ihracat ürünleridir. 
Ayrıca sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri, mali enstitülerin sunduğu hizmetler ve 
uzun vadeli konut kiraları bu vergiden muaf tutulmaktadır. 

Ontario, Manitoba ve Quebec de dahil olmak üzere pek çok eyalette brüt maaşlar 
üzerinden bordro vergisi (payroll tax) uygulanmaktadır. Bu verginin oranları 
bölgesine göre %0,98 ile %4,26 arasında değişmektedir. 

Kanada’da belirli petrol ürünleri, taşıt yakıtları ve otomotiv klimalarında özel 
tüketim vergisi söz konusudur. Bu vergiler GST (ya da HST) uygulanmadan önce 
alıcı ya da ithalatçı tarafından ödenmektedir. Bu özel vergi, kurşunlu benzin ve 
kurşunlu uçak yakıtlarında litre başına 11 Cent, kurşunsuz benzin ve kurşunsuz uçak 
yakıtlarında litre başına 10 Cent, dizel yakıt ve uçak yakıtlarında litre başına 4 cent 
ve otomobillerde kullanılacak klima başına 100 Dolar olarak uygulanmaktadır. 

Diğer taraftan alkollü içecekler, şarap, bira ve tütün ürünlerinin hem ülke içinde 
üretiminde hem de ithalatında özel tüketim vergisi uygulanmaktadır. 

Tarife Dışı Engeller 

Kanada’nın ihraç ürünlerimize yönelik tarife dışı engellemeleri bulunmamaktadır. 
Öte yandan Anti-Damping uygulamaları çerçevesinde Türkiye menşeli veya çıkışlı 
çelik inşaat borularının Kanada’ya ithalinde Kanada Uluslararası Ticaret 

http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/fq/txrts-eng.html
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/fq/txrts-eng.html


Mahkemesi’nin 23 Aralık 2003 tarihli kararına dayalı anti-damping vergisi 
uygulaması, 2008 yılında da devam etmiştir. Kanada tarafınca yapılan 
soruşturmalara Kanada Sınır Servisleri Ajansının web sitesinden ulaşmak 
mümkündür (http://www.cbsa-asfc.gc.ca/menu-eng.html). 

Ülkemiz tarafından Kanada menşeli yönlendirilmiş lif levha (YLL-OSB) ithalatı ile 
ilgili olarak 14 Haziran 2008 tarihinde başlatılan anti-damping soruşturması 18 
Aralık 2008 tarihinde sonuçlandırılmış olup, söz konusu ürünün Kanada’dan 
dampingli fiyatlarla ithal edildiği tespit edilmiş ve bu ülke menşeli ithalatta CIF 
bedeli üzerinden %14,93 oranında gümrük vergisi uygulanması kararı alınmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÜRKİYE İLE TİCARET 
Genel Durum 

Kanada, 2015-2016 döneminde Öncelikli Ülkelerden birisi olarak belirlenmiştir. 

Türkiye ile Kanada arasındaki ikili ticaret hacmi, mevcut ekonomik ve ticari 
potansiyelinin altında seyretmekle beraber istikrarlı bir artış eğilimi göstermektedir. 
Nitekim 1990 yılından bugüne ülkemiz ile Kanada arasındaki ticaret hacmi birkaç 
istisna yıl hariç olmak üzere artış göstermiş, 1990 yılından 2014 yılına 8 kat artmıştır. 
Bununla beraber, Kanada ile dış ticaretimizin dengesi, kronik olarak ülkemiz 
aleyhinde gelişmektedir. Yalnızca 2012 yılında Kanada ile dış ticaretimizin dengesi 
son on yıldır ilk defa ülkemiz lehine gelişmiş ve Kanada ile dış ticaretimiz 104,6 
milyon dolar fazla vermiştir. 2014 yılında yine 156,8 milyon dolarlık bir dış ticaret 
açığı verilmiştir. Ancak, 2014 yılında dış ticaret açığımız bir önceki yıla göre %37,2 
oranında düşmüştür. 2015 yılında ise, dış ticaret açığımız 258,2 milyon dolardır. 

2015 yılında Kanada’ya ihracatımız bir önceki yıla göre %29,4 oranında azalarak 
670,9 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İthalatımız ise, bir önceki yıla göre %16,1 
oranında azalmış ve 929,1 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 

Türkiye-Kanada Dış Ticaretinin Yıllara Göre Seyri (Milyon Dolar) 

 
İHRACAT İTHALAT HACİM DENGE 

2010 479,6 915,3 1394,9 -435,7 

2011 875,2 1311,5 2186,7 -436,3 

2012 1058,3 953,7 2012,0 104,6 

2013 939,9 1.356,5 2.296,7 -416,4 

2014 950,5 1.107,3 2.057,8 -156,8 

2015 670,9 929,1 1.600 -258,2 

Kaynak: TUİK  

Türkiye’nin Kanada’ya ihracatının %85’i sanayi, %15’i tarım ürünlerinden 
oluşmaktadır. Tarım ve gıda sanayi ürünleri ihracatında fındık, kuru üzüm, kuru 
kayısı, zeytinyağı ve kuru incir, madencilik ve sanayi ürünleri ihracatında ise altın, 
oto ve oto yan sanayi, demir-çelik ürünleri, mermer, karolar, hazır giyim ve ev 
tekstili ürünleri ön plana çıkmaktadır. 

Türkiye’nin Kanada’ya İhracatında Başlıca Ürünler (Milyon Dolar) 

GTİP ÜRÜN ADI 2012 2013 2014 

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

235,68 243,83 110,71 



pudra halinde) 

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

14,14 0,21 96,56 

7214 Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar 
(dövülmüş, sıcak haddelenmiş) 167,91 73,61 73,81 

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

76,19 57,64 65,46 

7216 Demir veya alaşımsız çelikten profiller 40,64 16,34 50,98 

6908 
Cilalı veya sırlı seramikten döşeme veya 
kaplama karoları ve kaldırım taşları; cilalı 
veya sırlı moz 

32,56 42,71 46,70 

6802 Yontulmaya veya inşaata elverişli 
işlenmiş taşlar (kayagan taşı hariç) 36,52 40,42 46,38 

7306 Demir veya çelikten diğer ince ve kalın 
borular ve içi boş profiller 9,03 16,63 32,16 

8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar - - 20,55 

7308 
Demir veya çelikten inşaat ve inşaat 
aksamı, inşaatta kullanılmak üzere 
hazırlanmış demir veya çelik 

16,79 37,96 14,84 

2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden 
elde edilen yağlar 1,59 8,81 13,46 

7113 
Mücevherci eşyası ve aksamı (kıymetli 
metallerden veya kıymetli metallerle 
kaplama metallerden) 

13,75 12,59 13,23 

0806 Üzümler (taze/kurutulmuş) 15,09 14,93 12,77 

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

5,88 8,05 11,92 

5702 Dokunmuş halılar ve dokumaya elverişli 
maddelerden diğer yer kaplamaları 12,13 10,53 11,62 

4009 
Vulkanize edilmiş kauçuktan boru ve 
hortumlar (bağlantı elemanlarıyla birlikte 
olsun olmasın) 

9,80 9,73 10,53 



6203 
Erkekler ve erkek çocuk için takım elbise, 
takım, ceket, blazer, pantolon, tulum ve 
şort (yüzme kıy 

7,44 8,79 10,08 

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

0,04 -  9,82 

8462 
Metalleri dövme,çekiçleme,kalıpta 
dövme,kesme, taslak çıkartma, 
şatafatlama, karbürleri işlemeye mah 

10,37 12,25 9,75 

6204 
Kadınlar ve kız çocuk için takım elbise, 
takım, ceket, blazer, elbise, etek, pantolon 
etek, vb. 

10,39 11,13 9,62 

8482 Her nevi rulmanlar 9,38 13,04 8,67 

0813 
Meyve (kurutulmuş) (0801, 0806'de kiler 
hariç)08. Fasıldaki sert ve kabukluların 
karışımları 

6,49 6,44 8,33 

8708 Karayolu taşıtları için aksam, parça ve 
aksesuarlar 5,61 6,94 6,84 

6205 Erkekler ve erkek çocuklar için gömlekler 5,99 7,27 6,43 

6109 Tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve 
diğer iç giyim eşyası (örme) 6,87 7,12 6,08 

1806 Çikolata ve kakao içeren diğer gıda 
müstahzarları 4,20 6,03 5,87 

3004 Tedavide veya korunmada kullanılmak 
üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) 6,64 5,87 5,84 

6302 Yatak çarşafı, masa örtüleri, tuvalet ve 
mutfak bezleri 4,03 5,47 5,60 

7606 Aluminyum saclar, levhalar, şeritler 
(kalınlığı 0,2 mm. yi geçenler) 6,27 5,67 5,53 

6110 Kazak, süveter, hırka, yelek vb. Eşya 
(örme) 4,21 5,55 5,39 

8422 
Bulaşık, şişe vb yıkama ve kurutma 
makinaları, şişe, kutu çuval vb doldurma, 
etiketleme makinaları 

3,82 4,19 5,32 

7013 Sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev 4,87 5,18 5,25 



tezyinatı ve benzeri işler için cam eşya 

0811 Meyveler ve sert çekirdekli meyveler 
(dondurulmuş) 0,93 1,83 5,06 

7213 Demir veya alaşımsız çelikten filmaşin 
(sıcak haddelenmiş, kangal halinde) 6,45 7,44 4,70 

7604 Aluminyumdan çubuklar ve profiller 1,34 3,76 4,28 

5511 Sentetik ve suni devamsız liflerden 
iplikler (dikiş ipliği hariç) 3,29 2,53 4,25 

6810 Çimentodan, betondan veya suni taştan 
eşya (takviye edilmiş olsun olmasın) 2,46 2,73 4,25 

2523 Çimento - 1,53 3,96 

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

4,94 4,85 3,93 

2001 Sebze, meyve,sert kabuklu meyve ve 
yenilen diğer bitki parçaları 3,14 3,43 3,84 

5506 Sentetik devamsız lifler (taranmış, ileri 
işlem görmüş) 2,49 3,14 3,61 

1905 
Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer 
ekmekçi mamüller, hosti, boş ilaç kapsülü 
mühür güllacı, pirinç 

3,26 3,74 3,60 

4011 Kauçuktan yeni dış lastikler 1,78 2,14 3,51 

Genel Toplam 1058,28 939,95 952,48 

Kaynak: TUİK 

Kanada’dan ithalatımıza bakıldığında ise, ülkemizin genel ithalat yapısına paralel bir 
yapı gözlemlenmekte olup, genellikle hammadde ve yarı mamul ürünler ön plana 
çıkmaktadır. Türkiye’nin Kanada’dan ithalatının yaklaşık %80’i sanayi, yaklaşık 
%18’i ise tarım ürünlerinden oluşmaktadır. Türkiye’nin Kanada’dan ithalatında kuru 
baklagiller, helikopterler, uydular, uzay araçları, taşkömürü, buğday ve mahlut, 
işlenmemiş alüminyum, gazete kağıdı, demir-çelik hurda ve döküntüleri, demir 
cevher ve konsantreleri, soya fasulyesi, ferro alyajlar, işlenmemiş nikel, toprak, 
maden, cevher kazıma, taşıma, ayırma, seçme makinaları, altın, petrol yağları ve 
bitümenli minerallerden elde edilen yağlar, telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer 
bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar, demir cevheri gibi genel 
itibariyle hammaddeler yer almaktadır. 

Türkiye’nin Kanada’dan İthalatında Başlıca Ürünler (Milyon Dolar) 



GTİP ÜRÜN ADI 2012 2013 2014 

0713 Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri 
ikiye ayrılmış) 92,43 132,02 204,97 

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

23,68 106,52 169,64 

7204 Dökme demirin, demirin veya çeliğin 
döküntü ve hurdaları 156,95 147,80 104,91 

2701 Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen 
briketler, topak vb. Katı yakıtlar 132,38 62,69 70,54 

7601 İşlenmemiş aluminyum 4,53 8,54 39,16 

4801 Gazete kağıdı (rulo veya tabaka halinde) 41,64 43,57 36,99 

1001 Buğday ve mahlut   93,22 31,69 

4703 Sodalı veya sülfatlı kimyasal odun 
hamuru 26,20 41,53 27,88 

3004 Tedavide veya korunmada kullanılmak 
üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) 18,50 25,94 26,20 

2601 Demir cevherleri ve konsantreleri 77,82 77,90 25,98 

7502 İşlenmemiş nikel 20,52 14,89 18,20 

4802 
Sıvanmamış kağıt ve karton ve her 
boyutta perfore edilmemiş delikli kart ve 
delikli şerit kağıt 

10,08 15,08 16,79 

4401 
Yakmaya mahsus ağaçlar, ince dilimler 
veya yongalar halinde ağaç, talaş, 
döküntü ve artıklar 

48,53 33,99 15,53 

8805 
Hava taşıtlarını fırlatma cihaz-tertibatı, 
iniş cihaz-tertibatı vb cihaz-tertibat; uçuş 
eğitimi cihazları 

3,94 13,15 14,77 

8430 
Toprak, maden, cevher kazıma, taşıma, 
ayırma, seçme makinaları, kazık 
varyoşları, kar küreyici 

0,42 2,51 12,67 

8431 
Özellikle 84.25 ila 84.30 pozisyonlarındaki 
makina ve cihazlar ile birlikte 
kullanılmaya elverişli a 

6,86 18,62 11,63 



7202 Ferro alyajlar 3,09 6,50 9,42 

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

0,32 230,69 8,26 

8908 Sökülecek deniz taşıtları, suda yüzen 
sökülecek diğer araçlar   5,74 6,46 

2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden 
elde edilen yağlar 55,43 6,57 6,24 

3002 İnsan kanı, hayvan kanı, serum, aşı, 
toksin vb. Ürünler 3,83 5,86 6,17 

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

6,12 4,57 6,04 

8483 
Transmisyon milleri, kranklar; yatak 
kovanları ve mil yatakları; dişliler ve 
sistemleri;vidalar;diş 

6,37 6,76 6,02 

3206 Diğer boyayıcı maddeler , lüminofor 
olarak kullanılan inorganik ürünler 5,59 4,07 5,38 

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

3,89 5,46 5,15 

3804 Odun hamurunun imalinden arta kalan 
lesivler (linyo sülfonatlar dahil) 3,58 2,26 4,81 

8411 Turbojetler, turbopropellerler ve diğer 
gaz türbinleri 1,57 2,63 4,71 

8531 
Elektrikli ses veya görüntülü işaret 
cihazları (ziller, sirenler, gösterge 
tabloları, hırsızlık veya 

3,56 5,27 4,68 

0407 Kuş ve kümes hayvanlarının kabuklu 
yumurtaları 5,53 6,44 4,63 

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

1,97 3,03 4,46 

8543 Kendine has fonksiyonlu diğer elektrikli 
makina ve cihazlar 4,64 2,73 4,34 



1201 Soya fasulyesi   16,15 4,34 

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

2,20 3,55 4,33 

4804 
Birincil elyaf (kraft) kağıt ve kartonları 
(kuşe edilmemiş, sıvanmamış, rulo veya 
tabaka halinde) 

2,71 3,39 4,15 

9018 Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve 
veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar 4,13 4,66 4,13 

4810 
Bir veya iki yüzü kaolin (çin kili) veya 
diğer inorganik maddeler ile sıvanmış 
kağıt ve kartonlar 

5,03 6,15 3,94 

8803 88.01 ve 88.02 pozisyonlarındaki hava 
taşıtlarının aksam ve parçaları 2,28 1,68 3,93 

3006 Tarifenin başka yerinde yer almayan 
eczacılık eşyası ve müstahzarları 2,66 2,62 3,73 

7326 Demir veya çelikten diğer eşya: 0,94 1,43 3,56 

9030 
Osiloskop, spektrum analizörleri vb 
cihazlar; alfa, beta, gama, x-ışını, kozmik 
ve diğer ışınları öl 

1,56 2,30 3,53 

Genel Toplam 953,72 1356,56 1107,27 

Kaynak: TUİK 

İki Ülke Arasında Ticaretin Altyapısını Oluşturan Anlaşma ve 
Protokoller 

14 Temmuz 2009 tarihinde imzalanan Türkiye-Kanada arasında “Çifte 
Vergilendirmenin Önlenmesi ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması”, 4 
Mayıs 2011 tarihinde, bu Anlaşmanın vergi yükümlülüklerine ilişkin hükümleri 
bakımından ise 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Birincisi 16-17 Şubat 2010 tarihlerinde Ottava’da; ikincisi ise 5-7 Ekim 2010 
tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen Türkiye ile Kanada arasında bir Serbest 
Ticaret Anlaşması imzalanmasına yönelik müzakerelerin başlatılmasına yönelik 
karşılıklı görüş alışverişi teknik düzeyde devam etmektedir. 

Anlaşma İmza Tarihi 

Tekstil Ticareti Alanında İşbirliğini Öngören Mutabakat Zaptı 27.06.1995 

Yüksek Düzeyli Ticari ve Ekonomik İstişarelere İlişkin 10.04.1996 



Mutabakat Zaptı 

Enerji Alanında İkili İşbirliği ile İlgili Mutabakat Zaptı 11.09.1998 

Yüksek Düzeyli İstişareler I. Toplantısı Zaptı 24.09.1998 

Yüksek Düzeyli İstişareler II. Toplantısı Zaptı 22.06.2000 

Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi 14.07.2009 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı 

Yukarıda sayılan Anlaşma ve Protokollerin yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), 
Kanada İmalatçılar ve İhracatçılar Birliği (Canadian Manufacturers & Exporters-
CME) ile birlikte 2002 yılında Türkiye-Kanada İş Konseyi’ni kurmuştur. 

Türkiye-Kanada Yatırım İlişkileri 

Türkiye ile Kanada arasındaki yatırım ilişkilerinin dinamik tarafını Kanadalı 
firmaların Türkiye’de gerçekleştirdikleri yatırımlar oluşturmaktadır. Türk 
firmalarının Kanada’daki faaliyetleri ise oldukça sınırlı düzeydedir. 

Türk işadamlarının Kanada’da yaptıkları yatırımlar çoğunlukla Kanada’ya yerleşmiş 
ve vatandaşlık kazanmış kişilerin kurdukları veya ortak oldukları Kanadalı firmalar 
olduğu için, ülkemize sermaye transferi sağlamamaktadır. 

İki Ülke Arasında Ticarette Yaşanan Sorunlar 

Navlun ve sigorta giderlerinin yüksek olması bazı ürünlerin ülkemizden Kanada’ya 
sevkiyatını olumsuz etkilemekte, bu ürünlerin ABD üzerinden Kanada’ya girişine 
yol açmaktadır. Ülkemiz menşeli ürünler, Kanada pazarında dış ticaret 
istatistiklerine yansıyandan daha fazla yer almaktadır. 

Kanadalı ithalatçıların yaşadıkları en önemli sorun ihracatçılarımız ile temas 
kuramama, taleplerinin zamanında ve istenilen özelliklerde karşılanmaması ve dil 
problemidir. 

Ülkede standartlar ile etiketleme ve paketleme konusundaki düzenlemelerin farklı 
oluşu, Avrupa’ya dönük ihracat yapan ve Avrupa uygulamalarına alışık olan 
ihracatçı firmalarımız bakımından zorluk teşkil etmektedir. Bu konudaki ihmal, 
ihracatçılarımız açısından ciddi zararlarla sonuçlanmaktadır. 

Yatırımcılarımız açısından Kanada yüksek vergi oranları nedeniyle çok cazip 
gelmemektedir. Merkezi hükümet yanında federal hükümetlerin de ayrıca tahsil 
ettiği vergiler toplam vergi yükünü ağırlaştırmaktadır. 

 

 

 

 



PAZAR İLE İLGİLİ BİLGİLER 
Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları 

Ülkede federal düzeyde fikri mülkiyet ile ilgili olarak yasal yetkili kuruluşu Kanada 
Fikri Mülkiyet Ofisi (CIPO) olmakla beraber çeşitli bölgesel ve eyalet bazında 
düzenlemeler de söz konusu olabilmektedir.  

Patentlerle ilgili Paris Konvansiyonu’nun yanı sıra Patent İşbirliği Anlaşması’na da 
taraf olan Kanada’da patent uygulamaları Patent Kanunu (Patent Act) ile 
düzenlenmektedir. Diğer pek çok ülkede olduğu gibi Kanada’da da ilk başvuru 
sahibinin hakları korunmaktadır. Patent süresi 20 yıldır. 

Ülkede ticari markalar ile ilgili hususlar Ticari Marka Kanunu ve Ticari Marka 
Yönetmeliği ile düzenlenmektedir. Markalar hemen ya da gelecekte kullanım 
amacıyla tescillenebilmektedir. Yaklaşık 12-15 ay arasında süren tescil işlemleri ile 
ticari markalar 15 yıl süre ile korunmakta, istenirse 15 yılın sonunda bu süre 15 yıl 
daha uzatılabilmektedir. 

Fikri mülkiyet hakları ile ilgili olarak Berne Konvansiyonu’na da taraf olan ülke aynı 
zamanda Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WAIPO) üyesidir. 

Dağıtım Kanalları 

Kanada ticari hayatında özellikle Ortadoğu kökenli Kanada vatandaşı olan aracıların 
etkinliği göze çarpmaktadır. Dağıtım kanallarını da ellerinde bulunduran bu 
aracıların, ürünlerin pazarlanması bakımından sağladığı imkanların 
değerlendirilmesinde yarar bulunmaktadır. 

Marka ve ürünlerini yeterince tanıtan ihracatçıların doğrudan alıcılara ulaşabilmeleri 
en sağlıklı adım olacaktır. Aracılardan kaynaklanan problemlerden ihracatçılarımız 
olumsuz şekilde etkilenebilmektedir. 

Kanada pazarında faaliyet gösteren firmalara ait detaylı sektörel bilgilere 
(http://strategis.ic.gc.ca/app/ccc/search/cccBasicSearch.do?language=eng&portal=
1) adresli web sitesinden ulaşılabilmektedir. 

Kanada’da mortgage ve kira giderleri hariç perakende harcamalar, aile bütçelerinin 
yaklaşık %50-55’ini oluşturması itibariyle perakendecilik sektörünün oldukça 
gelişmiş durumda olduğu görülmektedir. Perakende satışları GSYİH’nin yaklaşık 
%25’ini oluşturmaktadır. Tüketim harcamaları içerisinde perakende pazarında mal 
ve hizmetlere yapılanlar en büyük payı teşkil etmektedir. 

Son yıllarda perakende pazarında ortaya çıkan en büyük değişim teknolojik 
ilerlemedir. Perakende piyasasında teknoloji her geçen gün daha fazla kullanılmakta, 
internet mal ve hizmet satın alınmasında ve ödemelerde önemli bir yer tutmaktadır. 
Kanada’da perakende satışların en fazla olduğu eyaletler, nüfus ile de orantılı olarak 
Ontario ve Quebec eyaletleridir. 

Büyük perakendeciler arasındaki birleşmelerin de neticesiyle ülkede halen üç büyük 
gıda perakende zinciri faaliyet göstermektedir. Bunlar Loblaw (1577 anakent), Sobeys 
(1705 market) ve Metro (1628 market) marketleridir. 



Gıda perakende pazarında dikkat çeken bir başka gelişme de gıda dışı satışları 
bulunan zincirlerin ürün portföylerine gıda ürünlerini de dahil etmeye başlamış 
olmalarıdır. 

Süpermarketler Kanadalı tüketiciler tarafından en çok tercih edilen birimler olup, 
yılda ortalama olarak her Kanadalı tüketici yaklaşık 100 defa süpermarkete 
gitmektedir. Büyük hipermarketlere gerçekleşen ziyaret sayısı da yılda 22,5 olarak 
gerçekleşmektedir. 

Kanada’da yaklaşık 29.000 adet civarı küçük market mevcut olup, bazıları belirli 
bölgelerde yoğunlaşmış iken, bazıları ulusal düzeyde faaliyet göstermektedir. Küçük 
market segmentinin önümüzdeki dönemde daha da büyümesi beklenmektedir. Yine 
marketlerde sunulan ürünlerde çeşitlilik artırılmaya çalışılmakta olup, tüketicilerin 
daha sık buradan alışveriş yapmaları için çeşitli faaliyetler yürütülmektedir. 

Tüketici Tercihleri 

2013 yılı itibariyle Kanada nüfusunun yaklaşık 34,9 milyon kişi olduğu tahmin 
edilmekte olup, bu nüfus yılda ortalama olarak %1 büyümektedir. Yüksek gelir ve 
eğitim düzeyine sahip yaşlı insanların sayısının toplam nüfus içinde artması (%30 
civarı), bu kesimin tüketici tercihlerinde baskın etkisini ortaya çıkarmaktadır. Bu yaş 
grubuna yönelik ürünler sağlık yönünden vurgulanmakta, daha küçük porsiyonlar 
halinde üretilmekte, kolayca açılır ve etiket bilgileri kolay okunur halde satışa 
sunulmaktadır. 

Ülkenin gıda tüketim yapısı incelendiğinde, bir bütün olarak daha sağlıklı ve lezzetli 
olarak değerlendirilen gıda tüketiminde artış olduğu görülmektedir. Bu çerçevede 
taze ürünlere yönelik talebin arttığı ve zeytinyağı dışında yağ tüketiminde önemli bir 
düşüş olduğu görülmektedir. 

Kanada’da gıda tüketimi kolay hazırlanabilirlik, sağlıklı olması, lezzet ve fiyat 
kriterleri çerçevesinde şekillenmektedir. Tüketicilerin kişisel tercihleri çerçevesinde 
zaman zaman ürünlerde bir veya birkaç unsur alım kararında etkili olup, tüketiciler 
kendi yaşam tarzlarını en iyi ifade ettiğini düşündükleri ürünlere yönelmektedir. 
Özellikle gıda tüketim tercihlerinde demografik veriler ve yaşam tarzı önemli olup, 
Kanada’da demografik, kültürel ve ekonomik farklılıkların çoğalmasıyla tüketim 
eğilimleri de daha karmaşık hale gelmektedir. Farklı ülke ve kıtalardan göçmenlerin 
bu ülkeye yerleşmesiyle etnik köken, yaşam tarzı ve damak tatları da mevcut kültüre 
eklenmiştir. Bu yüzden bu pazarı anlamak ve bu çerçevede ürün sunabilmek, başarılı 
olabilmek için önemli bir adım olarak düşünülmektedir. 

Ülkede giderek daha fazla kadının çalışma hayatına girmesi nedeniyle zaman, 
tüketici tercihlerini belirleyen önemli bir faktör olarak ortaya çıkmıştır. Tüketim 
mallarının hızlı erişilebilir, kolay hazırlanabilir ve pratik biçimlerde sunulması tercih 
sebebi olmaktadır. 

Ülkedeki eğitimli sofistike tüketicilerin yüksek fiyatlı, kaliteli, markalı ve prestijli 
ürünlere yönelik bir talebi bulunurken düşük gelire sahip tüketicilerin de fiyata 
duyarlı olduğu unutulmamalıdır.  

Ambalaj, Paketleme ve Etiketleme 



Tüm sanayileşmiş ülkelerde olduğu gibi Kanada’da da ticari tanımlama 
uygulamaları malın kalitesi kadar önem kazanmış bulunmaktadır. Etiketleme başta 
olmak üzere, ürünlere göre değişen ve kimi zaman ayrıntılı olarak belirlenmiş ticari 
tanımlamalar ülke pazara girişte üzerinde durulması gereken önemli bir alandır. 

Doğrudan tüketime yönelmiş ürünlere ilişkin getirilmiş olan bu düzenlemeler, gıda 
ürünleri ve gıda dışı tüketim ürünleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Gıda ürünlerinin 
etiketlenmesi konusundaki düzenleme Gıda ve İlaç Kanunu (Food and Drugs Act) ile 
düzenlenmiş olup, besin değerlerinin paketler üzerinde gösterilmesi zorunluluğu 
getirilmiştir. 

Gıda dışı ürünler, Tüketici Paketleme ve Etiketleme Kanunu (Consumer Packaging 
and Labelling Act) ve Tüketici Paketleme ve Etiketleme Yönetmeliği (Consumer 
Packaging and Labelling Regulations) ile düzenlenmiştir. Tüketicilerin satın aldıkları 
ürüne ilişkin doğru ve anlamlı bilgilere ulaşabilmesi amacıyla yapılan düzenlemeler, 
ürünün adı, net miktarı, satıcının adı ve nereden ithal edildiği gibi bilgilerin etiket 
üzerinde bulunmasını zorunlu kılmaktadır. 

Diğer taraftan tekstil ürünleri için Tekstil Etiketleme Kanunu (The Textile Labelling 
Act), değerli madenler için ise Değerli Madenler İşaretleme Kanunu (The Precious 
Metals Marking Act) ile düzenlemeler getirilmiştir. Ancak aynı zamanda federal 
düzeyde getirilmiş bir takım düzenlemelerin bulunması halinde, ayrıca o 
gerekliliklerin de karşılanması gerekmektedir.  

Ulaştırma ve Taşımacılık Maliyetleri 

Türkiye-Kanada arasındaki denizyolu taşımacılığında, 40 tonluk konteynerlerin 
fiyatları, 5 000 – 6 000 Dolar arasında değişmektedir. Ancak ekonomik kriz 
zamanlarında bu fiyatların zaman zaman 2 500–3 000 Dolara kadar gerileyebildiği 
gözlemlenmektedir. Denizyolu taşımacılığında teslim süresi yaklaşık 25-26 gün 
arasında değişmektedir.  

Diğer taraftan 7-14 tonluk konteynerlerin uçak kargo yoluyla taşımasında ise 
ortalama 5 000- 6 000 Dolar arasında değişen ücretler uygulanmaktadır. 

Ülkeye kargo aracılığı ile gönderimlerde ulaşım süresi 1-2 gün olup, dosyalara 15-20, 
paketlere 25-50, kolilere ise büyüklüğüne bağlı olarak 25 ile 250 Euro arasında 
değişen fiyatlar uygulanmaktadır. 

 



 

 



GENEL BİLGİLER 
Coğrafi Konum 

Kıta Avrupa’sının kuzeybatısında yer alan Britanya Adaları 244.100 km2’lik bir 
yüzölçümüne sahip bulunmaktadır. Bu adaların en büyüğü Büyük Britanya, ikinci 
en büyüğü ise Büyük Britanya adasının batısında bulunan ve üzerinde Kuzey İrlanda 
ve İrlanda Cumhuriyeti’nin yer aldığı adadır. 

Ana adanın kuzeyinde bulunan İskoçya’nın batısında Hebrides takımada topluluğu 
yer alırken İskoçya’nın kuzeydoğusunda Orkney ve Shetland adaları 
sıralanmaktadır. Bütün bu adalar İngiltere’ye bağlıdır. Ancak, İngiltere ile Fransa 
arasında yer alan Channel Adaları ile İrlanda Denizindeki Isle of Man adası, 
uluslararası ilişkiler ve güvenlik bakımından Birleşik Krallığa bağlı bulunmaktadır. 

Birleşik Krallık’ın 244 100 kilometrekarelik yüzölçümünün 130 400 kilometrekarelik 
kısmı İngiltere’ye aitken İskoçya 78 800, Galler 20 800 ve Kuzey İrlanda 14 100 
kilometrekarelik alanı kapsamaktadır. 

Başkenti Londra (7,8 milyon) olan ülkenin diğer önemli şehirleri Birmingham (1 
milyon), Leeds (799.000), Glasgow (593.000) ve Sheffield (556.000)’dır. Ülke 
topraklarının yaklaşık %71’lik kısmı ekilmeye müsait alan ve çayırlardan, %10’luk 
kısmı ormanlık alanlardan %19’luk kısmı ise şehirlerden oluşmaktadır. 

Siyasi ve İdari Yapı 

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’dan oluşan Birleşik Krallık, Meşruti 
Monarşi ve Parlementer Demokrasi ile yönetilen bir ülke olup, anayasa adı altında 
düzenlenmiş tek bir anayasa metni bulunmamakta, bunun yerine ülke, anayasa 
gücündeki yazılı mevzuat, yıllar itibariyle oluşan içtihatlarla örf ve adet hukuku ile 
uluslararası sözleşme hükümlerine dayalı olarak yönetilmektedir. Anayasa 
niteliğindeki anılan mevzuat Meclis tarafından çıkarılan yeni kanunlar ve 
anlaşmalarla değiştirilebilmektedir.  

Devlet Başkanı Kraliçe II.Elizabeth’dir. 2015 yılı Mayıs ayında yapılan seçimler 
neticesinde Muhafazakar Parti hükümeti kurmuştur. Muhafazakar Parti lideri David 
Cameron Başbakan olarak görev yapmaktadır.   

İngiltere Parlamentosu Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası’ndan oluşmaktadır. 
Toplam 645 üyesi bulunan Avam Kamarası’nın üyeleri beş yılda bir yapılan 
seçimlerle belirlenmektedir. 

İşçi Partisi çoğunluk hükümeti tarafından gerçekleştirilen reformlarla soydan geçme 
asilzadelerin Lordlar Kamarasına katılma hakları sona erdirilmiş, vasiyet yoluyla 
devredilen Lordluk unvanı (hereditary peer) feshedilmiştir. 

Diğer taraftan, Blair hükümeti tarafından hayata geçirilen ayrı bir reformla, Galler, 
İskoçya ve Kuzey İrlanda’ya merkezden bir dizi yetki devri anlamı taşıyan 
değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 1997 yılında Galler ve İskoçya’da 
yapılan referandumla, Merkezi Hükümetin ekonomi ve para politikası, dış politika, 
savunma ve ulusal güvenlik dışında kalan, eğitimden sağlığa, adalet hizmetlerinden 



ulaşım ve tarım politikalarına kadar bir dizi yetki 6 Mayıs 1999 tarihinde İskoçya 
Parlamentosu ve Galler Assamblesine aktarılmıştır. 

1998 yılında imzalanan ‘The Good Friday Agreement’ adıyla bilinen anlaşmanın 
Kuzey İrlanda’da yapılan referandum sonucunda onaylanması ile yapılan seçimler 
sonucunda oluşturulan Kuzey İrlanda Assamblesi ise Aralık 1999 itibariyle 
çalışmalarına başlamıştır 

Nüfus Yapısı 

2014 yılı tahminlerine göre İngiltere’nin nüfusu 64,5 milyon kişidir. İngiltere, Birleşik 
Krallığın nüfusunun % 84’ünü oluştururken, İskoçya % 8,3, Galler % 4,8 ve Kuzey 
İrlanda % 2,9 paya sahiptir. 2018 yılında Birleşik Krallığın nüfusu 65,7 milyon kişiye 
ulaşması beklenmektedir. Düşük doğum oranları ve artan yaşam beklentisine bağlı 
olarak ülke nüfusu giderek yaşlanmaktadır. 2013 yılı verilerine göre, ülkede nüfusun 
%16’sını 65 yaş üstü nüfus oluştururken, 16 yaş altı nüfusun toplam nüfusa oranı ise 
%17,6’dır. Diğer Batı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi İngiltere’nin de gelecek 10 
yıllık dönemde emekli nüfusun çalışan nüfus üzerinde yarattığı yük ile karşı karşıya 
gelmesi beklenmektedir. 2018 itibariyle 65 yaş üstünün toplam nüfusa oranının % 
18,6 olacağı tahmin edilmektedir. 

Özellikle son yıllarda İngiltere’deki nüfus artışının arkasında yatan önemli 
nedenlerden biri de ülkeye yönelik göçün artması olmuştur. 1990’lara kadar nüfus 
artışı daha çok doğal nedenlerden (doğum, ölüm sayısı) kaynaklanırken, 1990’ların 
ortalarından itibaren nüfus artışı net göçmen sayısındaki artıştan etkilenmeye 
başlamıştır. 

Ülkeye yönelik iltica talepleri özellikle 1990’lı yılların sonunda artış göstermiştir. 
Diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi ülkeye artan göç medya ve nüfusun büyük bir 
kısmı tarafından hoş karşılanmamaktadır. 

İngiltere’nin nüfusu Birleşik Krallık nüfusunun yaklaşık %84’lük kısmını 
oluşturmaktadır. Nüfusta en büyük artış, bölgenin ekonomik dinamizmine de 
paralel olarak güney doğu İngiltere’de gerçekleşmiştir. 

Birleşik Krallık nüfusu büyük ölçüde kentlerde yoğunlaşmaktadır. Nüfusun %90’ı 
kentlerde yaşamaktadır. Son 20 yıl içinde Londra nüfusu %5 oranında artış 
göstermiştir. Buna karşılık Liverpool nüfusunun %15, Manchester nüfusunun %15,1 
oranında azalmasına bağlı olarak Kuzey İngiltere nüfusunda azalma gerçekleşmiştir. 

Doğal Kaynaklar ve Çevre 

Ilımlı bir deniz iklimine sahip olan Birleşik Krallık’ta, Kuzey İskoçya’nın dağlık 
alanları, Galler ve İngiltere’nin bazı kuzey bölgeleri dışında kalan tüm bölge 
toprakları, tarım ve hayvancılık için elverişlidir. Bununla beraber, Doğu Anglia 
haricindeki arazilerin engebeli olması, büyük ölçekli geniş tarımsal üretime izin 
vermemektedir. Geçtiğimiz yüzyıllar içinde ülkede tarımsal üretim yaygınlaştıkça, 
yaprak döken ağaçlardan oluşan ormanlık araziler giderek azalmıştır. 

Birleşik Krallık, zengin petrol, doğal gaz ve kömür kaynakları ile AB içinde en fazla 
enerji kaynağına sahip ülke konumundadır. Diğer taraftan üretim 1990’lardan 
itibaren giderek azalmıştır, yerel talebi karşılayamamaktadır. Ülke giderek artan 



oranda ithalata bağımlı hale geldiği için yükselen global enerji fiyatları ekonomi için 
risk oluşturmaktadır.  1980’li yıllar boyunca enerji bakımından kendi kendine yeterli 
olan ülke günümüzde net enerji ithalatçısı haline gelmiştir. Ülkenin diğer mineral 
kaynakları son derece sınırlıdır. 

Ülkede enerji ve temel kimyasalların üretimi için kullanılan doğal kaynaklar, kömür, 
petrol ve doğalgazdır. 18. yüzyıldan bu yana tam kapasitede üretim yapılmasına 
rağmen ülkede halen çok zengin kömür rezervleri bulunmaktadır. Ülkede üretilen 
elektriğin üçte ikisi kömür ve doğal gazdan sağlanmaktadır. Bununla beraber, 
İngiltere’de yenilenebilir enerji kullanımı konusuna giderek artan bir önem 
verilmekte olup, hükümet, yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerji oranını 
artırmak yönünde politak geliştimektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının artan 
enerji talebini karşılaması henüz mümkün görünmemekle birlikte kullanım oranı 
giderek artmaktadır. Özellikle rüzgar enerjisi kapasitesi hızla artmıştır. İngiltere 
dünya kıyı rüzgar enerjisi kapasitesi açısından birinci sırada yer almaktadır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GENEL EKONOMİK DURUM 
İngiltere, AB içinde Almanya ve Fransa’dan sonra üçüncü ve dünyada yedinci en 
büyük ekonomidir. İngiltere ekonomisinde GSYİH’nin yaklaşık üçte ikilik kısmı özel 
tüketim kaynaklıdır. Diğer pek çok gelişmiş ülkede olduğu gibi İngiltere’de de 
imalat sanayinin GSYİH’deki payı giderek azalmaktadır. 

İmalat sanayindeki bu durum, kısmen ülkedeki yan sanayi faaliyetlerinin küçülme 
eğilimini de yansıtmaktadır. Geçmişte imalat sanayi firmaları tarafından, kendi 
çalışanları kullanılarak yürütülen pek çok yan sanayi faaliyeti bugün artık hizmetler 
sektörü içinde sınıflandırılmaktadır. Diğer taraftan, bu durum aynı zamanda tekstil 
gibi geleneksel bazı sanayi sektörlerinin,  maliyetlerin düşük olduğu ülkelerden 
gelen ithal ürünlerle rekabet edemeyerek küçüldüğünün göstergesi olarak da kabul 
edilmektedir. Ayrıca, ihracata yönelik imalat sanayi, 1990’lı yılların sonlarından 
itibaren güçlü bir döviz kuru ile de baş etmek zorunda kalmıştır. Diğer taraftan 
kişiler refah düzeylerinin artışına bağlı olarak gelirlerinin daha büyük kısmını 
hizmetlere harcamaya başlamışlardır. 

Diğer taraftan hizmetler sektörünün önemi artmış, sektör İngiltere GSYİH’sinin 
yaklaşık dörtte üçünü oluşturur hale gelmiştir. 2014 yılı itibarıyla hizmet sektörü 
ülke GSYİH’sinin %78,9’unu oluşturmaktadır. Londra’nın dünya finans sektöründeki 
geleneksel önemine de bağlı olarak finans sektörü GSYİH’nin yaklaşık % 10’luk, 
vergi gelirlerinin ise % 11’lik kısmını oluşturmaktadır. Ayrıca finans ve finans 
sektörüne bağlı olarak gelişen profesyonel hizmetler sektörünün ülkede 2 milyonun 
kişinin üzerinde istihdam yaratmaktadır. GSYİH’nin yaklaşık % 4’ünü oluşturan 
telekomünikasyon sektörü 90’ların ortalarından itibaren hızla 
büyümüştür.  İngiltere’nin evlerin yeniden yapımı ile ilgili yasal düzenlemeleri de 
inşaat sektörünün GSYİH’dakı payını % 6’ya yükseltmiştir. 

Ekonomik Performans 

1992’den beri sürekli büyüyen İngiliz ekonomisinde 1997-2004 yılları arasında özel 
tüketim GSYİH’da yaşanan büyümeden daha yüksek oranda artmıştır. Bu da hane 
halkı borçlarının artmasına neden olmuştur. Borç/gelir oranı 2007 yılında 
1980’lerden beri en yüksek seviyesine ulaşmıştır, bu durum da piyasanın faizlerdeki 
değişikliklere daha hassas hale gelmesine yol açmıştır. Bunlara ek olarak dünyada da 
kriz yaşanması İngiltere’nin ekonomisini oldukça olumsuz yönde etkilemiştir. 2009 
yılında GSYİH % 4,9 oranında daralmıştır, söz konusu oran II.Dünya Savaşı’ndan 
beri ülke ekonomisinde yaşanan en  büyük gerilemedir.  2010 yılında ülke ekonomisi 
% 1,3 oranında büyüyerek resesyondan çıkmıştır.  2014 yılında % 3 oranında 
büyüyen ekonominin 2015 yılı için büyüme oranı tahmini % 2,5’tir. 2014 yılı itibariyle 
ülkenin GSYİH'sı 2.950 milyar dolardır. 

Ekonomi Politikaları 

İngiltere ekonomisi özellikle 2014 yılı ortalarından itibaren petrol fiyatlarındaki 
gerileme nedeniyle iyileşme sürecine girmiş olsa da halen orta vadede gelişimi 
açısından ihtiyatlı bir yaklaşım gerektirmektedir. Ülke ekonomisindeki yapısal 
sorunların devam ettiği görülmektedir. 



İngiltere’de son yıllardaki temel ekonomi politikaları bütçe açığını azaltmak üzere 
hazırlanan mali sıkılaştırma programlarına dayanmaktadır. Bütçe açığı konusunda 
beklenenden daha yavaş bir şekilde azalma yaşanmıştır. Diğer taraftan hükümet 
kamu politikaları alanında da baskı ile karşılaşmaktadır. Bunlardan bir tanesi 
verimlilik oranında yaşanan gerilemedir. Bu konuya yeterli önemin verilmediği 
konusu gündemdedir. Hükümet verimlilik alanında sıkıntı olduğunu kabul etmekte 
fakat gelişimi için gerekli önlemleri henüz almamıştır. 

Ekonomide Geleceğe Yönelik Beklentiler 

İngiltere’nin ekonomisi 1992’den ekonomik krizin yaşandığı 2008 yılına kadar her 
çeyrekte büyüme göstermiştir. Buna rağmen bu uzun süreçli büyüme dönemi 
ekonomide makroekonomik açıdan çeşitli dengesizlikler yaratmıştır. Yaşanan kriz 
nedeniyle 2009 yılında reel büyüme  % –4,4 oranında gerçekleşmiştir. Bu oran İngiliz 
ekonomisinde II. Dünya Savaşı’nda beri yaşanan en büyük gerilemedir. Diğer 
taraftan verilen desteklere bağlı olarak ekonomide 2009 yılı sonu itibariyle üretimde 
istikrar tekrar sağlanmış ve ülke ekonomisi resesyondan çıkmıştır. 

2015 yılı itibariyle hane halkı tüketiminin büyümeyi tetikleyen en önemli faktör 
olması beklenirken, yatırımların da olumlu yönde katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. Enerji maliyetlerindeki düşmenin tüketim malları fiyatlarının 
üzerindeki baskıyı azaltması, ücretlerde yaşanan iyileşme ihtimalinin yeni iş 
fırsatlarını geliştirmesi tüketim harcamalarını olumlu yönde etkilemektedir. 2016-19 
yılları arasında hane halkı harcamalarındaki büyümenin % 2,1 olması 
beklenmektedir. Büyümeyi olumlu yönde etkilemesi beklenen yatırım 
harcamalarının ise 2015- 19 yılları arasında % 4,1 oranında artacağı tahmin 
edilmektedir. 

Enflasyon 

Düşük enerji maliyetleri enflasyon oranını etkileyen temel faktör durumundadır. EIU 
verilerine göre 2014 yılında % 1,5 olarak gerçekleşen enflasyon oranının 2015 yılı için 
ise beklenti düzeyi % 0,2’dir. 2016 yılında ise % 1,5 olacağı tahmin edilmektedir. 

Döviz Politikaları 

Sterling 2007 ortası ile Aralık 2008 arasında değerinin yaklaşık dörtte birini 
kaybetmiştir. O dönemden beri para birimi biraz değer kazanmış olmasına rağmen 
halen ekonomideki dengesizliklerden etkilenmektedir. Diğer taraftan Sterling’deki 
değişikliklerden etkilenmeye devam edeceği tahmin edilmektedir. 2015 sonu 
itibariyle  € : £ kuru 1,55 düzeyinde olması beklenmektedir. 
 

 

 

 

 



DIŞ TİCARET 
Dünyada yedinci AB’nde üçüncü büyük ekonomiye sahip İngiltere dünya mal ve 
hizmet ticaretinde de üst sıralarda yer almaktadır. 

1980–1982 yıllarında artan petrol fiyatlarının ihracat gelirlerinde yol açtığı büyük 
artış gibi bazı istisnai haller dışında İngiltere’nin mal ticareti sürekli açık 
vermektedir. Ülke halen gıda, petrol ve petrol ürünleri, motorlu taşıtlar, petrol dışı 
hammaddeler, giyim, ayakkabı, elektrikli makineler, elektriksiz makineler, mobilya 
ve aydınlatma ürünleri  ile motorlu taşıtlar gibi ürünlerde net ithalatçı 
konumundadır. 

Diğer taraftan 2014 yılı itibariyle eczacılık ürünleri, optik ve tıbbi cihazlar, kimyasal 
maddeler, başta viski olmak üzere içecekler, havacılık ve uzay taşıtları aksam ve 
parçaları, demir çelik, bakır, ham deri, teknik teksil sektörlerinde İngiltere net 
ihracatçı bir ülkedir. 

Ülkenin kronik dış ticaret açığı sorunu son yıllarda iyice kötüleşmiş, 1997 yılında 11,9 
milyar Sterlin (19,5 milyar dolar) düzeyinde gerçekleşen dış ticaret açığı 2014 yılı 
itibarıyla 176,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 

2014 yılında ülkenin ihracatında elektriksiz makineler, mineral yakıtlar, otomobil, 
elektrikli makineler, ilaç, değerli taşlar, optik ve tıbbi cihazlar önemli yer 
tutmaktadır. 

İngiltere’nin İhracatında Başlıca Ürünler  (milyar $) 

GTİP ÜRÜN ADI 2012 2013 2014 

8703 Otomobil, steyşın vagonlar, yarış 
arabaları 34,0 38,2 41,1 

7108 Altın (ham, yarı işlenmiş, pudra halinde) 2,3 79,1 37,3 

2709 Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli 
minerallerden elde edilen yağlar) 30,7 29,8 29,5 

3004 Tedavide/korunmada kullanılmak üzere 
hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) 23,2 20,9 23,2 

8411 Turbojetler, turbo-propeller, diğer gaz 
türbinleri 20,1 22,1 21,2 

2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden 
elde edilen yağlar 27,9 26,0 19,9 

8803 Balon, hava gemisi, planör vb. Diğer hava 
taşıtlarının aksam ve parçaları 0,0 0,0 13,8 

2208 Etil alkol, alkollü içkiler ve likör-alkol 8,5 8,4 8,3 



derecesi % 80'den az, tağyir edilmemiş 

3002 İnsan ve hayvan kanı, serum, aşı, toksin 
vb. Ürünler 6,3 7,2 8,1 

8708 Kara taşıtları için aksam, parçaları 6,6 6,5 6,3 

8517 Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar 5,5 6,0 5,9 

2711 Petrol gazları ve diğer gazlı 
hidrokarbonlar 6,1 5,1 4,8 

7110 Platin, paladyum, rodyum, iridyum, 
osmiyum, rutenyum (ham, pudra vb.) 4,5 3,7 4,5 

8471 Otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri 3,9 4,1 4,3 

7113 Kıymetli metaller ve kaplamalarından 
mücevherci eşyası 5,3 4,4 4,3 

8408 Dizel, yarı dizel motorlar (hava basıncı ile 
ateşlenen, pistonlu) 4,1 3,7 4,0 

9701 Tamamen elle yapılmış tablo/resim ve 
kolajlar, vb. Dekoratif pano 4,7 4,1 3,8 

8481 Muslukçu, borucu eşyası-basınç 
düşürücü, termostatik valf dahil 3,7 3,6 3,7 

8802 Diğer hava taşıtları, uzay araçları 0,0 0,0 3,0 

7204 Demir/çelik döküntü ve hurdaları, 
bunların külçeleri 3,3 2,9 2,8 

4901 Kitap, broşür, risale vb. Matbua 2,7 2,7 2,8 

8407 Alternatif-rotatif kıvılcım ateşlemeli, içten 
yanmalı motorlar 1,7 3,1 2,8 

8421 Santrifüjle çalışan kurutma, filtre, arıtma 
cihazları 2,2 2,4 2,7 

8429 Dozerler, greyder, skreyper, ekskavatör, 
küreyici, yükleyici vb. 2,9 2,7 2,7 

9018 Tıp, cerrahi, dişçilik, veterinerlik alet ve 
cihazları 2,4 2,5 2,5 

8523 Ses ve diğer fenomenleri kaydetmek için 
disk, bant, katı hal kalıcı depolama aygı 1,8 1,8 2,4 



8413 Sıvılar için pompalar, sıvı elevatörleri 2,4 2,5 2,3 

8536 Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik 
devresi teçhizatı 2,2 2,2 2,3 

9027 Fiziksel, kimyasal tahlillere mahsus 
cihazlar, mikrotomlar 2,0 2,0 2,1 

3304 Güzellik/makyaj ve cilt bakımı için 
müstahzarları 1,8 2,0 2,1 

8409 İçten yanmalı, pistonlu motorların 
aksam-parçaları 1,8 1,8 2,0 

7106 Gümüş (ham/yarı işlenmiş, pudra 
halinde) 1,4 3,0 1,9 

3822 Laboratuarlarda, teşhiste kullanılan 
karma reaktifler 1,8 1,7 1,9 

8701 Traktörler 2,0 1,9 1,9 

8431 Ağır iş makine ve cihazlarının aksamı, 
parçaları 2,2 2,1 1,9 

8479 Kendine özgü fonksiyonlu makine ve 
cihazlar 1,7 1,7 1,9 

8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 3,0 2,3 1,9 

7207 Demir/alaşımsız çelikten yarı mamuller 1,1 1,7 1,8 

8473 Yazı, hesap, muhasebe, bilgi işlem, büro 
için diğer makine ve cihazların aksamı 1,6 1,7 1,8 

8443 Matbaacılığa mahsus baskı makineleri, 
yardımcı makineler 1,8 1,9 1,7 

  Diğer 240,3 228,4 212,8 

  TOPLAM 481,2 548,0 506,1 

Kaynak: ITC- Trade Map 

İngiltere’nin ithalatında en büyük değer oluşturan maddeler mineral yakıtlar, 
elektriksiz makineler, otomotiv ana ve yan sanayi ve eczacılık ürünleridir. 

