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GENEL GÖRÜNÜM 

Coğrafi olarak dünyanın en büyük ülkesi olan Rusya, ticaretten en yüksek geliri elde eden üçüncü ülke 

olarak dünya ticaretinin en aktif katılımcılarındandır. Doğal kaynak zenginliği ve çok sayıdaki ülkeye 

ihracatı ile dünyanın en önemli enerji piyasası aktörlerinden biri olarak anılmaktadır. Dünya Bankası 

“İş Yapma Kolaylığı” endeksinde 28. sırada yer almaktadır. 

Rusya’nın Mart 2014'te Kırım ile başlayan, ardından Ukrayna üzerinden devam eden gerginlikler 

neticesinde; ABD, AB ülkeleri, Kanada ve Japonya ile yaşadığı anlaşmazlıkların ardından finans, enerji 

ve savunma sektörlerine uluslararası yaptırımlar uygulanmıştır. Yaptırımlara ek olarak 2014’ün ilk 

aylarında Amerika’nın kaya petrolü üretimindeki yüksek artış nedeniyle petrol fiyatları düşüşe 

geçmiştir. İhracat gelirlerinin önemli bir bölümün bağlı olduğu petrol fiyatlarının düşüşü ve zarar gören 

ticari ilişkileri nedeniyle ulusal para birimi olan Rus Rublesi 2014 yılının ikinci yarısında başlayan 

keskin devalüasyona uğramış ve Rusya, 2014-2015 yıllarında yüksek enflasyon ile ekonomik daralmayı 

aynı anda yaşamıştır. 2016 yılında başlayan iyileşme süreci sonrasında 2017 yılında Rusya’da ekonomik 

büyüme oranı ve ihracat yeniden artışa geçmiştir. 

146 milyonluk nüfusu ile Rusya dünyanın en kalabalık dokuzuncu, Avrupa’nın ise en kalabalık ülkesidir. 

Rusya’da işgücüne katılım oranı %62 ve işsizlik oranı %4,6’dır. İstihdamın %67’si hizmetler 

sektöründe, %27’si sanayi sektöründe çalışmaktadır. Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, 

2019 yılı GSYH büyüklüğü cari fiyatlarla 1,6 trilyon dolar olan Rusya, dünyanın nominal olarak on birinci 

ve satın alma gücü paritesine (PPP) göre altıncı büyük ekonomisidir. 2019 yılında yıllık reel olarak %1,3 

oranında büyüyen Rusya ekonomisinin, 2020 yılında COVID-19 pandemisinin etkisi ve petrol üreticisi 

ülkeler kartelinde (OPEC) Suudi Arabistan ile yaşadığı fiyat krizinin negatif etkileri ile -%5,5 oranında 

daralacağı öngörülmektedir. 
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Comtrade verilerine göre, Rusya 2019 yılında toplam 426 milyar dolarlık ihracat ve 247 milyar dolarlık 

ithalat gerçekleştirmiştir. En yakın ikili ticari ilişkilerini Çin, Almanya, Hollanda ve Belarus ile 

kurmuştur. En fazla ihracat yaptığı 5. ülke olan Türkiye, 2019 yılında Rusya’ya 4,1 milyar dolarlık 

ihracat yaparken, Rusya’dan 23,1 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. 2019 yılındaki 27,2 milyar dolarlık 

ticaret büyüklüğümüz ile Rusya, Almanya’dan sonraki en büyük ticari ortağımız ve en fazla ticaret açığı 

verdiğimiz ülkedir. 
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 TİCARİ CAZİBE FAKTÖRLERİ 

 

İş yapma kolaylığındaki durumu 4 / 5 

Lojistik performansı 2/ 5 

Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık) 3.35% 

Vizesiz Geçiş Yok 

Mal ithalatı 2020 231.66 Milyar $ 

Bir iş kurmak için gereken süre 10.1gün 

Enflasyon (yıllık) 4.47% 

Gayri safi yurtiçi hasıla 1.69 Trilyon $ 

GSYİH büyüme (yıllık) 1.34% 

Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar) 28.27Bin $ 

Mal ve hizmet ithalatı(% GSYİH) 20.76% 

Mal ihracatı 2020 337.10 Milyar $  

Mal ve hizmet ihracatı büyüme(yıllık) -2.34% 

Hava Taşımacılığı, navlun(milyon, ton-km) 6.62 Bin 

Konteynır Liman Trafiği(TEU:20 fit eşdeğer birim) 5.31 Milyon 

Tarımsal Katma Değer (% GSYİH) 3.45% 

Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH) 32.17% 

Hizmet Katma Değer (% GSYİH) 54.03% 

Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH) 28.31% 

Toplam Nüfus  144.37 Milyon 

Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH) 1.88 % 

Mal ticareti (% GSYİH) 39.68 % 

Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi) 64.74 

Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortalama teslim süresi 3.0 gün 

Teslim limanından alıcıya teslim süresi 5.0 gün 
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DIŞ TİCARET DESENİ 

ÜLKENİN İTHALATI 

 

ÜLKENİN İHRACATI 
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SEKTÖRLER FIRSATLAR 

Doğal kaynaklar bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan Rusya’nın sahip olduğu doğal 

kaynaklar Dünya Bankası hesaplarına göre yaklaşık 75 trilyon dolar (dünyanın yaklaşık bir yıllık toplam 

GSYH’si) değerindedir. Rusya, mineral yakıtlar, endüstriyel mineraller ve metaller üreten dünyanın en 

büyük madencilik endüstrisine sahiptir. Bununla beraber, alüminyum, arsenik, çimento, bakır, 

magnezyum, azot, paladyum, silikon ve vanadyumun dünyada lider üreticisidir. Üretime paralel olarak, 

ihracat gelirlerinin yarısından fazlasını mineral yakıtlar ve yağlar sektörü oluşturmaktadır ve doğal gaz 

ihracatında dünya lideri, petrol ihracatında ise dünyada ikinci sıradadır. Rusya ayrıca yüksek teknolojili 

askeri teçhizat tasarlayıp üretebilen büyük ve sofistike bir silah endüstrisine sahiptir. Çok sayıda ülkeye 

uçak, hava savunma sistemleri, gemi ve denizaltı ihraç etmektedir. 