İngiltere’nin İthalatında Başlıca Ürünler  (milyar $) 

GTİP ÜRÜN ADI 2012 2013 2014 



8703 Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları 34,5 38,8 45,5 

2709 Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli 
minerallerden elde edilen yağlar) 47,9 40,1 35,9 

2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden 
elde edilen yağlar 28,1 27,6 25,4 

3004 Tedavide/korunmada kullanılmak üzere 
hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) 16,5 17,6 20,9 

7108 Altın (ham, yarı işlenmiş, pudra halinde) 5,6 15,2 20,4 

8517 Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar 15,9 17,5 16,5 

8411 Turbojetler, turbo-propeller, diğer gaz 
türbinleri 15,0 16,4 16,2 

8708 Kara taşıtları için aksam, parçaları 14,7 15,4 16,1 

8471 Otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri 14,3 14,4 14,5 

8802 Diğer hava taşıtları, uzay araçları 0,0 0,0 10,7 

2711 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar 12,7 13,5 9,2 

3002 İnsan ve hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. 
Ürünler 7,4 7,6 9,0 

8473 Yazı, hesap, muhasebe, bilgi işlem, büro 
için diğer makine ve cihazların aksamı 2,9 2,9 8,4 

8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 5,3 6,1 7,1 

8803 Balon, hava gemisi, planör vb. Diğer hava 
taşıtlarının aksam ve parçaları 0,0 0,0 5,7 

2204 Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş 
şaraplar dahil)üzüm şırası 4,9 5,0 4,7 

8544 İzole edilmiş tel, kablo; diğer izole edilmiş 
elektrik iletkenleri; fiber optik k 3,8 4,2 4,5 

8528 Televizyon alıcıları, video monitörleri ve 
projektörler 4,6 4,5 4,5 

9403 Diğer mobilyalar vb. Aksam, parçaları 3,8 4,0 4,1 

9018 Tıp, cerrahi, dişçilik, veterinerlik alet ve 
cihazları 3,4 3,6 3,9 



8443 Matbaacılığa mahsus baskı makineleri, 
yardımcı makineler 3,7 3,6 3,8 

8409 İçten yanmalı, pistonlu motorların aksam-
parçaları 3,7 3,8 3,7 

2701 Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen 
briketler, topak vb. Katı yakıtlar 4,9 4,5 3,6 

6204 Kadın/kız çocuk için takım, takım elbise, 
ceket vs. 3,9 3,8 3,5 

8481 Muslukçu, borucu eşyası-basınç düşürücü, 
termostatik valf dahil 3,2 3,6 3,4 

9401 Oturmaya mahsus mobilyalar, aksam-
parçaları 3,1 3,3 3,4 

7110 Platin, paladyum, rodyum, iridyum, 
osmiyum, rutenyum (ham, pudra vb.) 3,9 2,9 3,4 

8408 Dizel, yarı dizel motorlar (hava basıncı ile 
ateşlenen, pistonlu) 3,1 2,9 3,3 

6403 Ayakkabı; yüzü deri, tabanı kauçuk, 
plastik, tabii, suni vb kösele 3,1 3,4 3,2 

7113 Kıymetli metaller ve kaplamalarından 
mücevherci eşyası 4,0 3,9 3,2 

7106 Gümüş (ham/yarı işlenmiş, pudra halinde) 8,6 4,9 3,1 

4011 Kauçuktan yeni dış lastikler 3,0 3,1 2,9 

4202 Deri ve kösele vb. Den seyahat eşyası 2,7 2,9 2,9 

6110 Kazak, süveter, hırka, yelek vb. Eşya 
(örme) 3,0 3,3 2,8 

1602 Konserve; hazırlanmış/et, sakatat/kandan 
müstahzar 2,7 2,6 2,7 

8536 Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik 
devresi teçhizatı 2,5 2,7 2,7 

9503 Diğer oyuncaklar, küçültülmüş modeller, 
bulmacalar 2,4 2,5 2,7 

2933 Sadece azotlu heterosiklik bileşikler 4,3 2,8 2,6 

8541 Diotlar, transistörler vb. Yarı iletkenler, 1,4 1,7 2,6 



piezo elektrik kristaller 

8523 Ses ve diğer fenomenleri kaydetmek için 
disk, bant, katı hal kalıcı depolama aygı 2,6 2,6 2,6 

  Diğer 378,0 338,0 337,4 

  TOPLAM 689,1 657,2 682,5 

Kaynak: Trade Map  

İngiltere’nin İhracatında Başlıca Ülkeler (milyar $) 

ÜLKE 2012 2013 2014 

ABD 64,2 62,8 59,7 

Almanya 52,0 48,0 49,4 

Hollanda 37,8 37,3 37,4 

İsviçre 16,2 71,1 33,6 

Fransa 34,5 35,0 30,0 

İrlanda 25,5 28,4 29,9 

Çin 15,7 18,1 25,9 

Belçika 21,7 21,3 20,9 

İtalya 12,4 13,2 14,3 

İspanya 12,9 13,3 14,1 

Hong Kong 9,1 14,1 11,6 

B.A.E. 8,2 15,6 10,2 

İsveç 8,7 8,7 8,8 

Japonya 7,3 7,0 7,0 

G.Kore 7,2 7,5 6,6 

Kanada 7,7 7,1 6,3 

Sudi Arabistan 5,2 6,6 6,2 

Polonya 5,1 5,7 6,2 



Hindistan 7,2 8,0 6,1 

Singapur 6,9 6,7 6,0 

Türkiye 5,6 6,8 6,0 

Avustralya 7,0 6,3 5,8 

Norveç 5,8 5,5 5,7 

Rusya Federasyonu 8,7 8,1 5,5 

Danimarka 4,0 4,6 4,6 

G. Afrika Cum. 5,5 4,1 3,7 

Brezilya 4,1 4,0 3,7 

Çek Cum. 2,8 2,9 3,3 

Avusturya 2,3 2,5 2,7 

Finlandiya 2,3 2,4 2,6 

Katar 2,1 2,3 2,6 

Malezya 2,3 2,5 2,4 

Tayland 3,2 3,7 2,3 

Macaristan 1,6 1,9 2,3 

Portekiz 2,1 2,1 2,2 

Nijerya 2,5 2,4 2,1 

Tayvan 1,7 1,9 1,7 

Mısır 1,5 1,5 1,7 

İsrail 2,4 2,2 1,7 

Meksika 1,7 1,7 1,7 

Diğer 46,2 43,2 51,7 

TOPLAM 481,2 548,0 506,1 

Kaynak: ITC- Trade Map 

İngiltere’nin İthalatında  Başlıca Ülkeler (milyar $) 



ÜLKE 2012 2013 2014 

Almanya 83,1 88,8 97,1 

Çin 56,3 57,6 60,5 

ABD 61,3 54,5 53,4 

Hollanda 47,7 53,8 51,0 

Fransa 37,7 40,8 39,6 

Belçika 28,3 31,5 33,8 

İtalya 22,4 24,7 27,1 

Norveç 33,2 25,9 23,9 

İspanya 17,4 19,7 21,1 

İrlanda 19,5 18,5 19,2 

Kanada 18,8 14,9 14,4 

İsveç 14,0 11,6 12,5 

Polonya 11,4 12,3 12,5 

İsviçre 27,6 10,4 11,7 

Japonya 13,8 11,0 10,2 

Türkiye 9,3 9,1 10,0 

Hindistan 9,3 9,7 9,9 

Rusya Federasyonu 15,1 10,6 9,7 

Çek Cum. 6,9 7,2 7,7 

G. Afrika Cum. 9,9 4,7 7,5 

Danimarka 9,0 8,3 7,1 

G.Kore 4,8 4,7 6,0 

Cezayir 3,2 5,3 5,5 

Malezya 2,7 2,6 5,4 

Tayvan 5,6 5,4 5,2 



Avusturya 4,0 4,5 5,1 

Brezilya 5,1 4,5 4,2 

Tayland 3,9 3,8 4,1 

Nijerya 6,0 5,0 4,1 

Macaristan 4,1 4,1 3,9 

Finlandiya 3,3 3,9 3,9 

Vietnam 3,9 4,5 3,8 

Portekiz 2,6 3,0 3,7 

Avustralya 7,1 3,5 3,3 

Hong Kong 4,0 3,1 3,2 

Sudi Arabistan 2,0 3,0 3,1 

Katar 4,4 3,4 3,0 

Slovakya 2,4 2,8 3,0 

Kosta Rika 0,3 0,3 2,7 

Singapur 4,5 2,7 2,7 

Diğer 63,3 61,2 66,8 

TOPLAM 689,1 657,2 682,5 

Kaynak: ITC- Trade Map 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIŞ TİCARET POLİTİKASI 
Bir Avrupa Birliği üyesi olan İngiltere tarafından, AB üyesi olmayan ülkelere karşı 
Topluluğun Ortak Gümrük Tarifesi uygulanmaktadır 

Türkiye-AB Gümrük Birliği Anlaşması çerçevesinde, Türkiye’ye karşı sanayi 
ürünlerinde gümrük vergisi uygulanmamakta, işlenmiş tarım ürünlerinde Tarım 
Payı (miktar üzerinden uygulanan ve Ortak Tarım Politikasından kaynaklanan bir 
koruma aracıdır) üzerinden ve Gümrük Birliği kapsamında bulunmayan işlenmemiş 
tarım ürünleri için ise OTP çerçevesinde tespit edilen spesifik vergiler 
uygulanmaktadır. 

 İngiltere dahil tüm AB üyesi ülkeler için geçerli gümrük vergisi, KDV oranı, varsa 
istihsal vergisi, ithalat aşamasında gerekli olabilecek belgeler ve ürünün tabi olduğu 
mevzuat hakkında detaylı bilgilere AB Komisyonu’nun TARIC sayfası 
(http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=EN ) ile Export 
Help Desk (http://exporthelp.europa.eu/ ) sayfalarından erişilmesi mümkündür. 

Vergi Oranları 

Ülkede faaliyet göstermekte olan ticari şirketlerin ödemekle yükümlü olduğu 
kurumlar vergisi oranı % 20’dir. 

Diğer taraftan, gelir vergisi oranları da üç dilim üzerinden hesaplanmaktadır. Buna 
göre, 0- 31.785 Sterlin arası %20, 31.786-150.000 Sterlin arası %40 ve 150.000 Sterlin ve 
üzeri için %45 gelir vergisi alınmaktadır. Vergi uygulamasında yaşa göre değişen 
bazı indirimler de bulunmaktadır. 

Ülkede, uygulanmakta olan standart katma değer vergisi (KDV) oranı %20’dir.  Pek 
çok gıda ürünü, toplu taşıma ve ihracat için KDV uygulanmazken bazı enerji ve yakıt 
ürünlerine %5 oranında KDV uygulanmaktadır. Diğer taraftan, sigortacılık, eğitim, 
finans ve sağlık hizmetleri KDV’den muaftır. 

Standartlar ve Tarife Dışı Engeller 

İngiltere’deki standardlar ile ilgili olarak İngiliz Standardlar Enstitüsü 
(http://www.bsigroup.com )’ nden bilgi alabilirsiniz.  

İngiltere, ithal ürünlerde AB teknik mevzuatını uygulamaktadır. AB teknik 
mevzuatına göre, ürünler AB pazarına girişte tüketici sağlığı ve güvenliği ile çevre 
korunmasına ilişkin olarak teste tabi tutularak sertifikasyonları yapılmaktadır. 

Avrupa Birliği ürünlerin serbest dolaşımını uyumlaştırmak amacıyla CE işaretini 
kullanmaktadır. CE işareti üreticinin ürününün Avrupa direktiflerine uygun olarak 
üretilmiş olduğunun beyanıdır. Bu beyan tüketici tarafından teknik belgeler ile 
desteklenmelidir. AB mevzuatı gereğince, birçok makine, ekipman, elektrikli alet, 
oyuncak vb. ürünün İngiltere’ye ihracatı için üzerinde CE işareti bulunması 
zorunludur. AB pazarına ithal edilen ürünlerin CE işaretli olmasından ithalatçı 
sorumludur, diğer bir deyişle ithalatçı ithal ettiği ürünlerin AB normlarına uygun 
olduğunu garanti etmek zorundadır. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=EN
http://exporthelp.europa.eu/
http://www.bsigroup.com/


Avrupa Birliği standartlarına göre, gıda ürünleri için  HACCP (Kritik Kontrol 
Noktalarında Tehlike Analizi Sistemi) zorunluluğu bulunmaktadır. AB genelinde 
gıdalarla ilgili genel prensiplerin ve temel düzenlemelerin çerçevesini belirleyen EC 
178/2002 sayılı düzenleme ile Gıda Yasası uygulanmaktadır. 2002 yılı içerisinde 
yürürlüğe giren bu düzenlemeyle, aynı zamanda, AB Gıda Güvenliği Otoritesi 
kurulmuş ve gıda güvenliği konusundaki uygulanması zorunlu prosedürler 
belirlenmiştir. Düzenleme genel olarak Genel Gıda Yasası olarak bilinmekte olup, 
gıdaların izlenebilirliği konusunda da düzenlemeleri içermektedir (Madde 18). Genel 
Gıda Yasası’nın belirlediği ana başlıklar Ocak 2005 tarihinde uygulamaya girmiştir. 
AB genelinde pazara sunulan taze meyve ve sebze ürünlerinin kalite ve 
etiketlemelerine ilişkin pazarlama standartları Ortak Tarım Politikası çerçevesinde 
çıkartılan EC 2200/96 sayılı kararname ile 28 Ekim 1996 tarihinde belirlenmiştir. Bu 
yasayla öngörülen standartlara sahip olmayan ürünler pazara sunulamamakta ve 
pazardan kaldırılmaktadır. AB pazarlama standart düzenlemeleri çerçevesinde kalite 
standartları belirlenmiş diğer ürünler arasında taze ve soğutulmuş balık (EC 
2406/1996), yumurta (EC 1028/2006), zeytinyağı (EC 1019/2002) ile birlikte sert 
kabuklu meyveler arasında kabuklu fındık (EC 1284/2002) ve kabuklu ceviz 
bulunmaktadır. 

1 Haziran 2007 tarihinde yürürlüğe giren REACH (Registration, Evaluation, 
Authorization and Restriction of Chemicals), kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, 
izni ve kısıtlanmasını öngören yeni bir AB düzenlemesidir. Zorunlu bir uygulama 
olan REACH, bir dizi AB Yönetmelik ve Tüzüğünü kapsamakta ve onları tek bir 
sistem altında toplamaktadır. Söz konusu mevzuata göre AB pazarına kimyasal 
madde, müstahzar veya bunları içeren eşya ihracatı yapmak isteyen firmalar REACH 
mevzuatına tabiidir. REACH hakkında detaylı bilgiye http://reach.immib.org.tr 
adresinden ulaşılabilir. 

ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve 
GLOBALGAP sertifikası ise tüketici tercihleri açısından önem taşımaktadır. 

İngiltere’de sağlık, güvenlik amaçlı denetim uygulamalarında bazı özel durumlar 
hariç, pazara girişi baştan engelleyen veya güçleştiren katı uygulamalar yerine, 
genellikle beyan esasına dayalı, nihai sorumluluğu ithalatçıya veya dağıtıcıya 
bırakan esnek bir yaklaşım benimsenmiştir. 

İngiltere’de tarifeler, gümrük denetimi, sağlık kontrolleri, miktar ve değer 
kontrolleri, lisans-standart ve etiket uygulamaları vb. konular bakımından AB 
ülkelerindeki uygulamadan farklı ve özel olarak dikkati çeken, ithal edilen ürünlerin 
pazara girişine engel oluşturan bir uygulama bulunmamaktadır. 
 

 

 

 

http://reach.immib.org.tr/


TÜRKİYE İLE TİCARET  
Geleneksel olarak ülkemizin çok önemli bir ticaret ortağı ve dünyanın altıncı büyük 
ekonomisi olan İngiltere, Türkiye’nin dış ticaretinde fazla verdiği ve ihracatını 
sürekli artırdığı gelişmiş ülkelerden biri olma özelliğini korumaktadır. 

Türkiye 2001 yılından beri İngiltere’ye dış ticaretinde fazla vermektedir. 2003 yılında 
3,67 milyar dolar olan ihracatımız 2014 yılında 9,91 milyar dolar düzeyinde 
gerçekleşmiştir. 

Türkiye-İngiltere Ticaretinin Seyri (Milyar Dolar) 

YIL İHRACAT İTHALAT HACİM DENGE 

2010 7,22 4,67 11,89 2,55 

2011 8,16 5,84 13,20 2,32 

2012 8,70 5,62 14,33 3,07 

2013 8,77 6,27 15 2,50 

2014 9,91 6,05 15,92 3,89 

2015 10,56 5,54 16,1 5,02 

Kaynak: TÜİK 

2014 yılı itibarıyla Türkiye ile İngiltere arasındaki ticaret hacmi 15,92 milyar dolar 
değerine yükselirken, bu ülke ile yapılan ticarette verilen fazla 3,89 milyar dolar 
olmuştur. 

2014 yılında Türkiye’nin İngiltere’ye yaptığı ihracat genel madde grupları itibariyle 
incelendiğinde, önceki yıllara göre ihracata konu madde gruplarında önemli bir 
değişiklik olmadığı görülmektedir. 

İngiltere’ye ihracatta, genel olarak tekstil ve hazır giyim ürünleri, elektrikli ve 
elektriksiz makineler, motorlu araçlar ve parçaları, demir çelik ürünleri ihracattaki 
önemli madde gruplarını oluşturmaktadır. 

Türkiye’nin İngiltere’ye İhracatı (milyon $) 

GTİ
P ÜRÜN ADI 2012 2013 2014 

8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 565,9 1.023,1 1.157,9 

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

145,5 377,6 668,0 



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

457,3 473,0 528,0 

6109 Tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve 
diğer iç giyim eşyası (örme) 419,6 387,2 501,6 

8528 Monitörler ve projektörler, televizyon alıcı 
cihazları 527,2 363,4 422,7 

6204 
Kadınlar ve kız çocuk için takım elbise, takım, 
ceket, blazer, elbise, etek, pantolon etek, 
vb.(yüzm 

344,2 321,3 377,6 

6115 
Külotlu çoraplar,taytlar, kısa ve uzun konçlu 
çoraplar, soketler (varis çorapları dahil) ve 
patik ço 

272,7 280,3 318,9 

8708 Karayolu taşıtları için aksam, parça ve 
aksesuarlar 292,8 354,5 311,8 

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

219,6 258,5 289,0 

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

292,9 286,5 287,4 

6110 Kazak, süveter, hırka, yelek vb. Eşya (örme) 295,3 277,0 274,2 

2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde 
edilen yağlar 223,0 170,7 157,3 

7306 Demir veya çelikten diğer ince ve kalın 
borular ve içi boş profiller 154,9 107,7 156,3 

8516 Elektrikli su ısıtıcıları, elektrotermik cihazlar, 
ortam ısıtıcıları, saç ve el kurutucuları, ütüler 123,2 130,7 155,2 

8450 
Ev veya çamaşırhane tipi yıkama makinaları 
(yıkama ve kurutma tertibatı bir arada olanlar 
dahil) 

143,6 155,1 152,8 

7322 
Demir veya çelikten elektriksiz merkezi 
ısıtmaya mahsus radyatör, motorlu hava 
püskürtücüler, bunlar 

124,7 125,2 141,0 

0806 Üzümler (taze/kurutulmuş) 153,4 143,2 131,0 



6203 
Erkekler ve erkek çocuk için takım elbise, 
takım, ceket, blazer, pantolon, tulum ve şort 
(yüzme kıy 

108,8 118,4 125,9 

3920 Plastikten diğer levha, plaka, şerit, film, folye 
(gözeneksiz) 78,7 89,9 95,6 

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

585,9 9,9 93,5 

8422 
Bulaşık, şişe vb yıkama ve kurutma 
makinaları, şişe, kutu çuval vb doldurma, 
etiketleme makinaları, 

81,6 93,4 84,5 

6206 Kadınlar ve kız çocuklar için bluzlar, 
gömlekler ve gömlek-bluzlar 95,3 67,9 83,9 

5402 Sentetik filament iplikleri (dikiş ipliği hariç) 
(perakende olarak satılacak hale getirilmemiş) 56,4 62,5 79,7 

8702 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus 
(sürücü dahil) motorlu taşıtlar 85,2 79,4 74,4 

8409 
Sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 84.08 
pozisyonlarındaki motorların aksam ve 
parçaları 

76,2 75,6 74,2 

6302 Yatak çarşafı, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak 
bezleri 54,8 61,5 73,0 

4803 Tuvalet ve yüz temizliği için ince kağıt, havlu 
veya kağıt peçete vb. Kağıtlar 48,6 59,3 68,3 

6106 Kadınlar ve kız çocuklar için bluzlar, 
gömlekler, gömlek -bluzlar (örme) 86,1 76,3 68,2 

6205 Erkekler ve erkek çocuklar için gömlekler 52,3 51,0 59,2 

7216 Demir veya alaşımsız çelikten profiller 27,1 37,8 58,7 

7606 Aluminyum saclar, levhalar, şeritler (kalınlığı 
0,2 mm. Yi geçenler) 42,0 45,9 57,1 

2008 
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen meyve 
ve yenilen diğer bitki parçalarının 
konserveleri 

45,4 43,2 56,6 

3923 Plastiklerden eşya taşınmasına veya 
ambalajlanmasına mahsus malzeme, tıpa, 

47,2 43,7 53,7 



Kaynak: Trade Map 

İthalatımız genel madde grupları itibariyle incelendiğinde ise en yüksek paya 
elektrikli ve elektriksiz makinelerin sahip olduğu görülmektedir. İthalatımızdaki 
diğer önemli ürünler ise şu şekildedir; otomotiv ve yan sanayi ürünleri, eczacılık 
ürünleri, demir çelik ile plastik ve plastikten mamul eşyadır.   

Türkiye’nin İngiltere’den İthalatı (milyon $) 

GTİ
P ÜRÜN ADI 2012 2013 2014 

7204 
Dökme demirin, demirin veya çeliğin döküntü 
ve hurdaları veya bunların eritilmesi ile elde 
dilmiş kü 

1.012,3 966,8 796,9 

8408 Sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu 
motorlar (dizel ve yarı dizel) 607,2 721,5 684,4 

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

467,5 727,0 549,7 

kapak, kapsül ve diğer ka 

5407 Sentetik filament ipliklerinden dokunmuş 
mensucat 38,2 42,3 52,2 

8431 
Özellikle 84.25 ila 84.30 pozisyonlarındaki 
makina ve cihazlar ile birlikte kullanılmaya 
elverişli a 

61,5 50,0 52,1 

7214 
Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar 
(dövülmüş, sıcak haddelenmiş, haddeleme 
işleminden sonra buru 

13,3 54,9 50,6 

6908 
Cilalı veya sırlı seramikten döşeme veya 
kaplama karoları ve kaldırım taşları; cilalı 
veya sırlı moz 

50,1 42,6 49,4 

8451 
Dokuma ipliklerin, mensucatın yıkanması, 
temizlenmesi, kurutulması, ütülenmesi, 
sarılması, katlanmas 

27,8 31,4 49,4 

4011 Kauçuktan yeni dış lastikler 58,0 61,2 48,8 

8403 Merkezi ısıtma kazanları (84.02 
pozisyonundakiler hariç) 49,7 65,3 45,3 

  Diğer 2.068,3 2.186,8 2.329,0 

TOPLAM 8.694,3 8.785,1 9.914,0 



7207 Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller 141,5 416,0 521,2 

3004 Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere 
hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) 238,7 196,8 270,6 

2926 Nitril gruplu bileşikler 144,7 155,9 185,4 

8708 Karayolu taşıtları için aksam, parça ve 
aksesuarlar 216,2 202,9 148,4 

8407 
Kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı doğrusal 
veya döner pistonlu motorlar (patlamalı 
motor) 

61,9 123,7 142,2 

8429 
Buldozerler, greyderler, toprak tesviye 
makinaları, skreyperler, mekanik küreyiciler, 
ekskavatörler, 

131,1 154,4 107,1 

2711 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar 0,0 0,1 83,5 

2208 
Etil alkol (alkol derecesi < %80, tağyir 
edilmemiş) ve damıtılarak elde edilmiş likör 
ve diğer alkol 

41,2 55,0 71,5 

8411 Turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz 
türbinleri 30,4 22,5 51,0 

3920 Plastikten diğer levha, plaka, şerit, film, folye 
(gözeneksiz) 39,6 48,3 48,7 

7216 Demir veya alaşımsız çelikten profiller 1,1 12,9 47,3 

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

39,7 50,5 46,6 

3904 Vinil klorür veya diğer halojenlenmiş 
olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde) 72,2 58,8 44,5 

5402 Sentetik filament iplikleri (dikiş ipliği hariç) 
(perakende olarak satılacak hale getirilmemiş) 34,0 34,7 43,8 

8502 Elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları ve 
rotatif elektrik konvertörleri 45,9 54,8 41,9 

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

47,0 62,3 40,8 

3206 Diğer boyayıcı maddeler , lüminofor olarak 31,0 34,1 38,2 



kullanılan inorganik ürünler 

7213 Demir veya alaşımsız çelikten filmaşin (sıcak 
haddelenmiş, kangal halinde) 51,1 35,6 35,5 

9018 Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte 
kullanılan alet ve cihazlar 27,7 30,9 33,5 

3306 
Ağız veya diş sağlığını korumaya mahsus 
müstahzarlar (bireysel kullanıma hazır 
ambalajlarda) 

14,5 18,7 31,8 

3402 Yıkama, temizleme müstahzarları (sabunlar 
hariç) 24,1 30,2 30,2 

4901 Kitaplar, broşürler, risaleler ve benzeri 
matbuat 30,7 30,1 29,9 

8409 
Sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 84.08 
pozisyonlarındaki motorların aksam ve 
parçaları 

35,0 29,1 28,5 

3902 Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk 
şekillerde) 34,2 52,3 26,9 

0407 Kuş ve kümes hayvanlarının kabuklu 
yumurtaları 2,0 11,1 24,3 

9022 
X, alfa, beta veya gama ışınlı cihazlar, x ışınlı 
tüpler ve jeneratörler ve muayene için 
kullanılan 

24,9 8,9 24,3 

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

18,6 22,5 22,9 

2106 Tarifenin başka yerinde yer almayan gıda 
müstahzarları 19,8 21,5 22,9 

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

14,7 21,2 22,8 

8427 Forkliftler; kaldırma ve elleşleme tertibatı olan 
diğer yük arabaları 20,0 25,0 22,4 

1205 Rep veya kolza tohumları 0,0 0,0 22,2 

8471 
Otomatik bilgi işlem mak. Bunlara ait birimler; 
manyetik veya optik okuyucular, verileri koda 
dönüşt 

18,3 13,4 22,1 



2507 Kaolin ve diğer kaolinli killer 19,6 18,2 21,8 

2933 Sadece azotlu heterosiklik bileşikler 21,4 17,4 21,0 

3824 
Dökümhane maçalarına veya kalıplarına 
mahsus müstahzar bağlayıcılar, kimya ve 
bağlı sanayide kull. D 

27,1 20,7 20,9 

3926 Plastikten diğer eşya 23,9 24,9 20,5 

3808 
Haşarat öldürücü, dezenfekte edici, zararlıları 
yok edici,sürgünleri önleyici, bitkilerin 
büyümesini 

18,4 18,5 20,0 

   DİĞER 1.780,2 1.732,0 1.547,3 

   TOPLAM 5.629,5 6.281,4 6.015,7 

Kaynak: Trade Map  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAZAR İLE İLGİLİ BİLGİLER 
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları 

İngiltere’de fikri ve sınai mülkiyet hakları ile ilgili konular  ‘Copyright, Designs and 
Patents Act 1988’  ve ‘Copyright and Related Rights Regulations 2003 (SI 2003/2498)’, 
‘Patents Act 1977’ ve ‘Trade Marks Act 1994 (Registered Trade Marks)’ mevzuatı ile 
düzenlenmiştir. 2004 yılında çıkartılan “Patent Yasası” ile 2000 tarihli “Avrupa 
Patent Anlaşması” ile uyum sağlanmıştır. 

İngiltere’de patent başvurusu yapabilmek için buluşun yeni olması, yeni bir aşama 
içermesi, sınai ve ticari açıdan uygun olması gerekmektedir. İngiltere’de geçerli bir 
patente sahip olabilmek için başvuru sahibinin bir patent tarifnamesi hazırlaması ve 
Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Kurumu (www.ipo.gov.uk)’na başvurması 
gerekmektedir. Patentin diğer Avrupa ülkelerinde de geçerli olması için Avrupa 
Patent Ofisine veya tüm dünyayı kapsaması için ise Dünya Fikri Mülkiyet 
Teşkilatı’nda başvurulması gerekmektedir. 

İngiltere’de ticari markanın kaydedilebileceği 45 ticari aktivite sınıfı bulunmaktadır. 
Ticari markanın kaydının maliyeti yaklaşık £ 200 ( ek olarak belirlenecek her bir ticari 
aktivite sınıfı için ayrıca £ 50 eklenmektedir.) düzeyindedir. Ticari markanın 
onaylanması herhangi bir sorun olmadığı takdirde yaklaşık 2 ayı bulmaktadır. Ticari 
markalarla beraber kullanılan ® sembolü beraber kullanıldığı ticari markanın Patent 
Ofisi’ne kayıtlı olduğunu; ticari markanın yanında kullanılan A ™ sembolü ise 
markanın kayıtlı olmadığını ancak, bir marka olarak kullanıldığını gösterirken 
İngiltere’de Patent Ofisi’ne kayıtlı olmayan bir ticari markayı kayıtlıymış gibi 
göstermek suç kabul edilmektedir. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için “ticari Marka 
Avukatları Enstitüsü’ne (www.itma.org.uk) başvurabilirsiniz. 

1988 tarihli “ The Copyright, Designs ve Patents Act – Telif Hakkı, Tasarım ve Patent 
Yasası” ile düzenlenen telif hakları için www.ipo.gov.uk/copy.htm adresinden 
ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz. ‘Copyright’ uygulaması Yazılı eserler, müzik eserleri, 
artistik ve sanatsal eserler, bilgisayar programları ve veri tabanlarına ilişkin olarak, 
bu eserleri yaratanlara eserle ilgili hak sahipliliği getirmektedir. 

Dağıtım Kanalları 

İngiltere’de firmalarının tamamına kendilerinin sahip olduğu şubelerden bağımsız 
ticaret firmalarına kadar her türlü dağıtım kanalı mevcuttur. Dağıtım kanalının 
seçimi satılacak olan ürünün özelliklerine göre değişmektedir. Diğer taraftan e-ticaret 
son yıllarda yaygınlaşmıştır.  

Distribütörlerin kullanımı acentalara göre daha yaygındır. Bazen firmalar farklı 
bölgelerde farklı distribütörler ile çalışmayı tercih edebilmektedir. Acenta, 
distribütör ve ana firma arasındaki yasal ilişkiler çoğunlukla AB yasalarına uygun 
şekilde düzenlenmiştir. 

Firmalarımızın dağıtım kanalını seçerken satış sonrası destek, müşterilerinin coğrafi 
konumları, kanal üzerinde istedikleri kontrol oranı, finansal ve tanıtım desteği gibi 
konuları göz önünde bulundurmaları faydalı olacaktır.      

http://www.ipo.gov.uk/
http://www.itma.org.uk/
http://www.ipo.gov.uk/copy.htm


İngiltere’de ürünün menşei, ağırlığı, boyutları, kimyasal bileşenleri ve tehlike içerdiği 
muhtemel durumlar hakkında bilginin perakende satışa sunulan ürünlerde yer 
alması gerekmektedir. Eğer ürün etiketlenemiyor ise o zaman söz konusu bilginin 
ambalaj ve/veya kullanma kılavuzu gibi basılı olarak bulundurulması 
gerekmektedir. İngiliz ölçü biriminin Avrupa’dan farklı olması nedeniyle giyim 
eşyalarındaki etiketlerde bu durumun göz önüne alınması faydalı olacaktır. 
İngiltere’de ölçü sistemleri açısından çift etiketleme yoğun olarak kullanılmaktadır. 

AB’de zorunlu olan etiketleme ile ilgili kuralların İngiltere için de gerekli olduğu 
unutulmamalıdır. Bu tip etiketleme hem tüketiciler tarafından olumlu karşılanmakta 
hem de pazarlama da bir araç olarak kullanılmaktadır.   

Buna ek olarak ürünün çevre dostu olduğunu belirten “Eco-label” kullanımı gittikçe 
yaygınlaşmaktadır. Çevre dostu ürünlere yönelik talebin artması ve kişilerin çevre 
konusunda gittikçe daha dikkatli hale gelmesi söz konusu etiketin kullanımını 
artırmaktadır. 

Reklam ve Promosyon 

İngiltere her çeşit reklam ve tanıtım aracının kullanımına açık bir ülkedir. Ülkede 
tanıtım kampanyasına yardımcı olabilecek birçok reklam ajansı/firma 
bulunmaktadır. Ülkeye yönelik tanıtım kampanyası hazırlanırken kültürel, yerel, 
sosyal farklılıklar göz önünde bulundurulmalıdır.  İngiltere’de reklamlar ile ilgili 
standartlar ve kurallardan “Reklam Standartları Kurumu” sorumludur. Konu ile 
ilgili olarak www.asa.org.uk adresinden ayrıntılı bilgi alınabilir. 

http://www.asa.org.uk/


 

 



GENEL BİLGİLER 
Coğrafi Konum 

Hollanda Krallığı, Hollanda ve Karayip Denizindeki altı adadan (Aruba ve Hollanda 
Antilleri) oluşmaktadır. Avrupa Birliği’nin alan olarak en küçük ülkelerinden bir 
tanesi olan Hollanda Batı Avrupa’da Kuzey Denizi kıyısında, Almanya ve Belçika 
arasında yer almaktadır. Ren, Maas ve Shelde nehirlerinin deltasında kurulmuş olan 
Hollanda’nın 41.526 km2’lik yüzölçümünün 7.578 km2’lik kısmı (% 18) su ve 
kanallardan oluşmaktadır. Coğrafi yapısı itibariyle düz bir araziye sahip olan ülke 
topraklarının yarısından çoğu deniz seviyesinin altında bulunmaktadır. Varlığını 
hidrolik mühendisliğine borçlu olan Hollanda topraklarının % 20’si, “polder” adı 
verilen denizden kazanılmış topraklar olup ülke topraklarının 2/3’si dünyanın en 
geniş kapsamlı su kontrol projeleri sayesinde su altında kalmaktan korunmaktadır. 
Ülkenin en yüksek noktası 321metre, en alçak noktası – 6,7 metre (deniz seviyesinin 
altında)’dir. 16,5 milyonluk nüfusu ve km2 başına düşen 491 kişi ile dünyanın 
nüfusu en yoğun ülkelerinden birisidir. 

Hollanda, nemli ve yağışlı bir iklime sahiptir ve yağışlar tüm yıl boyunca 
görülmektedir. Hollanda’nın iklimi, Kuzey denizi kıyılarında bulunması ve Karayip 
bölgesinden gelen “gulf stream”in etkisi ile ılımlıdır. Yazın ortalama sıcaklık 16 
derece, kışın ise 3 derecedir. Bununla birlikte, nem oranının fazlalığı, ısının daha 
sıcak veya daha soğuk olarak hissedilmesine neden olmaktadır. Diğer taraftan, düz 
bir arazi yapısına sahip olan ülkede Kuzey Denizi’nden esen rüzgar, özellikle deniz 
kıyısında bütün etkisi ile hissedilebilmektedir. Konumu nedeniyle değişik hava 
koşullarının yaşanabildiği bir ülke olan Hollanda’da aynı gün içinde bir kaç kez 
güneşli ve yağışlı hava yaşanabilmektedir.  

Nüfus ve İşgücü Yapısı 

Hollanda’nın nüfusu, Şubat 2015 yılı itibarıyla 16,9 milyondur. Nüfusun %80’i 
Hollandalı, %20’si ise azınlıklardan oluşmaktadır. 3.3 milyonluk göçmen nüfus 
içerisinde en büyük grup, yaklaşık 400 bin kişi ile Türklerdir. Daha sonra Fas, 
Surinam ve Endonezya kökenliler gelmektedir. 

Nüfus yoğunluğu km2 başına 486 olan Hollanda, dünyadaki nüfus yoğunluğu en 
yüksek olan ülkeler arasındadır. Nüfusu en fazla olan şehirler sırasıyla, Amsterdam, 
Rotterdam, Lahey, Utrecht, Eindhoven, Tilburg’dur.  

 

 

 

 

 

 



GENEL EKONOMİK DURUM 
Ekonomik Yapı 

Hollanda ekonomisi, özel sektör ve kamu sektörünün her ikisinin de önemli roller 
oynadığı karma bir pazar ekonomisi niteliği taşımaktadır. Ekonomi güçlü bir 
uluslararası yönelime sahiptir. Hollanda, ticaret ve yüksek düzeyli finansal ve 
mesleki hizmetleri ile ünlenmiş, dünyadaki en zengin ve refah seviyesi yüksek 
ülkelerden biri olarak öne çıkmaktadır.  

Hollanda, IMF’nin 2014 yılında hazırlamış olduğu sıralamaya göre nominal olarak 
dünyanın en büyük 17. ekonomisidir. Kişi başına düşen gelirde ise 12. sırada yer 
almaktadır. Ekonominin ana itici sektörleri nakliye/lojistik, kimya sanayi, ticaret ve 
hizmetlerden oluşmaktadır. İmalat sanayi Hollanda’da, Almanya, Fransa ve İtalya 
gibi diğer Avrupa ülkelerinde olduğundan daha az baskın durumdadır. Endüstriyel 
aktiviteler esas olarak gıda işleme, kimyasallar, petrol işleme ve elektrikli makineler 
üzerine yoğunlaşmıştır. Son derece mekanize tarım sektörü işgücünün yalnızca % 
2’sini istihdam etmekle birlikte gıda işleme sanayisi ve ihracat için önemli miktarda 
üretim gerçekleştirmektedir. Bilgi iletişim teknolojileri sektörü halen GSMH artışına 
% 20 civarında katkıda bulunmaktadır. Tarım ve gıda ile kimyasallar gibi daha 
geleneksel sektörlerde biyoteknoloji giderek artan önemde bir rol oynamaktadır. 
Oldukça dışa açık olan ekonomi dış ticarete ve finansal hizmetlere bağımlıdır. 

Ekonomi Politikaları 

Hollanda ekonomisi çok gelişmiş bir serbest piyasa ekonomisidir. Dolayısıyla 
devletin ekonomideki ana etkisi, daha çok düzenlemeler ve vergilendirme 
kapsamında olmaktadır. Devlet kapsamlı, yapısal ve düzenleyici reformlar ile sıkı ve 
istikrarlı bir ekonomi politikasını birlikte uygulamaktadır. 

Hollanda ekonomisinin rekabet gücü özellikle son 10 yılda önemli ölçüde gelişmiştir. 
Bunda hükümetin 1995 yılında Hollanda ekonomisinin teknolojik temelini 
geliştirecek şekilde büyük kuruluşlara vergi avantajları sağlayan dört yıllık bir planı 
uygulamaya koymasının özel bir etkisi olmuştur. Hükümet bu dönemde yüksek 
teknoloji araştırma enstitülerinin kuruluşuna 124 milyon dolar ayırmıştır. Bu planın 
uygulanması neticesinde, Hollanda özel sektörü yüksek teknolojili Ar-Ge 
yatırımlarına önem vermiş; üniversite, devlet ve sanayi işbirliği gelişmiştir. 
Hollanda devleti ekonomideki rolünü 1980’lerden beri göreceli olarak azaltmaktadır. 
Özelleştirme çalışmaları halen devam etmekte, piyasaların işleyişi üzerindeki 
kontrolünü giderek daha da azaltmaktadır. Hollanda, ABD ile birlikte, uluslararası 
serbest ticareti ve vergi ve tarifelerin azaltılmasını en çok destekleyen iki ülkeden 
birisidir. Hollanda’nın 1990’larda başlayan ekonomik başarısı, uyguladığı ekonomi 
politikaları kapsamında 1970’lerin sonu ve 1980’lerde işyerlerinin geçirdiği değişimin 
sonucudur. 

Avrupa’daki diğer ekonomiler 1990’larda ortalama olarak %1.6 oranında büyürken, 
Hollanda ekonomisi ortalama %2.8 oranında büyümüştür. Devlet pek çok kamu 
kuruluşunu özelleştirerek ekonomideki rolünü azaltmış, firmaların önemli bir kısmı 
ileri teknolojileri kullanmaya başlamışlardır. Bu yolla, Hollanda Avrupalı 



komşularının pek çoğundan daha önce ekonomik reformları gerçekleştirerek, bu 
ülkelerden çok daha fazla rekabetçi hale gelmiştir. Ekonomi politikalarının sonucu 
olarak, diğer pek çok gelişmiş ülkede olduğu gibi Hollanda ekonomisinde de 
hizmetler sektörü büyümüş, tarımsal üretim ve sanayi sektörünün GSMH 
içerisindeki payı göreceli olarak azalmıştır. 

Devlet kurumları, ekonomik ve sosyal politikaları belirlerken, işveren dernekleri ve 
ticaret birlikleri ile yakın işbirliği içerisinde çalışmaktadır. Bu mekanizmaya ‘Polder 
Model’ adı verilmektedir. Polder, Hollandacada, denizden kazanılmış arazi anlamına 
gelmektedir. Politikalar belirlenirken, bağımsız bir kuruluş olan ‘Hollanda Merkezi 
Planlama Bürosu’ nun bilimsel görüş ve verileri de göz onüne alınmaktadır. 
Polder modeli, 1982 yılında işveren dernekleri, sendikalar ve devletin birlikte, 
ekonominin yeniden canlandırılması için, daha kısa çalışma saatleri ve daha düşük 
ücretler uygulanması yoluyla daha fazla kişi istihdam etmek yönünde ortak karar 
aldığında başlamıştır. Kamu kuruluşlarının özelleştirilmesi ve bütçe kesintileri 
yönündeki ekonomi politikaları ile birleştirilen bu model, 1990’ların sonunda 
gerçekleşen Hollanda mucizesinin nedenidir. 

Bu süreçte önemli rolü olan kuruluşlardan biri, Jan Tinbergen tarafından 1945 yılında 
kurulmuş olan ‘Hollanda Merkezi Planlama Bürosu’dur. Jan Tinbergen, geliştirdiği 
makroekonomik model nedeniyle, 1959 yılında Nobel ödülünü kazanmış, bir 
ekonomisttir. Modeli önce Hollanda’da, II. Dünya Savaşı sonrasında da ABD ve 
İngiltere’de uygulanmıştır. 

Son yirmi yıldır, ekonomik politikalar kısa ve orta vadeli makroekonomik modellere 
odaklanmak yerine, ekonomik sistemin hem kurumsal yapısının hem de fiziksel ve 
sosyal altyapısının iyileştirilmesine odaklanmaktadır. İstikrarlı bir ekonomik ortam 
yaratmak açısından makroekonomik politikalar hala önemini korumakla beraber, 
ekonominin büyüme potansiyeli ve performansını güçlendirmek açısından yapısal 
hususların daha önemli olduğu düşünülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIŞ TİCARET 
Genel Durum 

Yüzyıllardır bir ticaret ülkesi olma geleneği, denizdeki stratejik konumu ve 
küçüklüğü, doğal gaz ve petrol dışında doğal kaynakların olmaması, tarım 
alanlarının az olması ve tarım ürünleri çeşitliliğinin çok fazla olmaması nedeniyle 
hammadde ve yarı işlenmiş ürünlerin ithalatına bağımlı olması, Hollanda’nın 
uluslararası yönelimli çok açık bir ekonomiye sahip olmasında önemli bir rol 
oynamıştır. Bu açık ekonomi için diğer ülkelerle ticaretin düzeyi büyük önem 
taşımaktadır. Bu nedenle dış ticaret politikası dünya pazarlarında proaktif 
davranmak ve dış ticaretin mümkün olduğu ölçüde liberal olması yönündedir. Dış 
ticaret ekonomide büyük bir öneme sahip olup ekonomi dış ticarete önemli derecede 
bağımlıdır. Dış ticaret, ekonomik büyümenin lokomotifi durumundadır. Dış ticaret 
hacmi 2005 yılından itibaren GSMH’nin üzerinde gerçekleşmektedir. 
Hollanda’nın ticaret yapısı, yakın komşularıyla yoğun ilişki yanında, dünyanın en 
uygun fiyat ve kalitedeki üreticilerinden tedarik edip, üretimin düşük talebin yüksek 
olduğu Avrupa’ya pazarlamak şeklindedir. İhracatın önemli bir kısmı re-eksporttan 
oluşmakta ve devamlı dış ticaret fazlası verilmektedir. Hollanda, Hollanda, WTO 
2014 yılı verilerine göre, dünya ticaretinden aldığı pay açısından ihracatta beşinci, 
ithalatta ise dokuzuncu sırada yer almaktadır. 

Hollanda’ya ithal edilen ürünlerin büyük bir bölümü, hiçbir işlemden geçirilmeden 
veya basit bir işlemden geçirildikten sonra ihraç edilmektedir. Bu nedenle, 
Hollanda’nın başlıca ithal ve ihraç ürünleri incelendiğinde, aynı ürünlerin hem 
ithalat hem de ihracatta başlıca ürünler arasında yer aldıkları ve değerlerinin ihracat 
lehine küçük farklarla birbirine yakın olduğu görülmektedir. Genellikle re-eksporta 
konu olan mallar, ABD ve Asya’dan ithal edilmekte ve Avrupa ülkelerine 
gönderilmektedir. Hollanda’nın AB üyesi olmayan ülkelerle ticarette açık verirken, 
AB içi ticarette fazla vermesinin başlıca nedeni re-eksport ticaretidir. 
Hollanda’nın ihracatında olduğu gibi, ithalatında da AB ülkeleri önde gelmektedir. 
Hollanda’nın en fazla ihracat yaptığı pazarlar arasında AB üyesi ülkeler başta 
gelmektedir. Ancak, Hollandalı ihracatçılar son zamanlarda etkinliklerini daha uzak 
pazarlara kaydırmışlar ve AB dışındaki ülkelere satışlarda kayda değer artışlar 
olmuştur. Bununla birlikte, özellikle Çin’in ve Rusya ile Suudi Arabistan gibi petrol 
ve gaz ihraç eden ülkelerin ithalattaki payı artmaktadır. 

Diğer taraftan, KOBİ’lerin ekonomide ve dış ticarette rolü zayıflamaktadır. Hollanda 
KOBİ Birliği (MKB) ile ABN Amro Bank tarafından yapılan bir araştırma sonucuna 
göre; orta ölçekli firmaların sayıları azalmakta, ortalama istihdam düşmekte ve 
büyüme çabalarında çok büyük güçlüklerle karşı karşıya kalmaktadırlar. Araştırma 
sonuçlarına göre ayrıca, tarım sektörü hariç firmalar kapasitelerini 
küçültmektedirler. Bunların sonucunda, Hollanda ihracatının azalan sayıdaki büyük 
ölçekli şirketlere bağımlılığı artmaktadır. 

Hollanda’nın ticaret yapısı, yakın komşularıyla yoğun ilişki yanında, dünyanın en 
uygun fiyat ve kalitedeki üreticilerinden tedarik edip, üretimin düşük talebin yüksek 



olduğu Avrupa’ya pazarlamak şeklindedir. Bunun yanında Hollanda’nın dış ticaret 
fazlası istisna yıllar dışında sürekli bir biçimde artış göstermektedir. 

Ülkenin Dış Ticareti 

YILLAR İHRACAT İTHALAT HACİM DENGE 

2010 492,6 440,0 932,6 52,6 

2011 530,6 492,8 1.023,4 37,8 

2012 501,1 554,7 1.055,8 -53,6 

2013 506,2 571,3 1.077,5 -65,1 

2014 508,4 574,5 1.082,9 -66,1 

İhracatında Başlıca Ürünler 

Hollanda’ya ithal edilen ürünlerin büyük bir bölümü, hiçbir işlemden geçirilmeden 
veya basit bir işlemden geçirildikten sonra ihraç edilmektedir. Bu nedenle, 
Hollanda’nın başlıca ithal ve ihraç ürünleri incelendiğinde, aynı ürünlerin hem 
ithalat hem de ihracatta başlıca ürünler arasında yer aldıkları ve değerlerinin ihracat 
lehine küçük farklarla birbirine yakın olduğu görülmektedir. Genellikle re-eksporta 
konu olan mallar, ABD ve Asya’dan ithal edilmekte ve Avrupa ülkelerine 
gönderilmektedir. Hollanda’nın AB üyesi olmayan ülkelerle ticarette açık verirken, 
AB içi ticarette fazla vermesinin başlıca nedeni re-eksport ticaretidir. 

GTİP ÜRÜNLER 2012 2013 2014 

9999 Tarifenin diğer yerinde 
belirtilmeyen ürünler 62.968,6 77.990,7 85.153,9 

2710 Petrol Yağları Ve Bitümenli 
Minerallerden Elde Edilen Yağlar 71.910,2 76.132,4 65.335,7 

8517 Telefon Cihazları 28.339,5 28.643,0 30.728,8 

8471 Otomatık Bılgı Islem Makınelerı, 
Unıtelerı 27.843,1 26.951,6 26.686,0 

2709 
Petrol Yağları Ve Bitümenli 
Minerallerden Elde Edilen Yağlar 
(Ham) 

20.596,0 16.271,3 17.052,5 

3004 

Tedavide Veya Korunmada 
Kullanılmak Üzere Karışık Olan 
Veya  Karışık Olmayan 
ürünlerden Oluşan İlaçlar 

13.198,4 13.044,1 16.029,2 



8473 

Sadece Veya Esas İtibariyle 84.69 
İla 84.72 Pozisyonlarındaki 
Makina  Ve Cihazlarda 
Kullanılmaya Elverişli Aksam, 
Parça Ve Aksesuarlar 

10.136,1 9.794,6 10.437,5 

8443 Matbaacılığa Mahsus Baskı 
Makineleri, Yardımcı Makineler 10.226,8 9.753,7 9.837,0 

9018 
Tıpta, Cerrahide, Dişçilikte Ve 
Veterinerlikte Kullanılan Alet Ve 
Cihazlar (Sintigrafi 

8.874,8 8.909,3 9.172,1 

8486 

Sadece ve esas itibariyle yarı 
iletken disklerin veya külçelerin, 
yarı  iletken tertibatın,elektronik 
entegre devrelerin veya düz panel 
göstergelerinin imalatında 
kullanılan türdeki makine ve 
cihazlar; bu faslın 9(c) nolu 
notunda belirtilen makine ve 
cihazlar; aksam, parça ve aksesuar 

6.008,5 6.849,8 7.930,8 

3002 

İnsan kanı; tedavide, korunmada 
veya teşhiste kullanılmak üzere 
hazırlanmış hayvan kanı; 
antiserum ve diğer kan 
fraksiyonları ve bağışıklık 
sağlayan ürünler (biyoteknolojik 
işlemle elde edilmiş olsun 
olmasın) aşılar, toksinler, 
mikroorganizmakültürleri 
(mayalar hariç) ve benzeri 
ürünler  

7.540,0 7.313,3 6.159,9 

9021 Ortopedik cihazlar 4.814,4 5.766,8 6.157,2 

8542 Elektronik Entegre Devreler 5.172,8 5.315,2 5.570,5 

2902 Siklik hidrokarbonlar 6.343,6 5.837,7 5.336,4 

7601 İşlenmemiş Alüminyum 4.262,2 4.453,4 5.206,0 

8701 Traktörler 4.370,2 5.020,0 5.064,5 

8703 Binek Otomobilleri 4.913,5 4.313,0 4.969,3 

8528 
Monitörler Ve 
Projektörler,Televizyon Alıcı 
Cihazları 

4.851,6 4.878,1 4.893,7 



3907 

Poliasetaller, diğer polieterler ve 
epoksi reçineler (ilk şekillerde); 
polikarbonatlar, alkit reçineler, 
polialilesterler ve diğer 
poliesterler (ilk şekillerde) 

4.808,8 4.804,7 4.596,9 

603 Kesme çiçekler ve tomurcukları 4.121,5 3.861,7 3.765,6 

İthalatında Başlıca Ürünler 

GTİP ÜRÜNLER 2012 2013 2014 

2709 
Petrol Yağları Ve Bitümenli 
Minerallerden Elde Edilen Yağlar 
(Ham) 

77.713,8 68.580,8 64.567,4 

9999 Tarifenin Diğer Yerinde 
Belirtilmeyen Ürünler 44.661,5 54.657,2 64.263,3 

2710 Petroleum oils, not crude 51.736,0 51.497,2 41.533,8 

8471 Otomatık Bılgı Islem Makınelerı, 
Unıtelerı 27.757,9 28.305,8 28.146,0 

8517 Telefon Cihazları 24.535,4 25.946,3 27.474,8 

3004 

Tedavide Veya Korunmada 
Kullanılmak Üzere Karışık Olan 
Veya  Karışık Olmayan 
ürünlerden Oluşan İlaçlar 

12.459,7 11.947,5 12.640,4 

8703 Binek Otomobilleri 11.746,8 11.437,6 10.733,7 

8443 Matbaacılığa Mahsus Baskı 
Makineleri, Yardımcı Makineler 8.722,2 8.556,2 8.193,0 

9018 

Tıpta, Cerrahide, Dişçilikte Ve 
Veterinerlikte Kullanılan Alet Ve 
Cihazlar (Sintigrafi Cihazları, 
Diğer Elektromedikal Cihazlar Ve 
Göz Testine Mahsus Cihazlar 
Dahil) 

6.114,0 6.338,4 6.289,1 

7601 İşlenmemiş Alüminyum 4.426,1 4.499,8 5.562,9 

8542 Elektronik Entegre Devreler 4.315,3 5.577,7 5.294,5 

2701 Taşkömürü 5.681,2 5.267,4 5.248,7 

8528 Monitörler Ve Projektörler 
(Televizyon Alıcı Cihazı İle 

5.475,0 5.469,3 5.219,3 



Mücehhez Olmayan Lar); 
Televizyon Alıcı Cihazları (Radyo 
Yayınlarını Alıcı Cihazı Veya Ses 
Veya Görüntü Kayıt Veya Tekrar 
Verme Cihazıyla Birlikte Olsun 
Olmasın) 

9021 
Ortopedik Cihazlar (Koltuk 
Değnekleri, Cerrahi Kuşaklar Ve 
Fıtık Bağları Dahil 

4.716,5 5.082,3 5.218,3 

2711 Petrol gazları ve diğer gazlı 
hidrokarbonlar 2.157,5 5.134,1 4.931,1 

8708 
87.01 ila 87.05 Pozisyonlarında 
yer alan motorlu taşıtların aksam, 
parça ve aksesuarı 

4.120,6 4.319,9 4.447,5 

2707 
Yüksek sıcaklıkta taşkömürü 
katranının damıtılmasından elde 
eilden yağlar ve ürünler 

4.993,2 4.309,3 3.584,8 

2601 Demir cevherleri ve 
zenginleştirilmiş demir cevherleri 3.868,3 3.830,1 3.154,9 

8473 

Sadece Veya Esas İtibariyle 84.69 
İla 84.72 Pozisyonlarındaki 
Makina  Ve Cihazlarda 
Kullanılmaya Elverişli Aksam, 
Parça Ve Aksesuarlar 

3.761,0 3.267,7 3.102,4 

9504 
Video oyun konsolları ve 
makinaları, eğlence merkezleri 
için oyun eşyası vb. 

2.582,8 2.143,6 3.094,7 

Başlıca Ülkeler İtibarı ile Dış Ticareti 

Aslında Hollanda’nın ihracatta sağlamış olduğu başarı komşularıyla yaptığı ticaret 
sayesindedir. Örneğin Hollanda’nın Almanya ile yaptığı ticarette verdiği fazla 
GSYİH’sinin %6’sına ulaşmaktadır. Hollanda’nın AB dışındaki ülkelerle 
gerçekleştirmiş olduğu ticarette verdiği cari açık GSYİH’sinin yaklaşık %10’u 
kadardır. Avrupa dışında Hollanda’nın en önemli ihraç pazarı ABD’dir. Asya, 
Avrupa ve Latin Amerika’da hızlı bir biçimde büyüyen ülkeler ile Hollanda firmaları 
açısından halen ufak pazarlardır. 

Hollanda’nın dış ticaret verilerine bakıldığında önde gelen ülkelerin ithalatta ve 
ihracatta çoğunlukla aynı ülkeler olduğu görülmektedir. Hollanda’nın en önemli dış 
ticaret ortağı Almanya’dır. Almanya, 2014 yılında Hollanda’nın ithalatında % 16,3; 
ihracatında ise % 24,1 pay sahibidir. Belçika, Hollanda’nın ihracatında hem de 
ithalatında ikinci sırada yer almaktadır. İngiltere, Fransa, ABD, İtalya, İspanya ve 
Rusya hem ihracat hem ithalatta önde gelen ülkelerdir.     



Hollanda’nın ihracatına bakıldığında AB üyesi ülkelerin toplam ihracatın %70’sini 
oluşturduğu görülmektedir. Daha önceki yıllarda daha yüksek olan bu oranın yıllar 
içinde azaldığı görülmektedir. Avrupa ülkeleri dışarıda bırakılacak olursa 
Hollanda’nın en büyük dış ticaret ortağı ise ABD’dir.  