Türkiye’nin Rusya’ya en çok ihracat yaptığı sektörler meyve ve kuruyemiş, makine ve mekanik parçalar, 

otomotiv, plastik ve plastik ürünleridir. Her biri son 5 yılda artış gösteren bu sektörler arasından en 

yüksek artışı yıllık ortalama %21 büyüme ile otomotiv sektörü göstermiştir. Ayrıca, Rusya ihracatımız 

genelinde sebze ve sabun haricinde tüm kategorilerde artış meydana gelmiştir. 

2019 yılında düzenlenen Türk-Rus Ekonomik Komisyonu’nda mevcut ikili ticaret potansiyelinin altında 

kalındığı gündeme gelmiş ve bu potansiyelin değerlendirilmesi için adımlar atma yönünde iki taraftan 

da pozitif yaklaşım sergilenmiştir. Rusya tüm dünyadan ev aletleri, inşaat malzemeleri, mobilya, hazır 

giyim ve ilaç ithal etmektedir. Türkiye ise tüm bu ürünleri dünyaya rekabetçi fiyatlarla ihraç etmektedir. 

Bu ürün gruplarında kurulacak ortaklıklar hem Türkiye ihracatı hem de Rusya’nın uygun fiyatlı ihtiyaç 

temini için faydalı olacaktır. Ek olarak, örme giyim eşyası, örülmemiş giyim eşyası, kumaşlar ve 

ayakkabılar kategorilerinin dördü de tekstil sektörünün ürünleri olan ve Rusya ihracatımızda ilk 10’da 

yer alan kategorilerdir. Bu nedenle, tekstil alanında kurulacak ortaklıkların Rusya ticaretimizi artırma 

hedefi için etkili olacaktır. 

Türkiye’nin Rusya’dan en fazla ithalat yaptığı sektörler mineral yakıtlar ve yağlar, demir çelik, hububat 

ve alüminyumdur. Her biri son 5 yılda artış gösteren bu sektörler arasından hububatlar yıllık ortalama 

%23 büyüme ile en yüksek artışı sergilemiştir. 
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TÜRKİYE’NİN RUSYA’YA İHRACAT POTANSİYELİNE GÖRE SEKTÖRLER 

 

 

Önemli bulgular 

Türkiye'den Rusya Federasyonu'na en büyük ihracat potansiyeline sahip ürünler, 

• Makine,  

• Elektrik,  

• Motorlu Araçlar & Parçaları ve 

• Konfeksiyondur.  

Değer bazında potansiyel ve fiili ihracat arasındaki en büyük mutlak farkı makine, elektrik gösteriyor 

ve 502,4 milyon dolar değerinde ek ihracat gerçekleştirecek alan bırakıyor. 
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ÜLKENİN İTHALAT POTANSİYELİNE GÖRE SEKTÖRLER 
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Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 380110 Suni grafit 

2 282010 Mangan dioksit  

3 291440 Keton- alkoller ve keten aldehitler  

4 292021 Dimetil fosfit 

5 271019 
Petrol yağları ve bitümlü minerallerden elde edilen yağlar; ağırlık %70 veya 
daha fazla petrol yağı veya bitümlü minerallerden yağ içeren yağlar (hafif yağlar 
ve preparatlar hariç, biyodizel içeren ham ve atık yağlar hariç) 

6 320619 Esası titandioksit olan pigment ve müstahzarlar titandioksit oranı<%80 

7 281820 Alüminyum oksit( suni korendon hariç) 

8 293410 Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir tiazol halkası olan bileşik  

9 293941 Efedrin ve tuzları  

10 340130 Cilt yıkamak için sıvı/krem; yüzey aktif organik ürünler(perakende) 
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Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 847720 Kauçuk/plastik için ekstrüzyon makineleri  

2 846241 Zımbalı kesme, taslak çıkarma makineleri- sayısal kontrollü  

3 840790 Diğer amaçlı pistonlu, içten yanmalı motorlar  

4 843050 Kendinden hareketli diğer makine ve cihazlar  

5 844316 Fleksografik baskı yapan makinalar  

6 845730 Çok istasyonlu transfer tezgahları  

7 842832 Sürekli hareketli kovalı tip elevatör ve konveyörler  

8 848291 Bilye, iğne ve makaraların aksamı  

9 848240 İğneli rulmanlar  

10 846130 Broş tezgahları  
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Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 080521 Mandarinler (Tanjerin ve Satsumalar dahil); taze veya kurutulmuş  

2 080610 Üzüm (taze) 

3 080550 Limon ve tatlı limon (taze/kurutulmuş) 

4 080930 Şeftali (nektarin dahil)(taze) 

5 070200 Domates (taze/soğutulmuş) 

6 080510 Portakal (taze/kurutulmuş) 

7 080929 Kiraz (taze) 

8 081090 Diğer meyveler (taze) 

9 080529 Vilking ve benzeri diğer turunçgil melezleri; taze veya kurutulmuş 

10 080540 Greyfurt ve pomelo (taze/kurutulmuş) 
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Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 722920 Siliko manganez çeliğinden(teller) 

2 820720 Metallerin çekilmesi, ekstrüzyonu için hadde ağzı-elmastan  

3 731512 Demir/çelikten diğer mafsal halkalı zincirler  

4 731450 Demir/çelikten metal depluvayye  

5 721090 
Demir/alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri(genişlik=>600 mm, diğer 
yöntemlerle kaplanmış) 

6 830790 Diğer adi metallerden eğilip bükülebilen borular  

7 732020 Demir/çelikten helezoni yaylar  

8 731511 Demir/çelikten makaralı zincirler  

9 830120 Nakil vasıtalarında kullanılan türden kilitler  

10 721012 
Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri(genişlik=>600 mm, 
kalayla kaplanmış, kalınlık <0,5 mm)  
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Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler  

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 550992 Sent. devamsız lif ipl; diğer, pamuk karışık(toptan) 

2 591132 Ağır keçe, mensucat- makine parçası;m2=>650 gr 

3 600541 Çözgü tipi örgülü diğer mensucat(suni liften) 

4 550969 Devamsız akrilik/modakrilik lif ipl- diğer, toptan  

5 520621 Pamuk ipliği (tek kat, penyeli, pamuk<%85, dtex=>714.29; toptan) 

6 520613 Pamuk ipliği (tek kat, penyesiz, pamuk<% 85, 192.31<= dtex<232.56;toptan) 

7 600121 Örme veya kroşe tüylü mensucat( pamuktan, bukleli) 

8 520632 Pamuk ipliği (röt/kab, penyelenmiş, pa<%85, 232.56 =<dtex<714.29;toptan) 

9 600122 Örme veya kroşe tüylü mensucat (sentetik/suni liften, bukleli) 

10 600624 Pamuktan diğer örme veya kroşe mensucat; baskılı  
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Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler  

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 853290 Kondansatörlerin aksam, parçaları 

2 851180 İçten yanmalı motorlarda kullanılan diğer tertibat, cihazlar 

3 851290 Motorlu araçların işaret cihazlarının aksam, parça 

4 910511 Çalar saatler; elektrikle çalışan  

5 901720 Resim, çizim, hesap yapmaya mahsus aletler  

6 851110 Ateşleme bujileri  

7 851140 Marş motorları 

8 851240 Cam siliciler, buzlanma/buğulanmayı önleyici tertibat 

9 851190 İçten yanmalı motorların elektrikli hareket tertibat aksamı  

10 903290 Otomatik kontrol ve ayar alet ve cihazların aksam- parçası  
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Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler  

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 611693 Eldiven(tek parmaklı/parmaksız); sentetik liflerden(örme veya kroşe) 

2 610722 
Erkek/erkek çocuk için gece gömlekleri ve pijamalar; sentetik ve suni liflerden 
(örme veya kroşe) 

3 611691 
Eldiven(tek parmaklı/parmaksız); yün/ince hayvan kıllarından(örme veya 
kroşe) 

4 620292 Kadın/kız çocuk için anorak/rüzgarlık vb; pamuktan 

5 620211 Kadın/kız çocuk için palto, kaban vb. giysi; yün/ince kıldan  

6 621210 Sütyenler  

7 620293 Kadın/kız çocuk için anorak/rüzgarlık vb; sentetik ve suni liften  

8 620291 Kadın/kız çocuk için anorak/rüzgarlık vb; yün/ince kıldan  

9 620193 Erkek/erkek çocuk için anorak, rüzgarlık benzeri; sentetik ve suni liften   

10 611300 Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış, mensucattan giyim eşyası(örme veya kroşe) 
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Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler  

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 391590 Diğer plastiklerden döküntü kalıntı ve hurdalar 

2 960350 Makinelerin, cihaz ve taşıtların aksamını oluşturan diğer fırçalar  

3 390461 Politetrafloretilen (ptfe)(ilk şekilde) 

4 390799 Diğer poliesterler; doymuş, ilk şekilde  

5 400129 Diğer şekillerde tabii kauçuk  

6 390730 Epoksi reçineler (ilk şekilde) 

7 391190 Polisülfürler, polisülfonlar vb(ilk şekilde) 

8 390690 Diğer akrilik polimerler(ilk şekilde) 

9 390190 Diğer etilen polimerleri(ilk şekilde) 

10 391722 Tüpler, borular, hortumlar(sert) propilen polimerlerinden  
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Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler  

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 481320 Sigara kağıdı(genişlik: <5 cm); rulo halinde olanlar  

2 961900 Hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya  

3 481141 Kağıt/karton, selüloz vatka, selüloz liften tabakalar; kendinden yapışkan olanlar 

4 440831 
Koyu& açık kırmızı meranti, meranti bakau kaplamalık, kontraplak için yaprak; 
kalın>6 mm. 

5 450410 Aglomere mantardan küp, blok, levha, yaprak vs. 

6 480700 Yapıştırma ile elde edilen kağıt/karton(rulo/tabaka halinde) 

7 440395 Huş Ağacı(Betula spp.); herhangi bir enine kesiti 15mm veya daha fazla olanlar  

8 450200 Tabii mantar(işlenmiş) 

9 440111 
Yakmaya mahsus iğne yapraklı ağaçlar; kütük, odun, çalı-çırpı demetleri halinde 
veya benzeri şekillerde  

10 480990 Diğer kopya veya transfer kağıtları  
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Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler  

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 230310 Nişastacılık artıkları vb. artıklar  

2 150120 Domuz yağı(Eritilmiş domuz yağı(lard) hariç) 

3 160417 Yılan balıkları; bütün veya parça halinde, hazır veya konserve edilmiş 

4 240319 İçilen sigara, pipo ve diğer tütünler(Nargile tütünleri hariç)  

5 240130 Tütün döküntüleri 

6 180310 Kakao hamuru; yağı alınmamış  

7 180400 Kakao yağı 

8 150110 Eritilmiş domuz yağı(lard) 

9 170250 Kimyaca saf fruktoz  

10 151190 Palm yağı ve fraksiyonları; diğer  
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Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler  

S.NO GTİP  AÇIKLAMA 

1 870130 Traktör; paletli 

2 870390 İnsan taşımaya mahsus diğer taşıtlar  

3 870830 Kara taşıtları için fren ve servo- frenler vb. aksam, parçaları  

4 860630 Kendinden boşaltma tertibatlı vagonlar  

5 870323 
Araçlar; sadece kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorla, silindir 
kapasitesi 1500cc’ten fazla 3000cc’den az  