Hollanda’nın İhracatında Başlıca Ülkeler (Milyar dolar) 

SIRA ÜLKELER 2012 2013 2014 

1 Almanya 134,5 141,3 138,6 

2 Belçika 65,4 63,2 63,2 

3 İngiltere 44,9 48,3 48,5 

4 Fransa 47,2 47,5 47,0 

5 ABD 25,5 22,2 25,2 

6 İtalya 25,3 26,1 25,0 

7 İspanya 15,2 14,8 15,8 

8 Polonya 11,0 12,1 12,8 

9 Çin 9,8 10,2 10,5 

10 İsveç 9,3 10,0 10,4 

11 Çek Cumhuriyeti 7,7 8,0 8,7 

12 Rusya 9,1 9,0 8,3 

13 İsviçre 7,4 7,4 7,4 

14 Danimarka 6,9 7,1 7,4 

15 Avusturya 6,3 6,5 6,8 

16 Türkiye 6,0 6,3 6,7 

17 Finlandiya 5,5 5,4 5,9 

18 İrlanda 3,8 4,3 5,0 

19 G.Kore 4,3 4,6 5,0 

20 Norveç 4,8 4,9 5,0 

İthalatında Başlıca Ülkeler (Milyar dolar) 



SIRA ÜLKELER 2012 2013 2014 

1 Almanya 80,0 84,0 83,0 

2 Belçika 48,5 49,4 49,0 

3 Çin 41,0 42,1 48,0 

4 ABD 34,1 34,6 35,9 

5 İngiltere 35,4 36,3 33,7 

6 Rusya 26,1 27,1 24,3 

7 Fransa 22,5 22,7 22,6 

8 Norveç 15,4 18,1 19,8 

9 Japonya 12,6 11,2 11,1 

10 İtalya 10,2 10,7 10,6 

11 İspanya 8,7 8,7 9,2 

12 Malezya 7,5 7,9 8,7 

13 İsveç 8,5 8,8 8,6 

14 Polonya 7,0 7,3 8,0 

15 İrlanda 6,4 6,3 7,1 

16 Brezilya 7,1 7,2 6,5 

17 Çek Cumhuriyeti 7,1 6,3 6,2 

18 Nijerya 5,7 5,0 5,3 

19 Danimarka 4,5 5,1 4,6 

20 Finlandiya 4,5 4,4 4,5 

28 Türkiye 2,7 3,0 3,1 

 

 

 



DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE 
VERGİLER 
Dış Ticaret Politikası 

Hollanda, 1958 yılında yürürlüğe girmiş olan Roma Anlaşması ile oluşturulan 
Avrupa Toplulukları’nın ve dolayısıyla Avrupa Birliği’nin kurucu üyelerinden 
biridir. Hollanda’nın dış ticaret mevzuatı AB normlarına uygun ve oldukça liberal 
bir sistemdir. AB üyeleri arasında gümrük birliği bulunmakta ve ortak dış ticaret 
politikası uygulanmaktadır. Bunun bir sonucu olarak dış ticaret politikaları ve ilgili 
mevzuat AB organları düzeyinde belirlenmekte ve üye ülkelerce bu mevzuatlar 
aynen alınarak ya da ulusal mevzuatlarına aktarılarak uygulanmaktadır. Dolayısıyla, 
Hollanda, diğer AB üyeleri gibi, AB dış ticaret mevzuatını uygulamaktadır. Bu 
çerçevede, Hollanda dahil tüm AB ülkelerinde Avrupa Toplulukları Entegre 
Gümrük Tarifesi’ne (TARIC) göre ortak gümrük tarifesi uygulanmakta, ithalatta 
alınan vergiler KDV dışında aynı olmaktadır. 

Hollanda’da gümrük mevzuatının uygulaması Vergi ve Gümrük İdaresi 
(Belastingdienst; http://www.belastingdienst.nl) tarafından takip edilmektedir. 
Gümrük işlemleri ithalatçı ya da temsilcisi tarafından yürütülebilmektedir. Tek İdari 
Belge, Gümrük İdaresi’ne elden verilebileceği gibi internetten elektronik olarak da 
sunulabilmektedir. 
Diğer taraftan, tarife dışı engeller, anti-damping uygulamaları, çok taraflı ticaret 
anlaşmaları ve preferanslar ortak dış ticaret politikasının bir gereği olarak AB 
düzeyinde belirlenmektedir.  

İthalat Rejimi 

AB Gümrük Birliği’nin bir sonucu olarak Hollanda, AB tarafından belirlenen 
gümrük vergilerini uygulamaktadır. AB’nin uyguladığı gümrük vergilerine dair 
bilgilere aşağıdaki internet sayfasından 
(http://madb.europa.eu/madb/euTariffs.htm) ulaşılabilmektedir. İthalatta gümrük 
vergisi, özel tüketim vergisi (bazı ürünlerde) ve KDV alınmaktadır. Gümrük tarifesi 
tüm AB üyeleri için aynı iken, özel tüketim vergisi ile KDV oranları 
değişebilmektedir.  

Tarifeler ve Diğer Vergiler 

Katma Değer Vergisi, Hollanda’da Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW) 
adı altında uygulanmaktadır. AB’nin KDV mevzuatı Hollanda mevzuatına Wet op 
de Omzetbelasting (İşlem Vergisi Kanunu, 28 June 1968, Stb. 1968, 329) ile 
aktarılmıştır. KDV’yi toplamakla görevli kurum Belastingdienst (Vergi ve Gümrük 
İdaresi) iken, ithalatta bu görevi Douane (Hollanda Gümrük İdaresi; 
http://www.douane.nl) yürütmektedir. 

Hollanda’da piyasaya sürülmek üzere ithal edilen her türlü ürün KDV’ye tabidir. 
Aşağıdaki gümrük rejimlerine tabi tutulan ürünler için o rejim altında kaldıkları 
sürece KDV uygulanmamaktadır: 



• Serbest bölge ya da serbest antrepoya konulan ürünler 

• Geçici depolamaya tabi ürünler 

• Gümrük antreposuna ya da dahilde işleme rejimine sokulan ürünler 

• Geçici ithal edilen ürünler 

• Transit rejimine tabi ürünler 

Bazı ürünler KDV’den muaftır. Uluslararası taşımacılıkta kullanılacak uçaklar ve 
bunların donanım malzemeleri, deniz taşıtları (özel botlar hariç) ve bunların 
donanım malzemeleri ile yapay diş KDV’den muaf olan ticari ürünlerdir. 

Standart KDV oranı 1 Ekim 2012 tarihinden itibaren % 21 olmuştur. Bazı ürünler için 
indirimli oran olan % 6 KDV uygulanmaktadır. İndirimli oran uygulanan bazı 
ürünler şunlardır: 

• Canlı hayvanlar 

• Ziraat ve bahçecilik tohumları 

• Bitki ve bitki ürünleri 

• Ağaç 

• Gıda ve alkolsüz içecekler 

• Su 

• Hayvan yemi 

• Veterinerlik ilaçları 

• İlaçlar ve bazı tıbbi araçlar 

• Kitap, gazete, dergi ve diğer basılı eşya 

• Sanat ürünleri 

• Tarımda kullanılan motorin 

Hollanda’da KDV’ye tabi işlemler yapan ancak Hollanda’da yerleşik olmayan 
yabancı kişiler KDV işlemlerinin yerine getirilmesi amacıyla ya kayıt olmalı ya da bir 
vergi temsilcisi atamalıdır. KDV için kayıt Belastingdienst Limburg / Kantoor 
Buitenland’e (Vergi İdaresi – Uluslararası İşler Bölümü) yapılmaktadır. Hollanda’da 
vergilendirilebilir bir işlem (bir mal ve hizmet satışı) yapmayan yabancılar, 
Hollanda’da ödedikleri KDV’nin geri ödenmesi için Belastingdienst Limburg / 
Afdeling Omzetbelasting’den (KDV Dairesi) temin edecekleri bir formla 
başvurabilmektedir. 

Özel tüketim vergisi (Excise tax), belirli ürünlerin üretimi, üçüncü bir ülkeden 
ithalatı ya da diğer bir AB üyesi ülkeden Hollanda piyasasına sürülmesi durumunda 
uygulanmaktadır. Özel tüketim vergileri, Douane (Hollanda Gümrük İdaresi) 
tarafından tahsil edilmektedir. 

Özel tüketim vergileri, AB düzeyinde 92/12/EEC sayılı Direktifle genel kurallara 
bağlanırken özel ürün bazında AB’nin ayrıntılı düzenlemeleri de mevcuttur. Söz 
konusu mevzuat Hollanda hukukuna Wet op de accijns (Özel Tüketim Vergileri 



Kanunu, 31 Ekim 1991, Stb. 1991, 561) ile aktarılmıştır. Ürünler bazında özel mevzuat 
düzenlemeleri de mevcuttur: 

• Wet belastingen op milieugrondslag (Çevre Vergileri Kanunu, 23 December 
1994, Stb. 1994, 923) 

• Wet voorraadvorming aardolieprodukten (Petrol Ürünleri Depolama 
Kanunu, 28 March 2001, Stb. 2001, 155). 

• Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele 
andere producten (Alkolsüz içkiler ve diğer Bazı Ürünlerde Tüketim Vergisi 
Kanunu, 24 December 1992, Stb. 1992, 685) 

Özel tüketim vergileri uygulanan ürünler aşağıdadır: 

• Alkollü içkiler 

• Petrol, elektrik, doğalgaz 

• İşlenmiş tütün 

Tarife Dışı Engeller 

AB, haksız ticaret uygulamalarına karşı DTÖ anlaşmalarının üye devletlere verdiği 
yetkiler çerçevesinde, ticari korunma önlemleri uygulamaktadır. AB ve dolayısıyla 
Hollanda tarafından uygulanan korunma önlemleri bilgilerine aşağıdaki web 
sayfasından ulaşılabilmektedir.  

( http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/anti_dumping/stats.htm ) 

Diğer taraftan, tarım, tekstil ve demir-çelik ürünleri ithalatında çeşitli önlemler 
uygulanmaktadır. Bu uygulamalar kapsamında, ithalatçılardan gümrük işlemlerinin 
yapılabilmesi için ithalat sertifikası ya da ithalat lisansı talep edilmektedir. 
Hollanda’da bu çerçevede ithalat lisansı vermeye yetkili kuruluşlar şunlardır: 

• Tekstil ürünleri: Belastingdienst / Centrale Dienst voor In- en Uitvoer 
(Merkezi İthalat ve İhracat İdaresi) 

•  Tarım ürünleri: Süt ve süt ürünleri: Productschap Zuivel (Hollanda Süt 
Ürünleri Kurulu; www.prodzuivel.nl) 

• Et, tavuk, yumurta: Productschap Vee, Vlees en Eieren - PVE (Hayvancılık, 
Et ve Yumurta Kurulu; www.pve.nl) 

• İşlenmiş meyve ve sebze ürünleri: Productschap Tuinbouw (Bahçecilik 
Ürünleri Kurulu; www.tuinbouw.nl) 

• Tahıllar, şeker ve yağlar: Hoofdproductschap Akkerbouw (Tarım Ana 
Kurulu; www.hpa.nl)  

Ürün Standartları ile İlgili Uygulamalar 

Hollanda, ilgili AB direktifleri doğrultusunda AB standardizasyon mevzuatını 
uygulamaktadır. AB standardizasyon mevzuatı, ürünlerin AB pazarına girişte sağlık, 
güvenlik, tüketiciler ve çevrenin korunması kapsamında uyulması gereken temel 
konuları kapsamaktadır. Ürünlerin standardlara uygunluğu ithalat aşamasında 
kontrol edilebileceği gibi, piyasa gözetimi yoluyla da denetlenebilmektedir. 

http://www.prodzuivel.nl/
http://www.pve.nl/
http://www.tuinbouw.nl/


AB ülkelerine ve dolayısıyla Hollanda’ya ihracat yaparken pek çok makina, 
ekipman, elektrikli aletler, oyuncak vb. ürün için CE işareti gereklidir. İthal edilen 
ürünler için ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi 
gibi standarlartlar ve gıdalar için ayrıca, HACCP (Kritik Kontrol Noktalarında 
tehlike Analizi sistemi) gibi standartlar ve GLOBALGAP sertikası gereklidir. 

GLOBALGAP olarak bilinen, EurepGAP sertifikası, Euro Retail Produce Working 
Group’’ ve GAP (Good Agricultural Practices -İyi Tarım Uygulamaları) tanımlarının 
birleşmesi ile oluşmuştur. AB ülkelerinde ve bu kapsamda Hollanda’daki 
süpermarketlerde satılacak gıdaların ithalatında bu belge talep edilmektedir. 
Hollanda’daki büyük perakende gıda zincir mağazaları tarafından talep edilen bu 
sertifikanın, yakın gelecekte AB ülkelerine yapılacak ihracatta zorunlu hale geleceği 
bilinmektedir. 

AB’nin zaman zaman gerekli gördüğü hallerde, örneğin aflatoksin ve gıdalarda 
kullanılan koruyucu kimyasallar ve oranları veya bunlara benzer tüketici sağlığı 
açısından tehlike oluşturabilecek konularda ya ithalatçı ya da ilgili devlet kuruluşları 
aracılığıyla ithal edilen gıdalar gümrüklerden çıkmadan ürünlerden örnekler 
alınarak analiz edilmekte ve analiz sonuçları belli olana kadar ürünler tutulmaktadır. 
Bu kapsamda, fındık, fıstık ve incirde aflatoksin, kayısıda kükürt ve zeytinde 
kullanılan koruyucu kimyasallar kontrolü kapsamında, gerek Hollanda gümrük 
teşkilatı laboratuvarlarında, gerekse ithalatçı firmanın isteği veya talebi üzerine 
bağımsız laboratuvarlarda analizler yapılmaktadır. Bu laboratuvarlardan birisi, ‘Gıda 
ve Tüketici Ürünleri Güvenlik Otoritesi -VWA (Voedsel en Waren Autoriteit) isimli 
devlet kuruluşuna aittir. 

Hollanda’da Standardlar konusunda çalışan akreditasyon kuruluşu, Hollanda 
Standardizasyon Kuruluşu-‘Nederlands Normalisatie Instituut – NEN’ isimli 
kuruluş olup, çeşitli standard ve normlar konusunda bilgi, ücret karşılığında web 
sayfasından (http://www2.nen.nl) ya da posta yolu ile alınabilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÜRKİYE İLE TİCARET  
Genel Durum 

Türklerle Hollandalılar arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geçmişi 400 yıl 
öncesine dayanmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’nun daveti üzerine ilk Hollanda 
elçisi 1612 yılında İstanbul’a gelmiştir. 1855 yılında Lahey’de açılan 
büyükelçiliğimize 1859 yılında Yahya Karaca Paşa atanmıştır. O dönemde Osmanlı-
Hollanda ilişkilerinde başlıca konu ticarettir. Hollandalı tüccarlar tarafından satın 
alınan başlıca ürünler, Suriye ve İran’dan ipek, Asya’dan da baharat olmuştur. 17’nci 
yüzyılda Türkiye, Hollanda’ya yün ve pamuk ihraç etmeye başlamış, Hollanda da 
buna karşılık İstanbul ve İzmir’e pamuklu ve yünlü kumaş satmıştır. 19’uncu 
yüzyılda ise Hollanda’ya ihraç ettiğimiz en önemli ürün tütün olmuştur. 

Cumhuriyetin ilanından sonra Türkiye ile Hollanda arasındaki ekonomik ve ticari 
ilişkilerin güçlendirilmesi için 1934’te Türk-Hollanda Derneği kurulmuştur. 
Derneğin kuruluş anlaşması her iki ülkenin devlet başkanları olan Atatürk ve Kraliçe 
Wilhelmina tarafından imzalanmıştır. Bu olaydan önce 1930’da ise Hollanda’nın çok 
uluslu şirketi olan Philips, Türk Philips Ltd. olarak Türkiye’de faaliyete başlamıştır. 

Türkiye ile Hollanda arasındaki ticari ilişkiler, Türkiye ekonomisinin 1980’li yılların 
başında dışa açılmasından sonra gelişme göstermiştir. 10-12 Şubat 1993 tarihleri 
arasında Rotterdam, Utrecht, Amsterdam, Den Haag ve Amersfort Ticaret Odaları 
temsilcilerinin katılımıyla oluşan Hollanda özel sektör heyetinin ülkemizi ziyareti 
sırasında ikili ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla Türkiye-Hollanda İş Konseyi’nin 
kuruluşu tamamlanmıştır. İş Konseyinin Hollanda tarafı NETUBA (Netherlands-
Turkey Business Association) olup üyeleri daha çok Türkiye ile iş yapan veya 
yapmak isteyen küçük ve orta ölçekli Hollandalı firmalardır. İş Konseyi en son 
toplantısını 2001 yılında Türkiye’de yapmıştır. 

Öte yandan, 1996 yılında AB ile Türkiye arasında imzalanan Gümrük Birliği 
Anlaşması ile birlikte diğer Avrupa ülkeleriyle olduğu gibi, Türkiye ile Hollanda 
arasındaki sanayi ürünleri ticaretinde uygulanan gümrük vergileri kaldırılmış ve bu 
durum iki ülke arasındaki ticaretin artmasını sağlamıştır. 

Türkiye ile Hollanda arasındaki ticaret hacmi, hem ihracat hem de ithalattaki 
artışlarla devamlı bir artış trendi içerisindedir. 2002 yılında iki ülke arasındaki ticaret 
hacmi yaklaşık 2,4 milyon dolar iken 2011 yılında 3 katına çıkarak 7,2 milyar dolara 
yükselmiştir. 2003 ve 2009 yılları arasında ikili ticaret ülkemiz lehine iken 2009 
yılından sonra aleyhimize dönmüştür. 2013 yılında ise ihracatın artması ve ithalatın 
azalması ile birlikte Türkiye Hollanda’ya karşı 177 milyon dolarlık bir dış ticaret 
fazlası vermiş ancak 2014 yılında ihracatın bir miktar azalması ve ithalatın da bir 
miktar artması sonucunda Türkiye Hollanda’ya karşı tekrar dış ticaret açığı 
vermiştir. 

 

 
 



Türkiye-Hollanda Dış Ticaret Değerleri (Milyon Dolar) 

Yıllar İhracat İhracat 
Değişim % İthalat İthalat 

Değişim % Hacim Denge 

2010 2.461,4 15,9 3.156,0 24,1 5.617,4 -694,6 

2011 3.243,1 31,8 4.005,0 26,9 7.248,0 -761,9 

2012 3.248,4 0,0 3.660,6 -8,6 6.909,0 -412,2 

2013 3.538,0 9,1 3.363,6 -8,1 6.901,6 174,5 

2014 3.458,7 -2,2 3.564,4 6,0 7.023,1 -105,7 

2015 3.156,6 -8,7 2.607,6 -18,3 6.071,1 242,2 

 Türkiye’nin Hollanda’ya İhracatında Başlıca Ürünler (Bin Dolar) 

GTİP ÜRÜNLER 2012 2013 2014 

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

166.470,2 178.967,0 186.558,7 

8703 

Binek otomobilleri ve esas 
itibariyle insan taşımak üzere 
imal edilmiş diğer motorlu 
taşıtlar 

111.339,2 189.769,6 176.785,6 

6204 

Kadınlar ve kız çocuk için 
takım elbise, takım, ceket, 
blazer, elbise, etek, pantolon 
etek, vb. 

169.232,8 181.671,3 173.843,5 

8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu 
taşıtlar 294.197,2 162.090,6 130.388,3 

6203 

Erkekler ve erkek çocuk için 
takım elbise, takım, ceket, 
blazer, pantolon, tulum ve şort 
(yüzme kıy 

84.376,4 101.024,0 108.029,9 

7204 

Dökme demirin, demirin veya 
çeliğin döküntü ve hurdaları 
veya bunların eritilmesi ile 
elde dilmiş 

83.561,4 73.637,8 103.545,9 

6302 Yatak çarşafı, masa örtüleri, 
tuvalet ve mutfak bezleri 63.023,1 75.304,3 98.965,5 



2710 
Petrol yağları ve bitümenli 
minerallerden elde edilen 
yağlar 

204.496,5 357.639,0 84.203,3 

6110 Kazak, süveter, hırka, yelek 
vb. Eşya (örme) 59.931,7 67.442,1 76.319,4 

0304 
Balık filetoları ve diğer balık 
etleri (taze, soğutulmuş veya 
dondurulmuş) 

50.120,0 60.646,5 74.799,9 

6104 

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

64.455,5 61.230,9 68.736,3 

5402 

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

50.380,3 59.962,9 67.381,0 

8708 Karayolu taşıtları için aksam, 
parça ve aksesuarlar 56.196,4 54.429,5 63.922,6 

7214 

Demir veya alaşımsız çelikten 
çubuklar (dövülmüş, sıcak 
haddelenmiş, haddeleme 
işleminden sonra buru 

11.661,5 46.832,9 61.001,3 

0806 Üzümler (taze/kurutulmuş) 58.399,1 54.787,9 56.607,0 

6115 

Külotlu çoraplar,taytlar, kısa 
ve uzun konçlu çoraplar, 
soketler (varis çorapları dahil) 
ve patik 

41.623,9 54.121,5 50.340,3 

7202 Ferro alyajlar 8.335,0 36.661,8 49.628,8 

0302 Balıklar (taze veya 
soğutulmuş) 20.352,0 40.662,2 49.021,7 

2008 

Tarifenin başka yerinde 
belirtilmeyen meyve ve 
yenilen diğer bitki parçalarının 
konserveleri 

26.215,0 34.058,8 44.821,5 

3920 Plastikten diğer levha, plaka, 
şerit, film, folye (gözeneksiz) 28.897,3 33.114,9 40.399,8 

 Türkiye’nin Hollanda’dan İthalatında Başlıca Ürünler (Bin Dolar) 



GTİP ÜRÜNLER 2012 2013 2014 

7204 

Dökme demirin, demirin veya 
çeliğin döküntü ve hurdaları 
veya bunların eritilmesi ile elde 
dilmiş 

809.060 469.557 564.159 

3907 

Poliasetaller, diğer polieterler, 
epoksi reçineler, 
polikarbonatlar, alkit reçineler, 
polialiesterle 

233.620 225.495 232.895 

8701 Traktörler 193.389 179.775 197.752 

2710 
Petrol yağları ve bitümenli 
minerallerden elde edilen 
yağlar 

188.933 112.017 138.993 

2909 
Eterler, eter-alkoller, eter 
fenoller, fenoller, peroksitler ve 
bunların türevleri 

21.174 110.737 103.611 

2106 Tarifenin başka yerinde yer 
almayan gıda müstahzarları 83.485 101.958 99.026 

2902 Siklik hidrokarbonlar 36.915 57.244 79.137 

2403 
Homonize edilmiş tütün ve 
tütün yerine geçen madde 
hülasaları ve esansları 

50.643 49.111 60.921 

4002 

Sentetik kauçuk veya sıvı 
yağlardan türetilen taklit 
kauçuk (ilk şekillerde, veya 
levha, tabaka, şer 

64.540 64.213 59.466 

3901 Etilen polimerleri (ilk 
şekillerde) 83.651 55.755 55.534 

2711 Petrol gazları ve diğer gazlı 
hidrokarbonlar 693 101 47.545 

7210 

Demir veya alaşımsız çelikten 
yassı hadde mamulleri, 
genişliği 600 mm veya daha 
fazla olanlar (kapla 

52.574 56.486 46.045 

3302 
Sanayide ve içecek imalinde 
hammadde veya koku verici 
maddeler ve karışımlar 

31.009 37.623 43.338 



3902 Propilen ve diğer olefinlerin 
polimerleri (ilk şekillerde) 47.582 40.966 40.479 

2926 Nitril gruplu bileşikler 36.913 32.424 37.892 

3909 
Amino reçineler, fenolik 
reçineler, poliüretanlar (ilk 
şekillerde) 

26.505 43.331 37.524 

3002 İnsan kanı, hayvan kanı, serum, 
aşı, toksin vb. Ürünler 24.927 33.065 35.605 

3004 
Tedavide veya korunmada 
kullanılmak üzere hazırlanan 
ilaçlar (dozlandırılmış) 

37.412 34.751 32.949 

8438 

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

33.139 46.538 31.496 

2905 

Asiklik alkoller ve bunların 
halojenlenmiş, sülfolanmış, 
nitrolanmış veya nitrozalanmış 
türevleri 

43.405 26.534 29.949 

İki Ülke Arasındaki Anlaşma ve Protokoller 

Türkiye ile Hollanda arasında karşılıklı ticaretin geliştirilmesi amacıyla çeşitli 
anlaşmalar imzalanmıştır. 

Anlaşmanın Adı İmza Tarihi 

Ticaret ve Ödeme Anlaşması 06.09.1949 

Ekonomik ve Teknik İşbirliği Ortak Komisyonu (KEK) 
Kurulmasına İlişkin Mektup Teatisi 24.01.1985 

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması 
Anlaşması 27.03.1986 

Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması 27.03.1986 

Hayvan Sağlığı Alanında İşbirliği Yapılmasına İlişkin 
Veterinerlik Anlaşması 24.05.1995 

Tarım ve Kırsal Politikalar Alanında İşbirliği 
Mutabakat Zaptı 21.09.2000 

Enerji Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı 03.10.2000 



Uluslararası Karayolu Taşıma Anlaşması 17.04.2003 

Gümrükler Alanında İdari Yardım Anlaşması 18.08.2005 

İki Ülke Arasındaki Ticarette Yaşanan Sorunlar 

Rapor kapsamında bilgi verilmiş olan ve Hollandalı dış ticaret kurum ve kuruluşları 
tarafindan uygulanmakta olan ‘Türkiye Eylem Planı kapsamındaki saptamalardan 
birisi de, Hollanda iş çevreleri için Türkiye pazarının çok önem taşıdığı ve büyük 
potansiyel arzettiği, ancak Hollandalı işadamları nezdinde Türk firmalarının 
olumsuz bir imaja sahip olduğu, bunun da ticaretin ve yatırımların istenilen düzeyde 
artmasını engellediği yönündedir. Diğer taraftan, Hollandalı tüketiciler nezdinde de 
Türkiye ve Türk malı imajı çok iyi durumda değildir. Bu nedenle, özellikle nihai 
tüketiciye yönelik olan gıda maddeleri, tekstil ürünleri ve ev eşyası gibi Türk 
ürünlerinin, orijinal markaları ile, Hollanda’da yaşayan Türkler ve Türklere ait 
dağıtım kanalları haricinde, diğer tüketicilere yönelik olarak pazarlanması pek 
mümkün değildir. Nitekim bu tür ürünler, Türk bakkalı adı verilen küçük 
süpermarketlerde ve Türk kökenli kişilerin sahip olduğu mağazalarda satılmaktadır. 

Türk işadamlarının Hollandalı firmalarla iş yaparken, bu kültürdeki iş yapma 
esaslarını ve genel olarak kültürel öğeleri öğrenmeleri ve dikkate almaları gereklidir. 
Hollandalı firmalarla ticaret yaparken, teslimat sürelerinde gecikme olmamasına 
özen göstermek ve sözleşme koşullarına uymak büyük önem taşımaktadır. 

Ayrıca, Hollandalı firmalarla, çok iyi bir şekilde gözden geçirilerek imzalanmış yazılı 
sözleşmeler dahilinde ticaret yapmak; gerekirse bu konuda uzmanlaşmış 
danışmanlık firmalarından hizmet almak, ileride karşılaşılabilecek maddi kayıpların 
önüne geçecektir. Hollandalı bir firma ile yapılacak bir ihracat veya ithalat 
sözleşmesi sadece dayalı olduğu hukuki sistemi belirtmekle kalmayıp, aynı zamanda 
bir tahkim hükmü de içermelidir. Uluslararası Ticaret Odası ve ulusal ticaret odaları, 
bu tür tahkim kolaylıkları sağlamaktadır. Bunun dışında Hollanda’da bağımsız 
tahkim hizmetleri sunan, Hollanda Tahkim Kuruluşu ‘NAI’ bulunmaktadır. 
Uluslararası alım satım sözleşmelerinde kullanılmak üzere önerilen bir madde şu 
şekilde olabilir: ‘İşbu sözleşme veya bundan kaynaklanan başka sözleşmelerle ilgili 
bütün ihtilaflar, İstanbul Ticaret Odası Tahkim Kuruluşu veya Hollanda Tahkim 
Kuruluşu (NAI) kurallarına uygun olarak tahkim yoluyla kesin olarak 
çözümlenecektir.’ 

Hollanda pazarına girebilmek için, öncelikle ürünle ilgili pazara ilişkin bilgiler ve 
dağıtım kanalları hakkında detaylı bir araştırma yapılmalıdır. Hollanda’nın 
‘CBI’(www.cbi.eu) isimli kuruluşunun Hollanda ve tüm AB ülkeleri için hazırlamış 
olduğu pazar araştırmaları mevcuttur. Hollanda’ya gelerek, yerinde pazar 
araştırması yapmak, gerekirse bir danışmanlık firmasından pazara giriş ve pazara 
ilişkin detaylar konusunda hizmet almak çok faydalı olabilir. 

Hollanda'ya ihracatımızda en başta gelen ürünler, hazır giyim ürünleri olup, 
Hollanda’nın bu ürünlerdeki toplam ithalatı içerisindeki payımız yaklaşık %10’dur. 
Bununla beraber, bu ürünler ya Türkiye’de fason olarak ürettirilmekte ya da büyük 
mağaza zincirlerinin Türkiye’de bizzat faaliyet gösteren acente ve alım grupları 



tarafından ithal edilmekte olup, mağazalarda firmaların kendi etiketleri ile 
satılmaktadır. 

Diğer yandan son senelerde, özellikle Çin başta olmak üzere, Hindistan, Pakistan ve 
bazı Uzakdoğu ülkelerinin tekstil ve hazır giyim dünya ihraç pazarlarında ve 
dolayısıyla Hollanda pazarında payını artırmış olması, söz konusu ürünlerde 
Türkiye'nin ihracat artış hızının düşmesine neden olmuştur. Ayrıca, 2008 yılı 
başında, AB ve dolayısıyla Hollanda ithalatta Çin ürünlerine karşı uygulanan ek 
kotaları kaldırmış olup, Çin'den gelen rekabet daha da artmış bulunmaktadır. 

Sonuç olarak, tüm bu etkenler göz önüne alınarak, Hollanda pazarında hazır giyim 
ürünleri de dahil olmak üzere tekstil ürünleri ihraç payımızı aynı seviyede 
tutabilmek ya da artış sağlayabilmek için, firmalarımızın, katma değeri daha yüksek, 
kaliteli ve tasarımı öne çıkan ürünlerle pazara yönelmesinde fayda vardır. 

Aslında her türlü üründe bu yönde bir üretime yönelerek, hem ihracatları giderek 
büyümekte olan, özellikle Çin başta olmak üzere, Hindistan, Pakistan ve bazı 
Uzakdoğu ülkelerinden gelen ürünlerle fiyat rekabetinden kaçınmak, hem de 
geleneksel olarak en büyük ticari ortağımız olan AB (15) ülkelerine yönelik 
ihracatları giderek büyüyen AB’ye son alınan ülkelerden artan oranda gelecek olan 
rekabeti de hesaba katmak gerekmektedir. 

Avrupa ve Hollanda pazarındaki rakiplerimizden gelecek olan fiyat rekabetinden 
uzaklaşmanın yolu, ürünlerimizi, çok düşük ihraç fiyatlarıyla pazara giren 
rakiplerimizin ürünlerinin kalitesi ve tasarımından mümkün olduğu kadar 
farklılaştırmaktır. Bunun için de Ar-Ge çalışmaları ve yenilikçi ürünler üretme 
yönünde çaba harcanması gerekmektedir. 

Her şeye rağmen, Türk tekstil sanayiinde son yıllarda yapılan teknolojik yatırımlar 
ve makina parkındaki yenileştirmeler sayesinde, verimlilikte ve ürün kalitesinde 
artış sağlanmış; firmalar ucuz ithal girdi kullanarak, maliyetlerini de belli 
oranda düşürmüştür. Sektördeki firma yetkilileri, Avrupa’ya olan coğrafi 
yakınlığımız, bazı rakip ülkelere göre nakliye maliyetlerinin düşük olması, hızlı 
teslim süresi, iyi ve kaliteli servis gibi faktörler açısından, halen avantajlı 
durumumuzun devam etmekte olduğunu beyan etmektedir. Sektördeki firmalar, 
rekabet edebilmek için, kaliteli ve katma değeri yüksek ürünler üretmenin 
gerekliliğini de algılamışlar ve bu yönde daha yoğun çalışmaya başlamışlardır. 

2008 yılında başlayan küresel ekonomik kriz nedeniyle bazı zorluklar yaşanıyor olsa 
da, Türkiye’de gemi inşa ve yan sanayiinde büyük bir gelişme olmuştur. Hollanda 
gibi geleneksel olarak denizci olan bir ülke ile bu alanlarda hem ortak yatırım hem 
de ihracat imkanlarımız açısından büyük bir potansiyel mevcuttur. 

Son yıllarda ve özellikle 2008 yılından beri, Hollandalı firmalar bazı ürünler için 
‘outsourcing’ konusunda Türk firmalarını tercih etmeye başlamışlardır. Firmalar, 
metal ve plastik işleme sanayilerindeki yüksek kapasite, kalifiye işgücü ve düşük 
maliyet gibi kriterler ve coğrafi yakınlık nedeniyle Türkiye’yi, Çin, Polonya ve Çek 
Cumhuriyeti gibi geleneksel ‘outsourcing’ ülkelerine alternatif olarak görmekte ve 
tercih etmektedir. 



Organik tarım ürünleri, bilinçli ve alım gücü yüksek tüketicilerin fazla olduğu Batı 
Avrupa ülkeleri ve dolayısıyla Hollanda için giderek büyüyen bir pazardır. Bu 
ürünler için, Türkiye’nin elverişli iklimi, üretim olanakları ve coğrafi yakınlığımız 
göz önüne alındığında, ihracata yönelik olarak yatırım ve üretim konusu dikkate 
alınmalıdır. Hollandalı tüketiciler, 2006 yılında organik ürünler için 460 milyon Euro 
harcamış, bu ürünler için olan harcama tutarı, 2005’e göre %10 artış göstermiştir. Şu 
anda Hollanda gıda pazarında satılan gıdaların %3’ü organiktir. Satışlarda, 
süpermarketler ile organik ürünler ve sağlıklı ürünler konusunda uzmanlaşmış satış 
noktalarının herbirinin payı %43, yemek dağıtım şirketlerinin payı %4’tür. Organik 
ürünlerin %10’u ise, sadece organik ürünler konusunda uzmanlaşmış mağazalar, 
diğer satış noktaları ve İnternet üzerinden satılmaktadır. İnternet yoluyla organik 
gıda satın alma eğilimi de artmaktadır. 

AB ve Hollanda helal ürünler pazarının yakın gelecekte daha da büyümesi 
beklenmekte olup, bu ürünlerin Hollanda’ya ihracatı da önemli bir potansiyel 
taşımaktadır. Son yıllara kadar, Hollanda da dahil olmak üzere, Batı Avrupa gıda 
pazarında faaliyet gösteren firmalar helal ürünler sektörüne çok fazla ilgi 
göstermemiş olmakla beraber, bu ülkelerdeki Müslüman nüfusun önemli oranda 
artmasıyla birlikte, son yıllarda sektöre yatırım yapmaya başlamışlardır. Batı 
Avrupa’daki Müslümanların sayısı 15-20 milyona, Hollanda’daki Müslümanların 
sayısı ise 1 milyona ulaşmış bulunmaktadır. Helal ürünler pazarının altyapısını 
oluşturmak ve firmalara mali destek sağlamak üzere Hollanda devleti 100 milyon 
Euroluk bir bütçe ayırmıştır. Ülkedeki en büyük süpermarket zinciri olan Albert 
Heijn, kısa bir süre önce, mağazalarında test niteliğinde helal gıda satışına 
başlamıştır. Hollanda’da helal ürün üreten firmalara sertifika veren 30 kuruluş 
bulunmaktadır. 

AB ülkelerinde en üst düzeyde uygulanmakta olan gıda kalite ve güvenliği ve 
çevreye duyarlı üretim konusundaki mevzuat çerçevesinde, Hollanda’ya gıda 
ihracatında gereken belgelerden başlıcaları arasında, ISO 9001:2000 Kalite Yönetim 
Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, HACCP (Kritik Kontrol Noktalarında 
tehlike Analizi sistemi) gibi standartlar ve GlobalGAP sertifikası sayılabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAZAR İLE İLGİLİ BİLGİLER  
Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları 

Hollanda’da fikri, sınai ve ticari mülkiyet hakları, yerel yasalar, ilgili AB yasaları ve 
TRIPS gibi uluslararası bazı anlaşmalarla koruma altına alınmıştır. Ürün ve 
hizmetlerin, sözkonusu haklar açısından koruma altına alınması için, aşağıda 
belirtilen dört temel yasa bulunmaktadır: 

- Patentlerin korunması 

- Taslak ve modellerin korunması 

- Markaların korunması 

- Telif haklarının korunması 

Patentlerin Korunması 

Patent, yeni bir ürün veya üretim aşamasındaki teknik buluşları koruma altına 
almaktadır. Patent, ürünün üçüncü kişiler tarafından kullanılması, satılması ya da 
üretilmesinin mucidin iznine tabi olması, yani lisans için kendisine ödeme yapılması 
anlamına gelmektedir. 

Patentler, Hollanda Patent Ofisi (http://en.octrooicentrum.nl/index.php) tarafından 
verilmektedir. Ofis, Hollanda Ekonomi Bakanlığı bünyesinde özerk bir kurumdur. 
Dosyalarında 60 milyon patent kayıtlı bulunmaktadır. Kurumdan ücretsiz bilgi 
almak mümkündür. Patent başvurusu şahsi olarak veya bir patent ajansı aracılığıyla 
yapılabilmektedir. Patent ajansları patent, marka ve modeller konusunda 
uzmanlaşmış kuruluşlardır.  

Dağıtım Kanalları 

Hollanda’daki dağıtım kanalları çok çeşitli ve gelişmiş bir yapıdadır. Ürünün 
özellikleri ve sektörün yapısına göre, dağıtım kanalları değişiklik göstermekte olup, 
kullanılacak dağıtım kanalının etraflıca bir araştırma yapıldıktan sonra seçilmesi 
gerekir. IGEME Rotterdam Ofisinden, ilgili ürün konusundaki pazar araştırması 
edinildiğinde, ürün için en uygun dağıtım kanalı konusunda bilgiye ulaşmak 
mümkündür. Ayrıca, yerel pazar ve dağıtım kanalları konusunda uzman bir 
danışmanlık firmasından da hizmet alınabilir. 

Hollanda Gıda Pazarındaki Dağıtım Kanallarına Bir Örnek Olarak, Yaş Meyve-Sebze 
Dağıtım Kanalları 

Hollanda’ya meyve ve sebze ithalatı genelde ithalatçı şirketler tarafından 
yapılmaktadır. Bu şirketler, manavlara, gıda hizmet sektörüne, gıda işleme 
sektöründe bulunan firmalara ve perakende zincirlerinin satınalma kuruluşlarına 
ürün tedarik etmektedir. Aynı zamanda, bu firmalardan bazıları, hem yerel olarak 
üretilen ürünleri hem de ithal ettikleri ürünlerin ihracatını da yapmaktadır. 
Taze meyve ve sebze pazarındaki geleneksel dağıtım kanallarının yanısıra, büyük 
perakende zincirlerinin doğrudan üretici ve ihracatçı firmalarla temasa geçmesi de 
sık olarak görülen uygulamalar arasındadır. Uzmanlaşmış ithalatçılar ve büyük 
firmalar adına çalışan satın alma grupları da doğrudan üretici ve ihracatçılardan alım 



yapmaktadır. Bu ithalatçıların bazıları aynı zamanda lojistik ve kalite kontrolü 
hizmeti de vermektedir.  

Hollanda’da son yıllarda, süpermarketlerin pazar payının, manavların ve açık 
pazarların aleyhine bir şekilde arttığı görülmektedir. Şu anda süpermarketlerin pazar 
payı yaklaşık %80’dir . Tüketiciler, bir çok malın bir arada bulunması nedeniyle, 
rahatlık açısından sebze ve meyve alışverişlerini de süpermarketlerden yapmayı 
tercih etmektedir. 

Dünyanın ikinci büyük, Avrupa’nın en büyük limanı olan Rotterdam Limanı, aynı 
zamanda meyve ve sebze ticareti açısından da dünyadaki önemli limanlardan 
birisidir. Gerek limanın içerisinde, gerekse yakınında pek çok taşımacılık firması, 
meyve ve sebze tüccarı, gümrük bürosu, gözetim şirketi, soğuk hava deposu ve 
mezat bulunmaktadır. Diğer Avrupa kentlerine taşımacılık için geniş bir karayolları 
ağı da mevcuttur. Rotterdam üzerinde, iki önemli ırmak Kuzey Denizi ile 
birleşmektedir. Ren Nehri Almanya ve Merkezi Avrupa’ya, Maas Nehri ise Belçika 
ve Fransa’ya bağlantı sağlamaktadır. Ayrıca, Rotterdam, Belçika’da bulunan Anvers 
şehrine de su yolu ile bağlanmaktadır. 

Çabuk bozulabilen değerli meyve ve sebzeler havayolu ile taşınmaktadır. 
Avrupa’nın en büyük 4. havalimanı olan Schiphol, taze ürünlerin depolanması ve 
nakliyesi için mükemmel olanaklar sunmaktadır.  

Reklam ve Promosyon 

Hollanda pazarına girmek isteyen firmalarımız için, ülkede düzenlenen uluslararası 
nitelikteki fuarlara katılım etkin bir tanıtım aracı olabilir.  

Ayrıca İnternet, televizyon, gazete ve dergi gibi yazılı basının yanısıra, bilboard 
reklamları ve televizyon ve sinema reklamları da Hollanda’da yaygın olarak 
kullanılan, etkin promosyon araçlarıdır.  

Ambalaj, Paketleme ve Etiketleme 

Tüketicinin korunması göz önünde tutularak, AB içerisinde sadece AB etiketleme 
mevzuatına uyan ürünlerin pazarlanmasına izin verilmektedir. AB etiketleme 
mevzuatı, gıda, ev gereçleri, ayakkabı, tekstil vb. sektörler için zorunlu etiketleme 
standartları koymaktadır.  

İlgili AB mevzuatına http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s16400.htm web 
sayfasından ulaşılabilir. 

AB mevzuatının yanında, bu konuda Hollanda’nın özel düzenlemeleri de 
bulunmaktadır. İlave dillerde bilgi de mümkün olmakla birlikte, etiketlerin 
Hollandaca olması zorunludur. Ayrıca, etiketleme kurallarına uygunluk ve verilen 
bilgilerin doğruluğu dağıtım zincirinin her aşamasında kontrol edilebilir. Kontroller, 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Kamu Sağlığı ve Spor Bakanlığı; 
http://www.minvws.nl) ile Voedsel en Waren Autoriteit - VWA (Gıda ve Tüketim 
Ürünleri Güvenliği Kurumu) tarafından yürütülmektedir. 

Paketleme ve ambalajlama, tüketici sağlığı ve çevrenin korunması amacıyla, AB 
tarafından belirlenen kurallara uygun yapılmak zorundadır. Paketleme ve 
ambalajlamaya ilişkin temel AB mevzuatı şunlardır: 



- Direktif 94/62/EC (OJ L-365 31/12/1994); paketleme ve paket artıklarına 
dair genel kurallar. 

- Direktif 75/106/EEC (OJ L-42 15/02/1975) and 80/232/EEC (OJ L-51 
25/02/1980); paket boyutlarına dair özel kurallar. 

- Yönetmelik (EC) 1935/2004 (OJ L-338 13/11/2004); Gıda maddeleriyle 
temas eden malzemelere dair özel kurallar. 

- Direktif 2000/29/EC (OJ L-169 10/07/2000); Ağaç ve diğer bitkilerden 
yapılan paketlere uygulanacak bitki sağlığı kuralları. 

Paketleme mevzuatının uygulanmasında görev alan Hollanda kurumları şunlardır: 

- Paket hacimleri: Nederlands Meetinstituut B.V. - NMI (Hollanda Metroloji 
Enstitüsü; http://www.nmi.nl) 

- Gıda maddeleriyle temas eden malzemeler: Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport - VWS (Halk Sağlığı ve Spor Bakanlığı; 
http://www.minvws.nl), Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (Tarım, Doğa ve Gıda Kalitesi Bakanlığı ) Voedsel en 
Waren Autoriteit - VWA (Gıda ve Tüketici Ürünleri Güvenliği Kurumu; 
http://www.vwa.nl)  

Ülkede İş Kurma Mevzuatı         

Hollanda diğer AB Ülkeleri ile kıyaslandığında, yabancı kişi ya da kuruluşların şirket 
kurması ve ticari faaliyette bulunması açısından daha esnek ve liberal bir ortam 
sunmaktadır. Yabancı sermayeli bir şirketin kurulmasında, merkezi başka bir ülkede 
olan bir şirketin şube veya temsilcilik açmasında özel bir izne gerek 
bulunmamaktadır. Yerli ve yabancı şirketlerin ticari faaliyetleri bakımından tabi 
oldukları esaslar arasında da fark bulunmamaktadır. Yabancı sermayeli şirketler de 
yerli sermayenin çalışabileceği her sahada çalışabilmektedir. Kurulacak şirketlerde, 
yerli ortak şartı da bulunmamaktadır. 

Anonim şirket için 45.000 Avro asgari sermaye şartı bulunmaktadır. Yabancılar 
genelde limited şirket türünü tercih etmektedirler. Hollanda yasalarına göre limited 
şirket kurulabilmesi için tek kurucu ortağın olması yeterlidir. 

1 Ekim 2012 tarihinden itibaren Hollanda’da limited şirketler için gerekli olan 18.000 
€ asgari ücret şartı kaldırılmış olup 1 € sermaye ile limited şirketi kurulumu 
mümkün kılınmıştır. 

Yabancı yatırımcıların gayrimenkul edinme, şirket faaliyetlerinden doğan karı 
serbestçe transfer etme, mevcut veya yeni yatırımlarda kullanma, yatırımını tasfiye 
ederek veya satarak bedelini ülkesine transfer etme hakkı bulunmaktadır. Türkiye ile 
Hollanda arasında "Yatırımların Karşılıklı Teşviki"  ve "Çifte Vergilendirmeyi 
Önleme Anlaşması" mevcuttur. 

Şirketin kurulabilmesi için, şirket merkezinin bulunacağı yerdeki Ticaret Odasına ön 
müracaatta bulunulması,  şirketin türüne ve özellikle faaliyet alanına göre gerekli 
bilgi ve belgelerin temin edilmesinde yarar bulunmaktadır. Ticaret Odasından temin 
edilecek bilgiler kapsamında hazırlanacak belgeler ile yetkili bir notere müracaat 
edilmesi zorunludur. 

http://www.nmi.nl/


Gerekli bilgi ve belgeler notere verildikten sonra, noter tarafından şirketin 
anasözleşme taslağı hazırlanmakta ve kurulacak şirket için önerilen ticari ünvanın 
halihazırda faaliyette olan başka bir şirket tarafından kullanılıp kullanılmadığının 
tespit edilmesi için, Ticaret Odaları nezdinde araştırma yapılmaktadır. Noter 
tarafından yürütülen çalışmayı takiben, ana sözleşme taslağı ve diğer tüm gerekli 
belgeler Adalet Bakanlığı’na gönderilmektedir. 

Adalet Bakanlığı, yürürlükte olan mevzuat hükümleri açısından kurulacak şirketin 
ana sözleşme taslağını ve  kurucu ortakların durumlarını  incelemektedir. Yapılan 
incelemeden sonra, Bakanlık başvuru ile ilgili görüşünü ilgili notere bildirmektedir. 
Adalet Bakanlığı'nın uygun görüşüne istinaden, evvelce kurucu ortaklar tarafından 
imzalanmış olan ana sözleşme taslağı noter tarafından da tasdik edilmektedir. 

Şirket sermayesinin, kurulacak şirket adına bir bankada açtırılacak hesaba geçici 
olarak bloke edilmesi ve ilgili bankadan teyid edici mahiyette belge alınması da 
gereklidir. 

Yukarıda bahsedilen işlemler tamamlandıktan sonra, ticaret sicili kaydı için şirket 
merkezinin bulunduğu Ticaret Odasına başvurulması gerekmektedir. Şirket 
kuruluşu için yetkili bir notere yapılacak müracaatta gerekli belge ve bilgiler 
şunlardır: 

1. Şirket kurucusu gerçek veya tüzel kişiler hakkında bilgiler. Gerçek kişi kurucu 
ortakların kimliklerini tevsik edici belgeler ve ticari faaliyetleri hakkında bilgi, 
tüzel kişi kurucu ortakların ticaret sicil kaydı, ticari faaliyetleri ve mali 
hesapları hakkında bilgiler, 

2. Şirket sermayesi, ortakların pay oranı, hisse devirlerinin tabi olacağı esaslar, 

3. Şirketin faaliyet alanı ve kuruluş amacı, 

4. Şirket merkezinin bulunacağı yer, 

5. Şirketin temsil ve ilzamı, yönetim ve denetim kurullarının teşkili, 

6. Şirket için düşünülen ticari unvan. 

Şirket ana sözleşmesinin noter tarafından onayını takiben, ticaret sicili kayıt işlemi 
için ilgili Ticaret Odasına yapılacak başvuru için gerekli belgeler ise şunlardır: 

1. Şirketin noter tasdikli ana sözleşmesi, 

2. Şirketin kayıtlı ve ödenmiş sermayesi, 

3. Yönetim ve denetim kurullarında görev alacak kişilerin; isim, adres, uyrukları 
ve şahısları ile ilgili diğer bilgiler, 

4. Şirketi temsil ve ilzama yetkili yönetici veya yöneticiler hakkında bilgiler. 

Şirketin kuruluşu ile ilgili işlemlerin tamamlanmasından sonra, vergi ve sosyal 
güvenlik kayıtlarının yapılabilmesi için, şirket merkezinin bulunduğu bölgedeki 
vergi dairesine ve sosyal güvenlik idaresine müracaat edilmesi gerekmektedir. 

Şirket kuruluşu esnasındaki işlemler için yaklaşık süreler şu şekildedir: 

- Şirket kuruluşu için Noter tarafından yapılan işlemler, 1 ay 



- Adalet Bakanlığı tarafından yapılan incelemenin sonuçlandırılması,  12-14 
hafta 

- Bankada hesap açtırmak, 3-4 gün 

- Ticaret siciline kayıt, 1 gün 

- Vergi dairesine kayıt, 4 hafta, 

- Ulusal Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıt, 1 ay 

Şube veya Temsilcilik Açmaya İlişkin İşlemler 

 Merkezi yurtdışında bulunan bir tüzel kişiliğin, Hollanda'da şube veya temsilcilik 
açmak suretiyle faaliyette bulunması da mümkündür. Şube kurulması şirket 
kurulmasına göre daha az zaman almaktadır. Şube ve temsilcilik açılabilmesi için, 
noter işlemleri gerekli olmayıp, şubenin açılacağı bölgedeki Ticaret Odasında, ticaret 
siciline kayıt yaptırmak gereklidir. Kayıt için gerekli bilgiler şunlardır: 

- Şirket isim ve adresi 

- Şirket ana sözleşmesi (Hollandaca,  İngilizce, Almanca ya da Fransızcaya 
çevrilmiş olarak) 

- Sermayesi 

- Yöneticilerin isim ve adresleri. (İkametgah ilmuhaberi gibi resmi bir belge 
ile, veriliş tarihi bir aydan eski olmamak üzere, resmi bir belge ile ibraz 
edilmelidir. 



 

 



GENEL BİLGİLER  
Coğrafi Konum 

Fransa 543.945 km² yüzölçümü ile gerek Batı Avrupa’da gerekse Avrupa Birliği 
içerisindeki en büyük alana sahip ülkedir. Kara sınırları Avrupa ana kara ve İber 
Yarımadası’na bitişiktir. Kara suları ise Akdeniz’e, Atlas Okyanusu’na, Manş 
denizine ve Kuzey denizine dayanır. Sınırları 2.889 km uzunluğundadır. Fransa altı 
ülke ile komşu olup, kuzeyde Belçika ve Lüksemburg, doğuda Almanya ve İsviçre, 
güney doğuda İtalya, güney batısında ise İspanya bulunmaktadır. Fransa’nın 3427 
km uzunluğundaki sahil şeridi, Akdeniz, Manş Denizi, Atlas Okyanusu ve Kuzey 
Denizi kıyılarından geçmektedir.  

Birliğin diğer ülkelerinde bulunan önemli sanayi ve ticaret noktalarına ulaşım için 
ideal bir konumdadır. Güneyden İtalya’nın sanayi merkezi olan Po ovasını, Kuzey 
Batıda İngiltere’deki sanayi merkezilerini, güneyden ise İspanya’nın Katalan 
bölgesinden güneydoğuda İtalya’nın ortasına kadar uzanan Akdeniz bölgesini 
birleştiren kavşakta yer almaktadır 

Ülke genelinde ılıman iklim hâkimdir. Bölgesel farklılıklar açısından üç iklim tipi ile 
karşılaşılır. Ülkenin batısında okyanus iklimi hüküm sürer. Bu iklim; ılık, nemli, 
bulutlu günleri fazla güneşli günleri az her mevsimi yağışlı olarak karşımıza çıkar. 
Okyanus iklimin en tipik bir şekli Fransa’nın batı kıyısını oluşturan Bretanya 
yarımadasında göze çarpar. Burada kışlar ve yazlar ılık geçer.  Batıdan gelen 
okyanus rüzgârlarının etkisiyle her mevsim, fakat özellikle kışlar yağışlı geçer. 
Okyanusun geç ısınıp geç soğuması nedeni ile kış geç gelir (en soğuk ay Şubat). Aynı 
şekilde bu bölge yazın fazla ısınmaz, ısının en yüksek olduğu zaman ise Ağustos 
ayıdır. Okyanus iklim tipi biraz daha ılık şekilde Fransa’nın güneybatısında Biskay 
körfezi kıyılarında da hissedilir. Fransa’nın doğu yarısında kara iklimi hâkim olup 
yazlar sıcak, kışlar soğuk geçer. En fazla yağış yaz aylarında görülür. Fransa’nın 
batısından doğusuna doğru kışların şiddeti artar. Fransa’nın güneydoğusunda 
Akdeniz iklimi hâkimdir. Yazlar sıcak ve kurak kışlar ılık ve yağışlı geçer. Burada 
dağların kıyıya paralel olması nedeni ile Akdeniz iklim ülkenin iç kesimlerinde fazla 
hissedilmemektedir. Bununla beraber Rhone vadisi boyunca ve hatta Pirene 
dağlarının kuzeyindeki ovalarda yer yer bu iklimin etkisi görülür. 

Ülkenin doğu ve güneyinde ise dağlık bölgeler bulunmakta olup, Alp dağlarında 
bulunan Mont Blanc tepesi 4810 metre yüksekliğinde olup Batı Avrupa’nın en 
yüksek noktasıdır. Fransa’nın alçak bölgelerinden ise dört nehir geçmektedir: Bunlar, 
Kuzeyde Seine nehri, Batıya doğru akan Loire ve Garonne ve Cenevre Gölünden 
çıkarak Akdeniz’e dökülen Ren (Rhone) nehridir. Ülkedeki en alçak nokta Rhone 
Nehri deltası olup deniz seviyesinin 2 m. altındadır. 

Seine nehri: Rouen – Le Havre limanına, Loire nehri; Nantes – Saint Nazaire 
limanına, Garonne nehrinin Gironde adı verilen halicinde Bordeaux limanlarına 
açılır. Akdeniz’deki en büyük limanı Marsilya ise Rhone ırmağı ağzına pek uzak 
olmayan bir yerde, delta konumundaki bir bölgededir. 

Nüfus  



Ülkenin nüfusu 2015 yılı için 66,3 milyondur. Avrupa'da Almanya'dan sonra en çok 
nüfusa sahip olan ülkedir. Nüfusun %77,4 ü kentlerde yaşamakta olup ülkenin en 
büyük kentsel yerleşim merkezi toplam ülke nüfusunun %16 sını barındıran Paris’tir. 
Paris’ten sonra en kalabalık kentler Marsilya, Lyon ve Nice’tir.Ortalama yaşam süresi 
kadınlarda 84,5 , ereklerde 78dir. Ülkenin genel yaş ortalaması 82.dir. Okuma yazma 
oranı %99 dur. 

Ülkenin nüfus artışında ülkeye her yıl 150.000 kadar gelen göçmenlerin payı önemli 
bir yer tutmaktadır. Gelen göçmenlerin büyük kısmı Fransız vatandaşlığına 
geçmektedirler. Göçmen nüfus içerisinde en büyük paya sahip olanlar gruplar ise 
sırasıyla Portekiz, Cezayir ve Fas kökenlilerdir. Fransa’da Türk nüfus toplam nüfus 
içerisinden aldığı payın % 4 olduğu tahmin edilmektedir. Ülkede işsizlik oranı  %9,9 
düzeyindedir.2015 yılı başı itibari ile ülkedeki işsiz sayısı 2.838..000 kişidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GENEL EKONOMİK DURUM 
Ekonomik Yapı 

Fransa 552.000 km² yüz-ölçümü ile gerek Batı Avrupa’da gerekse Avrupa Birliği 
içerisindeki en büyük alana sahip ülke olup, 65,82 milyon kişi ile dünyada en çok 
nüfusa sahip olan 22. ülkedir. Bunun yanı sıra, Fransa 2013 yılında dünyanın en 
büyük GSYİH (Gayrisafi Yurtiçi Hasıla) sıralamasında ABD, Çin, Japonya ve 
Almanya’dan sonra 5. 