6 870893 Kara taşıtları için debriyajlar vb. aksam, parçaları  

7 890130 Suda işleyen frigorifik taşıtlar(8901.20 alt pozisyonundakiler hariç )  

8 870840 Kara taşıtları için vites kutuları ve aksam, parçaları  

9 871631 Tanker römork ve yarı römorklar  

10 871640 Diğer römorklar ve yarı römorklar  
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Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler  

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 251620 Gre  

2 251830 Dolomit(katranlı dolomit dahil) aglomere   

3 251120 Tabii baryum karbonat 

4 251741 Mermerin granül, parçacık ve tozları 

5 252620 Tabii steatit(sabun taşı) ve talk; ezilmiş/toz haline getirilmiş  

6 253090 Tarifenin başka yerinde yer almayan mineral maddeler  

7 252100 Kastin; kireç taşı ve diğer kireçli taşlar(kireç, çimento imalinde kullanılan) 

8 261610 Gümüş cevherleri ve konsantreleri 

9 261390 Molibden cevherleri ve konsantreleri; diğer  

10 250830 Ateş kili 
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Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler  

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 411510 Deri ve kösele esaslı terkip ile elde edilen levha, yaprak, şerit deri & kösele  

2 430211 Mink(vizon) kürkü; dabaklanmış, aprelenmiş(bütün halinde) 

3 640399 Ayakkabı; yüzü deriden, diğer  

4 640391 Ayakkabı; bileği kapatan diğer yüzü deriden ayakkabı  

5 430160 Tilki kürkü(bütün halinde) postu;ham   

6 430110 Mink(bütün halinde)-ham 

7 640419 Tabanı kauçuk/plastik, yüzü dokuma maddesi diğer ayakkabı 

8 640690 Ayakkabı için diğer aksam 

9 420232 
Cepte veya el çantasında taşınan eşya; dış yüzleri plastikten mamul madde 
yapraklarından/dokumaya elverişli maddelerden  

10 640220 Ayakkabı; yüzündeki kayışları tabandan delik geçirilmesi şeklinde  
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Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler  

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 732290 Demir/çelik sıcak hava jeneratör, distribütörleri aksam- parça. 

2 841931 Tarım ürünleri için kurutucular 

3 840410 Buhar kazanları için yardımcı cihazlar 

4 840310 Merkezi ısıtma kazanları  

5 841939 Diğer kurutucular 

6 732219 Demir/çelikten radyatör aksam ve parçaları 

7 841381 Diğer pompalar  

8 848140 Emniyet/bırakma valfları 

9 840390 Merkezi ısıtma kazanlarının aksam-parçaları 

10 903220 Manostatlar (basınç kontrol cihazları) 
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Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler  

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 700320 Takviye edilmiş(telli) levha ve yapraklar  

2 681299 Amyant ve amyant karışımlarından diğer eşya 

3 701400 Sinyalizasyon camı, camdan optik elemanlar(7015’dakiler hariç) 

4 681381 Amyant içermeyen fren balataları ve yastıkları 

5 701951 Diğer dokunmuş mensucat; eni=< 30cm; cam liflerinden  

6 700910 Taşıtlar için dikiz aynaları 

7 690320 Ateşe dayanıklı diğer seramik eşya(alümin/silis karışım oranı=>%50) 

8 690600 Seramikten borular, oluklar ve boru bağlantı parçaları 

9 701020 Camdan tıpa, kapak vb. kapama tertibatı 

10 680422 Aglomere diğer aşındırıcılardan, seramikten değirmen taşı vb.  
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Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler  

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 940390 Diğer mobilyalara ait aksam, parçalar 

2 940540 Diğer elektrik lambaları, aydınlatma cihazları  

3 940370 Plastik maddelerden diğer mobilyalar  

4 940490 Şilte, yorgan, yastık, puf, diz-ayak örtüleri, minderler vb. 

5 940161 
Ahşap iskeletli oturmaya mahsus içleri doldurulmuş, kaplanmış diğer 
mobilyalar  

6 940360 Diğer ahşap mobilyalar  

7 940350 Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar  

8 940510 Avizeler; duvar, tavan için aydınlatma cihazları 

9 940190 Oturmaya mahsus mobilyaların aksam, parçaları  

10 940320 Diğer metal mobilyalar  
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Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler  

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 880212 Helikopter( boş haldeki ağırlıkları > 2000kg)  

2 840729 Deniz taşıtlarının kıvılcım ateşlemeli diğer motorları  

3 841111 Turbojetler- itici gücü<=25 kN(türboreaktörler) 

4 930390 Diğer ateşli silahlar  

5 930400 Diğer silahlar(yaylı, havalı/gazlı tüfek ve tabancalar, cop vb) 

6 840721 Deniz taşıtları için kıvılcım ateşlemeli motorlar- dıştan takmalı  

7 930621 Av tüfeği için fişekler  

8 852692 Uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz cihazları  

9 930330 Diğer spor, av/hedef tüfekleri   

10 890690 Kurtarma gemileri 
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Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler  

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 570220 Yer kaplaması; koko lifinden( tufte veya floke edilmemiş) 

2 570242 
Halılar ve diğer yer kaplamaları; sent./ suni dokumaya elverişli maddelerden, 
hav yapısında, hazır eşya halinde olan  

3 570249 Yer kaplamaları(havlı, hazır eşya, tufte/floke edilmemiş) 

4 570330 Suni/sentetik tufte halı(yer kaplamaları) 

5 570390 Halı ve yer kaplaması(dokunabilir diğer maddeden) 

6 570500 Diğer halı ve yer kaplamaları(dokumaya elverişli diğer maddelerden) 

7 570299 Yer kaplaması(diğer maddelerden) 

8 580500 Duvar halısı; el dokuması/iğne işlemesi 

9 570292 Yer kaplaması( sentetik/suni maddeden, havsız, hazır eşya, tuftesiz/flokesiz) 

10 570310 Halı ve yer kaplaması(yün/ince kıldan tufte edilmiş) 
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Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler  

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 710420 Diğer sentetik vb kıymetli eşyalar(işlememiş/basit kesilmiş/kabaca yontulmuş) 

2 710410 Piezo- elektrik kuvarsları 

3 711039 Rodyum(diğer) 

4 711031 Rodyum(işlenmemiş/pudra halinde olanlar) 

5 711049 İridyum, osmiyum ve rutenyum(diğer) 

6 710121 Kültür incileri(işlenmemiş olanlar) 

7 710229 Diğer elmaslar(sanayide kullanılan) 

8 711790 Diğer taklit mücevherci eşyası 

9 711319 Diğer kıymetli metal- kaplamalarından mücevherci eşyası 

10 711019 Platin(diğer) 
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STRATEJİK PAZARA GİRİŞ KRİTERLERİ 

Anlaşmalar ve Vergiler 

Rusya Federasyonu, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GSP) çerçevesinde Türkiye’nin de dâhil olduğu 

ülkelerden yapılan ithalatta bazı ürünlerin gümrük vergilerinde %25 oranında indirim 

uygulanmaktadır. Ancak Rusya, ithalatta uyguladığı GSP sistemine dâhil madde gruplarında azaltmaya 

gitmiştir. Bu uygulama ile ülkemizin belli başlı ihraç ürünlerinden tekstil, deri eşya, şekerleme 

mamulleri, makarna, temizlik maddeleri, bisküviler liste dışında kalmıştır. 

Türkiye’ye uygulanan GSP sistemi ile ilgili Dünya Ticaret Örgütü internet sitesinden detaylı bilgi almak 

için internet sitesine bakabilirsiniz. 

Rusya’da Katma Değer Vergisi standart oranı 2019 yılının başında uygulamaya giren yeni yasa ile 

%18’den %20’ye yükseltilmiştir. Temel gıda maddeleri, ilaçlar, çocuk ürünleri ve kitaplar için %10’luk 

indirimli oran ve e-hizmetler için %16,67’lik oran uygulanmaktadır. 

Standartlar ve Kurallar 

Rusya’ya ihraç edilecek tüm ürünler için gümrük kargo beyannamesi doldurulması zorunludur. Bu 

süreci kolaylaştırmak için belgelerin beyan edilmesi internet ortamına taşınmıştır. Rusya’nın Federal 

Gümrük Servisi internet sitesine ulaşabilirsiniz. 

Rusya, çoğunluğu Avrasya Ekonomik Birliği standartlarından ve 45’i ülkeye özel standartlardan oluşan 

karma bir standart sistemine sahiptir. Bu sistem, sertifikasyon için temel olarak ürün testlerine 

dayanmaktadır. AB veya ABD ile bir ortaklık anlaşması olmadığından AB'nin CE işareti veya ABD’nin 

Gıda ve İlaç İdaresi sertifikaları gibi uluslararası kabul görmüş sertifikaları tanımamaktadır. 

Rusya’da standartlardan sorumlu otorite olan Rosstandart internet sitesine ulaşabilirsiniz. 

Diğer ülkelerin standartlarının ülkeye uyumundan sorumlu Federal Akreditasyon Servisi internet 

sitesine ulaşabilirsiniz. 

Paketleme ve Etiketleme 

Ürünlerin paketlemesi ve etiketlenmesi Rusça dilinde ve Rusya’da kullanılan alfabe olan Kiril alfabesi 

kullanılarak yapılmalıdır ya da kullanılan ortak dil ile beraber çeviri içermelidir. Ayrıca, ürün fiyatları 

Rus rublesi cinsinden de belirtilmelidir. Etnik azınlıkların kullandıkları dillerin çevirisinin eklenmesi 

tercihe bağlı olmakla beraber faydalı olacaktır. 

Gıda maddelerinin etiketlenmesinde ağırlık veya hacim, ürün bileşenleri, besin değerleri, saklama ve 

kullanım koşulları, son kullanma tarihi, ürün tipi, üreticinin yasal adresi, gıda içeriği, herhangi bir 

kısıtlama hakkında uyarı bilgileri ve yan etkilerin yazılması gereklidir. 

Gıda dışı ürünlerin etiketlenmesinde ise ürün özellikleri, kullanım talimatları, menşe ülkesi ve üreticinin 

adı, ürünün etkili ve güvenli kullanımı için ana özelliklerin yazılması yeterli olacaktır. 

Pazara Giriş Yolu 

Acenteler ve Distribütörler: Yerel acenteler veya distribütörler kullanmak, Rusçanın işletmelerin ana 

dili olması ve Rus tüccarların yabancı firmaların ülkede temsilcilik veya deposunun olup olmadığı 

hususuna ağırlık vermesi nedeniyle tercih sebebidir. Rusya’nın dünyanın en büyük coğrafyası olması 

nedeniyle çok sayıda acente veya distribütörle bağlantı kurulması faydalı olacaktır. 
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Doğrudan Satış: Rusya ile coğrafi yakınlığımız avantaj sağlasa da gümrük anlaşmamız olmadığı için 

karlılığın, dönemsel olarak yaşanan gümrük kapısı krizleri ile riskli olduğu bir seçenektir. Buna ek 

olarak, küçük çaptaki Rus tüccarlar bu yolla yapılan satışlar için çekimser davranabilmektedir. Öte 

yandan, Rusya’da bulunan 500’ün üzerindeki Türk sermayeli firmanın yaklaşık 150 tanesi inşaat 

alanında faaliyet göstermektedir. Hem inşaat alanında hem de diğer alanlarda kurulacak fabrikaların 

inşasında Türk firmalar ile işbirliği fırsatları bulunmaktadır. 

E-ticaret: 2019’un ilk yarısında %26’lık kayda değer büyüme gösteren Rusya e-ticareti dünyada 16. 

büyük pazar konumundadır. Diğer seçeneklere göre daha uygun fiyatlı ürünlerin Rusya’ya ulaşımı 

açısından daha ulaşılabilir bir kanaldır.  