Reel büyüme 2013 yılı için %0,1 olarak gerçekleşmişken, 2014 yılı için %0,7 olarak 
öngörülmektedir. r. 2014 yılında ise KDV artışlarının etkisiyle zayıf talebin devam 
etmesi ve dolayısıyla enflasyonun %1,1 olacağı tahmin edilmektedir. 

Fransa’nın ticari konumu, politika yapıcıların eylemsizliğiyle dış rekabet gücünün 
zayıflamasına izin verilmiş bu nedenle de son on yıl içinde hızla kötüleşmiştir. 
Kaybedilen rekabet gücünün geri kazanılmasının zaman alacağı ve Fransa’nın kendi 
mal ticaret dengesi üzerinde büyük açıklar kaydetmeye devam edeceği 
öngörülmektedir. Ancak hizmetler ve gelir dengeleri üzerindeki fazlalık sayesinde 
cari işlemler açığının nispeten sabit kalması beklenmektedir. 2013 yılında GSYİH’nın 
%2’si olan cari işlemler açığının 2014 yılında %1,9’a gerileyeceği tahmin 
edilmektedir. 

The Economist’in 2013 yılı ülke risk raporunda da ifade edildiği üzere Fransa 
bağımsızlık ve ülke riski, bankacılık ve ekonomik yapıya ilişkin risk notu açısından 
“A” risk notu ile istikrarlı bir durum sergilemektedir. Politik riski ise “AAA” ve 
döviz kuru riski “BB” dir.  

Fransız ekonomisinin 1990’lı yıllardan süregelen başlıca ekonomik sorunları 
sırasıyla, düşük büyüme hızı, özellikle delokalizasyon  (uluslararası rekabet 
dolayısıyla üretim maliyetlerinin yüksek kalması nedeniyle fabrikalarının üçüncü 
ülkelere taşınması) nedeniyle  artan işsizlik, bütçe açıkları ve sosyal güvenlik 
sistemindeki açıklarıdır. 

Fransız ekonomisi özellikle 1990’lı yıllardan bu yana gelişmiş ülkelerin kaydettiği 
büyüme oranlarının altında bir büyüme gerçekleştirmektedir. 1990-2000 yılları 
arasında yıllık %2’lik bir büyüme gerçekleştiren Fransa’nın büyüme hızı, 2000 
yılından sonra %2’nin altına düşmüştür. 

Ekonomi Politikaları   

İyi bir sosyal devlet olmanın sonucu olarak, iş dünyası yüksek düzeyde sosyal prim 
ve vergi ödeyen ve işçilerinin haftalık çalışma süresini zorunlu olarak 35 saat ile 
sınırlandırmak zorunda olan Fransa özel sektörünün, bu yükler nedeniyle diğer 
gelişmiş ülkelere göre rekabet gücü azalmıştır. 35 saat uygulaması, 2002 yılında ilk 
defa gevşetilmiştir. 2007 yılının sonunda ise, fazla mesai yapan çalışanların (35 
saatten fazla) gelirlerinden vergi indirimleri yapılmasına karar verilmiş ve fazla 
mesai teşvik edilmeye çalışılmıştır.  

Fransa ekonomisi, 2008 yılının sonunda derinleşerek reel ekonomiyi de etkisi altına 
alan global krizden etkilenmektedir. Yapısal ekonomik sorunlar yaşayan Fransa’da, 



iç ve dış talebin azalması ile işsizlik artmaya devam etmektedir. Hükümet, sorun 
yaşayan sektörlere ve firmalara destek olmak amacıyla çeşitli önlemler almış, inşaat 
ve otomotiv sektörlerine doğrudan ve dolaylı finansman yardımı 
yapmıştır. Hükumetin temel yaklaşımı yatırımların arttırılarak büyümenin 
sağlanması şeklinde olmuştur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIŞ TİCARET 
Genel Durum 

Fransa dünya ticaretinde ticaretinde ihracat ve  ithalatta  ilk altı  ülke arasında yer 
almasının yanı sıra AB’nin ve dünya ticaret politikalarını belirlenmesinde de önemli 
bir role sahiptir. 

2014 yılı verilerine göre Fransa 581 milyar dolar değerindeki ihracat ile Çin,  ABD ve 
Almanya, Japonya ve Hollanda'nın ardından Dünya sıralamsında yerini almıştır. 
İthalatta ise ABD, Çİn, Almanya, Japonya, ve Hong Kong'tan sonra gelmiştir. Dünya 
ticaretnde  ihracatta % 3,2,  ithaltta ise 3,6  paya sahiptir.   

Ülkenin Dış Ticareti 

Değer : Milyon Amerikan Doları 

Yıl 2010 2011 2012 2013 2014 

İhracat 511.651 581.542 556.576 567.987 581.545 

İthalat 599.172 700.852 663.269 668.658 674.601 

Dış Ticaret Hacmi 1.110.823 1.282.394 1.219.844 1.235.537 1.256.146 

Dış Ticaret Dengesi -87.520 -119.310 -106.693 -101.779 -93.056 

İhracatında Başlıca Ürünler 

Değer : Milyon Amerikan Doları 

GTİP 
No. Ürün Adı 2012 2013 2014 

8802 Diğer hava taşıtları, uzay araçları 47.279 48.630 49.533 

3004 Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan 
ilaçlar (dozlandırılmış) 27.282 27.812 25.632 

8703 Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları 20.177 18.658 19.265 

8708 Kara taşıtları için aksam, parçaları 16.415 17.239 16.721 

2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen 
yağlar 16.126 14.377 13.613 

8411 Turbo jetler, turbo-propeller, diğer gaz türbinleri 11.346 11.632 12.303 

2204 Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil) 
üzüm şırası 10.073 10.442 10.197 



8803 Balon, hava gemisi, planör vb. Diğer hava 
taşıtlarının aksam ve parçaları 7.157 7.756 7.808 

3304 Güzellik/makyaj ve cilt bakımı için müstahzarları 6.711 7.314 7.773 

8542 Elektronik entegre devreler 7.529 7.683 7.283 

3002 İnsan ve hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. Ürünler 5.239 7.176 7.126 

4202 Deri ve kösele vb. Den seyahat eşyası 5.706 5.840 5.960 

1001 Buğday ve mahlut 5.053 6.172 5.436 

8517 Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar 5.427 5.341 5.278 

8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 3.884 4.540 5.192 

3303 Parfümler ve tuvalet suları 4.845 4.926 5.072 

8536 Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi 
teçhizatı 5.015 5.062 4.976 

8408 Dizel, yarı dizel motorlar (hava basıncı ile ateşlenen, 
pistonlu) 4.205 4.803 4.834 

2208 Etil alkol, alkollü içkiler ve likör-alkol derecesi % 
80den az, tağyir edilmemiş 4.739 4.873 4.614 

7113 Kıymetli metaller ve kaplamalarından mücevherci 
eşyası 3.260 3.861 4.529 

3808 Haşarat öldürücü, dezenfekte edici, zararlıları yok 
edici 3.523 3.787 4.439 

406 Peynir ve lor 3.710 4.002 4.017 

2711 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar 4.121 3.482 3.829 

8701 Traktörler 3.441 3.218 3.593 

4011 Kauçuktan yeni dış lastikler 4.005 3.702 3.359 

8481 Muslukçu, borucu eşyası-basınç düşürücü, 
termostatik valf dahil 2.888 3.093 3.289 

2716 Elektrik enerjisi 3.167 3.095 3.218 

9018 Tıp, cerrahi, dişçilik, veterinerlik alet ve cihazları 3.063 3.322 3.138 

9021 Ortopedik cihazlar, kırıklara mahsus cihazlar, işitme 
cihazı vb. 3.096 3.129 3.095 



8414 Hava-vakum pompası, hava/gaz kompresörü, 
vantilatör, aspiratör 2.835 2.749 2.940 

7208 Demir/çelik sıcak hadde yassı mamulleri-genişlik 
600mm. Fazla 2.078 3.170 2.815 

8421 Santrifüjle çalışan kurutma, filtre, arıtma cihazları 2.436 2.609 2.799 

8413 Sıvılar için pompalar, sıvı elevatörleri 2.412 2.587 2.686 

3901 Etilen polimerleri (ilk şekillerde) 2.467 2.585 2.672 

2309 Hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar 2.357 2.514 2.654 

7204 Demir/çelik döküntü ve hurdaları, bunların 
külçeleri 2.782 2.477 2.563 

3811 Ateşlemeyi önleyici müstahzarlar, peptizan katkılar 
vb 2.366 2.481 2.534 

8471 Otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri 2.524 2.513 2.534 

8431 Ağır iş makine ve cihazlarının aksamı, parçaları 2.872 2.542 2.488 

3926 Plastikten diğer eşya 2.082 2.333 2.473 

3923 Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, 
kapak, kapsül 2.292 2.405 2.439 

Toplam TÜM ÜRÜNLER 556.576 566.879 581.545 

İthalat Yaptığı Başlıca Ürünler 

Değer: Milyon Amerikan Doları 

GTİP 
No. Ürün Adı 2012 2013 2014 

2709 Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli 
minerallerden elde edilen yağlar) 47.566 45.628 39.027 

2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde 
edilen yağlar 37.160 34.791 32.579 

8703 Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları 30.297 31.336 30.891 

2711 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar 24.258 24.762 20.830 

3004 Tedavide/korunmada kullanılmak üzere 
hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) 19.341 18.299 18.279 



8803 Balon, hava gemisi, planör vb. Diğer hava 
taşıtlarının aksam ve parçaları 14.654 15.764 16.525 

8708 Kara taşıtları için aksam, parçaları 12.392 12.778 13.206 

8802 Diğer hava taşıtları, uzay araçları 16.431 13.724 12.983 

8517 Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar 10.534 11.416 11.561 

8471 Otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri 9.954 10.197 9.665 

8411 Turbojetler, turbo-propeller, diğer gaz türbinleri 8.297 9.079 9.114 

3002 İnsan ve hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. 
Ürünler 4.067 5.041 6.966 

8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 4.554 5.760 5.705 

8542 Elektronik entegre devreler 5.484 5.293 4.802 

9018 Tıp, cerrahi, dişçilik, veterinerlik alet ve cihazları 4.203 4.531 4.508 

9403 Diğer mobilyalar vb. Aksam, parçaları 4.261 3.984 4.159 

4011 Kauçuktan yeni dış lastikler 4.018 4.195 4.019 

6403 Ayakkabı; yüzü deri, tabanı kauçuk, plastik, tabii, 
suni vb kösele 3.550 3.774 3.943 

7113 Kıymetli metaller ve kaplamalarından mücevherci 
eşyası 2.911 3.558 3.940 

9021 Ortopedik cihazlar, kırıklara mahsus cihazlar, 
işitme cihazı vb. 3.818 3.913 3.886 

8544 İzole edilmiş tel, kablo; diğer izole edilmiş elektrik 
iletkenleri; fiber optik k 3.763 3.683 3.751 

4202 Deri ve kösele vb. Den seyahat eşyası 3.502 3.420 3.699 

8443 Matbaacılığa mahsus baskı makineleri, yardımcı 
makineler 4.206 3.977 3.650 

9401 Oturmaya mahsus mobilyalar, aksam-parçaları 3.523 3.247 3.433 

8536 Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi 
teçhizatı 3.204 3.420 3.366 

8528 Televizyon alıcıları, video monitörleri ve 
projektörler 3.464 3.457 3.310 



6204 Kadın/kız çocuk için takım, takım elbise, ceket vs. 3.072 3.169 3.298 

2937 Hormonlar, vb. Öncelikle hormon olarak kullanılan 
türevleri 2.278 2.473 3.243 

8481 Muslukçu, borucu eşyası-basınç düşürücü, 
termostatik valf dahil 2.988 3.141 3.237 

3926 Plastikten diğer eşya 2.948 3.121 3.230 

6110 Kazak, süveter, hırka, yelek vb. Eşya (örme) 2.849 2.981 3.087 

8409 İçten yanmalı, pistonlu motorların aksam-parçaları 3.367 3.200 3.015 

3923 Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, 
kapak, kapsül 2.728 2.874 2.962 

8701 Traktörler 2.964 3.697 2.892 

8414 Hava-vakum pompası, hava/gaz kompresörü, 
vantilatör, aspiratör 2.605 2.595 2.744 

8431 Ağır iş makine ve cihazlarının aksamı, parçaları 2.955 2.741 2.711 

3808 Haşarat öldürücü, dezenfekte edici, zararlıları yok 
edici 2.229 2.467 2.698 

3920 Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar 2.442 2.536 2.595 

901 Kahve; kahve kabuk ve kapçıkları 2.344 2.408 2.553 

8516 Elektrikli su ısıtıcıları, elektrotermik cihazlar 
(şofbenler) 2.379 2.401 2.511 

Toplam TÜM ÜRÜNLER 663.269 668.658 674.601 

Başlıca Ülkeler İtibarı ile Dış Ticareti 

İhracat Yaptığı Başlıca Ülkeler  

Değer: Milyon Amerikan Doları 

ÜLKE ADI 2012 2013 2014 

Almanya 91.548 93.187 95.361 

Belçika 40.758 43.595 42.372 

İtalya 41.070 40.271 41.433 

İspanya 37.565 38.346 40.943 



Birleşik Krallık 37.531 39.115 40.739 

ABD 34.114 35.790 36.322 

Hollanda 23.574 23.263 23.494 

Çin 19.388 19.590 21.330 

İsviçre 17.650 17.373 17.216 

Polonya 8.506 8.921 9.594 

Japonya 9.492 9.038 9.043 

Rusya Federasyonu 11.726 10.209 8.992 

Cezayir 8.178 7.849 8.217 

Türkiye 8.875 8.324 7.977 

Singapur 7.540 7.196 6.692 

İsveç 6.515 6.171 6.654 

Kore Cumhuriyeti 4.725 5.636 6.567 

Hong Kong 7.678 6.396 5.842 

Brezilya 5.951 6.303 5.716 

Portekiz 4.619 5.296 5.542 

B.A.E. 4.540 5.254 5.455 

Fas 5.179 5.125 5.039 

Avusturya 4.708 4.767 4.826 

Çek Cum. 4.144 4.506 4.775 

Romanya 3.878 4.431 4.644 

Tunus 4.646 4.919 4.457 

Macaristan 3.584 3.806 4.389 

Sudi Arabistan 4.137 4.536 3.919 

Kanada 3.732 3.898 3.903 

Hindistan 4.188 3.605 3.559 



Lüksemburg 2.592 2.751 3.420 

Avustralya 3.858 3.680 3.407 

Meksika 2.783 3.255 3.355 

Danimarka 3.204 3.257 3.281 

Malezya 3.875 3.439 3.167 

İrlanda 2.865 3.214 3.066 

Slovakya 2.614 2.794 2.987 

Yunanistan 2.869 2.954 2.840 

G. Afrika Cum. 2.420 2.373 2.582 

Filipinler 1.266 1.939 2.515 

Endonezya 1.718 2.135 2.164 

Dünya 556.576 566.879 581.545 

İthalat Yaptığı Başlıca Ülkeler  

Değer (1000 Amerikan Doları ) 

ÜLKE ADI 2012 2013 2014 

Almanya 114.582 114.204 130.343 

Belçika 50.092 52.360 74.933 

İtalya 47.129 47.686 51.088 

Hollanda 28.819 28.879 50.458 

İspanya 39.667 40.692 44.194 

ABD 42.364 43.411 33.743 

Çin 53.037 53.843 33.705 

Birleşik Krallık 29.304 27.539 28.596 

İsviçre 15.563 16.927 20.454 

Rusya Federasyonu 15.366 14.063 13.215 

Polonya 10.156 10.576 11.094 



Sudi Arabistan 7.086 8.066 9.212 

Çek Cum. 7.141 7.386 8.556 

Avusturya 6.635 7.113 8.331 

İsveç 7.449 7.747 8.224 

İrlanda 8.956 8.859 8.068 

Türkiye 7.289 7.957 7.003 

Portekiz 6.222 6.711 6.789 

Cezayir 5.038 5.625 5.875 

Hindistan 5.989 5.811 5.781 

Japonya 11.757 10.658 5.605 

Nijerya 4.784 5.041 5.500 

Kazakistan 6.749 7.077 5.492 

Tunus 4.839 4.968 5.126 

Macaristan 4.097 4.225 4.588 

Fas 4.195 4.403 4.209 

Danimarka 3.287 3.180 4.098 

Romanya 4.167 5.641 3.711 

Slovakya 3.996 3.927 3.689 

Lüksemburg 1.836 1.755 3.475 

Kanada 4.468 4.363 3.360 

Brezilya 5.423 4.473 3.130 

Kore Cumhuriyeti 5.601 5.159 2.898 

Vietnam 3.467 3.703 2.783 

Singapur 5.875 4.114 2.767 

Norveç 7.187 7.063 2.597 

Libya 5.521 4.263 2.460 



Finlandiya 2.433 2.660 2.313 

Taipei/Çin 3.024 3.108 2.252 

Tayland 2.762 2.892 2.061 

Angola 1.200 1.226 2.021 

Dünya 663.269 668.658 674.601 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE VERGİLER 
Dış Ticaret Politikası 

1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı gereğince 1 Ocak 1996 tarihinden itibaren 
Türkiye ile Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında sanayi ürünleri ticaretinde Gümrük 
Birliği uygulaması yürürlüktedir. Bu suretle gümrük vergileri sıfırlanmıştır. 

Ayrıca, bazı istisnalar dışında (AB Ortak Tarım Politikasına dahil olmayan tarımsal 
ürünler, yaş meyve sebze ürünlerine ait toplam 11 adet tarife pozisyonu, iç ve 
kabuklu natürel fındık, domates salçaları ve diğer domates konservesi) AB ülkelerine 
Türkiye’den ithal edilen tarım ürünlerinde de gümrük vergileri tamamen kaldırılmış 
bulunmaktadır. 

Tarifeler ve Diğer Vergiler 

Fransa'ya diğer AB(27) ülkelerinden , Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi 
(EFTA)üyelerinden (Norveç, İzlanda, İsviçre, Liechtenstein) Andorra ve San 
Marino'dan ve Türkiye’den yapılan sanayi ürünleri ithalatı  gümrük vergisinden 
muaftır. Diğer ülkelerden yapılan ithalatta Avrupa Toplulukları Birleştirilmiş 
Gümrük Tarifesi’ne (TARIC) göre ortak gümrük tarifesi uygulanmaktadır. AB’de 
yürürlükte bulunan gümrük 
vergilerine http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_en.htm adresinden 
ulaşmak mümkündür. Ancak burada yayınlanan veriler gösterge niteliğinde olup 
ihracat öncesi ülkedeki Ticaret müşavirleri ve ithalatçı aracılığı teyit edilmesi 
gerekmektedir. (2015) 

İthalatta alınan vergilere  KDV oranları dahil olmayıp  KDV mal ülkeye girdikten 
sonra tahsil edilmektedir. ( Eylül 2015) 

Fransa'nın ve diğer AB ülkelerinin Türk meşeli ürünlerine uygulamakta olduğu 
gümrük vergileri ile ilgili bilgiye http://ec.europa.eu/taxation_customs bağlantı 
adresinden ülke ismi olarak Turkey -TR0052 ve ürünün gümrük tarife kodu seçilerek 
ulaşılabilmektedir.Gümrük Birliği nedeniyle ülkemiz menşeli sanayi ürünlerine 
gümrük vergisi uygulanmamakta olup bazı tarım ve gıda ürünlerine gümrük vergisi 
ve ayrıca miktar kısıtlaması ve/veya belirlenmiş tarihler arasında farklı oranda 
gümrük vergisi uygulanmaktadır. 

Katma Değer Vergisi 

Fransa'nın ve diğer AB ülkelerinin uygulamaya koyduğu yeni KDV oranları farklılık 
göstermektedir. Fransa'da standart KDV oranı % 20 dir. En düşük oran %2,1 iken % 
5,5 ve %10 diğer indirimli oranlardır. 

ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_work
s/rates/vat_rates_en.pdf ( Eylül  2015)  

AB'de Tarım Ürünlerine Uygulanan  Gümrük Vergileri 

Gümrük Vergilerinin Çeşitleri 

Bir ürünün ithalatında; ad valorem, spesifik veya bu ikisinin birleşiminden oluşan 
gümrük vergileri uygulanmaktadır. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf


• AD VALOREM VERGİ: İthalatta ürünün değeri üzerinden yüzdesel olarak 
tahsil edilen gümrük vergisi olarak tanımlanmaktadır. 

Örnek: Vergiye tabi ithal değeri 100 € olan bir tarım ürününde %11,5 oranında 
ad valorem vergi uygulanması halinde, Gümrük vergisi= 100 €*0,115= 11,5 € 
dur. Bu çerçevede, ithalatçının 11,5 € gümrük vergisi ödemesi gerekmektedir. 

• SPESİFİK VERGİ: Fiziksel birim(ton, adet, vb) üzerinden tahsil edilen gümrük 
vergisi olarak tanımlanmaktadır. 

Örnek: Bir tarım ürünü ithalatında 25 €/100 kg spesifik vergi uygulanması 
halinde, ürünün birim fiyatı ne olursa olsun her bir ton için; 
Gümrük vergisi= 1000 Kg/ton*25 €/100 Kg = 250 €/ton gümrük vergisinin 
ithalatçı tarafından ödenmesi gerekmektedir. 

• BİLEŞİK VERGİ: Ad valorem ve spesifik verginin birlikte uygulandığı gümrük 
vergisi uygulamasıdır.  

Örnek: Bir tarım ürünü ithalatında %11,5 + 25 €/100 Kg şeklinde gümrük 
vergisi uygulanması halinde ve vergiye tabi ithal değerinin 100 € olması 
halinde; 
Gümrük vergisi = 100 €*0,115 + 1000 Kg/ton*25 €/100 Kg = 11,5 € + 250 €/ton 
gümrük vergisinin ithalatçı tarafından ödenmesi gerekmektedir. 

• KARIŞIK VERGİ: Ad valorem veya spesifik vergilerden herhangi birinin tercih 
edilebileceği uygulamalardır. 

Örnek: Gümrük vergisi; %18,4, MIN 22 € - MAX 24 €/100 kg şeklinde ifade 
edilebilir. Bu durumda, gümrük vergisi %18,4 olarak belirlenmiş olmakla 
birlikte, ancak 22 ile 24 €/100 Kg arasında bulunması şartı getirilmiştir. 
Örneğin, ithal değerinin 1000 €/ton olması halinde, 1000*(184 /100)= 184 €/ 
ton ad valorem vergi doğmaktadır. Fakat minimum vergi 220 €/ton olarak 
belirlendiğinden, ithalatçının 220 €/ton gümrük vergisi ödemesi gerekecektir.  

• TEKNİK VERGİ: Gümrük vergisinin, üretimde kullanılan belirli bir girdinin 
miktarına göre belirlenen türüdür. 

Örnek: Gümrük vergisi; 1,19 €/ Kg laktik asit olarak belirlenebilir. 100 Kg’lık 
bir nihai üründe 2 Kg laktik asit kullanılması halinde; 2 Kg *1,19 €/Kg = 2,38 € 
laktik asitten ileri gelen vergi ödenecektir. Bazı durumlarda, teknik vergilere 
ilave olarak ad valorem veya spesifik vergilerde nihai ürün üzerinden tahsil 
edilebilmektedir. 

Avrupa Birliği üyeleri üçüncü ülkelerden yapılan ithalatta ortak (aynı oranda ) 
gümrük vergisi uygulanmakla birlikte Topluluk bazı üçüncü ülkelerle (MFN-En çok 
kayrılan ülke statüsü) ) yapmış olduğu tercihli ticaret düzenlemeleri çerçevesinde 
bazı tarım ürünlerinin ithalatında ülkelere ve ürünlere göre farklılaşan tercihli 
gümrük vergisi uygulamaktadırlar. 

Ürün Standartları ile İlgili Uygulamalar 

Fransa, ithal ürünlerde AB teknik mevzuatını uygulamaktadır. Söz konusu mevzuat, 
ürünlerin AB pazarına girişte tüketici sağlığı ve güvenliği ile çevrenin korunmasına 



ilişkin uyulması gereken zorunlulukları kapsamaktadır. Ürünlerin teknik mevzuata 
uygunluğu ithalat aşamasında kontrol edilebileceği gibi piyasa gözetimi yoluyla da 
denetlenebilmektedir. 

Bu bölümde yer alan CE işareti, HACCP ve REACH uygulamaları hem AB içinde 
üretilen hem de AB’ye ithal edilen ürünleri kapsayan zorunlu sertifikasyon 
uygulamalarıdır. Bu suretle tarife dışı engellerden veya uygulanması zorunlu 
olmayan standartlardan farklı bir durum arz etmektedirler. 

AB mevzuatı gereğince birçok makine, ekipman, elektrikli alet, oyuncak vb. ürünün 
İtalya’ya (veya herhangi bir AB ülkesine) ihracatı için üzerinde CE işareti bulunması 
zorunludur. AB ülkelerinde üretilen ürünlerin CE işaretli olarak piyasaya 
sunulmasından üretici sorumludur. AB pazarına ithal edilen ürünler içinse bu 
sorumluluğu ithalatçı yerine getirmek zorundadır. Bir başka deyişle, ithalatçı ithal 
ettiği ürünlerin AB normlarına uygun olduğunu garanti etmek zorundadır. Ancak 
bu yasal zorunluluk uygulamada kaçınılmaz olarak üçüncü ülke üreticilerine 
yüklenmektedir. Başka bir deyişle, eğer ürün CE işareti taşımıyor ise AB’deki 
ithalatçı bu zorunluluğu yerine getiremeyeceğinden söz konusu ürünü ithal 
etmeyecektir. 

Gıdalar ürünleri için HACCP (Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizi Sistemi) 
zorunluluğu bulunmaktadır. 

AB genelinde gıdalarla ilgili genel prensiplerin ve temel düzenlemelerin çerçevesini 
belirleyen EC 178/2002 sayılı düzenleme ile Gıda Yasası uygulanmaktadır. 2002 yılı 
içerisinde yürürlüğe giren bu düzenlemeyle, aynı zamanda, AB Gıda Güvenliği 
Otoritesi kurulmuş ve gıda güvenliği konusundaki uygulanması zorunlu 
prosedürler belirlenmiştir. Düzenleme genel olarak Genel Gıda Yasası olarak 
bilinmekte olup, gıdaların izlenebilirliği konusunda da düzenlemeleri içermektedir 
(Madde 18). Genel Gıda Yasası’nın belirlediği ana başlıklar Ocak 2005 tarihinde 
uygulamaya girmiştir. 

AB genelinde pazara sunulan taze meyve ve sebze ürünlerinin kalite ve 
etiketlemelerine ilişkin pazarlama standartları Ortak Tarım Politikası çerçevesinde 
çıkartılan EC 2200/96 sayılı kararname ile 28 Ekim 1996 tarihinde belirlenmiştir. Bu 
yasayla öngörülen standartlara sahip olmayan ürünler pazara sunulamamakta ve 
pazardan kaldırılmaktadır. AB pazarlama standart düzenlemeleri çerçevesinde kalite 
standartları belirlenmiş diğer ürünler arasında taze ve soğutulmuş balık (EC 
2406/1996), yumurta (EC 1028/2006), zeytinyağı (EC 1019/2002) ile birlikte sert 
kabuklu meyveler arasında kabuklu fındık (EC 1284/2002) ve kabuklu ceviz 
bulunmaktadır. 

1 Haziran 2007 tarihinde yürürlüğe giren REACH (Registration, Evaluation, 
Authorization and Restriction of CHemicals), kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, 
izni ve kısıtlanmasını öngören yeni bir AB düzenlemesidir. Zorunlu bir uygulama 
olan REACH, bir dizi AB Yönetmelik ve Tüzüğünü kapsamakta ve onları tek bir 
sistem altında toplamaktadır. Söz konusu mevzuata göre AB pazarına kimyasal 
madde, müstahzar veya bunları içeren eşya ihracatı yapmak isteyen firmalar REACH 
mevzuatına tabiidir. REACH hakkında detaylı bilgiye http://reach.immib.org.tr 
adresinden ulaşılabilir. 



ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve GLOBALGAP 
sertifikası tüketici tercihleri açısından önem taşımaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÜRKİYE İLE TİCARET 
Genel Durum 
Türkiye Fransa Dış Ticaret Değerleri 

 Değer:1000 Amerikan Doları 

Yıl İhracat İthalat Hacim Denge 

2010 6.054.499 8.176.600 14.231.099 -2.122.101 

2011 6.805.821 9.229.558 16.035.379 -2.423.736 

2012 6.198.537 8.664.847 14.863.383 -2.466.310 

2013 6.376.704 8.189.008 14.565.711 -1.812.304 

2014 6.465.480 8.173.431 14.638.911 -1.707.951 

2015 5.848.755 7.583.987        13.432.743 -1.735.231. 

Türkiye'nin Fransa'ya İhracatında Başlıca Ürünler 

Değer: Milyon Dolar 

GTIP 
Kodu GTIP Adı 2013 2014 2015 

8703 
Binek Otomobilleri Ve Esas İtibariyle İnsan 
Taşımak Üzere İmal Edilmiş Diğer Motorlu 
Taşıtlar 

1.012 1.056 880 

8708 Karayolu Taşıtları İçin Aksam, Parça Ve 
Aksesuarlar 430 355 354 

8704 Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar 348 370 325 

8702 10 Veya Daha Fazla Kişi Taşımaya Mahsus 
(Sürücü Dâhil) Motorlu Taşıtlar 267 269 243 

0802 
Diğer Kabuklu Meyveler 
(Taze/Kurutulmuş) (Kabuğu 
Çıkarılmış/Soyulmuş) 

144 129 222 

8528 Monitörler Ve Projektörler, Televizyon 
Alıcı Cihazları 171 196 201 

6109 Tişörtler, Fanilalar, Atletler, Kaşkorseler Ve 
Diğer İç Giyim Eşyası (Örme) 217 218 172 



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

155 153 132 

6115 
Külotlu Çoraplar, Taytlar, Kısa Ve Uzun 
Konçlu Çoraplar, Soketler (Varis Çorapları 
Dahil) 

112 127 100 

8450 
Ev Veya Çamaşırhane Tipi Yıkama 
Makinaları (Yıkama Ve Kurutma Tertibatı 
Bir Arada Olanlar Dâhil) 

83 99 99 

6302 Yatak Çarşafı, Masa Örtüleri, Tuvalet Ve 
Mutfak Bezleri 129 120 98 

8516 
Elektrikli Su Isıtıcıları, Elektrotermik 
Cihazlar, Ortam Isıtıcıları, Saç Ve El 
Kurutucuları, Ütüler 

98 118 95 

6204 
Kadınlar Ve Kız Çocuk İçin Takım Elbise, 
Takım, Ceket, Blazer, Elbise, Etek, Pantolon 
Etek, Vb. 

106 113 89 

6110 Kazak, Süveter, Hırka, Yelek Vb. Eşya 
(Örme) 106 107 87 

9401 Oturmaya Mahsus Mobilyalar Ve Bunların 
Aksam Ve Parçaları 60 72 78 

8536 Gerilimi 1000 Voltu Geçmeyen Elektrik 
Devresi Teçhizatı 83 83 75 

6203 
Erkekler Ve Erkek Çocuk İçin Takım Elbise, 
Takım, Ceket, Blazer, Pantolon, Tulum Ve 
Şort 

74 76 62 

6205 Erkekler Ve Erkek Çocuklar İçin Gömlekler 65 76 60 

3920 Plastikten Diğer Levha, Plaka, Şerit, Film, 
Folyo (Gözeneksiz) 61 66 59 

8511 
Motorlarda Kullanılan Elektrikli Ateşleme 
Veya Hareket Ettirme Tertibat Ve Cihazları 
(Ateşleme-Din 

70 65 53 

2008 
Tarifenin Başka Yerinde Belirtilmeyen 
Meyve Ve Yenilen Diğer Bitki Parçalarının 
Konserveleri 

44 51 53 

8544 İzole Edilmiş Teller, Kablolar Ve Diğer 80 69 53 



Elektrik İletkenler 

8422 
Bulaşık, Şişe Vb. Yıkama Ve Kurutma 
Makinaları, Şişe, Kutu Çuval vb. 
Doldurma, Etiketleme Makinaları, 

70 67 46 

6802 
Yontulmaya Veya İnşaata Elverişli İşlenmiş 
Taşlar (Kayagan Taşı Hariç), Mozaik İçin 
Küp Şeklinde Taşlar 

45 50 44 

7326 Demir Veya Çelikten Diğer Eşya: 41 33 43 

9403 Diğer Mobilyalar Ve Bunların Aksam Ve 
Parçaları 40 41 42 

0804 Hurma, İncir, Ananas, Avokado Ve Guava 
Armudu, Mango vb. (Taze/Kurutulmuş) 35 39 37 

2710 Petrol Yağları Ve Bitümenli Minerallerden 
Elde Edilen Yağlar 26 19 35 

4011 Kauçuktan Yeni Dış Lastikler 49 39 35 

6305 Eşya Ambalajında Kullanılan Torba Ve 
Çuval 42 40 33 

8409 
Sadece Veya Esas İtibariyle 84.07 Veya 
84.08 Pozisyonlarındaki Motorların Aksam 
Ve Parçaları 

30 35 30 

0806 Üzümler (Taze/Kurutulmuş) 34 32 30 

8512 Motorlu Taşıtlar, Bisiklet, Motosikletler İçin 
Aydınlatma Veya İşaret Cihazları, Siliciler 23 24 30 

0813 
Meyve (Kurutulmuş) (0801, 0806'de Kiler 
Hariç)08. Fasıldaki Sert Ve Kabukluların 
Karışımları 

27 37 30 

8451 
Dokuma İpliklerin, Mensucatın Yıkanması, 
Temizlenmesi, Kurutulması, Ütülenmesi, 
Sarılması, Katlanması 

20 28 29 

7321 
Demir Veya Çelikten Sobalar, Mutfak Soba 
Ve Ocakları, Barbekü, Mangal, Gaz 
Ocakları Vb. 

34 36 29 

7606 Alüminyum Saclar, Levhalar, Şeritler 
(Kalınlığı 0,2 mm’yi Geçenler) 30 33 29 

7607 Alüminyumdan Yaprak Ve Şeritler 29 27 28 



(Kalınlık <= 0, 2mm) 

6104 
Kadın Ve Kız Çocuk İçin Takım Elbise, 
Takım, Ceket, Blazer, Etek, Pantolon, 
Tulum Ve Şort (Örme) 

47 46 28 

4016 Sertleştirilmemiş Vulkanize Kauçuktan 
Diğer Eşya 26 26 28 

Genel Toplam 6.377 6.464 5.849 

Kaynak: Trade Map,2015 

Türkiye'nin Fransa'dan İthalatında Başlıca Ürünler 

Değer: Milyon Amerkan Doları 

Gtıp 
Kodu Gtıp Adı 2013 2014 2015 

8802 
Helikopterler, Uçaklar Vb; Uzay Araçları 
(Uydular Dahil), Uzay Araçlarını Fırlatıcı 
Araçlar Ve Yörün 

463 1.006 1.043 

8708 Karayolu Taşıtları İçin Aksam, Parça Ve 
Aksesuarlar 613 482 431 

8703 
Binek Otomobilleri Ve Esas İtibariyle 
İnsan Taşımak Üzere İmal Edilmiş Diğer 
Motorlu Taşıtlar (Yarış 

362 205 299 

3004 Tedavide Veya Korunmada Kullanılmak 
Üzere Hazırlanan İlaçlar (Dozlandırılmış) 320 285 256 

8411 Turbojetler, Turbopropellerler Ve Diğer 
Gaz Türbinleri 124 212 218 

7208 
Demir Veya Alaşımsız Çelikten Yassı 
Hadde Ürünleri (Genişlik >= 600 Mm) 
(Sıcak Haddelenmiş) (Kaplanm 

439 441 210 

8701 Traktörler 41 129 141 

8704 Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar 120 90 138 

3904 Vinil Klorür Veya Diğer Halojenlenmiş 
Olefinlerin Polimerleri (İlk Şekillerde) 125 182 131 

7225 Diğer Alaşımlı Çelikten Yassı Hadde 
Mamulleri (Genişliği 600 Mm.Veya Daha 

94 168 129 



Fazla) 

3002 İnsan Kanı, Hayvan Kanı, Serum, Aşı, 
Toksin Vb. Ürünler 95 142 115 

8536 
Gerilimi 1000 Voltu Geçmeyen Elektrik 
Devresi Teçhizatı (Anahtarlar, Röleler, 
Sigortalar, Fişler, Ku 

131 110 112 

8409 
Sadece Veya Esas İtibariyle 84.07 Veya 
84.08 Pozisyonlarındaki Motorların 
Aksam Ve Parçaları 

108 84 107 

9032 Otomatik Kontrol Ve Ayar Alet Ve 
Cihazları 164 117 100 

8803 88.01 Ve 88.02 Pozisyonlarındaki Hava 
Taşıtlarının Aksam Ve Parçaları 40 51 98 

3811 
Vuruntuyu Önleyici, Oksidasyonu 
Durdurucu Müstahzarlar, Peptizan 
Katkılar, Aşınmayı Önleyici Katkıla 

90 87 81 

3808 
Haşarat Öldürücü, Dezenfekte Edici, 
Zararlıları Yok Edici,Sürgünleri Önleyici, 
Bitkilerin Büyümesini 

68 68 73 

8413 Sıvılar İçin Pompalar (Ölçü Tertibatı 
Olsun Olmasın) Ve Sıvı Elevatörleri 82 71 72 

8537 
Elektrik Kontrol, Dağıtım Tabloları, 
Panolar, Konsollar, Kabinler, Diğer 
Mesnetler Ve Sayısal Kontro 

81 60 64 

3903 Stiren Polimerleri (İlk Şekillerde) 81 68 63 

8421 
Santrifüjler; Sıvıların Veya Gazların Fiıtre 
Edilmesine Veya Arıtılmasına Mahsus 
Makina Ve Cihazlar 

95 73 62 

7210 
Demir Veya Alaşımsız Çelikten Yassı 
Hadde Mamulleri, Genişliği 600 Mm Veya 
Daha Fazla Olanlar (Kapla 

89 72 62 

8407 
Kıvılcım İle Ateşlemeli İçten Yanmalı 
Doğrusal Veya Döner Pistonlu Motorlar 
(Patlamalı Motor) 

105 77 62 

0102 Canlı Büyükbaş Hayvanlar (At, Eşek, 3   61 



Katır Ve Bardolar Hariç) 

7204 
Dökme Demirin, Demirin Veya Çeliğin 
Döküntü Ve Hurdaları Veya Bunların 
Eritilmesi İle Elde Dilmiş Kü 

136 131 61 

7408 Bakır Teller 49 59 57 

2710 Petrol Yağları Ve Bitümenli Minerallerden 
Elde Edilen Yağlar 83 66 57 

7318 
Demir Veya Çelikten Vidalar, Civatalar, 
Somunlar, Tirfonlar, Perçin Çivileri, 
Pimler, Kamalar, Ronde 

63 55 56 

3302 Sanayide Ve İçecek İmalinde Hammadde 
Veya Koku Verici Maddeler Ve Karışımlar 67 60 52 

3304 
Güzellik, Makyaj Ve Cilt Bakımı İçin 
Müstahzarlar (Güneşlenme Kremleri Ve 
Müst. Dahil), Manikür Ve P 

53 53 52 

8408 Sıkıştırmayla Ateşlemeli İçten Yanmalı 
Pistonlu Motorlar (Dizel Ve Yarı Dizel) 59 41 51 

3902 Propilen Ve Diğer Olefinlerin Polimerleri 
(İlk Şekillerde) 84 68 50 

8482 Her Nevi Rulmanlar 51 48 45 

8538 
Esas İtibariyle 85.35, 85.36 Veya 85.37 
Pozisyonlarında Yer Alan Cihazlarda 
Kullanılmaya Uygun Aksam 

58 50 42 

4011 Kauçuktan Yeni Dış Lastikler 63 45 38 

8501 
Elektrik Motorları Ve Jeneratörler [Elektrik 
Enerjisi Üretim (Elektrojen) Grupları 
Hariç] 

49 44 38 

8481 
Borular, Kazanlar, Tanklar, Depolar Ve 
Benzeri Diğer Kaplar İçin Musluklar, 
Valfler (Vanalar) Ve Ben 

59 44 38 

8702 10 Veya Daha Fazla Kişi Taşımaya Mahsus 
(Sürücü Dahil) Motorlu Taşıtlar 0 7 38 



8483 
Transmisyon Milleri, Kranklar; Yatak 
Kovanları Ve Mil Yatakları; Dişliler Ve 
Sistemleri;Vidalar;Diş 

34 41 37 

8414 
Hava Veya Vakum Pompaları, Hava Veya 
Diğer Gaz Kompresörleri, Fanlar, 
Aspiratörü Olan Havalandırmaya 

41 25 36 

3906 Akrilik Polimerleri (İlk Şekillerde) 38 39 36 

Genel Toplam 8.189 8.173 7.584 

İki Ülke Arasındaki Anlaşma ve Protokoller 

İki Ülke Arasındaki Ticaretin Altyapısını Düzenleyen Anlaşma ve Protokoller 

Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları 1946 

Türkiye-Fransa 2000 Anlaşması 1998 

Karma Ekonomik Komisyon(KEK) 
Kurulmasına İlişkin Protokol 

1987 

Türkiye-Fransa Arasındaki Çifte 
Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması 

1989 

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunması Anlaşması 

parafe edilmiş 

Çifte Vergilendirmeyi Önleme 
Anlaşması  

1990 

Bunların yanı sıra Türkiye ile AB arasında imzalanmış olan ticari ve ekonomik 
Anlaşmalar da Türkiye Fransa arasındaki bu alandaki işleyişi belirleyici niteliktedir. 

Diğer taraftan Türkiye ve AB’nin taraf olduğu Dünya Ticaret Örgütü anlaşması da 
taraflar arasındaki ticaretteki uygulamalarda geçerlidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAZAR İLE İLGİLİ BİLGİLER 
Kamu İhaleleri 

Fransa'daki ve diğer Avrupa Birliği üyelerinde açılan kamu ihaleleri 
bilgilerine  aşağıda adresi verilen internet sayfasından  ulaşılması 
mümkündür.  http://ted.europa.eu/TED/search/searchResult. Anılan siteden 
İngilizce ve Fransızca ve diğer Avrupa dillerinde bilgi verilmektedir. Site 
ücretsiz olarak hizmet vermektedir.  

Fransa'da açılan kamu  ihaleleri ayrıca https://www.marches-
publics.gouv.fr adresinden günlük, aylık yıllık olarak izlenebilmekte Fransa'da açılan 
kamu ihaleleri hakkında bilgi alınabileceği gibi http://www.boamp.fr/ adresindeki 
resmi ihale bülteninden yararlanılabilmektedir. Anılan sitelerden ülkedeki kamu 
ihaleleri hakkında günlük, haftalık yıllık periyotlar için verilere ulaşılması 
mümkündür. Anılan sitede İngilizce, Fransızca ve İspanyolca dillerinde bilgi 
verilmektedir. 

AB ülkeleri ve diger Avrupa Ekomik Alanı üyeleri (Norveç, İzlanda, 
Lihtenştay)nin   kamu ihalelerinde talep ettikleri belgelere ve prosedürlere ilişkin 
bilgilere e- certis 
adlı http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do?selectedLanguage=en adresindeki 
sitesinden ulaşılabilmektedir. 

 

http://ted.europa.eu/TED/search/searchResult
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseHom
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseHom
http://www.boamp.fr/
http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do?selectedLanguage=en


 

 



GENEL BİLGİLER 
Coğrafi Konum 

Kuzeybatı Avrupa'da, Fransa ile Hollanda arasında bulunan ve Kuzey Denizine 
sınırı olan Belçika'nın yüz ölçümü 30.250 km2'dir. Kuzeyde Hollanda (450 km.), 
Doğuda Almanya (167 km.) ve Lüksemburg (148 km.), Batı ve Güneyde de Fransa 
(620 km.) ile sınıra sahiptir. Kuzeyde, Kuzey Denizi ile de kıyısı vardır. Kara sınırları 
uzunluğu 1.385 km., deniz kıyısının uzunluğu ise 66.5 km'dir. Kuzeybatıda yer alan 
kıyı kesimleri düz olan, orta kısımlarında küçük yükseltiler yer alan Belçika'nın 
güneyi dağlıktır. Ülke yüzölçümünün % 20'sini ormanlar, % 28’ini ekilebilir alan, % 
29’unu diğer tarımsal alan, % 19’unu ise meskun bölgeler oluşturmaktadır.  

Ülkenin denize yakınlığı, iklimi büyük ölçüde etkilemektedir. Hava, batı 
rüzgarlarının da etkisiyle genellikle kapalı, nemli, çoğunlukla da yağmurludur. 
Kışlar ılıman, yazlar ise serin geçmektedir. 

Belçika’nın önemli akarsuları, Meuse (183 km) , Scheldt (200 km) ve Yser (50 km)’dir. 
Ayrıca, Ren ve Seine Nehirlerinin kolları da, küçük akarsular olarak ülkede yer 
almaktadır. Ülkenin önemli gölleri, Bütchenbach Gölü, Eupen Gölü, Gileppe Gölü, 
Robertville Gölü,Warfaaz Gölü, Nisramont Gölü ve Eau d'Heure Gölleridir. 

Coğrafi konumu, ülke ekonomisini ve ticareti büyük ölçüde etkilemektedir. 
Almanya, Fransa, Hollanda ve Lüksemburg’a komşu olması; yaygın ulaştırma 
altyapısının ve özellikle, otoyolları, demiryolları ve iç su yolları ağının çok gelişmiş 
bulunması; gelişmiş limanları ve hava ulaşımı imkanları ülkenin önemli ticaret 
merkezlerinden biri olmasını sağlamıştır.  

Nüfus ve İşgücü Yapısı 

11.3 milyonluk bir nüfusa sahip olan Belçika, Avrupa’da, Hollanda’dan sonra en 
fazla nüfus yoğunluğuna sahip ülkelerden biridir. Ülkenin kuzeyindeki, Flamanca 
konuşulan Flaman bölgesi, güneydeki Fransızca konuşulan Valon bölgesinden çok 
daha fazla nüfus yoğunluğuna sahiptir. 2014 itibariyle, Brüksel’in nüfusu  2 
milyondur. 

Batı Avrupa ülkelerinin çoğunda olduğu gibi, Belçika’da da son 30 yıldır düşen 
doğum oranları ve artan yaşam süresi nedeniyle nüfus giderek yaşlanmaktadır. 
Ülkenin nüfus artış hızındaki azalma, ülkeye yönelik göçler vasıtasıyla 
dengelenmektedir. Ülkenin nüfusu, yılda % 0.5 oranında artmaktadır.  Yabancı 
nüfusun yaklaşık % 60’ı, özellikle İtalya, Fransa ve Hollanda’dan olmak üzere AB 
ülkeleri çıkışlıdır. AB dışından gelen yabancı nüfusun % 60’ı da Fas ve Türk 
kökenlidir. 2015 yılı verilerine ülkede 1.255 bin yabancı yaşamaktadır.  

Yapılan idari düzenlemeler ile sınırları belirlenen dil topluluklarından Flamanca 
konuşanlar ülkenin kuzey kısmında, Fransızca konuşanlar ise güneyde 
yaşamaktadır. Almanca konuşan topluluk ise, Almanya sınırına yakın bölgede 
yaşamaktadır. Başkent Brüksel'de, hem Flamanca hem de Fransızca beraber 
kullanılmakla birlikte, ağırlıklı olarak  Fransızca konuşulmaktadır. 



GENEL EKONOMİK DURUM 
Ekonomik Yapı 

Avrupa Birliği’nin kurucu üyesi olan Belçika, dünyanın en gelişmiş pazar 
ekonomilerinden biridir. Aynı zamanda, ihracat ve ithalat tutarının, GSMH’ye oranı 
açısından bakıldığında, Lüksemburg ve İrlanda hariç tutulmak kaydıyla, AB ülkeleri 
arasındaki en açık ekonomilerden birisidir. Daha çok, ithal edilen hammadde ve yarı 
mamullerin işlenerek ihraç edilmesi şeklinde bir dış ticaret yapısı söz konusudur. 
Artık ekonomik olarak kullanılabilir durumda olmayan kömürün dışında, önemli bir 
doğal kaynağa sahip değildir. Bununla birlikte, çelik, tekstil, kimya, arıtma, gıda 
işleme, eczacılık, otomotiv, elektronik ve makina üretimi gibi geleneksel sektörler, 
ekonomideki ağırlıklı yerlerini korumaktadır. Sanayinin kayda değer payına rağmen 
hizmet sektörü, GSYİH’nın  % 78’ini oluşturmaktadır. Tarımın ekonomideki payı ise 
%1'in altındadır. 

Nüfus yoğunluğunun oldukça yüksek olduğu Belçika, 1800’lerde Avrupa kıtasında 
sanayi devrimini başlatan ülkelerin başında gelmektedir. Limanları, kanalları, 
demiryolları ve otoyolları ağıyla son derece gelişmiş ulaşım altyapısı sayesinde 
Belçika sanayisi, çevre ülkelerin sanayileriyle entegre olmuş durumdadır. İhracatının 
yaklaşık % 50’si komşu ülkelere, % 75’inden fazlası ile AB ülkelerine yöneliktir. 

Bütçe sorunları, yaşlanan nüfus ve düşük istihdam oranı ülkenin gündemindeki en 
önemli sorunları teşkil etmektedir. Son yıllarda, bütçe dengesi sağlanmış olmasına 
karşın, kamu borçları halen yüksek seviyededir. 

Belçika, Avrupa’da ilk sanayileşen ülkeler arasındadır. Kömür, tekstil, çelik ve ağır 
sanayi sektörlerinde önemli gelişmeler kaydetmiş olup, zamanında bu endüstrilerin 
bulunduğu ve Flaman Bölgesinden daha zengin olan Valon Bölgesinde, birinci nesil 
bu endüstrilerin gerilemesinden sonra, bu durum kısmen, hafif sanayiler, 
kimyasallar ve gıda sanayileri ve hizmetler sektörü gibi bazı sektörlerin gelişmesi ile 
telafi edilmiştir. Diğer taraftan, şu anda Valon Bölgesinden çok daha zengin olan 
Flaman Bölgesi, modern bir endüstriyel zemin oluşturmak ve ileri teknoloji 
yatırımlarını çekmekte başarılı olmuştur. Flaman Bölgesi, ileri teknoloji ve araştırma 
yoğun endüstrilerde istihdam edilen çalışan sayısı açısından, AB ülkeleri arasında 
önde gelmektedir. 

Limanları, kanalları, demiryolları ve otoyol ağıyla, son derece gelişmiş ulaşım 
altyapısı sayesinde Belçika sanayisi, çevre ülkelerin sanayileriyle entegre olmuş 
durumdadır.  

Ekonomi Politikaları 

Diğer OECD ülkeleri gibi Belçika da, vergi reformları yaparken, aynı zamanda, 
yaşlanan nüfus ve altyapının yenilenmesi nedeniyle artan maliyetlerle de başa çıkma 
konusunda zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Dolayısıyla, geçmişte yapılan vergi 
reformları kapsamında elde edilen sonuçlar tatminkar olmayıp, sınırlı kalmıştır. 



Forbes Dergisinin, 2008 yılı ‘Tax misery’ isimli indeksinde Belçika, Fransa ve 
Hollanda’nın arkasında, İsveç’ten önce olmak üzere, üçüncü sırada yer almıştır. 

Emeklilerin, çalışan nüfusa göre oranının artacağı, bunun da kamu harcamalarına 
çok büyük bir yük getireceği tahmin edilmektedir. Bu problemle başa çıkmak üzere, 
ülkede bir Yaşlılık Fonu bulunmaktadır. Yaşlanan nüfusun emeklilik maaşlarını ve 
sağlık harcamalarını finanse etmek için gerekli kamu harcamalarındaki artış, 2030 yılı 
itibariyle GSMH’nın % 3.1’i oranına artış olacağı bu karşın nüfusun yaşlanması ile 
birlikte, işsizlik maliyetlerinde GSMH’nın % 1.1’i oranında bir düşüş sağlanacağı 
düşünülmektedir.  