İş Kültürü 

Rusya, 11 zaman dilimi kullanan bir ülke olduğundan, iş görüşmelerinde saat belirlerken bölgeler arası 

saat farklılıklarına dikkat edilmesi önemlidir. Rusya ile kurulacak ticari bağlantıların yapılmasında 

kişisel görüş, intibalar önemli yer tutmaktadır. Bu nedenle, alanında tecrübeli çalışanların görüşmeler 

için seçilmesi faydalı olacaktır. Rusya Federasyonu’nda ticari faaliyette bulunmak için Ticaret ve Sanayi 

Odalarına kayıt mecburiyeti olmadığından firma güvenilirliği konusunda da büyük firmalar hariç kişisel 

görüşler önemlidir. 

Rusya’da ticari ve mali mevzuatın karmaşık olması nedeniyle problemlerle karşılaşılacağı dikkate 

alınarak, gerekli konularda danışmanlık hizmeti alınmalıdır. Ayrıca, ülke koşullarına hakim, Rusça-

Türkçe çeviri yapan tercüman veya yerel personel kullanılması ticaret ilişkileri geliştirirken faydalı 

olacaktır. 

Ödeme Koşulları 

Ticari kontratlarda anlaşmazlıkların çözüm yolu belirtilmelidir. Ancak, ticari ilişkilerin anlaşmazlıkla 

sonuçlanması ve yabancı firmanın mahkeme kararı ile haklı bulunması durumunda bile uygulamada 

takip hukukunun etkin olmaması nedeniyle alacakların tahsili mümkün olmayabilmektedir. Bu nedenle, 

mal bedelini garanti altına alacak ödeme sistemlerine Rusya ile yapılacak dış ticarette ağırlık 

verilmelidir. 

İKİLİ ANLAŞMALAR 

 

ÜLKEDEKİ TEKNİK ENGELLER 

Ülkedeki Yetkili Kurum ve Kuruluşlar ile İlgili İletişim Bilgileri 

Rosakreditasyon-Federal Akreditasyon Servisi: http://fsa.gov.ru/  

Federal Akreditasyon Servisi (Rosakreditasyon), Federal Yürütme Organı olarak akreditasyona ilişkin 

olan federal kurumdur. Rusya Federasyonu Ekonomik Kalkınma Bakanlığına bağlıdır. 

Faaliyet alanı: 

- Ortak ulusal akreditasyon sisteminin oluşturulması; 

- Akredite olan kurumların faaliyetlerinin kontrol edilmesi; 

http://fsa.gov.ru/
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Rosstandart-Teknik Düzenleme Ajansı 

Federal teknik düzenleme ajansı Federal Yürütme Organı olarak Rusya Federasyonu Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığına bağlıdır. Devlet mülkiyeti yönetimi, teknik düzenleme ve metroloji alanında görevini 

sağlamaktadır. Aynı zamanda, Rostandart, RF Hükümeti tarafından alınan teknik düzenlemeler ve 

ulusal standartların zorunlu koşulların uymasına ilişkin kontrolü sağlamaktadır.  

Rospotrebnadzor-Rusya İnsan Refahı ve Tüketici Haklarının Korunması Federal Servisi: 

http://rospotrebnadzor.ru/  

İnsan refahı ve tüketici haklarının korunması alanında faaliyet gösteren federal kurumdur. Faaliyet 

alanları arasında epidemiyolojik kontrolü, sıhhi kontrolü ve tüketicilerin haklarının korunması yer 

almaktadır. Rospotrebnadzor doğrudan RF Hükümetine bağlıdır. 

(http://www.rospotrebnadzor.ru/feedback/esia/) 

Avrasya Gümrük Birliği 

Gümrük Birliği, Avrasya Ekonomik Birliği çerçevesinde devletler arası bir anlaşmadır. Gümrük Birliği, 

üye ülkeler için karşılıklı ticaret sırasında gümrük vergi ve benzer ödemelerin kaldırılmasını 

içermektedir. Aynı zamanda, Gümrük Birliğinde, kalite değerlendirme yöntemleri ve sertifikalama 

ortaktır ve ticaretin bazı alanlarında ortak veri tabanı oluşturulmaktadır. Gümrük Birliğine üye olan 

ülkelerde, gümrüklemeye, ihraç ve ithal edilen ürünlere ilişkin ortak yaklaşım kullanılmaktadır. 

Ülkedeki İlgili Mevzuat ve Mevzuata Ulaşılabilecek İnternet Adresleri 

STANDARTLAR ve TEKNİK DÜZENLEMELER – ROSSTANDART 

RF Standardizasyon ve Metroloji Federal Servisi: www.gost.ru  

Uygunluk Sertifikası (EAC) Uygunluk Deklarasyonu 

Teknik düzenlemesine (reglament) uygunluk belgesi 

Teknik düzenlemeler, standardizasyon, Metroloji ve uygunluk değerlendirmesi alanlarında danışma ve 

işbirliği mekanizması tesis edilmesine dair protokolün imzalanması sözkonusu (KEK protokolü) 

ÜRÜN GÜVENLİĞİ ROSPOTREBNADZOR 

(Piyasa gözetim denetimi) (Tüketici hakları koruma federal servisi) 

(http://rospotrebnadzor.ru) 

Devlet Kaydı sertifikasyonu (Hijyen 

Sertifikası) Tüketim ve gıda malları http://www.tsouz.ru/KTS/KTS17/Pages/R_299.aspx  