DIŞ TİCARET 
Ülkenin Dış Ticareti 

Değer: Milyon Amerikan Doları  

Yıl 2010 2011 2012 2013 2014 

İhracat 407.596 475.958 446.854 511.505 472.201 

İthalat 391.256 466.349 437.883 488.527 452.773 

Dış Ticaret Hacmi 798.852 942.306 884.737 1.000.032 924.974 

Dış Ticaret Dengesi 16.340 9.609 8.972 22.978 19.428 

Kaynak: Trade Map, 2015 

İhracatında Başlıca Ürünler 

Değer: Milyon Amerikan Doları      

Ülke Adı 2012 2013 2014 

Almanya 77.808 86.566 79.287 

Fransa 69.591 79.664 74.132 

Hollanda 55.961 62.627 55.856 

Birleşik Krallık 31.604 38.851 39.373 

ABD 26.457 26.270 25.383 

İtalya 19.197 22.754 20.654 

İspanya 10.232 12.098 11.753 

Hindistan 10.212 11.558 11.384 



Çin 9.814 10.458 9.972 

Polonya 6.988 8.292 8.323 

Lüksemburg 7.745 8.634 7.424 

İsveç 6.234 7.106 6.708 

Türkiye 5.844 6.742 6.406 

İsviçre 7.035 7.107 6.369 

Rusya Federasyonu 6.959 7.482 5.435 

Ship stores and bunkers 5.484 6.708 5.328 

Avusturya 4.227 4.961 4.863 

B.A.E. 3.095 4.634 4.743 

Brezilya 3.453 4.884 4.376 

Japonya 4.899 5.066 4.070 

Çek Cum. 3.491 3.917 3.859 

Danimarka 3.160 3.542 3.384 

Hong Kong 3.028 3.291 3.274 

İsrail 2.780 3.065 2.970 

Togo 578 2.071 2.742 

Macaristan 2.148 2.501 2.567 

Kanada 2.561 3.303 2.516 

Finlandiya 2.635 2.818 2.497 

Portekiz 2.099 2.373 2.293 

Norveç 2.208 2.705 2.268 

İrlanda 1.895 2.489 2.230 

Nijerya 1.911 2.867 2.181 

Avustralya 2.340 2.625 2.180 

Sudi Arabistan 1.954 2.453 2.088 



Kore Cumhuriyeti 2.154 1.939 2.086 

Gibraltar 1.080 3.264 2.050 

Singapur 1.625 1.746 1.862 

G. Afrika Cum. 2.241 2.149 1.842 

Yunanistan 1.658 1.814 1.787 

Romanya 1.396 1.732 1.674 

Cezayir 1.380 1.541 1.571 

TOPLAM 446.854 511.505 472.201 

Kaynak: Trade Map,ITC 2015 

İthalatında Başlıca Ürünler 

Değer : Milyon Amerikan Doları  

GTİP Ürün Adı 2012 2013 2014 

2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden 
elde edilen yağlar 27.428 36.998 29.191 

2709 Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli 
minerallerden elde edilen yağlar) 29.045 28.489 27.380 

8703 Otomobil, steyşın vagonlar, yarış 
arabaları 25.530 30.018 26.947 

3004 Tedavide/korunmada kullanılmak üzere 
hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) 21.722 25.318 23.413 

7102 Elmaslar 18.865 20.913 19.755 

3002 İnsan ve hayvan kanı, serum, aşı, toksin 
vb. Ürünler 11.274 12.672 13.812 

2711 Petrol gazları ve diğer gazlı 
hidrokarbonlar 16.317 20.792 13.803 

8708 Kara taşıtları için aksam, parçaları 9.409 10.540 9.397 

2933 Sadece azotlu heterosiklik bileşikler 9.872 7.823 7.406 

9018 Tıp, cerrahi, dişçilik, veterinerlik alet ve 
cihazları 4.988 5.955 5.814 



2902 Siklik hidrokarbonlar 4.521 4.996 4.667 

9999 Başka yerde belirtilmemiş ürünler 4.870 4.690 4.593 

8471 Otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri 3.752 3.830 3.838 

2901 Asiklik hidrokarbonlar 4.058 4.276 3.811 

9021 Ortopedik cihazlar, kırıklara mahsus 
cihazlar, işitme cihazı vb. 2.206 2.722 3.408 

3901 Etilen polimerleri (ilk şekillerde) 3.366 3.937 3.352 

8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 3.069 3.481 3.312 

8517 Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar 2.122 2.804 3.062 

2922 Oksijen gruplu amino bileşikleri 2.923 2.873 2.883 

7204 Demir/çelik döküntü ve hurdaları, 
bunların külçeleri 2.671 2.612 2.615 

2937 Hormonlar, vb. Öncelikle hormon olarak 
kullanılan türevleri 2.322 2.866 2.411 

4011 Kauçuktan yeni dış lastikler 2.141 2.239 2.073 

6403 Ayakkabı; yüzü deri, tabanı kauçuk, 
plastik, tabii, suni vb kösele 1.688 1.904 1.985 

3920 Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve 
lamlar 1.619 1.833 1.807 

2915 Doymuş asiklik monokarboksilik asitler 
vb. Türevleri 1.504 1.725 1.790 

3907 Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-
alkid reçineler vb (ilk şekilde) 1.681 1.893 1.775 

8443 Matbaacılığa mahsus baskı makineleri, 
yardımcı makineler 1.851 1.943 1.755 

2935 Sülfonamidler 229 1.743 1.743 

7208 Demir/çelik sıcak hadde yassı 
mamulleri-genişlik 600mm. Fazla 1.397 2.117 1.724 

3902 Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri 
(ilk şekillerde) 1.742 1.761 1.691 

7402 Rafine edilmemiş bakır; elektrolitik 1.684 1.570 1.629 



rafine için bakır anotları 

8431 Ağır iş makine ve cihazlarının aksamı, 
parçaları 1.739 1.728 1.594 

3926 Plastikten diğer eşya 1.357 1.565 1.591 

406 Peynir ve lor 1.387 1.594 1.576 

9403 Diğer mobilyalar vb. Aksam, parçaları 1.498 1.849 1.576 

3006 Tarifenin başka yerinde yer almayan 
eczacılık eşyası ve müstahzarları 1.281 1.579 1.573 

8408 Dizel, yarı dizel motorlar (hava basıncı 
ile ateşlenen, pistonlu) 1.893 2.010 1.558 

8421 Santrifüjle çalışan kurutma, filtre, arıtma 
cihazları 1.454 1.672 1.555 

3923 Eşya taşıma ambalajı için plastik 
mamulleri, tıpa, kapak, kapsül 1.489 1.667 1.538 

2905 
Asiklik alkoller vb. Halojenlenmiş, 
sülfolanmış, nitrolanmış/nitrozalanmış 
türevl 

1.439 1.629 1.536 

8701 Traktörler 1.547 1.722 1.526 

. TÜM ÜRÜNLER 437.883 488.527 452.773 

Kaynak: Trade Map 

Başlıca Ülkeler İtibarı ile Dış Ticareti 

Başlıca Ülkeler İtibari İle  İhracat  (Milyon Amerikan Doları) 

Ülke Adı 2012 2013 2014 

Almanya 77.808 86.566 79.287 

Fransa 69.591 79.664 74.132 

Hollanda 55.961 62.627 55.856 

Birleşik Krallık 31.604 38.851 39.373 

ABD 26.457 26.270 25.383 

İtalya 19.197 22.754 20.654 



İspanya 10.232 12.098 11.753 

Hindistan 10.212 11.558 11.384 

Çin 9.814 10.458 9.972 

Polonya 6.988 8.292 8.323 

Lüksemburg 7.745 8.634 7.424 

İsveç 6.234 7.106 6.708 

Türkiye 5.844 6.742 6.406 

İsviçre 7.035 7.107 6.369 

Rusya Federasyonu 6.959 7.482 5.435 

Ship stores and bunkers 5.484 6.708 5.328 

Avusturya 4.227 4.961 4.863 

B.A.E. 3.095 4.634 4.743 

Brezilya 3.453 4.884 4.376 

Japonya 4.899 5.066 4.070 

Çek Cum. 3.491 3.917 3.859 

Danimarka 3.160 3.542 3.384 

Hong Kong 3.028 3.291 3.274 

İsrail 2.780 3.065 2.970 

Togo 578 2.071 2.742 

Macaristan 2.148 2.501 2.567 

Kanada 2.561 3.303 2.516 

Finlandiya 2.635 2.818 2.497 

Portekiz 2.099 2.373 2.293 

Norveç 2.208 2.705 2.268 

İrlanda 1.895 2.489 2.230 

Nijerya 1.911 2.867 2.181 



Avustralya 2.340 2.625 2.180 

Sudi Arabistan 1.954 2.453 2.088 

Kore Cumhuriyeti 2.154 1.939 2.086 

Gibraltar 1.080 3.264 2.050 

Singapur 1.625 1.746 1.862 

G. Afrika Cum. 2.241 2.149 1.842 

Yunanistan 1.658 1.814 1.787 

Romanya 1.396 1.732 1.674 

Cezayir 1.380 1.541 1.571 

TOPLAM 446.854 511.505 472.201 

Kaynak: Trade Map (2015) 

Başlıca Ülkeler İtibari ile İthalat 

Ülke Adı 2012 2013 2014 

Hollanda 90.806 99.784 90.436 

Almanya 61.755 66.426 59.552 

Fransa 46.016 51.117 46.132 

ABD 27.660 33.874 33.276 

Birleşik Krallık 23.760 25.657 22.140 

Çin 17.349 18.514 18.109 

İrlanda 19.207 18.263 16.918 

İtalya 12.856 15.245 15.727 

Rusya Federasyonu 10.945 14.864 14.059 

İsveç 8.809 9.842 8.529 

İspanya 8.258 9.394 8.233 

Japonya 8.774 9.586 7.358 

Norveç 6.854 9.019 6.378 



İsviçre 5.067 5.566 5.827 

Singapur 5.253 5.719 5.652 

Hindistan 5.422 6.005 5.427 

Polonya 3.889 4.801 4.920 

Türkiye 3.929 4.636 4.510 

Çek Cum. 3.847 4.527 4.314 

Kanada 2.236 3.700 3.555 

Lüksemburg 3.068 3.312 3.312 

B.A.E. 3.161 3.508 3.229 

Brezilya 3.173 3.408 3.133 

Kore Cumhuriyeti 1.939 2.945 2.840 

Avusturya 2.507 2.881 2.779 

Finlandiya 2.330 2.823 2.689 

G. Afrika Cum. 2.464 2.339 2.639 

Meksika 1.880 2.083 2.481 

Botsvana 285 824 2.274 

İsrail 2.183 2.427 2.243 

Cezayir 2.489 2.235 2.054 

Sudi Arabistan 1.644 2.011 1.962 

Danimarka 1.389 1.584 1.881 

Tayland 1.662 1.994 1.816 

Vietnam 1.294 1.524 1.784 

Macaristan 1.507 1.711 1.767 

Portekiz 2.069 2.059 1.676 

Endonezya 1.424 1.804 1.476 

Avustralya 2.143 1.934 1.393 



Hong Kong 1.324 1.670 1.376 

Cezayir 1.380 1.541 1.571 

Dünya 437.883 488.527 452.773 

Kaynak: Trade Map, ITC,2015 

DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE 
VERGİLER 
Dış Ticaret Politikası 

Belçika'nın dış ticaret politikası üyesi olduğu AB ile BLEB ve BENELUX Anlaşmaları 
çerçevesinde belirlenmektedir. Bu kapsamda, açık pazar ekonomisi uygulayan 
Belçika'da ihracatın artırılması öncelikli konu olarak belirlenmiştir. GSMH'nın 
önemli bölümünü oluşturan ihracat gelirleri ülke için hayati önem arz etmektedir. 
Kayda değer bir doğal zenginliği bulunmayan Belçika'da, bürokratik yapı ile meslek 
kuruluşları bu amaca en iyi hizmet verebilecek biçimde şekillendirilmiştir. Öte 
yandan, ihraç ürünlerinin rekabet gücünün korunması ve artırılması amacıyla 
araştırma ve geliştirme faaliyetlerine büyük önem verilmekte bu amaçla nitelikli 
insan gücü yetiştirilmesine özen gösterilmektedir. 

Ülke ekonomisinde faaliyet gösteren işletmelerin büyük çoğunluğu küçük ve orta 
ölçeklidir. Bu itibarla, söz konusu işletmelerin performansını yükseltmeye yönelik 
çeşitli çalışmalar sürdürülmektedir. 

Ürün standartları ile ilgili uygulamalar 

Belçika, ithal ürünlerde AB mevzuatını uygulamaktadır. Söz konusu mevzuat, 
ürünlerin AB pazarına girişte tüketici sağlığı ve güvenliği ile çevrenin korunmasına 
ilişkin uyulması gereken zorunlulukları kapsamaktadır. Ürünlerin mevzuata 
uygunluğu ithalat aşamasında kontrol edilebileceği gibi piyasa gözetimi yoluyla da 
denetlenebilmektedir. 

CE işareti, HACCP ve REACH uygulamaları hem AB içinde üretilen hem de AB’ye 
ithal edilen ürünleri kapsayan zorunlu sertifikasyon uygulamalarıdır. Bu suretle 
tarife dışı engellerden veya uygulanması zorunlu olmayan standartlardan farklı bir 
durum arz etmektedirler. 

AB mevzuatı gereğince birçok makine, ekipman, elektrikli alet, oyuncak vb. ürünün 
Belçika’ya (veya herhangi bir AB ülkesine) ihracatı için üzerinde CE işareti 
bulunması zorunludur. AB ülkelerinde üretilen ürünlerin CE işaretli olarak piyasaya 
sunulmasından üretici sorumludur. AB pazarına ithal edilen ürünler içinse bu 
sorumluluğu ithalatçı yerine getirmek zorundadır. Bir başka deyişle, ithalatçı ithal 
ettiği ürünlerin AB normlarına uygun olduğunu garanti etmek zorundadır. Ancak 
bu yasal zorunluluk uygulamada kaçınılmaz olarak üçüncü ülke üreticilerine 
yüklenmektedir. Başka bir deyişle, eğer ürün CE işareti taşımıyor ise AB’deki 



ithalatçı bu zorunluluğu yerine getiremeyeceğinden söz konusu ürün ithal 
edilmemektedir.  

Gıdalar ürünleri için HACCP (Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizi Sistemi) 
zorunluluğu bulunmaktadır. 

AB genelinde gıdalarla ilgili genel prensiplerin ve temel düzenlemelerin çerçevesini 
belirleyen EC 178/2002 sayılı düzenleme ile Gıda Yasası uygulanmaktadır. 2002 yılı 
içerisinde yürürlüğe giren bu düzenlemeyle, aynı zamanda, AB Gıda Güvenliği 
Otoritesi kurulmuş ve gıda güvenliği konusundaki uygulanması zorunlu 
prosedürler belirlenmiştir. Düzenleme genel olarak Genel Gıda Yasası olarak 
bilinmekte olup, gıdaların izlenebilirliği konusunda da düzenlemeleri içermektedir 
(Madde 18). Genel Gıda Yasası’nın belirlediği ana başlıklar Ocak 2005 tarihinde 
uygulamaya girmiştir. 

AB genelinde pazara sunulan taze meyve ve sebze ürünlerinin kalite ve 
etiketlemelerine ilişkin pazarlama standartları Ortak Tarım Politikası çerçevesinde 
çıkartılan EC 2200/96 sayılı kararname ile 28 Ekim 1996 tarihinde belirlenmiştir. Bu 
yasayla öngörülen standartlara sahip olmayan ürünler pazara sunulamamakta ve 
pazardan kaldırılmaktadır. AB pazarlama standart düzenlemeleri çerçevesinde kalite 
standartları belirlenmiş diğer ürünler arasında taze ve soğutulmuş balık (EC 
2406/1996), yumurta (EC 1028/2006), zeytinyağı (EC 1019/2002) ile birlikte sert 
kabuklu meyveler arasında kabuklu fındık (EC 1284/2002) ve kabuklu ceviz 
bulunmaktadır. 

1 Haziran 2007 tarihinde yürürlüğe giren REACH (Registration, Evaluation, 
Authorization and Restriction of Chemicals), kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, 
izni ve kısıtlanmasını öngören yeni bir AB düzenlemesidir. Zorunlu bir uygulama 
olan REACH, bir dizi AB Yönetmelik ve Tüzüğünü kapsamakta ve onları tek bir 
sistem altında toplamaktadır. Söz konusu mevzuata göre AB pazarına kimyasal 
madde, müstahzar veya bunları içeren eşya ihracatı yapmak isteyen firmalar REACH 
mevzuatına tabiidir. REACH hakkında detaylı bilgiye http://reach.immib.org.tr 
adresinden ulaşılabilir. 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve GLOBALGAP 
sertifikası tüketici tercihleri açısından önem taşımaktadır.  

İthalat Rejimi 

Belçika dış ticaretle ilgili uygulamalarını, AB üyesi olarak Topluluk mevzuatı 
çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Bu itibarla, armonize sisteme uygun olarak tasnif 
edilmiş tarife cetvellerine göre tespit edilen gümrük vergilerinin ödenmesi ve mevcut 
ticaret politikası önlemlerinin uygulanması kaydıyla ithal edilen ürünler Avrupa tek 
pazarında serbest dolaşıma girebilmektedir. Birlik içerisinde ise ürünler, 1.1.1993 
tarihinde başlatılan tek pazar uygulaması sonucu herhangi bir vergilendirme ve 
sınırlamaya maruz kalmadan serbest dolaşımda kalabilmektedirler. 

Diğer taraftan, Türkiye ile AB arasında kurulan Gümrük Birliği, Avrupa Serbest 
Ticaret Alanı, Akdeniz ülkeleri, Lomé Konvansiyonu gibi çeşitli ülkelerle yapılan 
anlaşmalar kapsamındaki ürünlerin AB'ne gümrük vergisi ödenmeden ithal 
edilebilmesi mümkün bulunmaktadır. 



Belçika'ya ithalat; AB mevzuatına göre ithal edilecek ürün için tek idari belgenin 
doldurularak, fatura, müsaade ve sertifika gibi varsa aranılan diğer belgelerle 
beraber gümrük idaresine verilmesi, mevcut ticaret politikası önlemlerinin yerine 
getirilmesi ve tahakkuk eden gümrük vergisinin yanı sıra KDV (bir çok ürün için % 
21 oranında) ile tütün, alkollü ve alkolsüz içkiler ve madeni yağlar için uygulanan 
özel tüketim vergilerinin ödenmesi ile beyana ilişkin diğer kontrollerin yapılması 
sonucunda mümkün olabilmektedir. 

Eğer ürün Belçika değil de başka bir AB üyesi ülkeye ithal edilecekse, ürün için 
tahakkuk eden gümrük vergisi ödendikten sonra KDV istisnası sağlanarak serbest 
dolaşımına izin verilmektedir. Ürünün transit olarak taşınması durumunda ise 
ithalat yine AB'nin ilgili mevzuatına göre yapılmaktadır. 

Tarifeler ve Diğer Vergiler 

1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı gereğince 1 Ocak 1996 tarihinden itibaren 
Türkiye ile Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında sanayi ürünleri ticaretinde Gümrük 
Birliği uygulaması yürürlüktedir. Bu suretle gümrük vergileri sıfırlanmış ve Türkiye 
üçüncü ülkelere karşı Ortak Gümrük Tarifesi uygulamaya başlamıştır. 

Ayrıca, bazı istisnalar dışında (topluluğun Ortak Tarım Politikasına dahil olmayan 
tarımsal ürünler, yaş meyve sebze ürünlerine ait toplam 11 adet tarife pozisyonu, iç 
ve kabuklu natürel fındık, domates salçaları ve diğer domates konservesi) AB 
ülkelerine Türkiye’den ithal edilen tarım ürünlerinde de gümrük vergileri tamamen 
kaldırılmış bulunmaktadır. 

Sonuç olarak, Belçika’ya diğer AB ülkelerinden (Norveç, İzlanda, İsviçre, 
Liechtenstein, Andorra ve San Marino dahil) ve Türkiye’den yapılan ithalat gümrük 
vergisinden muaftır. Diğer ülkelerden yapılan ithalatta Avrupa Toplulukları 
Birleştirilmiş Gümrük Tarifesi’ne (TARIC) göre ortak gümrük tarifesi uygulanmakta, 
ithalatta alınan vergiler KDV oranları dışında aynı olmaktadır. AB’de yürürlükte 
bulunan gümrük vergilerine 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_en.htm adresinden ulaşmak 
mümkündür. 
Katma Değer Vergisi 

Katma değer vergisi, genel uygulamada olduğu üzere Belçika’da da üretim ve 
dağıtım zincirinin tüm aşamalarında alınmakta ve her bir aşamadaki katma değer 
üzerinden hesaplanmaktadır. Her aşamadaki vergi mükellefi, alımda ödediği 
KDV’yi satışlarında kendi alıcısına fatura etmekte ve sonuçta ortaya çıkan meblağ, 
nihai tüketici tarafından ödenmektedir. 

Sistem, Belçika’da 1971 yılında uygulanmaya başlanmıştır. Belçika’da birçok mal ve 
hizmetin tesliminde, AB dışı ülkelerden yapılan mal ithalatında, diğer AB 
ülkelerinden yapılan mal alımlarında ve bazı hizmetlerin yurtdışına ihracında 
uygulanmaktadır. 

Belçika’da, KDV kaydı için herhangi bir limit uygulanmamaktadır. Vergilendirilebilir 
her tüccar (KDV mahsubu yapamayanlar hariç) her türlü ekonomik faaliyetin 
bildirimini yapmak zorundadır. Kuruluş yeri, KDV kaydı için bir kriter değildir. 
Sistem, Belçika’da yerleşik olmadığı halde Belçika ile ticaret yapmak isteyen 



firmalara KDV kaydı olmaksızın iş yapma kolaylığı getirmektedir. 
Diğer taraftan, Belçika’da yerleşik KDV mükellefleri ile Belçika dışında yerleşik 
mükelleflere uygulanan kayıt sistemi farklıdır. Belçika’da yerleşik mükellefler, kayıt 
için işyerlerinin bulunduğu bölgenin KDV Kontrol Bürosu’na başvurmak 
zorundadır. AB üyesi ülkelerde yerleşik mükellefler doğrudan KDV kayıtlarını 
yaptırabilmekte iken, AB üyesi olmayan ülkelerde yerleşik mükellefler bir KDV 
temsilcisi atamak durumundadırlar. Bu temsilci iki şekilde atanabilir: Belçika dışında 
yerleşik tacirin Belçika’daki tüm vergilendirilebilir faaliyetleri için bir temsilci 
atanabilir veya yalnızca sınırlı sayıdaki işlem için bir yetkilendirme yapılabilir. 

AB ülkelerinde yerleşik tacirlerin KDV temsilcisi atamaları isteğe bağlıdır. Ancak, 
KDV’siz fatura kesilmesine imkan sağladığı için bazı durumlarda bu satıcının 
yararına olabilmektedir. KDV temsilcisi, Belçika’da yerleşik olmayan tacirin KDV ile 
ilişkili tüm borçlarından müteselsilen sorumludur. Uygulamada, Hazine’ye bir 
banka garantisi sunulması zorunludur. 

1 Nisan 2007’den itibaren, Belçika KDV gruplandırma sistemini kabul etmiştir. Bu 
sistem, bağımsız tüzel kişilere eğer finansal, ekonomik ve organik açıdan bağlı iseler 
tek bir KDV mükellefi olarak muamele edilebilmesine imkan sağlamaktadır. Bu 
sistemin avantajı, aynı KDV grubuna dahil birimler arası işlemlerin KDV sistemi 
dışında tutulabilmesi ve bu suretle grup üyeleri arasındaki nakit akışına olumlu etki 
yapmasıdır. 

Belçika’da uygulanan standart KDV oranı % 21’dir. Ancak fito-farmatik ürünler, 
margarin, iç lastikler, ödemeli televizyon ve sosyal barınma gibi bazı ürün ve 
hizmetlerde % 12 olmak üzere, indirimli oran uygulanmaktadır. 

KDV, mal veya hizmetin teslimi esnasında tahakkuk etmektedir. Belçika’da mal ve 
hizmetler için “teslim zamanı” kuralları farklı uygulanmaktadır. Mallar için, 
aşağıdaki durumlarda teslim gerçekleşmiş sayılmaktadır: 

a. Mallar alıcının mülkiyetine geçtiğinde, 

b. Yüklemenin satıcı tarafından yapıldığı durumlarda mal alıcının işyerine 
ulaştığında, 

c. Satıcının montaj yükümlülüğü olduğu durumda montaj tamamlandığında.  

Hizmetler için ise teslim zamanı, hizmetin tamamlandığı andır. Hizmetin süreklilik 
arz ettiği (ödeme veya faturanın periyodik olarak yapıldığı) durumlarda teslim 
zamanı, mutabık kalınan her bir faturalama veya ödeme döneminin sonudur. 

Fatura kesimi veya ödemenin yapılmasının, teslimden önce gerçekleşmesi halinde 
KDV teslimden önce tahakkuk etmektedir. AB içi mal teslimlerinde teslim zamanı, 
alımın yapıldığı ayı takip eden ayın 15. günüdür. Eğer satıcı faturayı bu tarihten önce 
keserse, teslim zamanı fatura kesim tarihidir. 

İthal mallarda kural olarak KDV, ithalatın yapıldığı tarihte tahakkuk eder. Fakat 
Belçika’da KDV sistemine kayıtlı bir şirket, ithalat lisansı başvurusunda bulunabilir. 
Bu durumda KDV, ithalat sırasında değil, bir sonraki iade döneminde ödenir. 

KDV, aylık bildirge ile ödenmekte olup, KDV sisteminin uygulandığı ödemeden 
mahsup etme formülü ile hesaplanan KDV’nin geri alınması da mümkündür. 



KDV beyannameleri dört şekilde verilebilmektedir: 

• Resmi KDV beyannamesi (Yeşil belge) 

• Muhasebe kayıtlarından alınan doküman 

• EDIVAT (güvenli elektronik şebeke üzerinden) sisteminden elektronik olarak 
alınan belge 

• INTERVAT (internet üzerinden) sisteminden elektronik olarak alınan belge  

TÜRKİYE İLE TİCARET 
Genel Durum 

Türkiye - Belçika Dış Ticaret Değerleri  (Milyon Amerikan Doları) 

Yıl İhracat İthalat Dış Ticaret 
Hacmi 

Dış Ticaret 
Dengesi 

2010 1.961 3.214 5.175 -1.253 

2011 2.451 3.959 6.410 -1.508 

2012 2.360 3.690 6.050 -1.330 

2013 2.574 3.843 6.417 -1.269 

2014 2.940 3.864 6.803 -924 

2015 2.556    

Kaynak: Trade Map, ITC(2015), TUİK 

Türkiye'nin Belçika'ya İhracatında Başlıca Ürünler (Milyon Amerikan Doları) 

GTİP 
No. Ürün Adı 2012 2013 2014 

TOTAL TÜM ÜRÜNLER 2.360 2.574 2.940 

8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 338 394 358 

8703 Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları 162 276 328 

8708 Kara taşıtları için aksam, parçaları 106 142 216 

2608 Çinko cevherleri ve konsantreleri 72 91 105 

5402 Sentetik lif ipliği (dikiş ipliği hariç) (toptan) 68 92 103 



2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde 
edilen yağlar 29 7 103 

6109 Tişört, fanila, diğer iç giyim eşyası (örme) 94 104 101 

7113 Kıymetli metaller ve kaplamalarından mücevherci 
eşyası 31 21 86 

8544 İzole edilmiş tel, kablo; diğer izole edilmiş elektrik 
iletkenleri; fiber optik k 95 85 84 

2401 Yaprak tütün ve tütün döküntüleri 30 44 77 

6203 Erkek/erkek çocuk için takım, takım elbise, ceket 
vs. 48 54 55 

6110 Kazak, süveter, hırka, yelek vb. Eşya (örme) 32 41 41 

6204 Kadın/kız çocuk için takım, takım elbise, ceket vs. 48 50 40 

4011 Kauçuktan yeni dış lastikler 37 29 39 

2007 Reçel, jöle, marmelat, meyve püresi ve pastları 24 20 35 

6115 Çorap; külotlu, kısa; uzun konçlu, soketler (örme) 34 36 35 

802 Diğer kabuklu meyveler (taze/kurutulmuş) 
(kabuğu çıkarılmış/soyulmuş) 26 23 29 

3920 Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar 19 23 29 

7306 Demir/çelikten diğer tüpler, borular, içi boş 
profiller 26 22 28 

806 Üzümler (taze/kurutulmuş) 30 28 26 

5702 Dokunmuş halılar, yer kaplamaları (kilim, sumak, 
karaman vb) 23 28 25 

2817 Çinko oksit; çinko peroksit 1 1 24 

6104 Kadın/kız çocuk için takım elbise, takım, ceket, 
pantolon vs. (örme) 22 21 23 

8409 İçten yanmalı, pistonlu motorların aksam-parçaları 23 21 21 

5407 Sentetik iplik, monofil, şeritlerle dokumalar 19 22 20 



8421 Santrifüjle çalışan kurutma, filtre, arıtma cihazları 13 16 20 

2008 Başka yerinde belirtilmeyen meyve ve yenilen 
diğer bitki parçaları konserveleri 17 16 18 

8418 Buzdolapları, dondurucular, soğutucular, ısı 
pompaları 14 17 17 

7326 Demir/çelikten diğer eşya 4 5 16 

6302 Yatak çarşafı, masa örtüleri, tuvalet, mutfak bezleri 15 17 16 

9403 Diğer mobilyalar vb. Aksam, parçaları 12 12 15 

8431 Ağır iş makine ve cihazlarının aksamı, parçaları 26 20 14 

7404 Bakır hurda ve döküntüler 4 3 14 

6106 Kadın/kız çocuk için bluz, gömlek, gömlek; bluz 
(örme) 10 14 14 

7216 Demir/alaşımsız çelikten profil 11 18 14 

8451 Dokuma maddelerini yıkama, kurutma, ütüleme 
makine ve cihazları 8 12 13 

8450 Çamaşır yıkama makineleri 12 12 13 

8414 Hava-vakum pompası, hava/gaz kompresörü, 
vantilatör, aspiratör 13 13 13 

3923 Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, 
kapak, kapsül 13 14 12 

7208 Demir/çelik sıcak hadde yassı mamulleri-genişlik 
600mm. Fazla 26 14 12 

Kaynak:Trade Map.2015  

  

Türkiye'nin Belçika'dan İthalatında Başlıca Ürünler ( Değer  Milyon Amerkan Doları) 
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'7204 Demir/çelik döküntü ve hurdaları, bunların külçeleri 544 471 558 

'8446 Dokuma tezgahları (makineleri) 295 300 218 

'3903 Stiren polimerleri (ilk şekillerde) 262 266 199 

'3902 Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde) 153 186 164 

'2917 Polikarboksilik asitler, anhidritleri, halojenürleri ve türevleri 88 89 138 

'3901 Etilen polimerleri (ilk şekillerde) 102 110 125 

'2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar 88 56 123 

'8703 Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları 164 136 108 

'7210 Demir/çelik yassı mamul, kaplı, sıvanmış (600mm. Den geniş) 131 113 106 

'3004 Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar 
(dozlandırılmış) 82 86 92 

'3002 İnsan ve hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. Ürünler 67 127 72 

'3904 Vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri (ilk şekilde) 10 44 70 

'3402 Yıkama, temizleme müstahzarları-sabunlar hariç 21 40 64 

'3909 Amino reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar (ilk şekilde) 62 63 61 

'7219 Paslanmaz çelikten yassı hadde mamulü (600mm den geniş) 69 63 55 

'7108 Altın (ham, yarı işlenmiş, pudra halinde) 39 21 49 

'8701 Traktörler 38 39 48 

'7209 Demir/çelik yassı mamul, soğuk haddelenmiş kaplanmış 
(600mm. Den geniş) 74 55 48 

'3214 Macunlar, renkli çimentolar ve boyacılıkta kullanılan sıvama 
maddeleri 31 44 47 

'3811 Ateşlemeyi önleyici müstahzarlar, peptizan katkılar vb 50 49 46 

'7208 Demir/çelik sıcak hadde yassı mamulleri-genişlik 600mm. Fazla 62 41 45 

'3907 Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler vb (ilk 
şekilde) 42 48 44 



'8415 Klima cihazları-vantilatörlü, ısı, nem değiştirme tertibatlı 41 42 43 

'8414 Hava-vakum pompası, hava/gaz kompresörü, vantilatör, 
aspiratör 39 47 43 

'8429 Dozerler, greyder, skreyper, ekskavatör, küreyici, yükleyici vb. 18 12 42 

'7225 Alaşımlı çeliklerden yassı hadde mamulü (genişlik 600mm.den 
çok) 11 15 40 

'3906 Akrilik polimerleri (ilk şekilde) 34 41 34 

'3824 Kimya ve bağlı sanayide kullanılan kimyasal ürünler 27 32 31 

'7005 Perdahlanmış cam, levha, yaprak halinde; parlatılmış, 
cilalanmış 24 30 30 

'7901 İşlenmemiş çinko 6 16 28 

'8479 Kendine özgü fonksiyonlu makine ve cihazlar 15 11 27 

'3920 Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar 23 31 26 

'3206 Diğer boyayıcı maddeler 33 24 24 

'2905 Asiklik alkoller vb. Halojenlenmiş, sülfolanmış, 
nitrolanmış/nitrozalanmış türevl 14 5 22 

'2916 Doymamış asiklik ve siklik monokarboksilik asitler ve türevleri 35 34 21 

'4002 Sentetik kauçuk, taklit kauçuk, stiren-butadien kauçuğu vb 22 22 21 

'3908 Poliamidler (ilk şekilde) 22 27 20 

'8708 Kara taşıtları için aksam, parçaları 19 17 20 

'3105 Azot, fosfor ve potasyum gibi; iki/üçünün karışımları 14 11 19 

'7408 Bakır teller 15 14 17 

'8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 6 11 17 

Kaynak: Trdemap, ITC (2015) 

İki Ülke Arasındaki Anlaşma ve Protokoller 

İki Ülke Arasındaki Ticaretin Altyapısını Düzenleyen Anlaşma ve Protokoller 



Kaynak: T.C. Brüksel Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği, Belçika Raporu 

Anlaşmanın Adı İmza Tarihi 

Türkiye ile Belçika-Lüksemburg Ekonomik Birliği (BLEB) arasında 
Ticaret ve Ödeme Anlaşması 2 Aralık 1948 

Türkiye-Belçika Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması 9 Haziran 
1969 

Türkiye-BLEB Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması 27 Ağustos 
1986 

Türkiye-BLEB Ekonomik, Sınai ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması 2 Haziran 
1987 

Denizcilik Anlaşması 31 Ocak 1989 

Tarım Alt Komitesi Toplantısı Mutabakat Zaptı 14 Şubat 1990 

Türkiye-Belçika Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması 2 Haziran 
1987 

Türkiye-Lüksemburg Hava Ulaştırma Anlaşması 12 Ekim 1988 

Telekomünikasyon Alanında Teknik İşbirliği Anlaşması 30 Ekim 1995 

Türk EXİMBANK ile Ducroire/Delcedere Arasında Genel İşbirliği 
Anlaşması 10 Mart 1997 

Türkiye-BLEB KEK III. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı 1 Ekim1998 

Türkiye ile Belçika Arasında Gümrük ile İlgili Konularda Karşılıklı 
İdari Yardım Anlaşması 3 Kasım 2003 

  
  

  

Türkiye-BELÇİKA Yatırım İlişkileri 

Türkiye’de, sermayesi Belçika kaynaklı 400’e yakın firma bankacılık, gayrimenkul, 
taşıt araçları ve inşaat başta olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet göstermektedir. 
Belçika’nın Türkiye’deki en kayda değer yatırımları bankacılık alanında olmuştur.  

Diğer taraftan, tekstil-hazır giyim, gıda, otomotiv ve inşaat sektörlerinde faaliyet 
gösteren 13 Türk firmasının da Belçika’da şubesi bulunmaktadır. ‘Ülker’ Firması, 
2007 yılında 850 milyon dolara, 80 yıllık çikolata firması Godiva'yı satın almıştır. 



Havacılık sektöründe çalışan ‘Çelebi Hava Servisi A.Ş’ de, ‘Charleroi-Brüksel Sud’ 
Uluslararası Havalimanında, havaalanı yer hizmetleri faaliyetinde bulunmak üzere, 
2009 yılında Belçika pazarına girmiştir. 

2007 Ocak- 2014 Aralık Ayı sonuna kadar olan 8 yıllık dönemde Belçika'dan 
ülkemize giren yabancı sermaye 4627 milyon Amerkan Doları değerinde 
olmuştur  2015 yılı ilk iki ayında ise 88 milyonAmerikan Doları değerinde doğrudan 
yabancı sermaye girişi gerçekleşmiştir (Kaynak TC Merkez Bankası 2015) 

  

İş Konseyi 

DEİK/ Türk-Belçika İş Konseyi 

Türk-Belçika İş Konseyi, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesinde 1990'dan 
beri faaliyet göstermektedir. İş Konseyi faaliyetleri ortak toplantılar, yatırım 
seminerleri ve bölgesel toplantılar çerçevesinde sürdürülmektedir. Ticari ilişkiler, 
ortak yatırımlar, teknolojik işbirliği ve üçüncü ülkelerde işbirliğinin geliştirilmesi 
amaçlanmaktadır. İş Konseyinin Belçika kanadı ve DEİK’in muhatap kuruluşu, FEB- 
Belçika İşadamları Derneği’dir. 

Türkiye’de halihazırda ve ağırlıklı olarak faaliyet gösteren büyük ölçekli firmalara 
ilaveten KOBİ düzeyindeki Belçikalı firmalarla işbirliğinin geliştirilmesi yönündeki 
çalışmalara önem verilmektedir. Bunun yanısıra, İş Konseyi tarafından, öncelikli 
sektörler olarak, gıda, tekstil, makine sanayii, kimyasallar, endüstriyel imalat, 
gayrimenkul ve mücevherat olarak belirlenmiş, bu alandaki sektörel çalışmalara hız 
kazandırılması öngörülmüştür. 

Pazar ile İlgili Bilgiler  

Pazar ile İlgili Bilgiler 

Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları 

Belçika, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) üyesidir. Ülkenin iç mevzuatındaki 
fikri mülkiyet konuları Avrupa Patent Sözleşmesi (Münih Sözleşmesi) ile 
uyumludur. Ülkedeki patent uygulamaları Avrupa Patent Kurumu (European Patent 
Organization) tarafından yürütülmektedir. 

Tüketici Tercihleri 

Ülkede bölgesel ekonomik ve kültürel farklılıklar, tüketicilerin satın alma davranış 
ve alışkanlıklarının yanı sıra dağıtımcıların satın alma kararları ile pazarlama 
tekniklerini de etkilemektedir 
  

Ambalaj, Paketleme ve Etiketleme 

Ülkede AB tarafından belirlenen zorunlu ve isteğe bağlı etiketleme kurallarının yanı 
sıra ulusal düzeyde isteğe bağlı etiketleme kuralları da uygulanmaktadır. Bu 
nedenle, etiketleme ve belgeleme yükümlülüklerine ilişkin mevzuatın karmaşıklığı 
ve sıklıkla değişmesinden dolayı, nakliye öncesinde ithalatçılardan uygun bilgiler 
talep etmek gereklidir. 



AB belirli ürünlerin standart miktarda ambalajlanması için düzenleme yapmıştır. 
80/232/EC no’lu Konsey Direktifi ürün ambalajlarının sahip olması gereken 
boyutları düzenlemektedir. İlgili direktife aşağıdaki linkten ulaşılabilir: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31980L0232:EN:HTML  

Ticaret 

Ticari faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin kurallar, 14 Temmuz 1991 tarihli “Ticaret 
Uygulamaları ve Tüketicinin Bilgilendirilmesi ve Korunması Hakkında Kanun” ile 
düzenlenmiştir. Gerek tüketici, gerekse ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel 
kişiler bu Kanun çerçevesinde çeşitli haklara sahip oldukları gibi, belirli 
yükümlülükler de taşımaktadırlar. Kanun’da belirtilen kurallar iki ana hedef esas 
alınarak kurgulanmıştır: 

1- Rekabetin ve ticari ilişkilerin hakkaniyete uygun olmasının sağlanması, 
2- Tüketicinin korunması ve bilgilendirilmesi. 
Kanun esas olarak, fiyatın belirtilmesi, ticari promosyonların ne şekilde olabileceği, 
miktarın gösterilmesi zorunluluğu, reklam, özel satış yöntemleri, adil ticarete aykırı 
hareketler ve yaptırımları düzenlemektedir. 
  

Kamu İhaleleri 

Kamu ihaleleri verilişine ilişkin usul ve esaslar AB direktifleri çerçevesinde 
hazırlanmış 11.02.1994 tarih ve 109 sayılı Kamu İhaleleri Çerçeve Kanunu ile 
belirlenmiştir. Söz konusu kanun 1999’da yürürlüğe giren uygulama esasları ve 2000 
yılında yürürlüğe giren 554 sayılı uygulama kanunu ile bazı değişikliklere 
uğramıştır. Söz konusu mevzuat AB’nin belirlediği limit olan 5 milyon euronun 
altındaki ve üstündeki tüm iş ihalelerine uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra eyalet 
ihale kanunları ve konuya ilişkin belediye yönetmelikleri de uygulanmaktadır. 
Teknik spesifikasyonlar konusunda eyaletlerin münferit düzenlemeleri özellikle 
dikkate alınmalıdır. Hizmet ve tedarik ihalelerinde AB sınırı 200 bin euro olup, 
ihalenin bakanlıklar tarafından açılması halinde bu sınır 130 bin euro tutarındadır. 
Söz konusu ihaleler AB limitinin üstünde ve altında olmalarına göre farklı mevzuata 
tabi bulunmaktadır. 

Belçika kamu ihaleleri, Kamu İhale Bülteninde yayınlanmaktadır. 
(http://www.ejustice.just.fgov.be/bul/bulf.htm) İnşaat ihaleleri, Avrupa Birliği’nin 
ilgili direktiflerine tamamen uyumlu düzenlemeler çerçevesinde yapılmaktadır. Bu 
çerçevede, 8 Ocak 1996 tarihli Kraliyet Kararı ile, ilgili uluslararası anlaşmalara taraf 
olan üçüncü ülkelerin (Karar’da bu anlaşmalar Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması 
ve GATT anlaşması olarak zikredilmiştir.) yaklaşık maliyeti 5.150.000 euro üzerinde 
olan ihalelere katılabileceği hüküm altına alınmıştır. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31980L0232:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31980L0232:EN:HTML


 

 



GENEL BİLGİLER 
Coğrafi Konum 

7.6 milyon kilometrekarelik yüzölçümü ile dünya’nın “en büyük adası” ve “en küçük 
kıtası” olarak tanımlanan Avustralya’nın hiçbir ülkeyle kara sınırı bulunmamaktadır. 

Ülkenin en alçak yeri, deniz seviyesinden 15 metre yüksek olan Eyre Gölü, en yüksek 
yeri deniz seviyesinden 2.228 metre yüksek olan ve New South Wales (NSW) Eyaleti 
içinde yer alan Kosciusko Dağı’dır. Avustralya`da ortalama yükseklik 330 metredir. 

Nüfus ve İşgücü Yapısı 

Avustralya’da nüfus daha ziyade doğu ve güneydoğu kıyılarında yoğunlaşmış olup, 
EIU verilerine göre ülkenin nüfusunun 2016 yılında 24.2 milyona ulaşacağı 
öngörülmektedir. 2012-16 yılları arasında nüfus artış oranının ortalama % 1,4 olacağı 
tahmin edilmektedir. 

Avustralya halkı içinde vatandaşlık hakkı kazanmış göçmenlerin rolü büyüktür. 
Nüfusun büyük çoğunluğu İngiliz ve İrlanda asıllıdır. Diğerleri ise; İtalyan, Yunan, 
Çinli, Arap, Vietnam, Türk ve Yerliler (Aborjinler)’dir. Ayrıca, 2011 yılı Avustralya 
nüfus istatistiklerine göre göçmenlerin yanı sıra Asya’dan gelen öğrenci sayısında da 
bir artış olduğu açıklanmıştır. 

Yerlilerin oranı çok düşük seviyededir (% 1,5’in altında), bunların büyük bölümü 
Kuzey toprakları, Yeni Güney Galler, Queensland ve Batı Avustralya’nın kuzeyinde 
yerleşiktirler. 

Nüfusun neredeyse 2/3’ü eyalet başkentlerinde yaşamaktadır.  

Avustralya İstatistik Bürosu tarafından, Avustralya’da 2014 yılı itibari ile istihdam 
edilen kişi sayısı 11.560.000 olarak açıklanmıştır. Ayrıca, aynı tarih itibariyle işsiz 
sayısı 750.000, işsizlik oranı ise % 6,1 olarak belirtilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GENEL EKONOMİK DURUM 
Ekonomik Yapı 

EIU verilerine göre 2014 yılı için sektörlerin GSYİH içindeki payı; tarım için % 4,0, 
sanayi için % 27,7 ve hizmetler için % 68,3 olarak gerçekleşmiştir. 

Doğal kaynaklar yönünden zengin, maden, metal ve doğal gazın yanında, buğday 
başta olmak üzere önemli bir tarımsal ürün ihracatçısı olan Avustralya’nın toplam 
ihracatında önemli bir bölümü söz konusu maddelerin oluşturması nedeniyle, dünya 
ham madde fiyatlarındaki değişmeler Avustralya ekonomisini önemli oranda 
etkilemektedir. Avustralya, sanayi ürünleri ihracatını artırma çabası içinde olmakla 
birlikte, uluslararası ticaretteki rekabet bunu zorlaştırmaktadır. Ancak, sürekli 
büyüyen Çin’in ekonomisinin enerji ve ham maddelere olan ihtiyacı, dünyadaki arz 
açığı nedeni ile hammadde fiyatlarını artırmakta ve bu durum da Avustralya 
ekonomisini olumlu etkilemektedir. Özellikle maden sektöründe dünyada yeni 
yatırımların olmaması arz- talep dengesini bozduğundan, dünyada bu sektör Çin’in 
ham madde ihtiyacını karşılamakta zorlanmakta ve bu durumdan en kazançlı çıkan 
ülke, dünyadaki zengin ülkelerin çoğunun aksine, Avustralya olmaktadır. 
Avustralya net petrol ithalatçısı bir ülke olmasına karşın, mineraller ve enerji 
alanında başlıca ihracatçı konumunda olup, doğal gaz ve kömür ihracatı gün 
geçtikçe artmaktadır. 

Zaman zaman yaşanan kuraklık, uluslararası alanda yaşanan durgunluk gibi 
olumsuz etkenler, hammadde talebinin ve hammadde fiyatlarının artması gibi 
faktörlerle dengelenmektedir. Avustralya’da sektörlerin gayrisafi milli hâsılaya 
katkısı konusunda; tarım, büyük bir katkı sağlamamakta, tarım sektörünün gayrisafi 
milli hâsılaya katkısı, son yıllarda, ortalama % 3 olmaktadır. En büyük katkıyı 
hizmetler sektörü yapmaktadır. 

Ekonomi Politikaları 

Son 20 yıldır sürekli büyüyen bir ekonomisi olan Avustralya bu olumlu ekonomik 
görümünün arkasında sağlam bir mali yapısının olması yatmaktadır. Avustralya’nın 
bağımsız Merkez Bankası (Reserve Bank of Australia-RBA) ülkenin para politikası ile 
ilgili kamı kurumu olup, tüketici fiyat enflasyonunu yıllık ortalama % 2-3 arasında 
tutmayı hedeflemektedir. 

Avustralya ihracat performansı, mineral ve enerji kaynaklarının hakimiyeti ile 
devam etmektedir. Uluslararası piyasalarda bahse konu doğal kaynakların miktarı 
ve Asya Pasifik bölgesindeki talep ile büyük doğal kaynak şirketlerin eşsiz uzmanlığı 
birleşerek rekabetçi fiyat sağlanmaktadır. Ayrıca, söz konusu sektörlerin mevcut 
pazarlarını koruması, yeni pazarların yaratılması konusunda hükümetin dikkatli ve 
akılcı politikalar izlemesi ekonomik büyüme istikrarını sağlamaktadır. Ayrıca, 
Avustralya uluslararası platformda giderek önemi artan Çin, Hindistan gibi 
ekonomilerle mevcut ilişkilerin geliştirilmesi ve derinleşmesini teminen ilgililerle 
yoğun temaslarda bulunmakta ve Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) ve Asya 
Zirvesi (EAS), G-20 hedeflerini desteklemeye devam etmektedir. 

  



Bu bağlamda, ticaret politikaları esas itibariyle, rekabet gücü, verimlilik ve mikro-
ekonomik reform bağlantılı bir şekilde oluşturulmaktadır. Avustralya, işletmelerin 
kapasitesini artırmak için ekonomik küresel ağırlık merkezi, Asya bölgesinde var 
olan büyük fırsatlardan yararlanmak için politikalar geliştirilmektedir. Bahse konu 
politikaların geliştirilmesinde temel yaklaşım, ülkenin karşılaştırmalı üstünlüğe 
sahip olduğu alanlara odaklanmaktır. 

Avustralya'nın geleceği, yüksek beceri, yüksek ücretli ülke olarak öngörülmektedir. 
Avustralya'nın Asya ve Afrika'nın düşük ücretli ülkeleri ile rekabet içinde olmadığı, 
düşük ücretli düşük değerli mal ve hizmet üreten ülkelerin ihracat ve ithalatına karşı 
bir yarış içinde olunmadığı kaydedilmektedir. 

Avustralya, yenilikçi ve girişimci bir yönetim anlayışı ile maden, mineral, enerji ve 
tarım kaynakları ve ileri teknolojili modern ekipmanları kullanan yüksek verimlilik 
sağlayan sektörlerde rekabetçi olabilmeyi hedeflemektedir. 

Avustralya, ilk kez üç derecelendirme kuruluşları tarafından AAA alan bir ekonomi, 
uzun vadeli yabancı yatırım için ve kısa vadeli uluslararası sermaye akımları için 
tercih edilen bir ülke olarak değerlendirilmektedir. 

Ekonomik Performans 

Avustralya federal ve yerel hükümetlerince ekonominin güçlü bir büyümesini 
sağlanması, Avustralya'nın doğal kaynaklarına artan küresel talebin karşılanması, 
sürdürülebilirliğini sağlamak için ekonominin üretken kapasitesinin genişletilmesi 
desteklenmekte, büyüme politikasına yönelik gerekli kurumsal ayarlar yapılmakta 
ve kalıcı fayda sağlanması amaçlanmaktadır. 

EIU verilerine göre, Avustralya ekonomisi 2014 yılında % 2,7 oranında büyümüş, 
işsizlik oranı % 6,1, enflasyon oranı  % 2,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. 

Yakın dönemde Avustralya’nın ekonomik büyümesindeki en önemli risk küresel 
ekonomideki belirsizliktir. Gelişmiş ülkelerin resesyona girmesi durumunda 
Avustralya’nın ihracatı da sekteye uğrayacaktır. Avustralya’nın Çin ile olan yoğun 
ekonomik ilişkileri dolayısıyla, Çin ekonomisinde ortaya çıkabilecek bir 
yavaşlamanın Avustralya ekonomisinde yansımalarının görülmesi kaçınılmazdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIŞ TİCARET 
Ülkenin Dış Ticareti 

Avustralya, 2014 yılında 240,4 milyar dolar ihracat ve 227,5 milyar dolarlık ithalat 
değeri ile 468 milyar dolar seviyesinde bir dış ticaret hacmine ulaşmıştır. Avustralya 
2014 yılı itibariyle 12,9 milyar dolarlık bir dış ticaret fazlası vermiştir. 

Dış Ticaret Göstergeleri (Milyon Dolar) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

İhracat 206.705 269.423 256.243 255.775 240.445 

İthalat 188.741 234.206 250.465 233.403 227.544 

Dış Ticaret Hacmi 395.446 503.629 506.708 489.178 467.988 

Dış Ticaret Dengesi 17.964 35.217 5.778 22.372 12.900 

İhracatında Başlıca Ürünler 

2014 yılı itibarıyla ülkenin ihracatındaki başlıca ürünler, demir cevherleri ve 
konsantreleri, taşkömürü, petrol gazları, altın, ham petrol ve buğdaydır. 

Avustralya’nın İhraç Ettiği Başlıca Ürünler (Milyon ABD Doları) 

GTİP Açıklama 2012 2013 2014 

2601 Demir cevherleri ve konsantreleri 56.727 67.209 60.174 

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

42.699 38.423 34.431 

2711 Petrol gazları ve diğer gazlı 
hidrokarbonlar 15.166 15.255 17.154 

7108 Altın (ham, yarı işlenmiş, pudra 
halinde) 16.034 13.386 12.031 

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

11.318 8.675 9.633 

9999 Başka yerde belirtilmemiş 
ürünler 9.783 8.648 7.948 

1001 Buğday ve mahlut 6.759 5.876 5.343 

2818 Suni korendon alüminyum oksit 5.331 5.338 5.271 



ve hidroksit 

2603 Bakır cevherleri ve konsantreleri 5.467 4.969 4.911 

0202 Dondurulmuş sığır eti 2.964 3.567 4.677 

7403 Arıtılmış bakır, işlenmemiş bakır 
alaşımları 2.984 2.975 3.392 

7601 İşlenmemiş alüminyum 3.603 3.271 3.210 

0204 Koyun ve keçi eti 1.697 2.032 2.534 

2710 Petrol yağları ve bitümenli 
minerallerden elde edilen yağlar 3.378 2.648 2.531 

0201  Sığır eti (taze/soğutulmuş) 1.960 1.941 2.323 

5101 Yün ve yapağı 
(kardesiz/taranmamış) 2.611 2.516 2.179 

3004 
Tedavide/korunmada 
kullanılmak üzere hazırlanan 
ilaçlar (dozlandırılmış) 

3.914 2.889 2.103 

5201 Pamuk (kardesiz, taranmamış) 2.718 2.511 1.811 

2204 
Taze üzüm şarabı 
(kuvvetlendirilmiş şaraplar 
dahil) üzüm şırası 

1.958 1.779 1.677 

2608 Çinko cevherleri ve konsantreleri 1.349 1.363 1.602 

1003 Arpa 1.363 1.478 1.589 

8703 Otomobil, steyşın vagonlar, yarış 
arabaları 1.748 1.896 1.567 

1205 Rep/kolza tohumları 1.600 2.255 1.322 

2602 Manganez cevherleri ve 
konsantreleri 1.246 1.490 1.288 

8803 
Balon, hava gemisi, planör vb. 
Diğer hava taşıtlarının aksam ve 
parçaları 

890 1.113 1.189 

2616 Kıymetli metal cevherleri ve 
konsantreleri 1.182 1.000 1.123 

0102 Canlı sığır 627 729 1.115 



0402 Süt, krema (konsantre edilmiş, 
tatlandırıcı madde içerenler)  976 975 1.093 

2607 Kurşun cevherleri ve 
konsantreleri 1.190 1.040 992 

7901 İşlenmemiş çinko 886 828 906 

7204 Demir/çelik döküntü ve 
hurdaları, bunların külçeleri 997 853 878 

8517 Telli telefon-telgraf için elektrikli 
cihazlar 652 727 781 

0713 
Soğan, salot, sarımsak, pırasa ve 
diğer soğanımsı sebzeler 
(taze/soğutulmuş)  

1.124 817 775 

4401 Yakmaya mahsus ağaçlar; yonga, 
talaş, döküntü, kırıntı vb. 692 639 760 

7505 Nikel çubuklar, profiller, teller 607 627 728 

2604 Nikel cevherleri ve konsantreleri 1.304 931 715 

0406 Peynir ve lor 769 755 704 

0306 

Kabuklu hayvanlar 
(canlı/taze/soğutulmuş/dondur
ulmuş../kurutulmuş/tuzlanmış 
vb.) 

483 559 700 

9021 Ortopedik cihazlar, kırıklara 
mahsus cihazlar, işitme cihazı vb. 629 625 679 

7801 İşlenmemiş kurşun 918 867 676 

 
 TOPLAM 256.243 252.155 240.445 

Kaynak: ITC Trademap 

İthalatında Başlıca Ürünler 

Avustralya’nın İthal Ettiği Başlıca Ürünler (Milyon ABD Doları) 

GTİP 
 

2012 2013 2014 

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

22.349 19.494 18.306 



2710 Petrol yağları ve bitümenli 
minerallerden elde edilen yağlar 16.440 17.593 16.866 

8703 Otomobil, steyşın vagonlar, yarış 
arabaları 17.518 17.647 15.850 

8517 Telli telefon-telgraf için elektrikli 
cihazlar 6.987 6.898 7.065 

3004 
Tedavide/korunmada 
kullanılmak üzere hazırlanan 
ilaçlar (dozlandırılmış) 

8.397 7.488 6.708 

8471 Otomatik bilgi işlem makineleri, 
üniteleri 6.968 6.658 6.550 

9999 Başka yerde belirtilmemiş ürünler 5.856 4.782 6.376 

8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu 
taşıtlar 8.689 6.037 5.261 

7108 Altın (ham, yarı işlenmiş, pudra 
halinde) 5.940 4.389 3.439 

8708 Kara taşıtları için aksam, parçaları 2.773 2.552 2.343 

4011 Kauçuktan yeni dış lastikler 3.104 2.590 2.214 

8419 Isı değişikliği yöntemi ile 
maddeleri işlemek için cihazlar 787 1.602 2.158 

9018 Tıp, cerrahi, dişçilik, veterinerlik 
alet ve cihazları 2.043 2.031 2.152 

8421 Santrifüjle çalışan kurutma, filtre, 
arıtma cihazları 1.099 1.433 1.829 

8528 Televizyon alıcıları, video 
monitörleri ve projektörler 1.978 1.772 1.751 

7308 Demir/çelikten inşaat ve aksamı 1.721 2.323 1.696 

9403 Diğer mobilyalar vb. Aksam, 
parçaları 1.480 1.501 1.615 

8481 Muslukçu, borucu eşyası-basınç 
düşürücü, termostatik valf dahil 1.463 1.482 1.572 

8414 Hava-vakum pompası, hava/gaz 
kompresörü, vantilatör, aspiratör 1.404 1.629 1.553 



8443 Matbaacılığa mahsus baskı 
makineleri, yardımcı makineler 1.767 1.772 1.545 

9021 Ortopedik cihazlar, kırıklara 
mahsus cihazlar, işitme cihazı vb. 1.383 1.486 1.467 

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

1.312 1.442 1.304 

9401 Oturmaya mahsus mobilyalar, 
aksam-parçaları 1.207 1.221 1.291 

8431 Ağır iş makine ve cihazlarının 
aksamı, parçaları 1.771 1.667 1.289 

2106 Tarifenin başka yerinde yer 
almayan gıda müstahzarları 1.239 1.289 1.258 

3002 İnsan ve hayvan kanı, serum, aşı, 
toksin vb. Ürünler 1.333 1.350 1.252 

8411 Turbojetler, turbo-propeller, diğer 
gaz türbinleri 1.288 1.000 1.202 

8479 Kendine özgü fonksiyonlu 
makine ve cihazlar 1.461 1.061 1.151 

8429 Dozerler, greyder, ekskavatör, 
küreyici, yükleyici vb. 3.609 1.688 1.110 

4202 Deri ve kösele vb. Den seyahat 
eşyası 951 1.015 1.051 

6204 Kadın/kız çocuk için takım, 
takım elbise, ceket vs. 989 1.017 1.016 

8415 Klima cihazları-vantilatörlü, ısı, 
nem değiştirme tertibatlı 1.008 971 983 

9503 Diğer oyuncaklar, küçültülmüş 
modeller, bulmacalar 928 932 978 

8428 Kaldırma, istifleme, yükleme, 
boşaltma makine ve cihazları 804 688 970 

7305 
Demir/çelikten diğer tüp ve 
borular-kaynaklı vb.-çapı>406, 
4mm 

752 557 962 



8504 Elektrik transformatörleri, statik 
konvertisörler, endüktörler 1.187 995 929 

8413 Sıvılar için pompalar, sıvı 
elevatörleri 950 1.014 928 

9405 Diğer aydınlatma cihazları, 
lambalar, ışıklı tabela, plaka vb. 758 848 927 

8906 
Diğer gemiler (savaş gemileri ve 
kurtarma gemileri dahil, kürekli 
hariç) 

1.333 201 920 

3923 Eşya taşıma ambalajı için plastik 
mamulleri, tıpa, kapak, kapsül 824 851 909 

 
 TOPLAM 250.465 232.481 227.544 

Kaynak: ITC Trademap 

Başlıca Ülkeler İtibarı ile Dış Ticareti 

Avustralya’nın başlıca ihraç pazarları arasında ÇHC, Japonya, Güney Kore, 
Hindistan, ABD, Yeni Zelanda ve Tayvan bulunmaktadır. 