ÜRÜN GÜVENLİĞİ - (Bitkisel ürünler) ROSSELHOZNADZOR 

RF Veterinerlik ve Bitki Karantina federal servisi: www.fsvps.ru  

Bitki Karantina sertifikası Bitkisel ürünler 

İlgili mevzuat: http://www.tks.ru/news/law/2010/07/01/0002 

http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/class/7  

2005-2015 yılları : Protokoller ve mutabakat zabıtları 

ÜRÜN GÜVENLİĞİ - (Hayvansal ürünler) ROSSELHOZNADZOR 

http://rospotrebnadzor.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/feedback/esia/
http://www.gost.ru/
http://rospotrebnadzor.ru/
http://www.tsouz.ru/KTS/KTS17/Pages/R_299.aspx
http://www.fsvps.ru/
http://www.tks.ru/news/law/2010/07/01/0002
http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/class/7
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RF Veterinerlik ve Bitki Karantina federal servisi 

Veterinerlik Sertifikası Hayvansal ürünler  

İlgili mevzuat: http://www.alta.ru/show_orders.php?actbn=view&filename=10sr0317  

http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/class/3  

2005-2015 yılları : Protokoller ve mutabakat zabıtları 

İTHALAT DENETİMİ  

RF Federal Gümrük Servisi: www.customs.ru  

http://customs.consultant.ru  

http://www.eurasiancommission.org/ru  

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/nontariff/Pages/ed-perechen_title.aspx  

www.alta.ru  

www.tks.ru  

KOTALAR VE LİSANSLAR  

RF Ekonomi Kalkınma Bakanlığı 

İthalatta uygulanan kotalar, Lisanslar Kırmızı ve beyaz et kotaları, alkol, silah, uyuşturucu vb. 

: www.economy.gov.ru  

İTHALAT DENETİMİ - (Radyasyon)   

RF Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Radyasyon Belgesi, eski araba utilizasyon Metaller, otomobiller vs.: www.minpromtorg.gov.ru  

İTHALAT DENETİMİ - (İlaçlar, Sağlık sektöründe kullanılan ekipman) Roszdravnadzor 

Federal Sağlık Denetim Kurumu: http://www.roszdravnadzor.ru  

Sağlık alanında Uygunluk belgesi (Sağlık sektöründe kullanılan ilaçlar, ekipman) Liste: 

http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/c3828af4e

96a256944257d550023a643/$FILE/inf_o_prod_ob_pod_soot_forma_ob_sert.pdf  

PATENTLERE TABİ MALLAR – ROSPATENT 

Patent Patenti Mallar  

İlgili mevzuat: http://www.alta.ru/register/ 

AKREDİTASYON – ROSAKREDİTATSIYA 

RF Akreditasyon Federal Servisi: http://fsa.gov.ru 

AKREDİTASYON 

Tüzel kişi faaliyetleri ile ilgili yetkiler ile ilgili mevzuat 

İHRACAT/İTHALAT DENETİMİ - (Askeri malzemeler) 

FSVTS Rossiyi: http://www.fsvts.gov.ru 

İzin belgesi 

http://www.alta.ru/show_orders.php?actbn=view&filename=10sr0317
http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/class/3
http://www.customs.ru/
http://customs.consultant.ru/
http://www.eurasiancommission.org/ru
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/nontariff/Pages/ed-perechen_title.aspx
http://www.alta.ru/
http://www.tks.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.minpromtorg.gov.ru/
http://www.roszdravnadzor.ru/
http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/c3828af4e96a256944257d550023a643/$FILE/inf_o_prod_ob_pod_soot_forma_ob_sert.pdf
http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/c3828af4e96a256944257d550023a643/$FILE/inf_o_prod_ob_pod_soot_forma_ob_sert.pdf
http://www.alta.ru/register/
http://fsa.gov.ru/
http://www.fsvts.gov.ru/
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Askeri malzeme ithalatı/ihracatı  

İlgili mevzuat: http://www.fsvts.gov.ru/map/4C1DFEE2E00D0AF543257B0F0060862F.html 

Rosstandart: Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı Federal Teknik Düzenleme ve Metroloji Ajansı 

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler 

Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar 

Rosstandart tarafından tespit edilen zorunlu uygunluk sertifikalarının listesine internet sitesinden 

ulaşılabilmektedir. 

Rusya’da ürün sertifikalaması, ürünün kalitesinin onaylanmasının resmi şekillerinden biridir. Ürün 

sertifikalama prosedürü, yaygın olarak izin verilen belgeler olan uygunluk sertifikası ve uygunluk 

beyanı gibi belgeleri kapsamaktadır. Rusya’da en fazla talep edilen/kullanılan sertifikalar/belgeler 

aşağıda yer almaktadır: 

- GOST R (ГОСТ Р) Uygunluk Sertifikası 

- Gümrük Birliği Uygunluk Sertifikası 

- GOST R (ГОСТ Р) Uygunluk Beyanı 

- Gümrük Birliği Uygunluk Beyanı 

- Devlet Kaydı Belgesi 

- Yangın Emniyeti Belgesi 

Uygunluk onayı, ürünlerin yasal ve tüketici karakteristikleri gereksinimlerine uygun olduğunu 

onaylamak için tasarlanmıştır. Rusya’da uygunluk onayı Rus ulusal düzenlemelerine ve Avrasya 

Ekonomik Birliği (AEB) mevzuatına dayanmaktadır. Uygunluk beyanı ve uygunluk sertifikası, eşit 

hukuki güce sahip olup tüm Rusya’da geçerlidir. Uygunluk onayı, Gümrük Birliği üyesi olan Rusya’da 

gönüllü ve zorunlu olabilmektedir. 

Zorunlu Belgelenmeye Tabi Ürünler 

Herhangi bir ürün için ne tür sertifikanın düzenlenmesi gerektiğini öğrenmek için GOST R (ГОСТ Р) 

sisteminde zorunlu sertifikalanmaya tabi olan ürün listesinin, GOST R (ГОСТ Р) sisteminde uygunluk 

beyanına tabi olan ürün listesinin, Gümrük Birliği teknik koşulları, Rusya’da zorunlu sertifikalanmaya 

tabi olan ürün listesinin, Rusya’da uygunluk beyanına tabi olan ürün listesinin veya devlet kaydına tabi 

olan ürün listesinin incelenmesi gerekmektedir. Ürün sertifikalama farklı süreçleri olan gönüllü ve 

zorunlu sertifikalama olmak üzere iki temel sistemden oluşmaktadır. 