Avustralya’ya en fazla ihracat yapan ülkeler ÇHC, ABD, Japonya, Singapur, 
Almanya, Tayland, Güney Kore, Malezya ve Yeni Zelanda’dır. 

Başlıca Ülkeler İtibarı ile İhracat (Milyon Dolar) 

 
2012 2013 2014 

Çin 75.836 87.311 81.414 

Japonya 49.680 31.252 43.136 

Güney Kore Cum. 20.541 17.711 17.892 

ABD 9.516 7.603 9.943 

Hindistan 12.612 8.454 7.995 

Singapur 7.374 5.227 7.609 

Yeni Zelanda 7.666 6.786 7.179 

Tayvan 8.249 6.720 6.217 

Başka Yerde Anılmayan 
Ülkeler 39 30.777 5.455 

Malezya 5.256 4.458 5.432 



Tayland 5.044 4.701 4.637 

Endonezya 4.953 4.172 4.534 

B. Krallık 6.931 3.542 3.313 

Vietnam 1.849 2.027 2.746 

BAE 2.118 1.667 2.631 

Hong Kong 2.651 2.466 2.545 

Suudi Arabistan 1.793 1.711 2.030 

Papua Yeni Gine 2.945 2.249 1.945 

Hollanda 3.003 2.004 1.787 

Filipinler 1.870 1.315 1.465 

Almanya 1.678 1.375 1.225 

Kanada 1.726 1.044 1.107 

Güney Afrika Cum. 1.579 740 1.070 

Fransa 1.122 1.163 1.033 

Belçika 1.724 1.032 947 

Brezilya 1.025 690 939 

Bahreyn 158 141 657 

İtalya 861 666 579 

Kuveyt 531 524 559 

İspanya 647 363 513 

Bangladeş 507 547 495 

İsviçre 705 801 492 

Rusya Fed. 822 470 477 

Meksika 910 350 458 

Katar 513 229 450 

Türkiye 669 883 447 



Mısır 530 426 428 

TOPLAM 256.243 252.155 240.445 

Kaynak: ITC Trademap 

En fazla ithalat yaptığı ülkeler arasında ÇHC(%23), ABD(%12), Japonya(%8) ve Singapur 
(%6) gelmektedir. 

Başlıca Ülkeler İtibarı ile İthalat (Milyon Dolar) 

ÜLKE 2012 2013 2014 

Çin Halk Cum. 45.996 44.861 46.855 

ABD 29.387 23.820 24.149 

Japonya 19.713 17.946 15.479 

Singapur 15.011 12.144 11.396 

Almanya 11.628 10.937 10.706 

Güney Kore Cum. 10.201 9.422 10.614 

Malezya 9.928 8.846 10.037 

Tayland 10.534 10.673 9.844 

Yeni Zelanda 7.528 6.996 7.081 

Başka Yerde anılmayan 
ülkeler 7.700 11.048 6.124 

Endonezya 6.555 5.721 5.491 

B. Krallık 6.953 5.965 5.485 

İtalya 5.536 5.536 5.448 

Vietnam 3.263 3.666 4.462 

Tayvan 3.872 3.501 3.977 

Fransa 3.946 3.844 3.830 

Papua Yeni Gine 3.548 2.894 3.341 

İspanya 2.982 2.407 2.769 

Hindistan 2.677 2.282 2.768 



BAE 3.152 3.606 2.543 

İsviçre 2.990 2.861 2.539 

İsveç 2.509 2.011 1.838 

Kanada 2.376 1.921 1.836 

Meksika 2.046 2.013 1.774 

Hollanda 1.999 1.655 1.763 

Belçika 1.709 1.621 1.574 

Nijerya 2.724 1.805 1.457 

İrlanda 1.641 1.464 1.418 

Rusya Fed. 895 992 1.179 

Hong Kong 1.234 1.174 1.078 

Gabon 1.160 943 1.066 

Filipinler 505 687 1.061 

Danimarka 1.178 1.054 960 

Avusturya 892 868 934 

Brunei 1.093 826 916 

Şili 1.238 968 851 

Güney Afrika Cum. 904 864 823 

Kongo 927 910 782 

Arjantin 650 784 695 

Finlandiya 954 785 688 

Polonya 527 545 687 

Türkiye 542 577 680 

İsrail 697 657 662 

TOPLAM 250.465 232.481 227.544 

Kaynak: ITC Trademap         



DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE 
VERGİLER  
Dış Ticaret Politikası 

Avustralya, ticari müzakere turlarında düzenli görüş bildiren DTÖ'deki aktif ülkeler 
arasındadır. Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC)nin en önemli üyelerinden olup, 
üye ekonomiler arasında ticari serbestleşmenin desteklenmesinde büyük rol 
oynamaktadır. Avustralya ihraç ettiği ürünlerin ve hizmetlerin % 70ini APEC üyesi 
ülkelere yapmaktadır. 

Avustralya-ABD Serbest Ticaret Anlaşması (AUSFTA), 1 Ocak 2005 yılında 
yürürlüğe girmiştir. AUSFTA, 1988 yılında ABD-Kanada Serbest Ticaret 
Anlaşması’ndan sonra, ABD’nin gelişmiş bir ülke ile yaptığı ilk Serbest Ticaret 
Anlaşması’dır. Avustralya’nın ayrıca Yeni Zelanda, Kanada, ASEAN, Singapur 
(2003), Tayland (2005), Şili (2009) ve Malezya (2013), Güney Kore Cum. (2014), 
Japonya (2014) ve Çin ile Serbest Ticaret Anlaşmaları bulunmaktadır. Hindistan ve 
Endonezya ile yapılan görüşmelerin 2017-2019 yılları arasında sonuç vermesi 
beklenmektedir. 

Bunun dışında,  6 ülke ve bölgesel ticaret işbirliği teşkilatları ile de STA görüşmeleri 
devam etmektedir: Hindistan ve  Endonezya ile ikili görüşmeler; Trans-Pacific 
Partnership Agreement (TPP), Gulf Cooperation Council (GCC), Pacific Trade and 
Economic Agreement (PACER Plus) ve Regional Comprehensive Economic 
Partnership Agreement (RCEP) ile çok taraflı görüşmeler devam etmektedir. 

Tarifeler ve Diğer Vergiler 

Genel Olarak Gümrük Vergileri 

İthalatçılar tarafından ödenecek gümrük vergisi, Avustralya Gümrük Tarifesi 
kapsamındaki ürün gruplarına göre tespit edilmektedir. Avustralya, tarife indirim 
programı çerçevesinde, toplam ürünlerin % 41nin vergisini sıfıra, % 35inin vergisini 
de % 5e indirmiştir. % 5in üzerinde gümrük vergisi uygulanan ürünler ise yolcu 
taşıma amaçlı motorlu araçlar (YTMA), tekstil ve giyim, ayakkabılardır (TGA). 

1998 yılında duyurulan bir sanayi geliştirme programı altında, YTMA ve TGA 
tarifeleri, 2005 yılına kadar mevcut seviyelerinde dondurulmuştu. Buna göre YTMA’ 
larda vergi oranları % 15, giyimde % 25 ve ayakkabı ve ev tekstilinde ise % 15 
seviyesinde olan oranlar 2005 yılı ile birlikte sırasıyla % 10, % 17.5 ve % 10’a 
indirilmiş ve son olarak 2010 yılı Ocak ayı itibariyle yapılan indirim ile sırasıyla % 5, 
% 10 ve % 5 düzeyine çekilmiştir. 

Avustralya vergilerinin büyük bir bölümü ad-valorem olarak hesaplanmaktadır. 
Avustralya Gümrük Tarifesi, Armonize Sisteme dayanmaktadır. Bazı durumlarda, 
anti-damping ve karşılıklı alınan önlemler çerçevesinde ek vergiler de 
uygulanabilmektedir. 

  



Avustralya’ya girecek ürünler, gümrük vergisi ve/veya katma değer vergisi (GST) 
ile diğer vergi veya ücretlere tabii olabilmektedir. Gümrük vergileri, ürünün çeşidi 
ve menşe ülkeye göre değişiklik gösterebilmektedir. Gümrük vergilerine Avustralya 
Gümrük ve Sınır Koruma İdaresinin web 
sayfasından http://www.customs.gov.au/tariff/default.asp ulaşılabilmektedir. 

Avustralya, GSP (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) kapsamında,  DC ve DCS olarak 
gruplandırdığı gelişme yolundaki ülkelerden (Developing Countries) bazı ürünlerin 
ithalatında normal tarifeye göre daha düşük gümrük vergisi uygulamaktadır. 
Türkiye DCS grubuna giren ülkelerden biri olup, DC grubuna tanınan oran kadar 
olmasa da, ülkemiz menşeli bazı malların ithalatında normal tarifeden daha düşük 
gümrük vergisi alınmaktadır. 

Tarife Taviz Programı, bazı şartlar altında, bazı ürünlerin gümrük vergisinden muaf 
olarak veya indirimli vergi uygulanarak ithal edilmesine imkan vermektedir. 
İthalatçılar, iç piyasada üretilen aynı veya benzer ürün bulunmaması durumunda, 
ithal ettikleri ürünler için vergi iadesi talebinde bulunabilmektedirler. Bu program ile 
tüketim malları üzerindeki vergi alınmamakta, diğer mallar için ise % 3 oranında 
vergi alınmaktadır. 

The Project By-Law Programı da (PBS), Avustralyada üretilen benzer ürünlerin 
bulunmaması halinde, tarım ve altyapı gibi önemli projelerde kullanılmak üzere ithal 
edilen sermaye mallarının gümrüksüz ithaline izin vermektedir. Bu durumda ithal 
edilecek ekipmanların toplam değerinin 10 milyon AUD veya 5 milyon ABD 
dolarından fazla olması gerekmektedir. 

Gümrük tarifeleri ile ilgili genel bilgiler, Gümrük Bilgi Merkezlerinden alınabilmekle 
birlikte, ithalatı düşünen kişilerin, daha güvenli ve kesin bilgileri kapsayan Tarifeler 
Mevzuatına (Tariff Advice) başvurmaları en uygun yöntem olacaktır. Başvurular, 
ürünün ithal edileceği eyaletlerin Gümrük Bilgi Merkezlerine yapılmalıdır. Başvuru, 
ürünü tanımlayıcı dokümanları, teknik bilgileri ve uygun olduğu durumlarda 
ürünün örneğini içermelidir. 

Gümrük Komisyoncularına, ayrıca elektronik giriş imkanından yararlanma olanağı 
da verilmektedir. İthalatçıların, ithal işlemlerinde ve ürün sınıflandırmasında 
deneyimli olan Gümrük Komisyoncuları ile çalışması kendileri için büyük kolaylık 
sağlamaktadır. Gümrük Komisyoncuları/Acentelerinin listesi, eyaletlerin mahalli 
telefon rehberleri olan yellow pagesten (www.yellowpages.com.au) temin 
edilebilmektedir.  Bu sayfa açıldıktan sonra ekrana gelen Business Type başlıklı 
boşluğa Customs Brokers ibaresi girildiğinde bütün gümrük komisyoncularının 
bilgileri ekrana gelmektedir. 

KDV ve Diğer Vergiler 

Temmuz 2015’ten itibaren, yıllık cirosu 2 milyon Avustralya dolarından az olan 
firmalar için kurumlar vergisi oranı %30’dan % 28 oranına çekilmiştir.  

Dolaylı Vergiler   

İthal edilen ürün, bir veya birden fazla vergiye tabii olabilmektedir. Bu vergiler, mal 
ve hizmet vergisi, lüks araba vergisi ve şarap eşitleme vergisinden oluşmaktadır. 

http://www.customs.gov.au/tariff/default.asp


a. Mal ve Hizmet Vergisi (Goods and Services Tax-GST): Bu vergi ithal edilen 
ürünlerin büyük çoğunluğuna uygulanmaktadır. Ancak ithal edilen bazı 
ürünler bu vergiden muaf tutulmuştur. Bu maddeler;  temel gıda maddeleri, 
bazı tıbbi malzeme ve cihazlar, özürlüler tarafından kullanılacak arabalar, 
kıymetli metaller ve gümrük vergisi ayrıcalığı tanınan ürünlerdir.  GST nin 
oranı % 10dur. www.ato.gov.au  ( Avustralya Vergi Ofisi ) 

b. Şarap Eşitleme Vergisi-Wine Equalisation Tax (WET): Bu verginin alındığı 
alkollü içecekler: Köpüklü şarap ve alkolü artırılmış şaraplar dahil olmak 
üzere, üzüm şarapları; Marsala, vermut şarap kokteyli gibi üzüm şarabı 
ürünleri; Diğer meyve ve sebze şarapları; Cider ve Perry; Bal likörü ve hatır 
(sake). Bu vergi, şarabın toptan satış fiyatı (national wholesale price) 
üzerinden % 29 oranında alınmaktadır. www.ato.gov.au/excise 

c. Lüks Araba Vergisi-Luxury Car Tax (LCT): Lüks Araba Vergisi, dokuz kişiden 
ve iki tondan daha az yük taşımak için imal edilen ve değeri 57.180 AUDnı 
aşan motorlu araçlara uygulanmakta olup vergi oranı % 
33’tür. www.ato.gov.au/excise 
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TÜRKİYE İLE TİCARET 
2014 yılında iki ülke arasında gerçekleşen ticaret hacmi yaklaşık 1 milyar dolardır. 
İhracat bir önceki yıla göre % 9 oranında artarak 505 milyon dolara ulaşmış; ithalat 
ise % 56’lık bir azalma ile 544 milyon dolar seviyesine inmiştir.  

Türkiye-Avustralya Dış Ticaret Değerleri (Milyon ABD Doları) 

Yıl İhracat İthalat Hacim Denge 

2010 336,5 444,9 781,4 -108,4 

2011 410,5 747,0 1.157,6 -336,5 

2012 421,8 804,4 1.226,3 -382,6 

2013 462,8 1.233 1.695,9 -770,2 

2014 505,0 544,1 1.049,1     -39.1 

2015 521,6 544,8 1.066,4 -23,2 

Kaynak: TUİK  

2014 yılında Türkiye’nin Avustralya’ya ihraç ettiği ürünlerin başında, yontulmaya 
veya inşaata elverişli işlenmiş taşlar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, kabuklu 
meyveler, üzüm, binek otomobilleri, makine aksamı, bulaşık, şişe vb. yıkama ve 
kurutma makinaları gelmektedir. 

Türkiye’nin Avustralya’ya İhracatında Başlıca Ürünler (Milyon ABD 
Doları) 

GTIP Ürün Adı 2012 2013 2014 

6802 
Yontulmaya veya inşaata elverişli 
işlenmiş taşlar (kayağan taşı hariç), 
mozaik için küp şeklinde taşlar 

25 25 32 

8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu 
taşıtlar 19 19 26 

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

20 19 24 

8703 
Binek otomobilleri ve esas itibariyle 
insan taşımak üzere imal edilmiş 
diğer motorlu taşıtlar 

18 16 22 

0806 Üzümler (taze/kurutulmuş) 24 24 21 



0813 
Meyve (kurutulmuş) (0801, 
0806'dekiler hariç), 08. Faslıdaki sert 
ve kabukluların karışımları 

17 16 20 

8503 

Sadece veya esas itibariyle 85.01 
veya 85.02 pozisyonlarındaki 
makinalarda kullanılmaya elverişli 
aksam 

0 0 20 

8422 
Bulaşık, şişe vb. yıkama ve kurutma 
makinaları, şişe, kutu çuval vb. 
doldurma, etiketleme makinaları 

12 14 19 

5702 
Dokunmuş halılar ve dokumaya 
elverişli maddelerden diğer yer 
kaplamaları 

14 13 16 

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

9 11 13 

7113 
Mücevherci eşyası ve aksamı 
(kıymetli metallerden veya kıymetli 
metallerle kaplama metallerden) 

17 14 12 

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

12 15 11 

4011 Kauçuktan yeni dış lastikler 21 16 11 

0804 
Hurma, incir, ananas, avokado ve 
guava armudu, mango 
(taze/kurutulmuş) 

4 6 9 

6204 
Kadınlar ve kız çocuk için takım 
elbise, takım, ceket, blazer, elbise, 
etek, pantolon etek, vb. 

5 8 9 

2001 
Sebze, meyve, sert kabuklu meyve 
ve yenilen diğer bitki parçaları 
(sirke/asetik asitle hazırlanmış) 

7 7 9 

8701 Traktörler 8 12 9 

8450 
Ev veya çamaşırhane tipi yıkama 
makinaları (yıkama ve kurutma 
tertibatı bir arada olanlar dahil) 

4 6 8 

8708 Karayolu taşıtları için aksam, parça 7 7 7 



ve aksesuarlar 

7214 
Demir veya alaşımsız çelikten 
çubuklar (dövülmüş, sıcak 
haddelenmiş) 

2 4 7 

2008 
Tarifenin başka yerinde 
belirtilmeyen meyve ve yenilen 
diğer bitki parçalarının konserveleri 

3 4 5 

4016 Sertleştirilmemiş vulkanize 
kauçuktan diğer eşya 3 5 5 

6302 Yatak çarşafı, masa örtüleri, tuvalet 
ve mutfak bezleri 3 4 5 

6115 
Külotlu çoraplar, taytlar, kısa ve 
uzun konçlu çoraplar, soketler (varis 
çorapları dahil) 

2 2 4 

6203 
Erkekler ve erkek çocuk için takım 
elbise, takım, ceket, blazer, pantolon, 
tulum ve şort 

3 3 4 

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

2 2 4 

5407 Sentetik filament ipliklerinden 
dokunmuş mensucat 3 4 4 

4009 
Vulkanize edilmiş kauçuktan boru 
ve hortumlar (bağlantı elemanlarıyla 
birlikte olsun olmasın) 

3 3 4 

0712 
Kurutulmuş sebzeler (bütün, 
kesilmiş, dilimlenmiş, kırılmış, toz 
halinde) 

8 6 4 

9303 
Diğer ateşli silahlar (spor için av 
tüfekleri ve diğer tüfekler, işaret 
fişeği, ok silahları 

3 4 4 

7216 Demir veya alaşımsız çelikten 
profiller 2 1 4 

6910 
Seramik musluk taşları, lavabolar, 
küvetler, bideler, sıhhi tesisatta 
kullanılan eşya, vb. 

2 2 3 

6109 Tişörtler, fanilalar, atletler, 2 2 3 



kaşkorseler ve diğer iç giyim eşyası 
(örme) 

7013 
Sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev 
tezyinatı ve benzeri işler için cam 
eşya 

7 5 3 

2002 
Domates (sirke/asetik asitten başka 
usullerle hazırlanmış veya konserve 
edilmiş) 

1 2 3 

8480 
Metal dökümhaneleri için dereceler; 
döküm plakaları; döküm modelleri; 
metaller, karbürler, cam, plas 

0 0 3 

7408 Bakır teller 0 0 3 

3921 Plastikten diğer plakalar, levhalar, 
yapraklar, filmler, folyeler ve şeritler 1 1 3 

1704 Kakao içermeyen şeker mamulleri 
(beyaz çikolata dahil) 2 3 3 

2005 
Diğer sebzeler (sirke/asetik asitten 
başka usulde hazırlanmış veya 
konserve edilmiş) (dondurulmamış) 

3 2 3 

9403 Diğer mobilyalar ve bunların aksam 
ve parçaları 3 2 2 

3004 
Tedavide veya korunmada 
kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar 
(dozlandırılmış) 

3 3 2 

8462 

Metalleri dövme,çekiçleme,kalıpta 
dövme,kesme, taslak çıkartma, 
şatafatlama, karbürleri işlemeye 
mahsus eşya 

4 4 2 

8426 
Gemi vinçleri, diğer vinçler, 
hareketli kaldırma çerçeveleri, lastik 
tekerlekli taşıyıcılar ve vinçler 

0 3 2 

2819 Krom oksitleri ve hidroksitleri 4 5 2 

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

2 16 2 

7326 Demir veya çelikten diğer eşya: 1 1 2 



6110 Kazak, süveter, hırka, yelek vb. eşya 
(örme) 1 1 2 

8414 

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

2 2 2 

8419 
Isı değişikliği yöntemi ile maddeleri 
işlemek için cihazlar, elektrikli 
olmayan şofbenler veya depolar 

1 1 2 

6205 Erkekler ve erkek çocuklar için 
gömlekler 3 3 2 

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

1 1 2 

3923 
Plastiklerden eşya taşınmasına veya 
ambalajlanmasına mahsus malzeme, 
tıpa, kapak, kapsül 

1 1 2 

7413 Bakırdan demetlenmiş teller, 
kablolar, örme halatlar ve benzerleri 2 1 2 

1905 
Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer 
ekmekçi mamüller, boş ilaç kapsülü 
mühür güllacı, pirinç 

1 2 2 

1106 
Kuru baklagillerin, nişasta/insülin 
içeren kök ve yumruların unu, 
ezmesi ve tozu 

1 1 2 

8412 Diğer Motorlar ve kuvvet hasıl eden 
makinalar 2 1 1 

6908 
Cilalı veya sırlı seramikten döşeme 
veya kaplama karoları ve kaldırım 
taşları; cilalı veya sırlı mozaik 

1 1 1 

0710 
Sebze, (pişirilmemiş veya buharda 
veya suda kaynatılmış) 
(dondurulmuş) 

2 2 1 

3926 Plastikten diğer eşya 1 1 1 

8451 
Dokuma ipliklerin, mensucatın 
yıkanması, temizlenmesi, 
kurutulması, ütülenmesi, sarılması, 

2 1 1 



katlanmasına mahsus eşya 

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

1 1 1 

1509 Zeytinyağı ve fraksiyonları 
(kimyasal olarak değiştirilmemiş) 1 2 1 

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

1 1 1 

1904 
Hububat veya hububat ürünlerinin 
kabartılması veya kavrulması 
suretiyle elde edilen gıda mamulleri 

1 1 1 

8402 Buhar kazanları, kızgın su kazanları 0 0 1 

7007 Emniyet camları 2 2 1 

8432 
Toprağı hazırlamaya, işlemeye, 
ekmeye, ormancılıkta kullanılan 
makina ve cihazlar 

1 0 1 

9401 Oturmaya mahsus mobilyalar ve 
bunların aksam ve parçaları 2 1 1 

2202 
Sular (mineral ve gazlı sular dahil) 
ve alkolsüz diğer içecekler 
(tatlandırıcılı, lezzetlendirilmiş) 

0 1 1 

5801 Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl 
mensucat 1 1 1 

5515 Sentetik devamsız liflerden diğer 
dokunmuş mensucat 1 1 1 

5511 Sentetik ve suni devamsız liflerden 
iplikler (dikiş ipliği hariç) 1 1 1 

7202 Ferro alyajlar 1 1 1 

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

0 1 1 

7308 
Demir veya çelikten inşaat ve inşaat 
aksamı, inşaatta kullanılmak üzere 
hazırlanmış demir veya çelik 

1 1 1 



8540 
Sıcak katodlu, soğuk katodlu veya 
foto katodlu valfler, tüpler ve 
lambalar 

    1 

8537 
Elektrik kontrol, dağıtım tabloları, 
panolar, konsollar, kabinler, diğer 
mesnetler 

0 0 1 

8508 Vakumlu elektrik süpürgeleri 0 0 1 

3925 Plastikten inşaat malzemesi 0 0 1 

7604 Aluminyumdan çubuklar ve 
profiller 1 1 1 

5408 Suni filament ipliklerinden 
dokunmuş mensucat 0 0 1 

3401 Sabunlar, yüzey aktif organik 
ürünler ve müstahzarlar 1 1 1 

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

0 0 1 

0910 
Zencefil, safran, zerdeçal, kekik, 
defne yaprakları, köri ve diğer 
baharat 

1 1 1 

5701 

Düğümlü veya sarmalı halılar ve 
diğer dokumaya elverişli 
maddelerden düğümlü veya sarmalı 
yer kaplamaları 

1 2 1 

8403 Merkezi ısıtma kazanları (84.02 
pozisyonundakiler hariç) 1 0 1 

3906 Akrilik polimerleri (ilk şekillerde) 1 1 1 

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

1 1 1 

8479 Kendine özgü bir fonksiyonu olan 
diğer makinalar ve mekanik cihazlar 0 0 1 

1806 Çikolata ve kakao içeren diğer gıda 
müstahzarları 1 1 1 

 
 TOPLAM 422 463 505 



Kaynak: TUİK 

Türkiye’nin 2014 yılında, Avustralya’dan gerçekleştirdiği ithalatta; altın, taş kömürü, 
ilaçlar, ortopedik cihazlar, canlı hayvan, pamuk ve yün ilk sıralarda yer almaktadır. 

Türkiye’nin Avustralya’dan İthalatında Başlıca Ürünler (Milyon ABD Doları) 

GTIP Ürün Adı 2012 2013 2014 

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

209 869 334 

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

318 157 78 

3004 
Tedavide veya korunmada 
kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar 
(dozlandırılmış) 

32 30 30 

9021 
Ortopedik cihazlar; cebireler, 
kırıklar için cihazlar vb; protez 
organlar; işitme cihazları 

10 6 9 

4804 

Birincil elyaf (kraft) kağıt ve 
kartonları (kuşe edilmemiş, 
sıvanmamış, rulo veya tabaka 
halinde) 

4 9 7 

5201 Pamuk (karde edilmemiş veya 
penyelenmemiş) 2 0 7 

5101 Yün ve yapağı 
(kardesiz/taranmamış) 6 4 5 

4102 Koyun ve kuzuların ham derileri 18 11 5 

2519 Manyezit, erimiş yanmış manyezit 
ve diğer magnezyum oksit 1 4 4 

4101 Sığır (bufalo dahil) ve at cinsi 
hayvanların ham post ve derileri 3 4 4 

4103 Diğer ham post ve deriler 5 5 4 

0713 Kuru baklagiller (kabuksuz) 
(taneleri ikiye ayrılmış) 10 1 3 



8908 Sökülecek deniz taşıtları, suda 
yüzen sökülecek diğer araçlar     3 

0405 Sütten elde edilen yağlar, sürülerek 
yenilen süt ürünleri 4 12 2 

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

3 3 2 

1006 Pirinç   2 2 

7605 Alüminyum teller   0 2 

9018 
Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve 
veterinerlikte kullanılan alet ve 
cihazlar 

2 2 2 

7601 İşlenmemiş alüminyum 3 1 2 

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

2 2 2 

3504 
Peptonlar ve bunların türevleri, 
diğer proteinli maddeler ve 
türevleri, deri tozu 

3 6 1 

3002 İnsan kanı, hayvan kanı, serum, aşı, 
toksin vb. ürünler 1 1 1 

9019 
Mekanoterapi, masaj, psikotekni, 
ozonoterapi, oksijenoterapi, 
aeroterapi, suni teneffüs cihazları 

1 1 1 

1209 Ekim amacıyla kullanılan tohum, 
meyve ve sporlar 0 0 1 

9027 

Fiziksel-kimyasal analiz alet-
cihazlar; akışkanlık, genleşme vb 
ölçü cihazlar; ısı-ışık-ses ölçme 
cihazları 

2 2 1 

1502 Sığır, koyun/keçi yağları 16 3 1 

8708 Karayolu taşıtları için aksam, parça 
ve aksesuarlar 1 1 1 



8537 

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

0 0 1 

3304 
Güzellik, makyaj ve cilt bakımı için 
müstahzarlar (güneşlenme kremleri 
ve müstezarları dahil) 

0 1 1 

9919 

Evlilik, miras, öğrenci, tabut, insani 
yardım kuruluşu, malül, sakat, 
engelli, kişisel, yolcu beraberinde 
getirilen eşya 

  0 1 

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

1 0 1 

9403 Diğer mobilyalar ve bunların aksam 
ve parçaları 0 0 1 

8460 
Metalleri veya sermetleri parlatma, 
çapak alma, bileme, taşlama, 
lepleme, parlatmaya mahsus eşya 

1 1 1 

7502 İşlenmemiş nikel   1 1 

8479 
Kendine özgü bir fonksiyonu olan 
diğer makinalar ve mekanik 
cihazlar 

1 2 1 

0504 
Hayvan bağırsak, mesane ve midesi 
(taze, soğutulmuş, dondurulmuş, 
tuzlanmış, salamura, kurutulmuş) 

0 0 1 

5603 
Dokunmamış mensucat 
(emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış 
veya lamine edilmiş olsun olmasın) 

  0 1 

8523 

Sesleri ve diğer fenomenleri 
kaydetmeye mahsus diskler, 
bantlar, katı hal kalıcı depolama 
aygıtları 

1 1 1 

2505 Her nevi tabii kum 0 0 1 

2614 Titanyum cevherleri ve 
konsantreleri 2 1 1 



3808 

Haşarat öldürücü, dezenfekte edici, 
zararlıları yok edici,sürgünleri 
önleyici, bitkilerin büyümesini 
sağlayan ürünler 

1 1 1 

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

1 1 1 

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

0 0 1 

3206 
Diğer boyayıcı maddeler , 
lüminofor olarak kullanılan 
inorganik ürünler 

4 0 1 

2825 
Hidrazin ve hidroksilamin, bunların 
anorganik tuzları, organik bazlar, 
diğer metal oksitler 

1 1 0 

 
 TOPLAM 804 1.233 544 

Kaynak: TUİK 

İki Ülke Arasındaki Anlaşma ve Protokoller 

Anlaşma Adı İmza Tarihi RG Tarih ve 
No’su 

Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği 
Anlaşması 21/11/1988 16/01/1989, 20051 

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması 
Anlaşması 16/06/2005 14/04/2009, 27200 

VI. Dönem KEK Protokolü 09/02/2009 10/07/2009, 27284 

Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması 28/04/2010 
 

 
 
 
 



PAZAR İLE İLGİLİ BİLGİLER 
Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları 

IP Australia, ülkenin fikri, sınai mülkiyet haklarını icra eden 
kurumudur. http://www.ipaustralia.gov.au adresinden detaylı bilgi 
alınabilmektedir. 

Kurum, fikri, sınai mülkiyet haklarını düzenleyerek, yeni fikir ve icatlara yönelik 
ülkede daha fazla yatırımı yapılmasını amaçlamaktadır. 

Dağıtım Kanalları 

Dağıtım kanalları doğrudan satış, distribütör veya acente kullanımı veya doğrudan 
yatırımlar yoluyla oluşturulabilir. 

Avustralya’ya ürünlerini pazarlamak isteyen firmalar genellikle acenteler, 
distribütörler, franchise yapanlar ve lisans kullanıcı firmalarla işbirliği 
yapmaktadırlar. 

Acenteler: Acente veya temsilciler yabancı şirket adına iş yaparlar ve alım 
anlaşmaları için aracı olurlar. Birçok halde, bir satış acentesinin şartları müzakere 
etmeye veya bir satış kontratını sonuçlandırmaya yetkisi yoktur. Acente kontratı 
yabancı firmaya (ihracatçı) yollar, firma da kontratı kabul eder veya reddeder. 
Ancak, acente yabancı bir firma satış temsilcisi olarak kabul edildiği için acentelik 
mevzuatına göre yabancı firma, acentesinin yaptığı eylemlerden sorumludur. 

Acenteler yabancı bir firma ile acentelik anlaşması imzalayınca ana şirketin 
talimatlarına uyma, çıkarlarını koruma ve düzgün muhasebe tutmak dahil bir çok 
vazife ve sorumluluğun altına girerler. Acente, hizmetlerinin karşılığını alma ve işine 
usulsüz son verilmesi halinde alacaklarının ve uğradığı kayıpların tazmin edilmesi 
hakkını mahfuz tutar. Ancak, Avustralya mevzuatında tazminat için bir emsal 
yoktur. Taraflar, sözleşmenin sona erdirilmesi için belli hususları sözleşmeye derç 
edebilirler. Her iki taraf da sözleşmenin sona erdirileceği konusunda makul bir süre 
içinde birbirlerine haber verirlerse sözleşmeyi sorunsuz sona erdirebilirler. Her ne 
kadar “makul süre” için herhangi bir belirli süre bulunmuyorsa da hakimler, makul 
sürenin verilip verilmediğine, kontratın özelliğini ve yürürlükte kaldığı süreyi göz 
önünde bulundurarak karar vermektedirler. 

Distribütörler: Distribütör bağımsız bir şirket gibi çalışır. Ürünleri yabancı firmadan 
satın alır ve toptancılara ve/veya perakendecilere bunların dağıtımını yapar. Genel 
olarak yabancı şirket, distribütörün rakip ürünleri satmasını engelleyemez. Ancak, 
distribütörler yabancı firmanın acentesi olarak kabul edilmediği için yabancı firma 
onun eylemlerinden sorumlu tutulmaz. 

Avustralyalı distribütörler için yabancı bir firmanın ürünlerini bir coğrafi bölgede 
pazarlamak amacıyla münhasır hak talep etmek normal bir uygulamadır. Bu hak, 
pazarın coğrafi büyüklüğünden dolayı genelde birkaç eyalet, hatta bazen tüm ülke 
için talep edilebilmektedir. Taraflar, bir anlaşma kaleme alırken Avustralya veya bir 
başka ülke kanunları arasında tercih yapabilirler. Ancak, yabancı bir kanunun 
seçilmesi Avustralya kanununun zorunlu hükümlerinin uygulanmasına engel 

http://www.ipaustralia.gov.au/


değildir. Kanun şartı olmadan Avustralya Mahkemeleri acente veya distribütörün 
çalıştığı yerin kanununu (Avustralya federal kanunu veya ilgili Eyalet veya yerel 
kanun) uygulayabilir. 

Franchasing :Bu yöntem son yıllarda gelişen bir pazara giriş şekli olmuştur. 
Ortak Yatırımlar: Avustralya firmalarıyla ortak yatırım yoluyla işbirliğine gidilebilir. 
Ortak yatırım Avustralya’da olabileceği gibi, Türkiye veya üçüncü bir ülkede de 
olabilir. 

Lisans Alma: Genelde Avustralya’da lisans alanında çok az kanuni ve idari 
yükümlülük vardır. Patentlerin, copyright’ların ve diğer kanuni hakların özel 
lisanslarını almak için çok küçük formalitelerin yerine getirilmesi gerekmektedir. 
Ticari Marka Kanunu (the Trade Mark Act) lisans alanların veya kanunda belirtildiği 
şekliyle “kullanıcıların” kayıt olmalarını öngörmektedir. 

Bir lisans anlaşması şunları ihtiva etmelidir; verilen lisansın türü, izin verilen bölge, 
lisans ücreti veya royalty, lisans alanın görevleri ve yükümlülükleri, sözkonusu 
teknolojinin kullanılacağı saha ve süresi, kalite kontrolünün devamlılığı, lisans alan 
tarafından yapılan yenilikler ve geliştirmelerin mülkiyet hakları, garantiler ve 
sorumluluklar, teknik yardım ve gizlilik, alt-lisanslar ve görevlendirme ile lisansın 
sona erme şartları. Lisans anlaşması yapmadan önce her iki taraf da, lisans verilecek 
ürün veya hizmetin Avustralya’da başka bir şirket adına kayıtlı olup olmadığını 
tespit etmelidir.  

Ambalaj, Paketleme ve Etiketleme 

Etiketleme 

İhracatçıların, bazı ürünlerde paketleme, etiketleme, ürün içeriğinin belirtilmesi, 
pazarlama, satış ile ilgili kurallar ile genel ağırlık ölçü birimleri ile ilgili hususları 
düzenleyen mevzuata dikkat etmeleri gerekmektedir. 

Genel olarak, ithal edildiği ambalaj içinde tüketicilere ulaşan veya satışa sunulan 
paketli ithal ürünlerin ambalajlarında doğru tanımlamaların bulunması ve imal 
edildiği ülkenin belirtilmesi gerekmektedir. Ticari tanımlama, görülebilir ve 
okunabilir bir şekilde ambalaj üzerine yazılmalıdır. Ambalaj üzerine konulan diğer 
ilave bilgiler ve/veya etiketlemeler doğru olmalı ve ticari tanımlamanın bir parçası 
olarak konulması zorunlu olan bilgilerle ters düşmemelidir. 

Bir paket içerisinde satılan bir ürünün miktarı, metrik ölçüm birimleri ile olmak 
üzere, ambalajın ana teşhir yüzü üzerinde tam olarak gösterilmelidir. Miktarı 
belirtirken “net” kelimesi mutlaka yazılmalıdır. 

Avustralya’ya ithal edilecek ürünün doğru işaretlenmesinden ithalatçı sorumludur. 
Ürünün ağırlığı, menşei, üreticisi, hazırlanması, içeriği ve telif hakkı gibi hususlarda 
tüketiciyi yanıltabilecek herhangi bir ekleme, silme veya diğer işlemler yanlış 
işaretleme olarak anlaşılmakta ve bunlardan ithalatçı sorumlu tutulmaktadır. 

Yazı ve işaretlemeler İngilizce olmalı, okunaklı olmalı, ürüne iliştirilmiş etiket 
şeklinde veya ambalaj üzerinde olmalı ve bazı durumlarda menşe ülkeyi içerecek 
şekilde olmalıdır. 



İhracatçılar sipariş aldıkları safhada iş yaptıkları firmadan ürünlerinin Avustralya 
federal ve eyalet hükümetleri, paketleme, etiketleme ve ölçüler mevzuatına uygun 
olup olmadığını mutlaka öğrenmelidirler. 

Gıda Etiketlemesi 

Avustralya Gıda Kodu, çoğu kez gıda ürünlerinin söz konusu kodda belirtilen 
bilgileri içeren etiketi taşımasını zorunlu kılmaktadır. Etiketin, genel olarak şu 
bilgileri taşıması gerekmektedir. 

a. Ürünün ismi veya isim yoksa ürünün yapısını tam olarak gösterecek isim 
veya tanımlama, (Name or description of the food) 

b. Gıda üretim parti tanımlaması (Lot Identification) 

c. Gıdayı Avustralya ve Yeni Zelanda piyasasına arz eden firmanın adı ve iş 
adresi, 

d. Standart 1.2.3. de belirtilen zorunlu uyarı yazısı ve tavsiye niteliğindeki 
ibareler ile yeni kodda belirtilen diğer ibareler, 

e. Ürün bileşenlerinin listesi, 

f. Tarih İşareti (Date Marking)  

g. Kalori bilgileri,  

h. Katkı maddeleri ile ürün bileşimlerinin yüzdeleri, 

i. Kullanım ve saklama bilgileri, 

j. Yeni Zelanda dışındaki ülkelerden ithal edilen ürünlerin hangi ülkeden 
geldiği (Menşe Ülke) 

Özel Etiketleme Gerektiren Ürünler (Commodity Specific Labelling Requirements): Bazı 
ürünlerin etiketlenmesi, bu genel kurallara ilave olarak başka kurallara da tabidir. 
İmalatçı/ ithalatçı veya perakendecilerin, ürünlerin bu gruba girip girmediklerini 
tespit etmek için ürün standartlarına bakmaları gerekir. 

Etiketleme İstisnaları:  

Aşağıda yer alan gıdalar etiketlemeden muaftır: 

• Paketlenmemiş gıdalar, 

• Beyan edilmesi gereken maddeleri içeren paketler hariç olmak üzere, dışında 
başka bir ambalaj olmaksızın satılması planlanmayan iç paket içerisinde yer 
alan gıdalar, 

• Satıldığı binalarda yapılan ve paketlenen gıdalar, 

• Gıdayı satın alacak müşteri yanında paketlenen gıdalar, 

• Meyve veya sebzenin yapısını veya kalitesini bozmayacak ambalajlarda 
bulunan bütün veya kesilmiş haldeki meyve ve sebzeler, 

• Alıcının siparişi üzerine paketlenmiş olarak ve tüketime hazır halde teslim 
edilmiş gıdalar 



• Yardım toplamak üzere satılan gıdalar. 

Avustralya ve Yeni Zelanda Sağlık Bakanlıkları tarafından Kasım 2000 tarihinde yeni 
bir Gıda Standartları Kodu kabul edilmiştir. Bu koda göre, paketlenmiş bütün 
gıdaların etiketinde gıdaların ne kadar yağ, protein, enerji, karbonhidrat ve tuz 
içerdiğine ilişkin besin değerleri yer alması gerekmektedir. Etiketlerde ayrıca gıdanın 
temel bileşenlerinin yüzdesi ile alerjiye sebep olabilecek temel gıdaların belirtilmesi 
gerekmektedir. 

Besin değerlerinin etikette gösterilmesine ilişkin örnek tablo aşağıda yer almaktadır. 
Bu bilgiler ve daha ayrıntılı bilgiler Standart 1.2.8. (Nutrition Information 
Requirements) isimli standartta yer almaktadır. Söz konusu standarda Avustralya 
Standart Kuruluşu’nun web sayfasından ulaşılabilmektedir.  

Avustralya-Yeni Zelanda Gıda İdaresi, 7 Aralık 2000 tarihinde, Gıda Standartları 
Kodunda, gen teknolojisi kullanılarak üretilen gıdalarda zorunlu etiketleme 
gerektiren bir değişiklik yapmıştır. Bu etiketleme gerekleri 7 Aralık 2001 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir.  

1.5.2. sayılı standarda (Gen teknolojisi kullanılarak üretilen gıdalar) göre iki 
zorunluluk bulunmaktadır. İlk olarak ürünün piyasaya girmeden önce gıda 
güvenliği açısından da değerlendirilerek onaylanması ve zorunlu etiketleme 
gerekliliklerinin yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu Standart ile sadece 
değerlendirmeden geçen ve onaylanan Genetiği Değiştirilmiş Gıdalar gıda zincirine 
dahil olabilmektedir. 

Avustralya ve Yeni Zelanda Gıda Standartları Kuruluşu’nun web sitesinde Genel 
Gıda Standartları, Gıda Ürünleri Standartları ve Gıda Güvenliği Standartları 
mevzuatı yer almaktadır. (http://www.foodstandards.gov.au/ (Food Standards 
Australia and New Zealand)  

Markalama 

Markalama, gıda etiketlemesinin bir parçası olup, gıda standartları uygulamaları 
kapsamında bu konuda aranılan şartlar da http://www.foodstandards.gov.au/ 
(Food Standards Australia and New Zealand) internet sitesinde yer almaktadır. Buna 
göre imalatçının/üreticinin, ithalatçının, dağıtıcının isim ve iş adreslerinin ve 
dağıtılan ürünün markasının etikette belirtilmesi zorunlu bulunmaktadır. 

Paket ve Ambalajlama 

Paketleme ile ilgili kurallar da, malın niteliğine (kuru, sıvı, tehlikeli, yanıcı, patlayıcı 
vs) ve yapılacak taşıma türüne göre değişmektedir. Paketleme ile ilgili gerekli bilgiler 
Avustralya Paketleme Konseyi(Australian Packaging Council)`nin aşağıda belirtilen 
internet sitesinde yer almaktadır. http://www.pca.org.au  

Ulaştırma ve Taşımacılık Maliyetleri 

İstanbul’dan Sydney'e direkt nakliye seferleri bulunmamaktadır. Port Klang 
(Malezya) aktarmalı deniz yolu nakliyesi yaklaşık 46 gün sürmektedir. 

Sydney Limanı ülkenin ticaret merkezi konumunda olup İstanbul’dan deniz yolu ile 
nakliye 20’lik konteyner için, yerel masraflar hariç, 2000-2200 US$, 40’lık konteyner 



için ise 3800-4100 US $ civarındadır. Nakliye ücretleri gönderi zamanı ve taşınacak 
malın cinsine göre değişiklik arz edebilmektedir.  

Kamu İhaleleri 

Avustralya’da kamu kuruluşlarının açtığı bütün ihaleler; 
https://www.tenders.gov.au/adresinde yayımlanmaktadır. 

New South Wales Eyaletinde düzenlenen ihalelerle ilgili bilgilere 
https://tenders.nsw.gov.au/dpws adresinden, Victoria Eyaletinde açılan ihalelere 
de http:// www.tenders.vic.gov.au adresinden ulaşmak mümkündür. 

 



 

 



GENEL BİLGİLER 
Coğrafi Konum 

Kuzey Atlantik ve Kuzey Pasifik Okyanuslarına sınırı olan ABD, Kanada ve 
Meksika’nın arasında yer almaktadır. Ülkenin Kanada ile 8.893 km (Alaska ile 2.477 
km’lik sınır dahil) ve Meksika ile 3.141 km uzunluğunda sınırı bulunmaktadır. 

Yüzölçümü bakımından dünyanın 3. en büyük ülkesi olan ABD, Güney Amerika ve 
Rusya Federasyonu’nun yarısı, Afrika Kıtası’nın onda üçü, Avrupa Birliği alanının 
da iki katı kadar karasal alana sahiptir. ABD topraklarının en yüksek noktası 6.198 
metre ile McKinley Dağı, en alçak noktası -86 metre ile Ölüm Vadisi’dir. 

Orta bölgelerde ova ve düzlükler, batıda dağlar, doğuda tepeler ve alçak dağlar, 
Alaska’da nehir yataklarının oluşturduğu geniş vadiler ve engebeli araziler, 
Hawaii’de de volkanik coğrafi yapısı gözlemlenmektedir.  

Siyasi ve İdari Yapı 

ABD, çoğulcu demokrasiye dayalı başkanlık sistemiyle yönetilen federal bir 
cumhuriyettir. Federal devlet yapısı 50 Eyalet ve başkent Washington DC’yi (District 
of Columbia) içermektedir. Federal sistem uyarınca federal yönetim ile içişlerinde 
serbest olan eyalet yönetimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları Anayasa’da 
tanımlanmıştır. Kuvvetler ayrılığı prensibi hakimdir.  

ABD Başkanı, yürütmenin başı olarak Federal Hükümet kurum ve kuruluşlarına 
yönelik politikaları belirler ve yürütülmesini sağlar. Buna ilaveten, yasal olarak 
Başkan gümrük, vergiler ve diğer ticari konularda karar vermek ve tedbirler almak 
konusunda yetkili kılınmıştır. 

ABD’nin eyaletleri; Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, 
Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, 
Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, 
Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, 
Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, 
North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South 
Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, 
West Virginia, Wisconsin ve Wyoming’dir. District of Colombia ABD’nin federal 
bölgesidir. 

Nüfus ve İşgücü Yapısı 

ABD İstatistik Bürosu’nun (US, Bureau of Census) tahminlerine göre 318,4 milyon 
(Temmuz 2014 tahmini) olan ABD nüfusunun sürekli biçimde artarak 2015’de 321 
milyon, 2025’de 346 milyon, 2050 yılında 400 milyon olması beklenmektedir. 2012 
yılında beyaz nüfusun toplam nüfusun yaklaşık %80’ini oluşturduğu tahmin 
edilmekte olup, 2050 yılında bu oranın %69,8’e düşeceği tahmin edilmektedir.  

Dünyanın en fazla nüfusa sahip üçüncü ülkesi olan ABD’de 2014 yılı nüfus artış 
hızının %0,77 olması beklenmektedir. Ülke nüfusunun %19,4’ü 0-14 yaş, %66,2’si 15-
64 yaş arasında olup, %13,9’u da 65 yaş ve üstündedir. 2050 yılında 65 yaş ve üstü 



olan nüfusun toplam nüfusun % 20,9’unu oluşturacağı öngörülmektedir. Nüfusun 
%82’den fazlası kentlerde yaşamaktadır. Ortalama yaşam süresi kadınlarda 77,1 yıl; 
erkeklerde 81,9 yıldır. 2014 yılında ABD’de doğurganlık oranının kadın başına 2,01 
çocuk olduğu tahmin edilmektedir. 

Etnik gruplar itibarıyla ele alındığında, ülke nüfusunun % 77,66’sı beyaz, % 13,17’si 
siyah, % 5,26’sı Asya kökenli, % 1,24’ü Amerikan ve Alaska yerlisi, % 0,23’ü de 
Hawai ve diğer Pasifik Adaları kökenlidir. Hispaniklerin %88,15’i beyaz olmakla 
birlikte siyah veya Asya kökenli de olabilmekte ve toplam nüfusun % 17,1’ini 
oluşturmaktadır. Hızla büyüyen Hispanik nüfusun 2050 yılında toplam nüfusun 
%30,6’sını oluşturacağı tahmin edilmektedir. 

ABD’de yabancı ülke doğumlu 38 milyonun üzerinde kişi yaşamaktadır. Ülke, 
dünyanın en kalabalık 5. İspanyolca konuşan nüfusunu barındırmaktadır. Hispanik 
göçmenlerin daha çok Güney Batı bölgelerine (özellikle California, Teksas ve Florida) 
yerleştikleri ve bölgedeki nüfusun %25’ini oluşturdukları tahmin edilmektedir. Asya 
kıtasından gelen göçmenlerin ise batı sahillerine, Hawaii, New York, Boston, Chicago 
ve Houston’a yerleştikleri gözlenmektedir. Diğer taraftan, Afrika kökenli göçmenler 
ise çoğunlukla güneydoğu sahillerine yerleşmektedir.  

1980’lerde 30 olan ortalama yaşın, 2014 yılında 39 olduğu tahmin edilmektedir. ABD 
nüfusunun giderek yaşlanacağı öngörülürken göçmenlerin sayısının yıllar geçtikçe 
artmasının hızla yaşlanan nüfusu dengelediği düşünülmektedir. 2020’de ortalama 
yaşın 38,9 ve 2050’de 40,6 olacağı tahmin edilmektedir.  

GSYİH’nin büyük kısmının özel tüketim harcamalarına ayrıldığı ve özel sektör sabit 
sermaye yatırımlarının tüketime oranla daha düşük kaldığı ABD’de kişi başına 
harcanabilir gelir 2013 yılında 44.543 dolar olarak gerçekleşmiştir.  

Doğal Kaynaklar ve Çevre 

ABD topraklarının %5’i şehir ve yollardan, %26’sı ekilebilir araziden, %21’i 
ormanlardan ve %21’i diğer alanlardan oluşmaktadır. ABD, çok çeşitli iklim yapısına 
ve çöl, dağ ve ormanlar bakımından çok fazla çeşitlilik gösteren bir topografyaya 
sahiptir. Michigan ve Superior gölleri, 50.000 km2 alana sahip göller olup, Missouri 
(4.090 km) ve Mississippi (3.770 km) ülkenin en uzun nehirleridir.  

Doğal afetler açısından ABD önemli risk altındadır. Özellikle tropikal fırtınalar 
Haziran ayından Kasım ayı sonuna kadar Florida ve Körfez çevresinde büyük 
zararlara ve su basmalarına neden olmaktadır. Batı sahillerinde özellikle 
Kaliforniya’da deprem ve sarsıntılar sıklıkla yaşanmaktadır. 

Batı eyaletlerinde neredeyse her yıl büyük orman yangınları yaşanmakta olup, 
hektarlarca ormanlık alan zarar görmektedir. Orta bölümde yer alan eyaletler 
açısından en büyük risk ise şiddetli kasırgalardır. Diğer taraftan doğu sahillerinde 
çeşitli yıllarda susuzluk büyük bir sorun teşkil etmektedir. Bununla beraber, ülkede 
doğal afetler son derece iyi organize edilmiş erken uyarı ve ilk yardım sistemi ile 
daha az zararla atlatılır hale gelmiştir. 

ABD’nin sahip olduğu başlıca doğal kaynaklar; kömür, bakır, kurşun, molibden, 
fosfat, uranyum, boksit, altın, demir, civa, nikel, gümüş, tungsten, çinko, petrol ve 
doğal gazdır. Doğayı koruma konusunda bilincin oluşması sonucu hava ve su 



kirliliğine karşı ve nesli tehlikeye giren hayvanlar için çevre korumacı 
düzenlemelerin ve önlemlerin alınmasıyla ABD’de su ve havanın kalitesi giderek 
artmıştır. Havada bulunan karbon-monoksit gazı ve sülfür-dioksit gazları 
1970’lerdeki düzeyine kıyasla ciddi oranda azalmıştır. 

Dünya nüfusunun %5’ine bile sahip olmayan ABD, dünyadaki toplam karbondioksit 
kirliliğinin %25’ini üretmektedir. ABD, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi kapsamında 1997 yılında imzalanan ve sanayileşmiş/gelişmiş ülkelerin 
sera gazı salınımlarının 2008-2012 yılları arasında 1990 düzeyinin %5,2 altına 
çekilmesini hedefleyen Kyoto Protokolu’nu daha önce imzalamış olmasına rağmen 
reddetmektedir. ABD tarafı daha az maliyetli, Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan 
ülkeleri de kapsayan ve gaz salınımlarına ilişkin daha etkin bir program 
istemektedir.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GENEL EKONOMİK DURUM 
ABD, 318 milyonu aşan nüfusu ve 16 trilyon doları aşan GSYİH’si ile dünyanın en 
önemli pazarlarından biridir. Ülke, dünyanın en büyük ithalatçısı olma özelliğinin 
dışında, dünyanın en büyük doğrudan yabancı sermaye kaynağı konumu ile hem 
gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin yöneldiği bir hedef pazardır. ABD 
ekonomisi, dünya ekonomisini birebir etkileme gücüne sahip olması nedeniyle de 
dünyada önemli ve belirleyici bir ekonomidir. 

ABD’de 2007 yılında başlayan kriz, 1929 büyük buhranından bu yana görülen en ağır 
ve en derin kriz niteliğinde olmuştur. Ülke 2009 yılında bir taraftan ekonomik 
durgunluk bir taraftan da artan işsizlik ile mücadele etmiş, 2010 yılında ise krizden 
çıkış eğilimine geçmiştir. Reel GSYİH 2008 yılında %0,3 ve 2009 yılında %2,8 
gerileme yaşamıştır. 2010 yılında ise ekonomide %2,5’lik bir toparlanma 
gerçekleşmiştir. 2011 yılında ise Avrupa borç krizi ve bütçe üzerindeki baskılardan 
etkilenen ekonomi %1,8 büyümüştür. 2012 yılında %2,8 büyüyen ABD ekonomisi, 
2013 yılında %1,9 büyümüştür.  2014-2017 döneminde ise ortalama %2,5 büyüyeceği 
tahmin edilmektedir. 

2011 yılında %8,9 olarak gerçekleşen işsizlik oranı 2012 yılında %8,1’e düşmüştür. 
2013 yılında ise işsizlik biraz daha azalarak %7,4 olarak gerçekleşmiştir. Endüstriyel 
üretim 2012 yılında bir önceki yıla göre %3,6 oranında artarken 2013 yılında %2,6 
oranında artmıştır. Bu artışın 2014-2017 döneminde yıllık ortalama %3,4 olarak 
gerçekleşeceği öngörülmektedir. 

Özel tüketim harcamaları ve sabit yatırımların düzenli olarak artış beklentisi; 
hükümet harcamalarındaki azalışın ve vergi artışının  ekonomi üzerindeki olumsuz 
etkileri konusundaki endişeleri azaltmaktadır. 2012 yılında %2,1 olarak gerçekleşen 
tüketici fiyat enflasyonu 2013 yılında %1,5’e düşmüştür. 

Ekonomik Yapı 

Dünya çapında serbest piyasa ekonomilerinin en büyük örneği olarak gösterilen 
ABD ekonomisinde, üretim ve hizmetlerin büyük bir bölümü özel sektör tarafından 
tüketilmekte (2013 yılı için %68,5) ve sağlanmakta (2013 yılı için %87,5) olup, dünya 
çapında kamunun ağırlığının bu kadar az olduğu başka bir ekonomi 
bulunmamaktadır. 

Amerikan ekonomisinde yapısal olarak rol oynayan iki temel unsurun ilki zengin 
doğal kaynakları, diğeri ise nitelikli işgücüdür. ABD verimli toprakları, zengin 
mineral yatakları, elverişli iklim koşulları ve diğer doğal kaynakları ile ekonomik 
büyümenin sağlanması açısından çok uygun bir ortama sahiptir. ABD aynı zamanda, 
iletişim ve bilgi teknolojileri alanında “kolay uyum sağlayabilen ve yetenekli” 
işgücünün eğitimine de büyük önem vermektedir. Tüm dünyada “beyin göçü” 
olarak adlandırılan, bilim ve teknoloji dallarında eğitim almış yetenekli ve zeki 
gençlerin ABD ekonomisine kazandırılması, sorunların çözümünde anahtar rolü olan 
bir araç olarak görülmektedir. 

Yeni ekonomi kavramı çerçevesinde bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT), hizmet 
sektörünü ekonominin en önemli bileşeni haline getirmiştir. Ekonomiye yön veren 



başlıca sektörler; motorlu taşıtlar, uzay ve havacılık, iletişim, kimyasallar, elektronik 
ve bilişim (IT) sektörleridir. 1990’lı yıllarda yaşanan teknolojik dönüşüm ile birlikte 
geleneksel imalat sanayinin bir bölümü yüksek teknoloji ve iş gücü verimliliğine 
uyum sağlamıştır. Ancak ithal girdi düzeyi yüksek mamul mallar üreten sektörler 
ciddi zorluklarla karşılaşmış olup, üretimlerini daha düşük maliyetli ülkelerde 
sürdürme yoluna gitmişlerdir. 

Tarım ve hayvancılık GSYİH’nin yüzde olarak küçük bir oranına sahip görünmekle 
birlikte oldukça verimlidir. ABD, gıda maddeleri ve işlenmiş gıda ürünleri 
ihracatında önde gelen ülkeler arasındadır. ABD 2013 yılında 146,7 milyar dolar 
tarım/gıda ürünleri ihracatı gerçekleştirmiştir. 2013 yılında %16,4 büyüyen  tarım 
sektörünün 2014 ve 2015 yıllarında sırası ile %2 ve %2,5 büyüyeceği tahmin 
edilmektedir. 

İmalat sektörünün, 2012 yılı reel GSYİH’sine katkısı 2,7 trilyon civarında olup toplam 
istihdamın yaklaşık %9’una iş imkanı sunmaktadır. İş dünyası harcamalarındaki 
artışa bağlı olarak, imalat sanayi, ABD’nin ekonomik toparlanma sürecinde en önde 
gelen sektör olmuştur. GSYİH’ye katkısı açısından 2008 ve 2009 yıllarında düşüş 
gösteren sektör, 2010 yılında %4,4 genişlemiş ve bu genişleme 2011 ve 2012 yıllarında 
da sırasıyla %1,5 ve %3,2 artış ile devam etmiştir. Daha çok dayanıklı tüketim 
mallarından kaynaklandığı düşünülen sektör genişlemesinin 2013 yılında % 2,5 
olarak gerçekleştiği tahmin edilmektedir. 2014-2017 döneminde ise sanayi 
sektörünün yıllık ortalama %2,7 büyüyeceği öngörülmektedir. İmalat sanayinin öne 
çıkan alt sektörleri arasında havacılık ve uzay sanayi, telekomünikasyon, 
kimyasallar, elektronik ve bilgisayarlar yer almaktadır. 

ABD, Uluslararası Motorlu Araç Üreticileri Birliği’ne (OICA) göre 2012 yılında 
dünya otomotiv üretiminde Çin, Almanya, Japonya ve Güney Kore’nin ardından 
beşinci sırada yer almaktadır. 2008 ve 2009 yıllarında, sırasıyla 13,6 ve 10,7 milyon 
adet satışı bulunan otomotiv sektörünün (hafif ticari araç, otomobil, ağır ticari araç) 
2010 yılında 12,9 milyon adet satış gerçekleştirdiği gözlenmektedir (IHS). 2011 
yılında 13,1 milyon adet olarak gerçekleşen otomotiv satışları, 2012 yılında 14,9 
milyon adede yükselmiştir. 2013 yılında binek otomotiv satışlarının 15,6 milyon 
adede yükseldiği tahmin edilmektedir. 

Hizmetler sektörü, 2011 ve 2012 yılı GSYİH’sinin yaklaşık %80,0 ve %79,7’sini 
oluşturmaktadır. Sektörün, 2013 yılında %1,5 büyüdüğü, 2014-2017 döneminde ise 
yıllık ortalama %2,5 genişleyeceği tahmin edilmektedir. 2009 yılında, krizin etkileri 
ve potansiyel rakiplerin pazara girmesi gibi unsurlara rağmen, ABD dünyanın en 
büyük hizmetler ihracatçısı ve ithalatçısı olarak yerini korumuştur. ABD Uluslararası 
Ticaret Komisyonu’nun Hizmetler Sektörü Raporu’na göre, ülkenin hizmetler 
sektöründeki rekabet gücü, profesyonel hizmetler sektöründeki başarısından 
kaynaklanmaktadır. ABD hizmet ticaretinde önemli olan diğer sektörler arasında 
finans, sağlık, ulaşım ve emlak sektörlerini saymak mümkündür. Krizden sonra en 
çok gelişme gösteren sektörler arasında perakendecilik, bilişim, sanat ve eğlence 
sektörü öne çıkmaktadır. ABD Ekonomik Analiz Bürosu verilerine göre, kriz sonrası 
gelişimi olumsuz seyir izleyen sektörler arasında ise inşaat, finans ve sigortacılık 
sektörü ile eğitim hizmetleri bulunmaktadır. 



Kişi Başına Gelir 

ABD gelir dağılımı eyaletler bazında farklılıklar göstermektedir. Sanayi üretiminde 
Kuzeydoğu’nun üstünlüğü özellikle 1990’lardan itibaren gerileme gösterse de bu 
bölgenin ekonomideki ağırlığı hala fazladır. Ağır sanayi üretiminden verimliliği 
yüksek hafif sanayi üretimine geçişle birlikte Batı ve Güney eyaletleri de ekonomiden 
daha çok pay almaya başlamışlardır. 

GSYİH’si neredeyse İtalya kadar olan Kaliforniya ABD GSYİH’sinin %13’ünü 
oluşturmaktadır. Kaliforniya’yı büyüklük açısından Teksas, New York,  Florida ve 
İllinois izlemektedir. Söz konusu eyaletlerin ABD GSYİH’sinden aldığı pay ise 
sırasıyla %9, %8, %5 ve %4’tür. 

Eyaletler bazında hane başına ortalama gelire bakıldığında ise Maryland’in en 
yüksek gelire sahip olduğu, Mississippi eyaletinde de gelirin en düşük düzeyde 
gerçekleştiği görülmektedir. ABD hane halkı geliri Doğu ve Batı eyaletlerinde 
genellikle ortalamanın üstünde gerçekleşmiştir. 24 eyalet ile District of Columbia 
ortalamanın üstünde gelire sahip olurken, 26 eyalet ülke ortalamasının altında 
kalmıştır. Bu durum bölge olarak incelendiğinde, Kuzeydoğu eyaletlerinin 
(Connecticut, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York ve Rhode 
Island -Maine hariç-) ülke ortalamasının üzerinde gelire sahip olduğunu ortaya 
çıkarmaktadır. Benzer şekilde Batı bölgesinde yer alan eyaletlerin (Alaska, Colorado, 
California, Hawaii, Utah ve Washington) hane halkı geliri de ortalamanın üzerinde 
gerçekleşmiştir. 

2012 yılında hane başına gelirde bir önceki yıla göre en fazla büyüme gösteren 
eyaletler District of Columbia (%18,1), Rhode Island (%14,3), Montana (%11,9), 
Alaska (%10,8), South Caroline (%10,8) olmuştur. Büyüme hızı nispeten geride kalan 
eyaletlerde hem nüfus artış hızının az olduğu, hem de yüksek teknoloji yerine 
geleneksel tarım ve sanayi sektörlerinde üretime ağırlık verildiği gözlenmektedir. 

Ekonomi Politikaları 

Dünya ekonomisinin büyüme motoru olan ABD’nin izlemekte olduğu ticaret ve 
yatırım politikaları gerek gelişmiş, gerekse gelişmekte olan tüm ülkeler tarafından 
her zaman çok yakından ve dikkatle izlenmektedir. 

ABD’de Başkan tarafından önerilen ve Kongre’de kabul edilen yıllık bütçe, 
uygulanacak maliye politikalarını da içermektedir. Mali yıl Ekim ayında başlayıp, 
Eylül ayında sonlanmaktadır. 1990’lı yıllarda çok sıkı mali politikalar uygulanmıştır. 
11 Eylül olayları, zaten zayıflamakta olan ABD ekonomisine büyük bir darbe 
vurmuştur. 

Vergi kesintileri ve sağlık harcamalarındaki artış ülkenin maliye ve para politikaları 
içinde önemli gündem konuları haline gelmiştir. 2006-2007 yıllarında yaşanan 
iyileşmenin ardından 2008 yılında derinleşen kriz ile özellikle sosyal güvenlik 
alanında yeni bir çıkmaza girilmiştir. Para politikaları hükümetten bağımsız olarak 
Merkez Bankası tarafından düzenlenmektedir. 

Dünyanın en güçlü parası olan ABD Dolarını basan ABD için cari açığın finansmanı 
sorunu, güçlü doğrudan ve portföy yatırımı şeklinde gelen yabancı sermaye 
yatırımları nedeniyle uzun yıllar ciddi sorun teşkil etmemiştir. Ancak ABD Dolarının 



mevcut etkinliğini yitirmesi, başka para birimlerinin (örneğin Avro) piyasalarda 
geçerli ve belirleyici hale gelmesi, özellikle enerji (petrol, doğal gaz) ve emtia 
piyasalarında ABD Doları yerine başka para birimlerinin kullanılmaya başlanması, 
ABD ekonomisi için büyük bir sorun oluşturmaya başlamıştır. 

2010 döneminde GSYİH’nin %9’una denk gelen bütçe açığı, 2011 döneminde %8,7 
oranında gerçekleşmiştir. Bütçe açığının 2012 yılında; ekonomik canlanma, istihdam 
vergisindeki kesintilerin bitişi ve Bush döneminde yürürlüğe giren vergi indirimlerin 
geçerliliğini yitirmesi gibi nedenlerden dolayı azalarak %7 olarak gerçekleşmiştir. 
2013 yılında vergilerdeki artış ile birlikte hükümet harcamalarındaki azalışa paralel 
olarak bütçe açığının GSYİH’ye oranının %4,1’e gerilemiştir. 

Hazine kağıtlarının en güvenli yatırım aracı olarak algılanması ile birlikte kar 
paylarının düşük seyretmesi ve özel sektörün borçlarını azaltmaya yönelik tutumları, 
devletin borçlanma konusunda sorun yaşamamasına neden olmaktadır. Ancak, 2008 
yılında GSYİH’nin %40,5’i düzeyinde olan hükümet borçlarının, 2013 yılında 
GSYİH’nin %71,8’ine yükseldiği tahmin edilmektedir. Dolayısıyla, yüksek borçlanma 
seviyelerinde hazine kağıtlarının güvenirliğinin sorgulanması, kar paylarının 
yükselmesi ve borçlanma maliyetlerinin artması mümkün görünmektedir. 

ABD’nin ekonomi politikaları halen krize odaklı olup, iyileştirme amaçlıdır. Zayıf 
ekonomi ve vergi teşvikleri 2010-2011 kamu maliyesi açısından ciddi tehditler 
yaratmış, bu da dikkatlerin vergi konsolidasyonu üzerinde yoğunlaşmasına neden 
olmuştur. Bütçe açığının çözümüne yönelik olarak Kongre’nin Demokrat ve 
Cumhuriyetçi üyelerinin farklı yaklaşımları bulunmaktadır.  Cumhuriyetçi üyelerin 
hükümetin harcamalarında büyük kesintilere gitmek yönündeki planları, 
çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin oluşturduğu Temsilciler Meclisi’nden onay 
almıştır.  Ancak, ABD Senatosu tarafından özellikle sağlık güvencesini hedef alan 
bütçe kesintisi reddedilmiştir.  Obama Hükümeti çözüm olarak harcama kesintileri 
ve vergi artışını sunmuş olmasına rağmen karşı taraf bu çözüme sıcak 
bakmamıştır.  Bütçe ile ilgili tartışmalar sürerken, en geç 2 Ağustos tarihine kadar 
artırılması gereken hükümetin borç tavanı konusunda 1 Ağustos itibarıyla 
mutabakata varılmış ve borç tavanı 2,4 trilyon Dolar yükseltilmiştir. 

ABD Merkez Bankası (FED), ekonomik toparlanma aracı olarak ilk dönemi Aralık 
2008-Mart 2010 ve ikinci dönemi Kasım 2010-Haziran 2011 olmak üzere parasal 
genişleme politikası izlemiştir.  QE1 (quantitative easing-1) olarak bilinen parasal 
genişleme politikasının ilk raundunda, 300 milyar dolar tutarında uzun vadeli 
Hazine kağıtları, 175 milyar dolar tutarında emlak sektörü borcu ve 1,25 trilyon dolar 
tutarında mortgage'a dayalı menkul kıymet satın alınmıştır.  QE2 olarak bilinen 
parasal genişlemenin ikinci raundu kapsamında ise 600 milyar dolarlık Hazine 
kağıdı satın alınmıştır.  QE2’nin uygulanmasındaki en önemli sebeplerden biri olan 
deflasyon riski kaybolurken ekonomik büyümede aynı başarının yakalanamadığına 
dair görüşler bulunmaktadır. 2013 yılı ile birlikte FED üçüncü parasal genişleme 
politikasına geçmiştir. FED’in parasal genişleme politikasının üçüncü raundunda 
(QE3) zaman ve miktar kısıtı olmadan bono alımı ve faiz artırımına gidilmemesi 
uygulamaları bulunmaktadır. Faiz artırımına işsizlik oranının %6,5 ve altında 
gerçekleşmesi durumunda gidilecektir. 



Almanya ve Japonya gibi sanayileşmiş ülkelere göre kişisel vergi oranları düşük 
seyreden ABD’de kurumlar vergisi oranı yüksektir. Kurumlar vergisi Japonya’nın 
ardından ikinci sırada olan ABD’de en yüksek kurumlar gelir vergisine sahip 
eyaletler arasında Pennsylvania, Minnesota, New Jersey ve Washington DC 
sayılabilir. Vergi politikası hükümet, eyalet yönetimi, belediye ve vilayet gibi yerel 
yönetim tarafından gerçekleştirilmektedir. Satış vergileri ise eyaletler arasında 
farklılık göstermektedir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIŞ TİCARET 
Genel Durum 

ABD 2,3 trilyon dolar ithalat ile dünyanın en büyük mal ithalatçısı ve 1,5 trilyon 
dolar ihracat ile Çin’den sonra 2. en büyük mal ihracatçısı konumundadır.  Hizmetler 
ticaretinde dünyanın en büyük ihracatçısı ve ithalatçısı olan ABD, toplam ihracat ve 
ithalatta da (hizmetler ve mal ticareti toplamı) lider konumdadır. Kriz döneminde 
ithalatı ve ihracatındaki gerilemeye bağlı olarak dış ticaret hacmi küçülürken 2010 
yılından itibaren ithalatı ve ihracatında yükseliş eğilimi gözlenmiştir.                   

2009 yılında yaşanan küresel krizin etkisiyle ülkenin hem ihracatı hem de ithalatında 
uzun yıllardan beri ilk kez gerileme yaşanmıştır. 2009 yılında ihracat bir önceki yıla 
göre %18,7 oranında gerileyerek yaklaşık 1,1 trilyon dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. 
İthalattaki gerileme ise daha da fazla olmuş, 2008 yılına kıyasla %26 azalan mal 
ithalatı 1,6 trilyon dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. Diğer taraftan hizmetler ihracatı 
%4,9 gerileme ile 509,2 milyar dolar ve hizmetler ithalatı %5,2 gerileme ile yaklaşık 
382,6 milyar dolar olmuştur. 

2013 yılında ABD’nin ithalatı 2009 yılından sonra ilk defa azalış (-0,12%) göstermiş 
ve  2.330,8 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşmiştir. ABD’nin ihracatı 2013 yılında 
%2,15 artarak 1.578,9 milyar dolara ulaşmıştır. İhracatın artarken ithalatın azalış 
göstermesi dış ticaret açığının bir miktar kapanmasına sebep olmuştur. ABD’nin dış 
ticaret hacmi ise 3.909,7 milyar dolar seviyelerindedir. 2013 yılında hizmet ticaretinde 
hem ihracatta (%4,9) hem de ithalatta (%2,7) artış yaşanmıştır. 2013 verilerine göre, 
ABD’nin hizmet ihracatı 683,5 milyar dolar, hizmet ithalatı ise 456,9 milyar dolardır. 

2014 yılında ABD’nin ihracatı bir önceki yıla göre %2,8 oranında artmış ve 1.623,4 
milyar dolara ulaşmıştır. İthalatı da aynı yıl bir önceki yıla göre %3,4 oranında artmış 
ve 2.409,8 milyar dolara ulaşmıştır. Bu durum 2014 yılında dış ticaret açığının da bir 
önceki yıla göre artışına sebep olmuştur. ABD’nin 2014 yılında toplam dış ticaret 
hacmi 4.033,2 milyar dolar seviyesindedir. 

ABD Dış Ticaret Değerleri (Milyar Dolar)                                                                       

Yıl İhracat İthalat Hacim Denge 

2004 817,9 1.525,3 2.343,2 -707,4 

2005 904,3 1.732,3 2.636,6 -828,0 

2006 1.037,0 1.919,0 2.956,0 -882,0 

2007 1.162,5 2.017,1 3.179,6 -854,6 

2008 1.299,9 2.164,8 3.464,7 -864,9 

2009 1.056,7 1.601,9 2.658,6 -545,2 

2010 1.277,1 1.966,5 3.243,6 -689,4 



2011 1.479,7 2.262,6 3.742,3 -782,9 

2012 1.545,6 2.333,8 3.879,4 -788,2 

2013 1.578,9 2.330,8 3.909,7 -751,9 

2014 1.623,4 2.409,8 4.033,2 -786,4 

Kaynak: Trademap 

2014 yılında dış ticaret hacmine göre ABD’nin en önemli ticaret partnerleri; Kanada 
(665,3 milyar dolar), Çin (610,3 milyar dolar), Meksika (37,3 milyar dolar), Japonya 
(204,4 milyar dolar) ve Almanya (174,9 milyar dolar) olarak sıralanmaktadır. NAFTA 
anlaşmasının yürürlüğe girdiği 1994 yılından bu yana Kanada ve Meksika’ya yönelik 
ihracat istikrarlı olarak artış göstermiştir. ABD yönetiminin Çin Halk Cumhuriyeti’ne 
yönelik politikaları sonucu Çin de başlıca ticari partnerler arasında ön sıralarda yer 
almaya başlamıştır. ABD dış ticaretinde önem arz eden diğer ülkeler arasında ise 
İngiltere, Güney Kore, Brezilya, Suudi Arabistan ve Fransa yer almaktadır. 

ABD’nin 5 milyarın üzerinde ihracat hacminin bulunduğu 45 pazar bulunmaktadır. 
Pazarlarının Kuzey ve Güney Amerika, Uzak Doğu, Avrupa ve Orta Doğu gibi çeşitli 
bölgelere yayılmış olduğu gözlenmektedir. Pazar çeşitliliği açısından zengin olarak 
değerlendirilebilen ABD’nin ihracat hacmine göre en önde gelen pazarlar; Kanada, 
Meksika, Çin, Japonya, İngiltere ve Almanya’dır.  ABD’nin son on yıldaki ihracat 
pazarları incelendiğinde sıralamada hızla yükselen diğer pazarlar olarak Brezilya, 
Hong Kong ve Hollanda öne çıkmaktadır. İhracat hacmine göre ülkemiz,  ABD’nin 
26. en büyük pazarıdır ve ABD’nin toplam ihracatı içerisindeki payı %0,8’dir. 

ABD'nin İhracatında Başlıca Ülkeler (Milyar Dolar) 

Ülkeler 2013 2014 
Değişim 

2013-2014 (%) 

Kanada 300,2 312,1 4,0 

Meksika 226,2 240,3 6,3 

Çin 122,0 124,0 1,6 

Japonya 65,1 67,0 2,8 

İngiltere 47,3 53,9 13,8 

Almanya 46,9 49,4 5,3 

Güney Kore 41,6 44,5 7,2 

Hollanda 42,7 43,7 2,4 

Brezilya 44,1 42,4 -3,8 



Hong Kong 42,4 40,9 -3,7 

Belçika 31,7 34,8 9,8 

Fransa 34,1 32,3 -5,1 

Singapur 30,7 30,5 -0,5 

Tayvan 25,6 26,8 4,7 

Avustralya 26,0 26,7 2,4 

İsviçre 26,9 22,7 -15,8 

Birleşik Arap 
Emirlikleri 

24,6 22,1 -10,1 

Hindistan 21,9 21,6 -1,1 

Kolombiya 18,6 20,3 9,2 

Suudi Arabistan 19,0 18,7 -1,6 

İtalya 16,5 17,0 2,9 

Şili 17,6 16,6 -5,4 

İsrail 13,7 15,1 9,7 

Malezya 13,0 13,1 1,0 

Tayland 11,8 11,8 -0,3 

Türkiye 12,1 11,7 -3,4 

Venezuella 13,2 11,3 -14,2 

Arjantin 10,2 10,8 6,1 

Diğer 232,2 241,1 3,9 

Toplam 1.578,0 1.623,4 2,9 

Kaynak: Trademap 

Dünyanın en büyük ithalatçısı olan ABD’nin tedarikçileri arasında Uzak Doğu, 
NAFTA üyesi ülkeler ve Avrupa öne çıkmaktayken ilk beş tedarikçi Çin, Kanada, 
Meksika, Japonya ve Almanya olarak sıralanmaktadır. Çin 2007 yılından bu yana 
ABD’nin en önemli tedarikçisidir. ABD açısından önemi artan diğer tedarikçiler 
arasında Suudi Arabistan, Güney Kore, İsviçre, Rusya ve Vietnam öne çıkmaktadır. 



2011 ve 2012 yılında ABD’nin 45. tedarikçisi olan Türkiye, 2013 yılında 41. ve 2014 
yılında ise 38. sıraya yükselmiştir. Türkiye’nin ABD pazarından aldığı pay %0,3’tür. 

ABD'nin İthalatında Başlıca Ülkeler (Milyar Dolar) 

Ülkeler 2013 2014 
Değişim 

2013-2014 (%) 

Çin 460,0 486,3 5,7 

Kanada 336,7 353,2 4,9 

Meksika 283,0 297,0 4,9 

Japonya 142,1 137,4 -3,3 

Almanya 116,9 125,5 7,3 

Güney Kore 65,0 71,8 10,5 

İngiltere 53,6 55,1 2,8 

Suudi Arabistan 53,1 48,3 -8,9 

Fransa 46,3 47,9 3,4 

Hindistan 43,3 47,0 8,4 

İtalya 40,0 43,3 8,3 

Tayvan 39,4 42,0 6,6 

İrlanda 31,7 34,1 7,6 

Vietnam 26,0 32,0 23,3 

İsviçre 28,8 31,8 10,3 

Brezilya 28,6 31,4 9,8 

Malezya 28,0 31,1 11,1 

Venezuella 32,5 30,9 -5,0 

Tayland 27,1 28,0 3,4 

Rusya 27,7 24,5 -11,6 

İsrail 23,0 23,5 2,4 

Hollanda 19,9 21,6 8,3 



Kaynak: Trademap 

Uluslararası ticaret açısından bakıldığında, ABD özellikle sermaye ve teknoloji 
yoğun mallarda karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olup, başlıca ihraç kalemleri de bu 
mallardan oluşmaktadır. İhracatında öne çıkan sektörler arasında; makine, elektrikli 
cihazlar, mineral yakıtlar, otomotiv, havacılık ve uzay sanayi, tıbbi cihazlar, değerli 
taşlar ve mücevherat, plastik sanayi yer almaktadır. 

Başlıca Ürünler İtibariyle ABD’nin İhracatı (Milyar Dolar) 

GTİP ÜRÜNLER 2012 2013 2014 

2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen 
yağlar 

102,7 111,8 111,6 

Belçika 19,4 21,4 10,2 

Endonezya 19,8 20,3 2,6 

Kolombiya 22,2 18,8 -15,2 

Singapur 18,1 16,7 -7,8 

İspanya 12,2 14,9 22,4 

Irak 13,5 14,0 3,7 

Kuveyt 12,9 11,7 -9,4 

Ekvator 12,0 11,3 -5,7 

Avusturya 10,0 11,0 10,4 

Avustralya 9,2 11,0 19,3 

Filipinler 9,6 10,5 9,3 

İsveç 9,4 10,5 11,2 

Şili 11,2 10,3 -8,1 

Kosta Rika 12,2 9,8 -19,7 

Güney Afrika 8,6 8,5 -1,5 

Türkiye 7,0 7,8 10,7 

Diğer 168,1 157,6 -6,3 

Toplam 2.328,3 2.409,8 3,5 



8703 Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları 54,5 57,1 61,7 

8708 Kara taşıtları için aksam, parçaları 41,8 42,9 42,6 

8542 Elektronik entegre devreler 34,4 34,5 34,5 

8517 Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar 28,7 31,2 33,8 

8471 Otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri 27,8 26,5 26,8 

9018 Tıp, cerrahi, dişçilik, veterinerlik alet ve cihazları 24,6 25,2 26,2 

3004 Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan 
ilaçlar (dozlandırılmış) 

24,7 23,1 24,4 

1201 Soya fasulyesi 24,7 21,5 24,3 

7108 Altın (ham, yarı işlenmiş, pudra halinde) 33,7 32,1 21,5 

7102 Elmaslar 17,0 19,4 21,3 

2711 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar 8,8 12,5 17,5 

8473 Yazı, hesap, muhasebe, bilgi işlem, büro için diğer 
makine ve cihazların aksamı 

15,7 16,0 16,5 

3002 İnsan ve hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. Ürünler 10,5 11,6 14,8 

8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 17,3 15,7 14,1 

8481 Muslukçu, borucu eşyası-basınç düşürücü, termostatik 
valf dahil 

10,4 11,7 12,9 

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

2,4 4,9 12,2 

8431 Ağır iş makine ve cihazlarının aksamı, parçaları 13,6 12,1 11,5 

1005 Mısır 9,7 6,9 11,2 

7113 Kıymetli metaller ve kaplamalarından mücevherci eşyası 8,2 9,7 10,7 

8486 Yarı iletken disk, elektronik entegre devresi, düz panel 
göstergesinin imalatı iç 

8,9 9,1 10,5 

8411 Turbojetler, turbo-propeller, diğer gaz türbinleri 10,7 9,9 10,4 

8536 Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi teçhizatı 8,9 9,4 10,2 

8413 Sıvılar için pompalar, sıvı elevatörleri 9,4 9,7 10,1 



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

9,5 9,8 9,9 

8421 Santrifüjle çalışan kurutma, filtre, arıtma cihazları 8,1 8,7 9,6 

9021 Ortopedik cihazlar, kırıklara mahsus cihazlar, işitme 
cihazı vb. 

9,2 9,7 9,5 

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

14,9 11,2 8,5 

9027 Fiziksel, kimyasal tahlillere mahsus cihazlar, 
mikrotomlar 

8,5 8,4 8,4 

8414 Hava-vakum pompası, hava/gaz kompresörü, 
vantilatör, aspiratör 

7,8 8,1 8,3 

3901 Etilen polimerleri (ilk şekillerde) 7,5 8,0 8,1 

8479 Kendine özgü fonksiyonlu makine ve cihazlar 6,2 7,1 8,0 

8408 Dizel, yarı dizel motorlar (hava basıncı ile ateşlenen, 
pistonlu) 

6,2 6,5 7,8 

1001 Buğday ve mahlut 8,2 10,5 7,8 

9701 Tamamen elle yapılmış tablo/resim ve kolajlar, vb. 
Dekoratif pano 

5,3 5,5 7,5 

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

6,1 7,1 7,5 

8541 Diotlar, transistörler vb. Yarı iletkenler, piezo elektrik 
kristaller 

6,5 6,7 7,5 

8483 Transmisyon milleri, kranklar, yatak kovanları, dişliler, 
çarklar 

5,3 5,4 6,9 

8443 Matbaacılığa mahsus baskı makineleri, yardımcı 
makineler 

6,5 6,4 6,5 

3926 Plastikten diğer eşya 5,6 6,0 6,3 

  Diğer 874,9 888,2 904,1 

  Tüm Ürünler 1.545,6 1.578,0 1.623,4 

Kaynak: Trademap 

ABD’nin 2014 yılı ithalatında öne çıkan sektörler arasında; mineral yakıtlar, 
otomotiv, makine, elektrikli makine ve cihazlar, tarım & gıda, tekstil & hazır giyim, 



değerli taşlar ve mücevherat, demir-çelik ve ürünleri, eczacılık ürünleri ve organik 
kimyasallar yer almaktadır. 

Başlıca Ürünler İtibariyle ABD’nin İthalatı  (Milyar Dolar) 

GTİP ÜRÜNLER 2012 2013 2014 

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

321,9 279,1 253,2 

8703 Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları 149,6 155,7 156,5 

8517 Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar 81,4 89,9 96,1 

8471 Otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri 85,7 83,1 82,1 

2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen 
yağlar 

92,4 88,8 79,1 

9999 Başka yerde belirtilmemiş ürünler 66,4 70,5 73,0 

8708 Kara taşıtları için aksam, parçaları 58,1 58,9 63,7 

3004 Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan 
ilaçlar (dozlandırılmış) 

47,3 47,1 55,3 

8542 Elektronik entegre devreler 27,5 29,5 29,9 

8528 Televizyon alıcıları, video monitörleri ve projektörler 30,9 27,5 27,2 

7102 Elmaslar 20,3 23,6 25,2 

8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 16,3 18,4 22,7 

9401 Oturmaya mahsus mobilyalar, aksam-parçaları 18,4 19,8 21,7 

8411 Turbojetler, turbo-propeller, diğer gaz türbinleri 19,2 19,8 21,4 

9403 Diğer mobilyalar vb. Aksam, parçaları 17,5 18,6 20,1 

9018 Tıp, cerrahi, dişçilik, veterinerlik alet ve cihazları 17,2 18,1 19,4 

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

16,3 17,3 19,0 

8443 Matbaacılığa mahsus baskı makineleri, yardımcı 
makineler 

19,1 18,9 18,7 

8473 Yazı, hesap, muhasebe, bilgi işlem, büro için diğer 
makine ve cihazların aksamı 

15,5 16,5 18,2 



8803 Balon, hava gemisi, planör vb. Diğer hava taşıtlarının 
aksam ve parçaları 

13,7 15,1 17,4 

2711 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar 12,6 15,1 17,0 

8802 Diğer hava taşıtları, uzay araçları 10,4 13,9 16,9 

8481 Muslukçu, borucu eşyası-basınç düşürücü, termostatik 
valf dahil 

13,5 14,1 15,6 

6110 Kazak, süveter, hırka, yelek vb. Eşya (örme) 14,3 14,9 15,4 

4011 Kauçuktan yeni dış lastikler 14,8 14,8 15,1 

8504 Elektrik transformatörleri, statik konvertisörler, 
endüktörler 

13,1 13,5 14,2 

7108 Altın (ham, yarı işlenmiş, pudra halinde) 16,3 14,7 13,5 

3002 İnsan ve hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. Ürünler 11,1 11,0 13,5 

6403 Ayakkabı; yüzü deri, tabanı kauçuk, plastik, tabii, suni 
vb kösele 

12,2 12,7 13,3 

2933 Sadece azotlu heterosiklik bileşikler 14,9 14,7 12,8 

9503 Diğer oyuncaklar, küçültülmüş modeller, bulmacalar 11,5 11,7 12,8 

8407 Alternatif-rotatif kıvılcım ateşlemeli, içten yanmalı 
motorlar 

10,9 10,3 11,5 

4202 Deri ve kösele vb. Den seyahat eşyası 10,5 11,1 11,5 

8413 Sıvılar için pompalar, sıvı elevatörleri 10,1 10,1 11,4 

8701 Traktörler 8,0 8,6 10,9 

6204 Kadın/kız çocuk için takım, takım elbise, ceket vs. 11,2 11,2 10,2 

8536 Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi teçhizatı 9,6 10,0 10,2 

8414 Hava-vakum pompası, hava/gaz kompresörü, 
vantilatör, aspiratör 

9,0 9,4 10,1 

9405 Diğer aydınlatma cihazları, lambalar, ışıklı tabela, plaka 
vb. 

8,1 9,1 9,9 

8409 İçten yanmalı, pistonlu motorların aksam-parçaları 9,5 9,2 9,9 

  Diğer 967,4 972,2 1.034,4 



  Toplam 2.333,8 2.328,3 2.409,8 

 Kaynak: Trademap 

ABD’nin 2’li, 4’lü, 6’lı, 8’li ve 10’lu fasıllar bazında ithalat verileri için ABD 
Uluslararası Ticaret Komisyonu’nun http://dataweb.usitc.gov/  adresli web 
sitesinden faydalanmak mümkündür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dataweb.usitc.gov/


DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE 
VERGİLER 
Dış Ticaret Politikası 

ABD, DTÖ çerçevesinde yürütülen çok taraflı ticaret müzakerelerinin de önde gelen 
aktörlerinden birisidir. ABD’nin taraf olduğu çok taraflı Serbest Ticaret Anlaşmaları, 
Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA-1994, Meksika ve Kanada’yı 
kapsamaktadır), ve Orta Amerika ve Dominik Cumhuriyeti Serbest Ticaret 
Anlaşması (CAFTA-DR)’dır. CAFTA, Kosta Rika, El Salvador, Guatemala, Honduras 
ve Nikaragua’yı kapsamaktadır. 

Diğer taraftan ülkenin ikili STA imzaladığı 20 ülke (Avustralya, Bahreyn, Kanada, 
Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Dominik, El Salvador, Guatemala, Honduras, İsrail, 
Ürdün, Güney Kore, Meksika, Fas, Nikaragua, Umman, Panama, Peru ve Singapur) 
bulunmaktadır. Ayrıca, Asya-Pasifik bölgesinden birçok ülkeyi kapsayan Trans-
Pasifik Ortaklık Anlaşması'nın müzakereleri başlamıştır. Ayrıca, AB ile geniş 
kapsamlı bir STA’nın imzalanması gündeme gelmiş olup, söz konusu müzakereler 
2013 yılı içerisinde başlamıştır. Serbest Ticaret Anlaşmaları hakkında detaylı bilgiye, 
ABD Ticaret Temsilciliği’nin http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-
agreements  adresinden ulaşılması mümkündür. 

Söz konusu gelişmeler, bir yandan ABD'nin ithalatında liberalizasyona yol açarken, 
diğer yandan ABD mallarının üçüncü ülkelerde karşılaştıkları dış ticaret engellerini 
ortadan kaldırarak ABD ihracatının artırılabilmesi için elverişli bir ortam 
yaratılmasına neden olmuştur. Bu durum, ekonomide bir çok endüstride var olan 
oligopolistik yapının kırılmasına ve firmaların artan maliyetlerini azaltma yönünde, 
teknolojik ilerleme de dahil olmak üzere, gerekli tedbirleri almalarına yol açmış ve 
dolayısıyla maliyetlerde yaşanan artış fiyatlara doğrudan yansıtılamamıştır. 

Diğer taraftan, ABD, Türkiye dahil birçok ülkeyle, ikili yatırımı ve ticareti teşvik 
etmek amacıyla yatırım anlaşmaları yapmıştır. Bu anlaşmalar genellikle ithalat ve 
ihracatı olumlu etkilemekle beraber “en çok tercih edilen” ülke statüsünü de 
güçlendirmektedir. Bu anlaşmaların diğer faydalarının arasında iş atılımlarının, 
uluslararası kadro transferlerinin, uluslararası finansal, para ve bankacılık 
işlemlerinin kolaylaştırılması ile patent, marka ve telif haklarının korunması da 
sayılabilir. Yabancı yatırımcılara ABD’deki yatırımlarını gerçekleştirmeden önce bu 
tür anlaşmaların getirdiği imkanları ve kısıtlamaları gözden geçirmeleri tavsiye 
edilmektedir.  

ABD'de Dış Ticaret alanında faaliyet gösteren ve Ticaret Bakanlığı, Küçük İşletmeler 
İdaresi, Eximbank, Yurtdışı Özel Yatırım, Dışişleri Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı çatısı 
altında yer alan başlıca kurum ve kuruluşlar hakkında özet bilgi almak için burayı 
tıklayınız.   

İthalat Rejimi 

ABD’nin ithalat politikasının üç temel özelliği şu şekilde sıralanabilir:  

http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements
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http://www.ekonomi.gov.tr/KKS/userfiles/file/Ulke_Masalari/ABD/kurumlar_04_04_2013.pdf


• Amerikan halkının ithalat eğiliminin oldukça yüksek düzeyde bulunması, 

• Amerikan dolarının uluslararası piyasalarda hakim rolü, 

• Mukayeseli olarak ABD iç ekonomik planlamasının yokluğu. 

ABD, ithalatının neredeyse tamamını kendi milli parasını kullanarak ödeyen tek ülke 
olup, diğer ticari ortaklarının aksine cari işlemler açığını (mal ve hizmetler) finanse 
etmek için ayrıca döviz kazanma çabasına girmemektedir. 

ABD’de ihracat ve ithalat ile ilgili kurum Amerika Gümrük ve Sınır Koruma 
kurumudur (U.S.Customs and Border Protection, http://www.cbp.gov  ). 

GTS - Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi, UNCTAD/GATT çerçevesinde gelişmekte 
olan ülkelere gelişmiş ülkeler tarafından sağlanan bir dizi tarife tavizini ifade 
etmektedir. ABD, GTS kapsamında 126 ülkeye yaklaşık 4.980 kalem malın ithalinde 
gümrük muafiyeti uygulamaktadır.  

(Detaylı bilgi http://www.ustr.gov/trade-topics/trade-development/preference-
programs/generalized-system-preference-gsp  adresli web sitesinde mevcuttur). 

Söz konusu muafiyetten yararlanabilmek için; 

• Ürün GTS listesinde olmalıdır.  

• Ürün GTS programı çerçevesinde GTS’den faydalandırılan ülkeler arasında 
olmalıdır. 

• Faydalanan ülke, ilgili üründe GTS’den yararlanabilmelidir.  

• Ürün katma değer şartlarını sağlamalıdır.  

• Ürün ABD’ye doğrudan faydalanan ülke veya topluluktan ihraç edilmelidir.  

• İthalatçı GTS’den yararlanmak istediğini belirtmelidir. 

GTS Listeleri’nde yer alan ürünler Armonize Gümrük Cetveline göre 
listelenmiştir. ABD 2013 yılında Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamında 
toplam 18,5 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirilmiştir. Diğer taraftan 2013 yılında 
ABD’nin GSP kapsamında gerçekleştirdiği ithalatta ülkemiz; Hindistan, Tayland, 
Brezilya, Endonezya ve Filipinler’den sonra 6. sırada yer almaktadır. Ülkemiz 2013 
yılında ABD’ye GSP kapsamında 1,2 milyar dolarlık ihracat yapmıştır. 

ABD’de gümrükten mal çıkarmanın iki yolu vardır: 

1. Gayriresmi Giriş (Informal Entry): Bu sistemde daha az resmi işlem ve 
doldurulması gereken daha az resmi evrak vardır. Sadece gümrük formu 
doldurarak ödenmesi gereken gümrük vergilerini ödeyerek ihraç edilen 
mallar gümrükten çıkarılabilmektedir. 

2. Resmi Giriş (Formal Entry): İhraç edilen mallar bazı standartlar ile bazı 
belgeleri gerektiriyorsa, ilgili belgeler ve doldurulacak resmi evraklar 
tamamlanarak mallar gümrükten geçirilmektedir. Ancak, 11 Eylül olaylarının 
ardından ABD limanlarındaki güvenlik önlemleri artırılmış, formaliteler ve 
kontroller daha da sıkılaştırılmıştır. 

İhracat Rejimi 

http://www.cbp.gov/
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ABD, bir yandan serbest ticaret kavramının öncülüğünü yaparken bir yandan da 
ulusal çıkarları söz konusu olduğunda ulusal yasalarını ön plana çıkarmakta; iç 
mevzuatına uymadığı veya milli güvenliğini tehdit ettiğini öne sürerek uluslararası 
camiada kabul görecek şekilde uluslararası anlaşmalar kapsamındaki istisnai 
haklarını kullanmaktadır. Özellikle, tarım ve demir-çelik sektöründe aşırı 
korumacılık uygulayarak yerli üreticiyi uluslararası arenada desteklemektedir. Bu 
çerçevede, İhracat Geliştirme Programı (EEP) ve Pazar Geliştirme Programı gibi 
ihracat sübvansiyonlarını uygulamaktadır.  

ABD’de ihracata yönelik devlet yardımları, federal ve yerel olmak üzere iki düzeyde 
yürütülmektedir. Federal düzeydeki yardımlar; Ticaret Bakanlığı, EximBank, Küçük 
İşletmeler İdaresi, Tarım Bakanlığı, Denizaşırı Özel Yatırım Şirketi, Ticaret ve 
Gelişme Ajansı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından, yerel olarak sağlanan teşvikler ise, 
eyaletlere bağlı kurumlar tarafından sağlanmaktadır. 

İhracatla ilgili olarak alınacak kararlarda Başkan’ın İhracat Konseyi (President’s 
Export Council) ve Sanayi Danışma Programı (Industry Consultations Program) 
önemli bir yere sahiptir. Uluslararası ticarette en önde gelen danışma komitesi olan 
Konseyin amacı; ABD’nin ticarette performansını etkileyebilecek politika ve 
programlar hakkında tavsiyelerde bulunmak, ihracatın geliştirilmesi için çalışmak, iş 
çevreleri arasındaki ticaretle ilgili problemlerin çözümüne yardımcı olmak ve iş 
çevreleri, sanayi, tarım ve resmi kurumlar arasındaki sorunlarda forum görevi 
yapmaktır. Dış Satım Şirketleri (Foreign Sales Corporations) ise 1984 yılında 
uygulanmaya başlanan ve firmaların ihracattan sağlanan gelirinin %15-30’unu vergi 
dışı bırakan bir teşvik uygulamasıdır.  

Tarifeler ve Diğer Vergiler 
Gümrük Vergileri 

Malların ABD’ye ulaşmasından önce ithalatçı taraf malın bütün gümrük vergilerini 
ödemelidir. ABD’nin 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. Bu 
sınıflandırma için http://www.usitc.gov/tata/hts/index.htm adresinden 
yararlanmak mümkündür.  

Gümrük vergisi ayrıca menşe ülkeye göre değişmektedir. Malların çoğu en çok 
desteklenen ülke prensibi çerçevesinde vergilendirilmektedir. 

Bazı durumlarda gümrük vergisi alınmamaktadır. Bu durumda malın bu kategoriye 
girdiğini ispatlamak ithalatçının mükellefiyetidir. Genel Tercihler Sistemi (GTS) 
çerçevesinde tanınan vergi istisnaları bölümde yer almaktadır.  

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu’nun http://hts.usitc.gov adresinden gümrük 
vergilerine ulaşılması mümkündür. Ürünler bazında gümrük vergileri ve GTS 
sisteminden yararlanma imkanına ilişkin bilgiye ise yine aynı 
kurumun http://dataweb.usitc.gov/scripts/gsp/gsp_tariff.asp  adresine 6’li GTİP 
kodu girilerek ulaşılması mümkündür. 

ABD’nin 2012 yılı ortalama vergi oranı %4,7’dir. Ayrıca, ürünlerin % 37'lik bir 
bölümüne vergisiz “duty free” olarak pazara giriş hakkı verilmekte, %7'lik kısmına 

http://www.usitc.gov/tata/hts/index.htm
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ise yüksek vergiler uygulanmaktadır. Yüksek vergi oranlarına tabii ürünler arasında 
ülkemiz ihracatı bakımından önem arz eden ürünlerin yer aldığı görülmektedir. Bu 
kapsamda ürün çeşidi ve GTİP’ine bağlı olarak değişmekle birlikte, ABD tütün 
ürünlerine %350, tekstil ve giyim ürünlerinde %50, tarım ürünlerinde %35 ve 
ayakkabılarda %48’e varan oranlarda gümrük vergisi uygulamaktadır. 

Gıda ve tarım ürünlerinden et, konserve ton balığı, süt ürünleri, yer fıstığı, şeker ve 
şeker içeren ürünler, tütün ve tütün mamullerinde yüksek gümrük vergilerine ek 
olarak gümrük vergili olarak uygulanan kotalar da pazara girişi zorlaştırmaktadır. 
Ayrıca süt ürünlerine federal düzeyde verilen birçok destek bulunmaktadır.  
Vergiler 

ABD’de vergiler federal, eyalet ve yerel idareler düzeyinde toplanmaktadır. 
Eyaletlerden bazılarında eyalet vergisi bulunmamakta, bunun yerine yerel vergiler 
olabilmekte ya da yerel vergiler bulunmayıp eyalet vergisi bulunabilmektedir. Eyalet 
ve yerel vergiler tüketim, gelir ve/veya satışlar üzerinden olabilmektedir. Bu vergiler 
federal düzeyde toplanmamaktadır. Federal düzeyde tüketim vergisi uygulanan 
ürünler alkol, benzin, ulaşım ve iletişim, ozon tabakasına zararlı 
kimyasallardır. http://taxfoundation.org/ adresinden bütün eyaletlerdeki vergi 
oranlarına ulaşmak mümkündür. 

Her eyalet ve yerel idare kendi özel vergi kanunlarına ve vergi toplama idaresine 
sahiptir. Birçok vergi kanununu uygulayabilmek için gelirin kazanıldığı coğrafi 
bölgenin bilinmesi zorunludur. Yabancı uyruklular faiz, kar payı, kira geliri, aylık 
ücret gibi ABD’de kazandıkları düzenli gelirlerden vergi vermekle yükümlüdürler. 
Bu vergilerin en fazla uygulandığı oran %35’tir. ABD’de ticari faaliyette bulunan 
yabancı uyruklular kar üzerinden vergiye tabidirler. Yabancı uyruklu şirketlere kar 
üzerinden uygulanan en yüksek vergi oranı %35, yerleşik olmayan bireyler için 
%39,6’dır. Şirketler ayrıca şubeleri için de vergiye tabi olabilirler. Türkiye ve ABD 
arasında Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması bulunmaktadır. 

Tarife Dışı Engeller 

Antidamping Soruşturmaları 

ABD, sübvansiyonlara karşı konulan telafi edici vergi (countervailing duty-CVD) ve 
damping uygulamalarına karşı alınan anti-damping önlemlerine en fazla başvuran 
ülkelerden biri konumundadır. Bununla beraber, ABD’nin belli bir ülkeye karşı 
yürütülen anti-damping ve sübvansiyon soruşturmalarını çoğunlukla eş zamanlı 
olarak başlattığı gözlemlenmektedir. Mevcut DTÖ mevzuatı uygulamaya konulan 
anti-damping ve telafi edici vergi önlemlerinin 5’er yıllık sürelerin sonunda 
uzatılmasına izin vermekte olup, bu durum ABD tarafından sıklıkla kullanılmakta ve 
ülkemiz ihracatçıları bu uygulamadan olumsuz yönde etkilenmektedir.  
Fikri Mülkiyet Hakları – “Special 301 Raporu” 

USTR her yıl, ticari ortakları olan ülkelerdeki fikri mülkiyet hakları uygulamalarına 
yönelik olarak gelişmeleri izlemekte ve ülkeler her yılın Nisan ayının başında, bu 
alanda kaydettikleri gelişmelere bağlı olarak her yıl “İzleme Listesi” veya “Öncelikli 
İzleme Listesi”ne alınmaktadır. Türkiye 2008 yılına kadar uzun yıllar “Öncelikli 
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İzleme Listesi”nde yer almış, 2008 yılındaki raporda ise “İzleme Listesi”ne 
yükseltilmiştir. 

2009 yılı Raporu hazırlık çalışmaları sürecinde ABD’deki PhRMA (İlaç 
Araştırmacıları Derneği) gibi bazı kuruluşlar, 2009 yılında Türkiye’nin “Öncelikli 
İzleme Listesi”ne alınması talebinde bulunmuştur. Diğer taraftan, 7 ticari birliğin 
oluşturduğu, bünyesinde 1.900’den fazla firmanın bulunduğu Uluslararası Fikri 
Mülkiyet İttifakı (IIPA) gibi bazı kuruluşlar Türkiye’nin 2009 yılında da “İzleme 
Listesi”nde kalması gerektiği yönünde görüş bildirmişlerdir. Türkiye de fikri 
mülkiyet haklarının korunması, bu alanda yapılan yasal düzenlemeler ve 
uygulamalara ilişkin son gelişmeleri içeren bir raporu 27 Şubat 2009 tarihinde 
USTR’ye sunmuştur. 

“2012 yılı Special 301” Raporu Nisan 2012 tarihinde yayımlanmıştır. Rapor 
çerçevesinde Türkiye 2012 yılında da İzleme Listesi’nde yer almaya devam etmiştir. 
Raporda Türkiye’nin 2011 yılında fikri mülkiyet hakları konusundaki yaptırım 
otoritelerinin gücünün artması ve fikri mülkiyet haklarına yönelik özel- kamu 
işbirliği konuları olumlu olarak değerlendirilirken; internet ve dijital medyada fikri 
mülkiyet hakları açısından problemler olduğu belirtilmiştir. Söz konusu raporda 
İzleme Listesinde yer alan diğer ülkeler Belarus, Bolivya, Brezilya, Brunei, Dominik 
Cumhuriyeti, Ekvator, Filipinler, Finlandiya, Guatemala, İtalya, Jamaika, Kolombiya, 
Kosta Rika Kuveyt, Lübnan, Meksika, Mısır, Norveç, Özbekistan, Peru, Romanya, 
Tacikistan, Türkmenistan, Vietnam ve Yunanistan yer almaktadır. Öncelikli İzleme 
Listesi’nde yer alan ülkeler ise Arjantin, Cezayir, Kanada, Şili, Çin, Hindistan, 
Endonezya, İsrail, Pakistan, Rusya, Tayland, Ukrayna, Venezüella olarak 
sıralanmaktadır. 

Ürün Standartları ile İlgili Uygulamalar 

1979 Ticaret Anlaşmaları Yasası ile ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), standartlar 
konusunda ABD’nin uluslararası ticaret politikasını belirlemekle yetkili kurum 
olarak görevlendirilmiştir. Teknik mevzuat ve uygunluk değerlendirme usullerinin 
genel gözetimi ve koordinasyonu ise ABD Başkanlık Makamı içerisinde yer alan 
Bütçe ve Yönetim Ofisi tarafından yapılmaktadır. ABD’de federal düzeyde 
standartlar, teknik düzenleme, uygunluk değerlendirme usulleri genel olarak 
Standartlar ve Teknoloji Ulusal Enstitüsü (NIST) tarafından geliştirilmekle birlikte, 
ilgili ürünün özelliğine göre birçok federal birimin yetkisi olabilmektedir.  

Federal düzeyde yapılan bu çalışmalara ilave olarak özel-sektör standart geliştirme 
organizasyonları da belli ürünlere ilişkin gönüllü standartlar geliştirmektedir. 
Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü bir özel sektör kuruluşu olup, 1918 yılında 
standart oluşturan bir kaç kuruluş ve federal ajansların kar amacı gütmeyen 
federasyonu şeklinde kurulmuştur. ANSI ABD'de özel sektör gönüllü standartlar 
sistemini koordine eder ve yönetir. ANSI’nin altında ise standart geliştiren birçok 
özel sektör kuruluşu bulunmaktadır. 

Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemleri (SPS Önlemleri) konusundaki sorumluluk ise 
Federal düzeyde ürünün ve teşkil ettiği riskin çeşidine göre birden fazla birim 
tarafından paylaşılmakta olup, eyaletlerin de federal hükümet tarafından kontrol 
edilen farklı düzenlemeleri bulunmaktadır. İzlenmesi gereken prosedürler ürüne ve 



ithalatın gerçekleştirildiği eyalete göre değişmekle birlikte, söz konusu başlık altında 
yürütülen işlemler en az 30 farklı yasanın kuralları çerçevesinde 15 farklı birimin 
kontrolü altında gerçekleşmektedir. 

ABD’de standartlar, teknik mevzuat ve uygunluk denetimi ile SPS önlemleri 
konusunda çok fazla birimin yer alması yanında, uygulamaların karmaşıklığı, 
gümrük işlemlerinin uzun sürmesi ve denetlemelerin detaylı olması ihracatçılarımızı 
ABD pazarına girişte zorlamaktadır. Özellikle FDA’nın gıda, ilaç, kozmetik ve tıbbi 
cihaz ürünleri konusunda; gümrük girişlerinde detaylı raporlama istemesi, 
analizlerin ve kontrollerin uzun sürmesi, FDA uygulamalarındaki sık değişiklikler ve 
değişikliklerden haberdar olmanın zor olması (değişikliklerin üye firmalara 
duyurulmaması), FDA güncellemelerinin ve kayıt aşamasının uzun sürmesi, 
etiketleme standartları ve onay sürecinin uzun sürmesi konusunda ihracatçılarımız 
sorunlar ile karşılaşabilmektedir. 

Hükümet dışında standart üreten en büyük grup ticari dernekler olup, savunma 
standartları Savunma Bakanlığı tarafından oluşturulmaktadır. Sayıları çok az da olsa 
kendi başına standart yaratacak pazar gücüne sahip firmalar da bulunmaktadır. 

Standartlara erişim sağlanabilecek adresler: 

• http://www.nist.gov/standardsgov/findingstandards.cfm  

• http://gsi.nist.gov/global/index.cfm/L1-5/L2-44/A-171  

ABD Ulusal Standartlar Enstitüsü’nün web sitesinde de ürün bazında standartlar 
bulunmaktadır.  

• http://www.ansi.org/standards_activities/domestic_programs/overview.as
px?menuid=3  
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TÜRKİYE İLE TİCARET  
Genel Durum 

ABD, ülkemiz açısından 2014-2015 döneminde Hedef Ülkelerinden birisi olarak 
belirlenmiştir. 

ABD ile son yıllardaki ticaretimiz incelendiğinde, ülkemiz aleyhine dış ticaret açığı 
verildiği gözlenmektedir. Dış ticaret açığımız 2014 yılı itibariyle 6,4 milyar dolar 
seviyesindedir. 

ABD 2014 yılında ülkemizin en önemli 6. ihraç pazarı konumundadır ve söz konusu 
ülkeye ihracatımızın toplam ihracatımız içerisindeki payı %4,02’dir. 

Türkiye’nin ABD’ye ihracatı genel olarak artış eğilimindedir. 2000 yılında 3,1 milyar 
dolar olan ihracat 2014 yılında 6,3 milyar dolara ulaşmıştır. 2011 ve 2012 yıllarında 
sırasıyla %21,8 ve %22,3 oranında artan ABD’ye ihracatımız 2013 yılında %0,6 
oranında artmış, 2014 yılında ise bir önceki yıla göre %12,5 oranında artış 
göstermiştir. 

Türkiye, ABD pazarında %0,3 pay ile 41. büyük tedarikçidir (ABD’nin ithalatında 
ÇHC %19’luk payla 1., Kanada  %14’lük payla 2. ve Meksika %12’lik payla 3. sırada). 

Diğer taraftan, 2014 yılında ABD’den ithalatımız bir önceki yıla göre %1,6 artış ile 
12,7 milyar dolara ulaşmıştır. Bu durumda 2014 yılında ülkemiz aleyhine 6,4 milyar 
dolar ticaret açığı oluşmuştur. 

Türkiye ABD’nin ihracatında %0,8’lik payıyla 26. sırada yer almaktadır (Kanada 
%19’luk payla 1., Meksika %14’lük payla 2. ve ÇHC %8’lik payla 3. sırada). 

Yıllar İtibarıyla Türkiye-ABD Dış Ticareti (Milyon $) 

 Yıl İhracat İthalat Hacim Denge 

2000 3.135 3.911 7.046 -776 

2001 3.126 3.261 6.387 -135 

2002 3.356 3.099 6.455 257 

2003 3.752 3.496 7.248 256 

2004 4.860 4.745 9.605 115 

2005 4.911 5.376 10.287 -465 

2006 5.061 6.261 11.322 -1.200 

2007 4.171 8.166 12.337 -3.995 

2008 4.300 11.976 16.276 -7.676 



2009 3.223 8.576 11.799 -5.353 

2010 3.763 12.319 16.082 -8.556 

2011 4.584 16.034 20.618 -11.450 

2012 5.604 14.131 19.735 -8.527 

2013 5.640 12.596 18.232 -6.960 

2014 6.341 12.727 19.068 -6.386 

2015 6.399 11.128 17.527 -4.787 

Kaynak: TÜİK   

ABD’ye İhracatımız 

2014 yılında ABD’ye ihracatımız bir önceki yıla göre %12,5 oranında artış göstererek 
6,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. ABD’ye 2014 yılı ihracatımızın yaklaşık 
%71’ini oluşturan ihracatımızda önde gelen ilk 40 ürün grubu incelendiğinde; ürün 
gruplarının %83’ünün ihracatında artış gözlenmektedir.  

Ülkemizden ABD’ye en çok demir-çelik ürünleri ile otomotiv aksam ve parçaları 
ihraç edilmektedir. Tekstil & hazır giyim, tarım & gıda, makine ve hava taşıtları ile 
bunların aksam ve parçaları da ABD’ye ihraç ettiğimiz diğer önemli ürün 
gruplarıdır. 

ABD’ye İhracatımızda Başlıca Ürünler (Bin Dolar) 

GTİP Ürün Adı 2012 2013 2014 

7214 Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar 
(dövülmüş, sıcak haddelenmiş) 366.007 361.036 522.757 

6802 
Yontulmaya veya inşaata elverişli işlenmiş 
taşlar (kayagan taşı hariç), mozik için küp 
şeklinde taşlar 

251.309 295.050 320.549 

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

52.837 55.588 319.818 

8803 88.01 ve 88.02 pozisyonlarındaki hava 
taşıtlarının aksam ve parçaları 235.063 218.861 247.611 

7306 Demir veya çelikten diğer ince ve kalın 
borular ve içi boş profiller 278.562 214.463 234.139 

8411 Turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz 
türbinleri 208.207 192.241 227.818 



5702 Dokunmuş halılar ve dokumaya elverişli 
maddelerden diğer yer kaplamaları 133.664 165.158 212.475 

8708 Karayolu taşıtları için aksam, parça ve 
aksesuarlar 109.575 111.593 188.302 

2401 Yaprak tütün ve tütün döküntüleri 154.543 138.818 178.276 

6302 Yatak çarşafı, masa örtüleri, tuvalet ve 
mutfak bezleri 142.171 152.167 174.933 

8701 Traktörler 92.480 68.701 170.723 

7213 Demir veya alaşımsız çelikten filmaşin (sıcak 
haddelenmiş, kangal halinde) 79.061 24.749 161.475 

7113 
Mücevherci eşyası ve aksamı (kıymetli 
metallerden veya kıymetli metallerle 
kaplama metallerden) 

122.303 117.201 129.832 

8409 
Sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 84.08 
pozisyonlarındaki motorların aksam ve 
parçaları 

96.959 101.335 103.220 

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

58.351 72.122 94.800 

7413 
Bakırdan demetlenmiş teller, kablolar, örme 
halatlar ve benzerleri (elektrik için izole 
edilmiş olan 

102.080 107.727 89.805 

4009 
Vulkanize edilmiş kauçuktan boru ve 
hortumlar (bağlantı elemanlarıyla birlikte 
olsun olmasın) 

72.608 61.660 78.725 

2711 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar 12.593 46.977 67.620 

9303 
Diğer ateşli silahlar (spor için av tüfekleri ve 
diğer tüfekler, işaret fişeği, ok silahları, 
hayvan 

45.680 73.622 61.627 

0813 
Meyve (kurutulmuş) (0801, 0806'de kiler 
hariç)08. Fasıldaki sert ve kabukluların 
karışımları 

45.860 44.035 56.469 

1704 Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz 
çikolata dahil) 37.333 55.259 54.909 

9401 Oturmaya mahsus mobilyalar ve bunların 23.127 29.776 51.137 



aksam ve parçaları 

5407 Sentetik filament ipliklerinden dokunmuş 
mensucat 43.273 48.205 51.116 

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

581.021 439.986 49.969 

5511 
Sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler 
(dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak 
hale g 

25.212 32.814 47.856 

2106 Tarifenin başka yerinde yer almayan gıda 
müstahzarları 39.312 37.054 46.612 

8702 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus 
(sürücü dahil) motorlu taşıtlar 32.485 41.599 45.266 

7216 Demir veya alaşımsız çelikten profiller 51.805 20.454 44.947 

6908 
Cilalı veya sırlı seramikten döşeme veya 
kaplama karoları ve kaldırım taşları; cilalı 
veya sırlı moz 

24.722 32.506 43.309 

8431 
Özellikle 84.25 ila 84.30 pozisyonlarındaki 
makina ve cihazlar ile birlikte kullanılmaya 
elverişli a 

34.383 27.648 41.182 

7305 
Demir veya çelikten diğer ince ve kalın 
borular (dikişli, perçinli) (kesitleri daire 
şeklinde, dış ç 

11.983 10.347 40.338 

5701 
Düğümlü veya sarmalı halılar ve diğer 
dokumaya elverişli maddelerden düğümlü 
veya sarmalı yer kaplam 

29.839 32.873 39.834 

5503 Sentetik devamsız lifler (işlem görmemiş) 41.956 45.461 39.585 

7228 
Diğer alaşımlı çelikten çubuk ve 
profiller;alaşımlı veya alaşımsız çelikten 
sondaj işlerinde kullanı 

33.285 11.645 36.140 

7202 Ferro alyajlar 35.939 32.392 35.800 

7013 Sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı 
ve benzeri işler için cam eşya 30.797 30.826 34.619 

6204 
Kadınlar ve kız çocuk için takım elbise, 
takım, ceket, blazer, elbise, etek, pantolon 
etek, vb.(yüzm 

34.823 32.324 34.332 



6109 Tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve 
diğer iç giyim eşyası (örme) 32.768 31.754 34.227 

2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden 
elde edilen yağlar 140.672 51.416 33.712 

9306 
Bomba, torpido, mayın, güdümlü mermiler 
vb harp mühimmatı vb aksam ve parçaları; 
fişekler, mermi ve 

21.583 37.899 32.900 

TOPLAM   5.604.232 5.640.247 6.345.064 

Kaynak: Trademap 

ABD’den İthalatımız 

Türkiye’nin 2014 yılında ABD’den gerçekleştirdiği ithalat bir önceki yıla göre %1,04 
artarak 12,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Helikopterler, uçaklar, uzay araçları 
(uydular dahil), pamuk,  dozlandırılmış ilaç, turbojetler, turbopropeller ve diğer gaz 
türbinleri, tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar, 
kağıt, karton, soya fasulyesi, binek otomobiller, pirinç, telefon cihazları, ses, görüntü 
veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar 2014 yılında 
ABD’den ithalatımızın arttığı ürün gruplarındandır. 

ABD’den İthalatımızda Başlıca Ürünler (Bin Dolar) 

GTİP Ürün Adı 2012 2013 2014 

7204 

Dökme demirin, demirin veya 
çeliğin döküntü ve hurdaları veya 
bunların eritilmesi ile elde dilmiş 
kü 

2.684.923 2.014.714 1.524.700 

8802 Helikopterler, uçaklar vb; uzay 
araçları (uydular dahil) 1.494.676 704.382 1.280.580 

5201 Pamuk (karde edilmemiş veya 
penyelenmemiş) 653.665 869.368 914.957 

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

718.102 594.431 561.218 

3004 
Tedavide veya korunmada 
kullanılmak üzere hazırlanan 
ilaçlar (dozlandırılmış) 

348.994 372.837 420.797 

8411 Turbojetler, turbopropellerler ve 
diğer gaz türbinleri 150.645 212.197 302.403 

2713 Petrol koku, petrol bitümeni ve 280.089 232.859 295.537 



petrol yağlarının veya bitümenli 
minerallerden elde edilen yağlar 

9018 
Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve 
veterinerlikte kullanılan alet ve 
cihazlar 

212.918 212.823 275.569 

1201 Soya fasulyesi 377.836 217.045 272.513 

4804 

Birincil elyaf (kraft) kağıt ve 
kartonları (kuşe edilmemiş, 
sıvanmamış, rulo veya tabaka 
halinde) 

164.844 188.881 212.227 

2710 Petrol yağları ve bitümenli 
minerallerden elde edilen yağlar 549.148 321.047 210.977 

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

193.338 264.034 197.559 

9919 
Evlilik, miras, öğrenci, tabut, insani 
yardım kuruluşu, malül, sakat, 
engelli, kişisel, yolcu berabe 

577.752 178.508 172.630 

8703 
Binek otomobilleri ve esas 
itibariyle insan taşımak üzere imal 
edilmiş diğer motorlu taşıtlar 

81.049 80.226 168.467 

9021 
Ortopedik cihazlar; cebireler, 
kırıklar için cihazlar vb; protez 
organlar; işitme cihazları, vücut i 

145.842 169.657 165.591 

4703 Sodalı veya sülfatlı kimyasal odun 
hamuru 166.041 198.126 164.105 

3002 İnsan kanı, hayvan kanı, serum, 
aşı, toksin vb. ürünler 190.885 103.723 147.694 

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

157.820 134.880 142.104 

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

4.908 196.836 116.900 

8803 88.01 ve 88.02 pozisyonlarındaki 
hava taşıtlarının aksam ve parçaları 226.295 122.457 114.491 

1006 Pirinç 57.759 45.699 108.574 



3901 Etilen polimerleri (ilk şekillerde) 81.091 138.494 105.272 

2304 Soya fasulyesi yağı üretiminden 
arta kalan küspe ve katı atıklar 73.101 217.328 99.235 

2303 Nişastacılık, şeker pancarı, şeker ve 
içki sanayinin artık ve posaları 76.305 147.393 95.527 

4002 

Sentetik kauçuk veya sıvı 
yağlardan türetilen taklit kauçuk 
(ilk şekillerde, veya levha, tabaka, 
şer 

110.852 89.786 89.746 

8471 
Otomatik bilgi işlem mak. Bunlara 
ait birimler; manyetik veya optik 
okuyucular, verileri koda dönüşt 

65.768 73.211 88.771 

2926 Nitril gruplu bileşikler 135.159 92.698 88.629 

8708 Karayolu taşıtları için aksam, parça 
ve aksesuarlar 95.607 87.169 82.794 

4401 
Yakmaya mahsus ağaçlar, ince 
dilimler veya yongalar halinde 
ağaç, talaş, döküntü ve artıklar 

121.115 80.638 82.142 

7508 Nikelden diğer eşya 79.800 72.965 81.226 

2902 Siklik hidrokarbonlar 23.846 30.795 79.704 

9027 
Fiziksel-kimyasal analiz alet-
cihazlar; akışkanlık, genleşme vb 
ölçü cihazlar; ısı-ışık-ses ölçme ci 

61.475 76.939 78.334 

3822 Laboratuvarlarda, teşhiste 
kullanılan reaktifler 56.740 61.546 63.533 

8413 Sıvılar için pompalar (ölçü tertibatı 
olsun olmasın) ve sıvı elevatörleri 47.889 52.547 63.480 

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

55.492 49.055 61.631 

2916 
Doymamış asiklik ve siklik 
monokarboksilik asitler ve 
bunların türevleri 

61.231 69.736 60.879 

1502 Sığır, koyun/keçi yağları 94.297 48.832 58.422 



2915 Doymuş asiklik monokarboksilik 
asitler ve bunların türevleri 46.163 49.790 56.235 

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

48.647 69.358 56.032 

8431 

Özellikle 84.25 ila 84.30 
pozisyonlarındaki makina ve 
cihazlar ile birlikte kullanılmaya 
elverişli a 

52.693 55.225 53.899 

9022 

X, alfa, beta veya gama ışınlı 
cihazlar, x ışınlı tüpler ve 
jeneratörler ve muayene için 
kullanılan 

62.167 82.697 53.586 

Toplam Tüm Ürünler 14.130.546 12.596.170 12.727.481 

Kaynak: Trademap 

Türkiye ile ABD Arasındaki Anlaşma ve Protokoller 

Anlaşmanın Adı İmza Tarihi İmza Yeri 
Resmi Gazete 

Tarih ve No’su 

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunması Anlaşması 03.12.1985 Washington 13.08.1989-

20251 

Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi 
Anlaşması 26.03.1996 Washington 31.12.1997-

23217 

ABD ile Ticari İstişare Mekanizması 
Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı  20.01.1998 Ankara   

Ticaret ve Yatırım İlişkilerinin 
Geliştirilmesine İlişkin Anlaşma 29.09.1999 Washington 11.02.2000-

23961 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı 

Türkiye-ABD Ekonomik Ortaklık Konseyi (EOK) 

Ocak 2002’de Türkiye-ABD Ekonomik Ortaklık Konseyi (EOK) kurulmuştur. 
Ekonomik Ortaklık Konseyi, 11 Eylül olaylarından sonra iki ülke arasında “stratejik 
ortaklık” olarak tanımlanmaya başlayan ilişkilerin, başta ekonomik ilişkiler olmak 
üzere bütün unsurlarının yerine getirilmesini sağlamak üzere kurulmuş olup, iki 
ülkenin Dışişleri Bakanlıklarının organizasyonunda düzenlenmektedir. 

Şubat 2002’de Ankara’da gerçekleştirilen Konsey’in ilk toplantısında, Türkiye’deki 
bazı bölgelerde Nitelikli Sanayi Bölgeleri oluşturulması çalışmalarının başlatılması 
kararlaştırılmıştır. Aralık 2003 tarihinde Washington’da gerçekleştirilen ikinci 
toplantıda, hassas ürünlerin de Nitelikli Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısına konulması 



dair Türkiye’nin talebi resmen reddedilmiş, ABD tarafı Kongre’ye anılan tasarıyı asıl 
şekliyle tekrar sunmayı teklif etmiştir. Toplantıda ayrıca ticaret ve yatırımlar 
konusunda, tarife dışı engellerin kaldırılmasına dair görüşmelerin başlatılması kararı 
alınmış, Amerikan Eximbank’ın Türk telekomünikasyon sektörü özelleştirildiğinde 
yatırımlara destek olacağı belirtilmiş ve Türk firmalarının bölgesel yeniden imar 
çalışmalarında desteklenecekleri belirtilmiştir. Enerji alanında stratejik işbirliği 
konusunda Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattının önemi üzerinde durulmuş, Kafkasya 
kaynaklı doğalgazın AB piyasalarına sevkiyatı konusunda işbirliği yapılmasında 
mutabık kalınmıştır. 

Bölgesel işbirliği konusunda ise ABD ve Türkiye’nin Afganistan ve Orta Asya’da iş 
ortaklıkları konusunda kaydettikleri başarının Irak konusunda da 
gerçekleştirileceğine dair beklenti vurgulanmış, Irakla Türkiye arasındaki ulaşım 
ağının iyileştirilmesi üzerinde fikir birliğine varılmıştır. 

Türkiye-ABD Ticaret ve Yatırım Konseyi Toplantıları (TIFA) 

Türkiye ile ABD arasında 29 Eylül 1999 tarihinde imzalanan Ticaret ve Yatırım 
İlişkilerinin Geliştirilmesine İlişkin Anlaşma kapsamında kurulmuş olan Ticaret ve 
Yatırım Konseyi (TIFA) iki ülke arasında ticari ve ekonomik ilişkilerdeki en önemli 
iletişim kanallarından birisidir. Konsey bugüne kadar toplam altı toplantı 
gerçekleştirmiştir. Anılan toplantılar çerçevesinde iki ülke arasındaki ticaret ve 
yatırımlar önündeki engellerin aşılması için atılması gereken adımlar ele 
alınmaktadır. Konsey Eş Başkanlıkları T.C. Ekonomi Bakanlığı ve ABD Ticaret 
Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. 

Ekonomi Bakanlığı ABD Pazara Giriş Çalışmaları 

ABD, büyük ve orta-uzun vadeli politikalara ihtiyaç duyulan ve çetin rekabet 
koşulları bulunan bir pazardır. ABD'nin eyaletlerden oluşması ve her eyaletin 
kendine has ekonomik, sosyal ve yasal yapısının bulunması, pazara giriş açısından 
bölgesel yaklaşımların benimsenmesini zorunlu kılmaktadır. ABD pazarına yönelik 
Ekonomi Bakanlığınca geliştirilen stratejide, ihracatı artırmaya yönelik olarak "eyalet 
bazlı" ve "sektör bazlı" bir yaklaşım getirilmiştir. 

Hedef eyaletler New York, California, Texas, Georgia, İllinois ve Florida olarak 
belirlenmiştir. Bu eyaletler seçilirken, eyaletlerin dış ticaret hacimleri, nüfus yapıları, 
alım güçleri, üretim yapıları, GSYİH’ları gibi bir dizi kriter dikkate alınmıştır. 

ABD pazarının özellikleri sadece bölgesel değil, aynı zamanda sektörel bir yaklaşımı 
da zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, strateji kapsamında ABD pazarının genelinde ve 
hedef olarak belirlenen eyaletler bazında potansiyel arz eden sektörler de tespit 
edilmiştir. Bu kapsamda hedef sektörler gıda, kimyasal ürünler, deri ve mamülleri, 
tekstil ve hazır giyim, toprak ürünleri, kuyumculuk ürünleri, demir-çelik, demir dışı 
metaller, makine ve elektrik-elektronik, otomotiv ve mobilyalar olarak belirlenmiştir. 
Bu çalışma yapılırken, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ihracat ve ithalatın sektörel 
yapısı, Türkiye’nin genel ihracat ve ithalatının sektörel bazda 2000 yılından bu yana 
izlediği seyir, ABD’nin ürün grupları itibariyle en çok ithalat yaptığı ülkeler, dış 
ticaret mevzuatı ve gümrük vergileri gibi unsurlar dikkate alınmıştır. Bu çalışmalar 
sonucunda hedef eyalet/sektör matrisi oluşturulmuştur. 



ABD ile Ticareti Geliştirme Stratejisi ile Türkiye'nin ve Türk ürünlerinin imajının 
güçlendirilmesi, böylece ABD'ye olan ihracatımızın artırılması, Amerikan 
yatırımcılarının dikkatinin çekilmesi ve ticari ilişkilerin siyasi ve kültürel ilişkilere 
olumlu yansımasından yararlanarak genel anlamda ikili ilişkilerin geliştirilmesi 
amaçlanmaktadır. 

ABD Pazara Giriş Çalışması Sonucunda Belirlenen Hedef Ürünler: 

1. Gıda 

1.1. Hayvansal ve Bitkisel Yağlar –15 Nolu Fasıl 

1.1.1. 1509-Zeytinyağı 

1.2. Kakao ve Müstahzarları –18 Nolu Fasıl 

1.2.1. 1806-Kakaolu Çikolata 

1.3. Esasını Hububat, Un, Nişasta, Süt Teşkil Eden Müstahzarlar-19 Nolu Fasıl  

1.3.1. 1905-Ekmek, Pasta, Kek, Bisküvi 

1.4. Gıda Müstahzarları-21 Nolu Fasıl 

1.4.1. 2106- Çeşitli Gıda Müstahzarları 

2. Kimyasallar 

2.1. Sabunlar, Yüzey Aktif Organik Maddeler-34 Nolu Fasıl 

2.1.1. 3402- Yüzey Aktif Organik Maddeler 

2.2. Plastik ve Plastikten Mamul Eşya-39 Nolu Fasıl  

2.2.1. 3917-Plastik Tüp, Boru, Hortumlar 

2.2.2. 3920-Plastik Levha 

2.2.3. 3921-Plastikten Diğer Levhalar 

2.2.4. 3923-Plastik Ambalaj Malzemesi 

2.2.5. 3926- Plastikten Diğer Eşya 

2.3. Kauçuk ve Kauçuktan Eşya-40 Nolu Fasıl 

2.3.1. 4016-Vulkanize Kauçuktan Eşya 

3. Deri ve Deri Mamulleri 

3.1. Deri Eşya, Saraciye ve Eşyası –42 Nolu Fasıl  

3.1.1. 4203- Deri-Kösele Giyim Eşyası 

3.2. Postlar,  Kürkler, Taklit Kürkler ve Mamuller–43 Nolu Fasıl  

3.2.1. 4303- Kürkten Giyim Eşyası 

4. Tekstil 

4.1. Dokumaya Elverişli Suni ve Sentetik Lifler-54 Nolu Fasıl 

4.1.1. 5402- Sentetik Lif İpliği (Dikiş İpliği Hariç)-Perakende Değil 

5. Hazır Giyim 



5.1. Örme Giyim Eşyası ve Aksesuarları-61 Nolu Fasıl 

5.1.1. 6109- Tişörtler, Fanilalar ve Diğer İç Giyim Eşyası 

5.1.2. 6110- Kazaklar, Süveterler, Hırkalar Ve Yelekler 

5.1.3. 6111- Bebekler İçin Giyim Eşyası 

5.2. Örülmemiş Giyim Eşyası-62 Nolu Fasıl 

5.2.1. 6203- Erkekler İçin Takım Elbise, Ceket 

5.2.2. 6204- Kadınlar İçin Takım Elbise, Ceket 

5.3. Ev Tekstili-63 Nolu Fasıl 

5.3.1. 6302- Yatak Çarşafları, Masa Örtüleri, Tuvalet, Mutfak Bezleri 

5.3.2. 6303- Perdeler ve İç Storlar, Perde ve Yatak Farbalaları 

5.3.3. 6304- Diğer Mefruşat Eşyası (94.04 Pozisyonundakiler Hariç) 

5.3.4. 6305- Eşya Ambalajında Kullanılan Çuvallar ve Torbalar 

6. Toprak Ürünleri 

6.1. Taş, Alçı, Çimento –68 Nolu Fasıl  

6.1.1. 6802- İşlenmiş Mermer 

6.2. Seramik Mamulleri–69 Nolu Fasıl 

6.2.1. 6908-Seramik Kaplama Malzemesi 

6.2.2. 6910- Seramik Sağlık Gereçleri 

6.3. Cam ve Cam Eşya –70 Nolu Fasıl 

6.3.1. 7007- Emniyet Camları 

6.3.2. 7013- Camdan Masa, Mutfak ve Sofra Eşyası 

6.3.3. 7019- Cam Lifleri, Cam Yünü ve Mamulleri-İplik, Dokuma 

6.4. Değerli Taş ve Mücevherat 

6.4.1. 7113- Kıymetli Metaller ve Kaplamalarından Mücevherci Eşyası 

7. Demir Dışı Metaller 

7.1. Bakır ve Bakırdan Eşya-74 Nolu Fasıl 

7.1.1. 7408-Bakır Teller 

7.2. Alüminyum ve Alüminyumdan Eşya-76 Nolu Fasıl 

7.2.1. 7604-Alüminyum Çubuk ve Profil 

7.2.2. 7606-Alüminyum Sac ve Levha 

7.2.3. 7610- Alüminyum İnşaat ve Aksamı 

8. Elektrik-Elektronik ve Makine 

8.1. Makineler-84 Nolu Fasıl 

8.1.1. 8413- Sıvılar İçin Pompalar 



8.1.2. 8414- Hava-Vakum Pompası, Hava/Gaz Kompresörü, Vantilatör, 
Aspiratör 

8.1.3. 8415- Klima Cihazları 

8.1.4. 8418- Buzdolapları, Dondurucular, Soğutucular 

8.1.5. 8421- Santrifüjle Çalışan Kurutma, Filtre, Arıtma Cihazları 

8.1.6. 8431- Ağır İş Makineleri Aksam ve Parçaları 

8.1.7. 8462- Metalleri Dövme-Kesme ve İşleme Makineleri 

8.1.8. 8474- Toprak, Taş, Metal Cevheri vb. Ayıklama, Eleme İçin Makineler 

8.1.9. 8481- Muslukçu-Borucu Eşyası 

8.1.10. 8482- Rulmanlar 

8.2. Elektrikli Makine-Cihazlar, Aksam ve Parçaları-85 Nolu Fasıl 

8.2.1. 8504- Elektrik Transformatörleri, Statik Konvertisörler, Endüktörler 

8.2.2. 8516- Elektrikli Su Isıtıcıları, Elektrotermik Cihazlar (Şofbenler) 

8.2.3. 8544- Kablolar 

8.3. Otomotiv Ana ve Yan Sanayii 

8.3.1. 4011- Kauçuktan Yeni Dış Lastikler 

8.3.2. 8409- İçten Yanmalı, Pistonlu Motorların Aksam-Parçaları 

8.3.3. 8483- Transmisyon Milleri, Kranklar, Yatak Kovanları, Dişliler, Çarklar 

8.3.4. 8708- Taşıt Araçları Aksam ve Parçaları 

9. Ağaç ve Ağaç Mamulleri  

9.1. Mobilyalar, Aydınlatma Lambaları, Prefabrik Yapılar- 94 Nolu Fasıl 

9.1.1. 9401- Oturmaya Mahsus Mobilyalar, Aksam-Parçaları 

9.1.2. 9403- Diğer Mobilyalar vb. Aksam, Parçalar 

9.1.3. 9405- Aydınlatma Cihazları, Lambalar 

Türkiye-ABD Yatırım İlişkileri 

4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ile Türkiye’ye giren yabancı 
sermaye miktarı çok büyük artışlar göstermiştir. Aynı eğilim, ABD kaynaklı yabancı 
yatırım istatistiklerinde de görülmektedir. 

2010 yılında ülkemize ABD kaynaklı giriş yapan yatırımın tutarı 323 milyon dolardır. 
2011 yılında 1.403 milyon dolar olarak gerçekleşen ABD kaynaklı doğrudan yatırım 
girişleri, 2012 yılında 439 milyon dolar, 2013 yılında 326 milyon dolar ve 2014 yılında 
325 milyon dolar olmuştur. 2015 yılının ilk altı ayında ABD kaynaklı doğrudan 
yatırım girişleri 76 milyon dolara ulaşmıştır. 

Türkiye’ye ABD Kaynaklı Doğrudan Yatırım Girişleri (2010-2015) (milyon $) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Topla



(ilk 6 
ay) 

m 

Doğrudan Yatırım 
Girişleri 

323 1.403 439 326 325 76 2.892 

Kaynak: TCMB, T.C. Ekonomi Bakanlığı 

Türkiye-ABD Ticari İlişkilerinde Gündemde Olan Konular 

Son dönemde gerçekleştirilen TIFA Toplantıları ile ABD’ye yönelik olarak 
gerçekleştirilen üst düzey ziyaretlerde de gündeme getirilen, Türk-ABD ilişkilerinde 
gündemde olan konular aşağıda özetlenmiştir: 

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) 

Türkiye’nin hali hazırda ABD ile bir serbest ticaret anlaşması ya da tercihli ticaret 
düzenlemesi gibi, tek taraflı ya da karşılıklı ticaretteki gümrük vergilerinin 
kaldırılması ya da kademeli olarak düşürülmesini düzenleyen herhangi bir 
anlaşması bulunmamaktadır. 

Türk ihracatçılarının ve Türk ürünlerinin ABD pazarına girişinde kullanmakta 
olduğu tek sistem, ABD’nin, aralarında ülkemizin de bulunduğu 126 gelişmekte olan 
ve en az gelişmiş ülkeye ve yaklaşık 5.000 ürüne uygulamakta olduğu 
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’dir. Söz konusu sistem çerçevesinde belirli bazı 
ürünlerin, belirlenen limitlerin aşılmaması kaydıyla ABD’ye ithalatlarındaki gümrük 
vergisi 0’dır.  

Ancak faydalanıcı ürün listesine, ülkemiz geleneksel ihraç ürünleri olan tekstil ve 
giyim eşyası, bazı ayakkabı ve çantalar, valizler ve diğer deriden yapılmış giyim 
ürünleri dahil değildir. Söz konusu ürünlerin ABD pazarına girişinde uygulanan 
gümrük vergileri de oldukça yüksek olup, özellikle ucuz işgücü kullanan Çin Halk 
Cumhuriyeti, Hindistan ve Pakistan gibi ülkeler ile NAFTA Anlaşması 
çerçevesindeki avantajları kullanan Meksika, anılan ürünlerde ABD’nin başlıca 
tedarikçileri konumundadırlar.  

ABD tarafından uygulanmakta olan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi her yılın 
sonunda ABD Temsilciler Meclisi ve Senato'su tarafından kabul edilen ve ABD 
Başkanı'nca imzalanan bir Kanun'la uzatılmaktadır. GTS’yi yıllık olarak uzatan 
kanunun imzalanma sürecinde gecikme yaşandığı durumlarda ise genellikle 
kanunun imzalanması ile birlikte vergi indirimi geriye dönük olarak 
uygulanmaktadır. 

ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) uygulaması, 29 Temmuz 2015 tarihinde 
yürürlüğe girmek üzere 29 Haziran 2015 tarihinde ABD Başkanı tarafından 
onaylanmak sureti ile yenilenmiş bulunmaktadır.   

Vaşington Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıda 2014 yılı “Rekabet İhtiyacı 
Limitleri”ne (Competitive Need Limits-CNL) ilişkin değerlendirme sonuçlarının 30 
Eylül 2015 tarihinde yayımlandığı bilgisi alınmıştır. Buna göre; 

• GTS kapsamında Türkiye’den ithal edilen beş üründe; 1- Dondurulmuş 
domatesler (HTS 0710.80.50), 2- Şam fıstığı (HTS 0802.52.00), 3- Krom sülfat 



(HTS 2833.29.40), 4- Rafine boraks (HTS 2840.11.00) ve 5- Deri (HTS 
4107.11.60) 1 yıllık “de minimis waiver” başvurusunun onaylandığı, 

• Türkiye’den ithal edilen 6 ürün için” redesignation” talebinin uygun 
görülmediği, 

• CNL eşiğini aşan ve yeniden CNL istisnası (super CNL) talebine konu olan iki 
ürünün 1- Bazı bakır teller (HTS 7413.00.10) ve 2- Bazı bakır kablolar (HTS 
7413.00.50) GTS kapsamından çıkarıldığı anlaşılmaktadır. 

Bahse konu ürünlerin 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren Türkiye’den yapılan 
ithalatına sırasıyla % 3 ve % 2 MFN oranları uygulanacaktır. 

Üçüncü Ülkelerle İşbirliği İmkanları 

ABD’nin ülkemiz üzerinden Orta Doğu, Orta Asya ve Kuzey Afrika gibi gelişen 
pazarlara açılma olanağı; Türkiye’nin de ABD üzerinden Latin Amerika ve Kanada 
pazarlarına erişim imkanı bulunmaktadır. Ayrıca; Panama gibi Latin Amerika 
ülkeleri üzerinden ülkemizin Amerika pazarına açılma fırsatı bulunmaktadır ve bu 
anlamda ABD ve Türk firmalarının özelikle dağıtım merkezleri açısından işbirliği 
oluşturması ülkemizin faydasına olacaktır. İşbirliği projelerinin sektör bazındaki 
organizasyonlarla yürütülmesinin yanı sıra, bölgelerin sektör potansiyellerinin 
farklılık arz etmesi nedeniyle, ülkemizdeki bölgeler ve şehirler ve ABD’deki eyaletler 
ve bölgeler bazında kurulacak özel sektör komisyonları aracılığı ile görüşmelerin 
derinleştirilmesi faydalı olacaktır. 

Genel olarak; Türk ve ABD’li firmalarının Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika 
ülkelerinde yenilenebilir enerji, ulaşım ve altyapı, gayrimenkul, finans hizmetleri, 
profesyonel ve teknik hizmetler, doğal kaynaklar ve madencilik, turizm, bilgi ve 
iletişim teknolojileri, denizcilik, eğitim, sağlık hizmetleri, lojistik ve dağıtım 
merkezleri, film ve eğlence sektörü, kimyasallar ve eczacılık, metaller ve plastik 
üretimi, tüketim malları, tarım endüstrisi ve otomotiv sektörüne yönelik işbirliği 
imkânları bulunmaktadır. 

Üçüncü ülkelere yönelik ticaretin ve yatırımın geliştirilmesi amacıyla mevcut 
işbirliklerinin yanı sıra düzenlenebilecek işbirliği mekanizmaları arasında; 

• Anılan sektörlere yönelik ortak yatırım projeleri, 

• Potansiyel arz eden pazarlara erişim için stratejik önem arz eden bölgelerde 
ortak dağıtım merkezlerinin kurulması, 

• Hizmetler ve ileri teknoloji ürün ve hizmetlerinin üçüncü ülkelere ticaretini 
artırmak amacıyla ortak araştırma ve geliştirme projeleri, 

• Türk ve ABD’li üniversiteler ve araştırma kuruluşların öncülüğü ile üçüncü 
ülkelerde üniversiteler ve araştırma merkezlerinin kurulması, 

• Özellikle yenilenebilir enerji başta olmak üzere enerji konusunda ülkemizde 
faaliyet gösterecek ve ABD ile ortaklaşa kurulacak kurumlar ve ortaklaşa 
geliştirilecek enerji projeleri bulunmaktadır. 

Türk ve ABD’li firmaların işbirliği imkanlarının özellikle ABD’nin “İkili Yatırım 
Anlaşması”nın bulunduğu üçüncü ülkelerde gerçekleştirilmesinin Türkiye için 



avantaj oluşturacağı ve zaten yatırım potansiyelimizin ve avantajımız bulunduğu 
ülkelerin yanı sıra yatırım portföyümüzün çeşitlendirilebileceği düşünülmektedir. 
Dolayısıyla üçünü ülkelerdeki ortak projeler ve yatırımlarda Orta Doğu, Orta Asya 
ve Afrika ülkeleri yanı sıra Bolivya, Ekvator, Honduras, Panama ve 
Trinidad&Tobago gibi Latin Amerika ülkelerinin de gündeme alınmasının önem arz 
ettiği düşünülmektedir. 

ABD’nin Trans-Pasifik Ortaklık Anlaşması imzalamayı düşündüğü Avustralya, 
Brunei, Şili, Malezya, Yeni Zelanda, Peru, Singapur, Vietnam ve Serbest Ticaret 
Anlaşmasının bulunduğu Bahreyn, Kolombiya, Kosta Rika, Guatemala ve Peru gibi 
ülkelerde söz konusu anlaşmaların sunduğu yatırım ayrıcalıklarından 
faydalanabilmek adına ortak işbirliği projeleri ülkemiz lehine olacaktır. Bunun yanı 
sıra yatırım teşvikleri ve yatırım potansiyeli açısından değerlendirildiğinde; 
Hindistan, Vietnam ve Singapur gibi Asya ülkelerinde ortak yatırım ve proje 
işbirliklerinin geliştirilebileceği düşünülmektedir. 

Ticaret Politikası Önlemleri 

ABD, sübvansiyonlara karşı konulan telafi edici vergi (countervailing duty-CVD) ve 
damping uygulamalarına karşı alınan anti-damping önlemlerine en fazla başvuran 
ülkelerden biri konumundadır. Bununla beraber, ABD’nin belli  bir ülkeye karşı 
yürütülen anti-damping ve sübvansiyon soruşturmalarını çoğunlukla eş zamanlı 
olarak  başlattığı gözlemlenmektedir. Mevcut DTÖ mevzuatı uygulamaya konulan 
anti-damping ve telafi edici vergi önlemlerinin  5’er yıllık sürelerin sonunda 
uzatılmasına cevaz vermekte olup, bu durum ABD tarafından sıklıkla kullanılmakta 
ve ülkemiz ihracatçıları bu uygulamadan olumsuz yönde etkilenmektedir. 

Fikri Mülkiyet Hakları – “Special 301 Raporu” 

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) her yıl, ticari ortakları olan ülkelerdeki fikri 
mülkiyet hakları uygulamalarına yönelik olarak gelişmeleri izlemekte ve ülkeler her 
yılın Nisan ayında, bu alanda kaydettikleri gelişmelere bağlı olarak her yıl “Special 
301 Raporu”nda “İzleme Listesi” veya “Öncelikli İzleme Listesi” ne alınmaktadır. 
USTR tarafından yıllık olarak yayımlanan “Special 301” Raporu, ilgili Uruguay 
Round Anlaşması ve 1988 tarihli Geniş Kapsamlı Ticaret ve Rekabet Gücü Yasası 
(Omnibus Trade and Competitiveness Act) ile güncellenen 1974 tarihli “Ticaret 
Yasası”na dayalı olarak hazırlanmaktadır. 

2015 yılı Special 301 Raporu ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) tarafından 30 Nisan 
2015’de yayımlanmıştır. Bu yıl yayımlanan raporda, ABD’nin ticaret ortağı olan 72 
ülkenin IPR alanındaki uygulamaları gözden geçirilmektedir. Bu ülkelerin 37’si 
“Öncelikli İzleme Listesi” veya “İzleme Listesi”nde yer almaktadır. Türkiye 2008 
yılına kadar uzun yıllar “Öncelikli İzleme Listesi”nde yer almış, 2008 yılındaki 
raporda ise “İzleme Listesi”ne yükseltilmiştir. Ülkemiz bu yıl da İzleme Listesinde 
yer almaktadır. 

 
 



PAZAR İLE İLGİLİ BİLGİLER 
Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları 

USTR her yıl, ticari ortakları olan ülkelerdeki fikri mülkiyet hakları uygulamalarına 
yönelik olarak gelişmeleri izlemekte ve ülkeler her yılın Nisan ayının başında, bu 
alanda kaydettikleri gelişmelere bağlı olarak her yıl “İzleme Listesi” veya “Öncelikli 
İzleme Listesi” ne alınmaktadır.  

“2012 yılı Special 301” Raporu Nisan 2012 tarihinde yayımlanmıştır. Rapor 
çerçevesinde Türkiye 2012 yılında da İzleme Listesi’nde yer almaya devam etmiştir. 
Raporda Türkiye’nin 2011 yılında fikri mülkiyet hakları konusundaki yaptırım 
otoritelerinin gücünün artması ve fikri mülkiyet haklarına yönelik özel- kamu 
işbirliği konuları olumlu olarak değerlendirilirken; internet ve dijital medyada fikri 
mülkiyet hakları açısından problemler olduğu belirtilmiştir. 

Söz konusu raporda İzleme Listesinde yer alan diğer ülkeler Belarus, Bolivya, 
Brezilya, Brunei, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator, Filipinler, Finlandiya, Guatemala, 
İtalya, Jamaika, Kolombiya, Kosta Rika Kuveyt, Lübnan, Meksika, Mısır, Norveç, 
Özbekistan, Peru, Romanya, Tacikistan, Türkmenistan, Vietnam ve Yunanistan yer 
almaktadır. Öncelikli İzleme Listesi’nde yer alan ülkeler ise Arjantin, Cezayir, 
Kanada, Şili, Çin, Hindistan, Endonezya, İsrail, Pakistan, Rusya, Tayland, Ukrayna, 
Venezüella olarak sıralanmaktadır.  

Dağıtım Kanalları 

İthalat hacmi ile dünyanın en büyük pazarı olan ABD’ye ihracatta, uygulanacak 
stratejinin çok iyi belirlenmesi ve pazar araştırmasının da en ince detayına kadar 
derinleştirilmesi gerekir. Rakiplerin fazla olduğu, gelişkin bir pazara girildiği 
unutulmamalıdır. Pazar araştırılırken pek çok bilgiye elektronik ortamda kolaylıkla 
ulaşılması (ABD’nin gümrük vergileri, dış ticaret istatistikleri, denetim kurumlarının 
web sayfaları vb.), ihracatçılar açısından bir avantaj oluşturmaktadır. 

Fuarlara katılım, dağıtım zincirinin diğer halkalarına ulaşmak için önemli bir 
fırsattır. ABD pazarı rekabete açık olması nedeniyle ürün tasarımı ve ambalaj 
konusunda oldukça hassas davranılması gereken bir pazardır. ABD’de dağıtım 
kanallarının ilk halkasını büyük toptancı firmalar (wholesalers) oluşturmaktadır Bu 
firmalardan birçoğunun işi ithalat ve dağıtım yapmak olup, ithal ettikleri malı broker 
ve/veya alt dağıtıcı firmalar aracılığı ile satmaktadır. Böylece ithal ettikleri malı satan 
firma ile nihai tüketiciyi karşı karşıya getirmemekte ve pazarın kontrolünü ellerinde 
tutmaktadırlar. 

Pazarın işleyişinin farklı olması sebebiyle, ABD’deki firmalarla işbirliği yapmak ya 
da Amerikalıların çalışacağı ofis kurmak da bir başka alternatif olarak 
değerlendirilebilir. Doğrudan pazarlama veya satış mağazası/bürosu açma olanağı 
da mevcuttur. Ancak kurulacak firmanın muhasebe kayıtlarının tutulması, vergi ve 
benzeri hukuki sorumlulukların yerine getirilmesi için CPA denilen Yeminli Mali 
Müşavir ile çalışmak zorunluluğu vardır. ABD’de vergi mükellefiyetinin çok ağır 
yaptırımları bulunmaktadır. 



Pazarda başarılı olmak için; pazarda yer alabilmenin süresi uzun olabileceğinden 
başlangıç maliyetlerinin düşük tutulması, satış sözleşmesinde belirtilen hususlara 
titizlikle uyulması, doğru pazarlama stratejisi oluşturabilmek için; ürünün pazara 
uygunluğu, dağıtım kanalları, Amerikan tüketicisinin zevk ve tercihlerinin 
değerlendirilmesi gibi konularda bilgi sahibi olmak çok önemlidir. 

Tüketici Tercihleri 

ABD’de kişi başına milli gelir 45.000 Dolar’ın üzerindedir. Bu özelliği ile ABD 
özellikle gıda ve tekstil sektörlerinde büyüyen dengeli bir pazar özelliğini taşımakta 
olup, ülke tüketicileri markadan çok kalite ve fiyata önem vermektedir. Amerikan 
tüketicisinin haklarını çok iyi bilmesi ve bu haklarını koruması da pazarın bir diğer 
önemli özelliğidir.  

ABD tüketiminde ithal mallarına yönelik talep esnekliğini ölçmek amacıyla yapılan 
bir araştırmada ithalata yönelik talep esnekliğinin pozitif ve önemli ölçüde yüksek 
olduğu tespit edilmiştir. Bu durum, yerli malların fiyatındaki artış karşısında 
Amerikan tüketicisinin ithal mallara olan talebinin fiyattaki artıştan daha fazla arttığı 
anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, Amerikan tüketicisi fiyat değişikliklerine son 
derece hassastır. Bu nedenle, Amerika’ya yönelik ticarette fiyatın iyi tespit edilmesi 
son derece önemlidir. 

Bu ülke piyasası, pek çok üretici ve tüketici örgütünden oluşan özdenetimi yüksek, 
oldukça korumacı bir yapıya sahiptir. Bu çerçevede, ülkedeki mevzuat ve yasal 
düzenlemeler hakkında çok iyi bilgi sahibi olunması gerekmektedir. 

ABD Tüketici Ürünleri Güvenliği Komisyonu (CPSC) tarafından hazırlanan 
“Tüketici Ürünleri Güvenliğini Geliştirme Kanunu” 14 Ağustos 2008 tarihinde ABD 
Başkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Komisyon, binlerce çeşit tüketici 
ürünlerinin yol açabileceği yaralanma ve ölüm riskine karşı tüketiciyi koruyucu 
önlemler almakla yükümlüdür. Kimyasal, mekanik, elektrik ya da yangın ile ilgili 
tehlike barındırabilecek ürünlere karşı düzenlenen Kanun, ABD’ye ihracatımız 
açısından önem arz etmektedir. 

Kanun kapsamında ABD’ye ihracat yapan girişimcilerimizin başvuracağı ve CPSC 
tarafından yetkilendirilmiş ülkemizde yerleşik laboratuvarın 
listesine http://www.cpsc.gov/cgi-bin/labsearch/  adresli web-sitesinden 
ulaşılabilmektedir. 

ABD, dünyadaki en büyük tekstil ve hazır giyim tüketici kitlesini oluşturmaktadır. 
Amerikalı tüketicilerin giyim eşyası, ev tekstili ve halı satın alma isteği ve merakı, 
gelişmekte olan ülkelerden dış göç nedeniyle daha da hızlı artmaktadır. 

Ambalaj, Paketleme ve Etiketleme 

İşaretleme ve Menşe Ülke  

ABD Gümrük Kanunları, dışarıda üretilerek ithal edilen her malın görülebilir bir 
yerinde İngilizce, okunur ve kalıcı olarak geldiği ülkenin adının yazılmasını 
öngörmektedir. Kalıcı olma süresi, malın en son kullanıcısına ulaşmasına kadar 
geçen süredir. Bazı durumlarda her bir malın değil de her bir konteynerin 
markalanması mümkün bulunmaktadır. 

http://www.cpsc.gov/cgi-bin/labsearch/


Ayrıca, son kullanıcısının bizzat ithalatçı olduğu malların, markalanması fiziki olarak 
mümkün olmayan malların, zarar verilmeden markalanması mümkün olmayan 
malların, 20 yıldan yaşlı malların ve konteynerin markalanmasının, makul bir şekilde 
ürünün hangi ülkede üretildiğini göstermeye yettiği malların markalanması 
gerekmemektedir. ABD mülkiyetinde olan mallar, vergiden muaf olan Amerikan 
balıkçılık ürünleri, ABD’den ihraç edilip geri dönen mallar ve 5 doların altı değerde 
olup, gümrük girişi yapmayan malların konteynerlerinde da markalama yapılması 
zorunlu değildir. 

Gümrük İdaresine gelen mallar, gerektiği şekilde markalanmamışsa gümrük 
değerinin %10’u oranında cezaya tabidir. Söz konusu malların gümrük idaresi 
gözetimi altında işaretlenmesi, imha edilmesi veya ihraç edilmesi halleri cezai 
durumu ortadan kaldırmaktadır. 

Şişeler, kavanozlar ve benzeri saklama kaplarında olduğu gibi ABD’de başka bir 
ürünle birleştirilmek üzere ithal edilen malların üzerinde, sadece kabın orijininin 
ülkesi açıkça yer almak zorundadır. Örneğin ‘Bottle Made in Turkey’. 

İthal edilen mallar ABD’de yeniden paketlenecekse ithalatçı malları gümrükten 
çektikten sonra etiklerine zarar vermeyeceğini taahhüt etmeli ya da yeniden 
paketlemek üzere satıyorsa markalama kurallarını paketleyenlere bildirmelidir. 

Özel Menşe Ülke İşaretleme Gerekleri: Bazı ürünler özel menşe ülke markalama 
düzenlemelerine tabidir. Demir ve çelik borular, rögar kapağı, ızgara ve halkalar, 
preslenmiş gaz silindirleri, asit veya elektrolitik, soğuk damga, oyma, eriterek yazma 
yöntemlerinden biriyle markalandırılırlar. 

Bıçaklar, cerrahi ekipman, laboratuvar malzemeleri, basınçlı kaplar ve bu nevi 
malzeme, kol saatleri, duvar saatleri, optoelektronik sunum aygıtları özel etiketleme 
yöntemlerine tabidir. 

Yanlış Bilgilendirme: 1946 tarihli Trade-Mark Kanunu’nun 42 numaralı bölümü, ithal 
edilen hiç bir ürünün üretildiği ülkeden başka bir ülkede veya ABD’de üretildiğine 
dair yanlış markalandırılamayacağını hükme bağlamıştır. Aynı Kanunun 43. 
bölümünde de, menşe ülke isminin bir bölümünün bilerek kapatılması, çıkartılması, 
değiştirilmesi gibi hususların hapis cezası gerektiren suç olarak değerlendirileceği 
hükmü bulunmaktadır. 

ABD'ye gıda ithalatında etiketleme konusunda uyulması gereken hususlarla ilgili 
olarak ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nin 
(FDA) http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegul
atoryInformation/LabelingNutrition/default.htm  sayfasından bilgi almak 
mümkündür. 

Paket ve Ambalajlama 

Doğru faturalandırma ve uygun paketleme, paralel giden iki uygulamadır. Malların 
sistematik olarak faturalandırılması, her pakete marka ve numara konulması, bu 
numara ve markaların ilgili faturalarda gösterilmesi ithalatçıların gümrükteki 
işlemlerini kolaylaştırmaktadır. 

http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/LabelingNutrition/default.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/LabelingNutrition/default.htm


Eğer her bir paket sadece tek çeşit malla doluysa gümrükte kontrol edilmesi daha 
kolay olacaktır. ABD gümrüklerinde paketler narkotik olup olmadığını tespit etmek 
için de kontrol edilmekte, şüphelenilen paketler tam veya yarım olarak açılmakta ve 
bu da mallara zarar verebilmektedir. 

Bu çerçevede tetkiki kolaylaştırıcı bir paketleme yöntemi olarak paletli kargo sistemi 
önerilmektedir. Bu yöntemde mallar paletlere yüklenilmekte, tetkik sırasında 
forklifte yüklenerek kısa zamanda işlemden geçirilmektedir. Başka bir yöntem 
paketin üzerinde narkotik köpeğine geçiş için yeterli boşluğun bırakılmasıdır. 

Birçok malın birlikte paketlenmesi halinde gümrük gözetimi altında mallar 
ayrılmakta veya paket en yüksek gümrük vergili ürünle doluymuş gibi 
değerlendirilmektedir. 

ABD'ye gıda ithalatında Paketleme konusunda ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nin 
(FDA) http://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/default.htm 
sayfasından bilgi almak mümkündür.  

Kamu İhaleleri 

Federal düzeyde bütün resmi kurumların 25 000 Dolar’ın üzerindeki ihaleleri ile ilgili 
bilgiler, http://www.fedbizopps.gov/ adresli web sitesinden takip edilmektedir. 
ABD Ulaştırma Bakanlığı’nın ihalelerini 
ise http://www.osdbu.dot.gov/Procurement/ adresli web sitesinden takip etmek 
mümkündür.  

Diğer taraftan ücretli üye olarak kamu ihaleleri ile ilgili bilgi 
alınabilen http://www.governmentbids.com ve http://www.biddataline.com gibi 
web sitelerinden de faydalanmak mümkündür. 

Chicago Ticaret Ataşeliği tarafından önerilen diğer faydalı kaynaklar ise aşağıda 
sıralanmaktadır. 

• http://www.usaid.gov/iraq  Irak'ın yeniden yapılandırılması ile ilgili 
ihaleler, 

• http://www.biddataline.com  Resmi ihaleleri arama sitesi (ücretli üyelik 
gerekiyor), 

• https://www.fpds.gov Kamu Alımları Veri Sistemi, 

• http://www.nist.gov/admin/od/contract/fedlink.htm  Kamu alımları ile 
ilgili web adresleri, 

• http://www.bid-search.com  Kamu ihalelerini arama sitesi, 

• http://www.builderdirectory.com  Müteaahitlik sektörü ile ilgili bilgiler, 
rehberler, 

• http://www.gsa.gov/Portal/gsa/ep/home.do?tabId=0  Genel Hizmetler 
İdaresi, 

• http://www.agc.org  Amerika Genel Müteahhitler Birliğinin sitesi. 

• http://www.buyusa.gov/home  - U.S. Commercial Service   

http://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/default.htm
http://www.fedbizopps.gov/
http://www.osdbu.dot.gov/Procurement/
http://www.governmentbids.com/
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http://www.usaid.gov/iraq
http://www.biddataline.com/
https://www.fpds.gov/
http://www.nist.gov/admin/od/contract/fedlink.htm
http://www.bid-search.com/
http://www.builderdirectory.com/
http://www.gsa.gov/Portal/gsa/ep/home.do?tabId=0
http://www.agc.org/
http://www.buyusa.gov/home


Diğer taraftan, BM tarafından dünyanın sorunlu bölgelerinde bulunan askeri güçler 
ve ofisler için çeşitli dönemlerde mal ve hizmet alımları yapılmakta olup söz konusu 
alımlar için çıkılan ihalelerin listesine http://www.un.org/Depts/ptd/eoi.htm 
internet adresinden ulaşılabilmektedir. Bu ihalelere başvurmak isteyen 
firmaların, http://www.ungm.org  internet adresinden ücretsiz olarak BM nezdinde 
kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Kayıt işlemi hakkında detaylı 
bilgiye http://www.un.org/Depts/ptd adresinden ulaşılabilmektedir. 

 

http://www.un.org/Depts/ptd/eoi.htm
http://www.ungm.org/
http://www.un.org/Depts/ptd

	
	1Tİthalatında Başlıca Ürünler (1 000 ABD Doları)
	Reklam ve Promosyon
	o gksrb@tr.net

	HOLLANDA.pdf
	Şube veya Temsilcilik Açmaya İlişkin İşlemler

	FRANSA.pdf
	Genel Durum
	Türkiye'nin Fransa'dan İthalatında Başlıca Ürünler
	İki Ülke Arasındaki Anlaşma ve Protokoller

	
	Başlıca Ülkeler İtibari İle  İhracat  (Milyon Amerikan Doları)
	1TTürkiye - Belçika Dış Ticaret Değerleri  (Milyon Amerikan Doları)
	İki Ülke Arasındaki Anlaşma ve Protokoller
	Türkiye-BELÇİKA Yatırım İlişkileri
	İş Konseyi
	Pazar ile İlgili Bilgiler
	Pazar ile İlgili Bilgiler
	Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları
	Tüketici Tercihleri
	Ambalaj, Paketleme ve Etiketleme
	Kamu İhaleleri


	AVUSTRALYA.pdf
	Ulaştırma ve Taşımacılık Maliyetleri
	Kamu İhaleleri

	ABD.pdf
	Ürün Standartları ile İlgili Uygulamalar