Zorunlu Koşulları Belirleyen Düzenleyici Belgeleri Göstermesi İle Beraber Zorunlu Sertifikalama 

Formunda Uygunluk Onayına Tabi Olan Ürünler Hakkında Bilgiler internet sitesinde yer almaktadır. 

 Diğer Ülke Belgelerinin Kabulü 

Kazakistan ve Beyaz Rusya makamlarınca verilen uygunluk belgeleri de tüm Avrasya Gümrük Birliği 

üyesi ülkelerde geçerli sayılmaktadır. 

Ülkede Ürün Güvenliği Denetimleri 

Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar 

Rusya Federasyonu’nda ürünlerin güvenliğinin tespiti amacıyla İthalat denetimi ve piyasa gözetimi ve 

denetimi kullanılmaktadır.   

http://www.fsvts.gov.ru/map/4C1DFEE2E00D0AF543257B0F0060862F.html
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İthalat Denetimi 

RF Federal Gümrük servisi 

Gümrük Kontrol Yoğunluğu: RF’de gümrük kontrollerinin yoğunluğu ile ilgili bilgiler ve konuya ilişkin 

ayrıntılı mevzuat açıklanmamaktadır. Ancak gümrükte “riskli mallar listeleri” ve “risk unsurları” 

şeklinde “hizmete özel” mevzuat kapsamında ürünler genellikle %80-%100 gümrük kontrolüne tabi 

olmaktadır. Ayrıca gümrük mercileri belirli mallar için emsal kıymet (referans fiyatları) 

uygulamaktadır. 

RF gümrüklerinde, fiziki kontrol dünya ülkelerinin ortalamasının üzerindedir. Bu tarz kontroller, siyasi 

manevra olarak da kullanılabilmektedir. Bu husus, Türkiye-Rusya arasında çıkan kriz sırasında tecrübe 

edilmiş ve Türk ürünlerine %100 fiziki kontrol uygulanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    

Sayfa 35 | 38 

ETKİNLİKLER 

FUAR ADI TARİH SEKTÖR HEDEF ÜLKE 
DESTEĞE 

ESAS TUTAR 

Agros Expo 
2021-01-27 
2021-01-29 

Tarım ve 
Hayvancılık 

Rusya 
Moskova 

1.756,00 TL 

Dairy Tech 
2021-01-26 
2021-01-29 

Tarım ve 
Hayvancılık 

Rusya 
Moskova 

2.218,00 TL 

Aquatherm Moscow 
2021-02-02 
2021-05-02 

İklimlendirme  
Rusya 
Moskova 

3.104,00 TL 

55.Textillegprom 
2021-02-16 
2021-02-19 

Tekstil, Halı ve Ev 
Tekstili 

Rusya 
Moskova 

3.337,00 TL 

CPM 2021/1 
2021-02-22 
2021-02-25 

Hazır Giyim 
Rusya 
Moskova 

2.783,00 TL 

Child And Junior Fashion 2021/1 
2021-02-22 
2021-02-25 

Deri, Ayakkabı, 
Saraciye 

Rusya 
Moskova 

2.475,00 TL 

Child And Junior Fashion 2021/1 
2021-02-22 
2021-02-25 

Hazır Giyim 
Rusya 
Moskova 

2.475,00 TL 

Izmaylova Ayakkabı Fuarı 
2021-02-15 
2021-03-06 

Deri, Ayakkabı, 
Saraciye 

Rusya 
Moskova 

565,00 TL 

Yugbuild 2021 
2021-02-24 
2021-02-27 

Madencilik ve 
Doğal Taşlar 

Rusya 
Krasnodar 

1.781,00 TL 

Textıle Salon 
2021-03-22 
2021-03-23 

Tekstil, Halı ve Ev 
Tekstili 

Rusya 
Moskova 

1.469,00 TL 

Shoe Star Far East 
2021-03-19 
2021-03-21 

Deri, Ayakkabı, 
Saraciye 

Rusya 
Habarovsk 

469,00 TL 

Shoe Star Irkutsk 
2021-03-15 
2021-03-16 

Deri, Ayakkabı, 
Saraciye 

Rusya 
Irkutsk 

469,00 TL 

Shoe Star Siberia 
2021-03-10 
2021-03-12 

Deri, Ayakkabı, 
Saraciye 

Rusya 
Novosibirsk 

469,00 TL 

Shoe Star Ural 
2021-03-06 
2021-03-08 

Deri, Ayakkabı, 
Saraciye 

Rusya 
Yekaterinburg 

469,00 TL 

Modern Bakery Moscow  
2021-03-23 
2021-03-26 

Makine 
Rusya 
Moskova 

3.024,00 TL 

Mosbuild Uluslararası Yapı ve İç 
Dekorasyon Fuarı 

2021-03-30 
2021-04-02 

Madencilik ve 
Doğal Taşlar 

Rusya 
Moskova 

4.146,00 TL 

Mosshoes 2021 
2021-03-16 
2021-03-19 

Deri, Ayakkabı, 
Saraciye 

Rusya 
Moskova 

1.115,00 TL 

PolyurethaneX 
2021-03-30 
2021-04-01 

Plastik ve Kauçuk 
Rusya 
Moskova 

2.054,00 TL 

37. Wedding Fashion Moscow  
2021-03-11 
2021-03-13 

Deri, Ayakkabı, 
Saraciye 

Rusya 
Moskova 

3.206,00 TL 

37. Wedding Fashion Moscow  
2021-03-11 
2021-03-13 

Hazır Giyim 
Rusya 
Moskova 

3.206,00 TL 

Household 2021 
2021-03-23 
2021-03-25 

Toprak, Cam ve 
Seramik 

Rusya 
Moskova 

1.706,00 TL 

Interfabrıc 
2021-03-01 
2021-03-03 

Tekstil, Halı ve Ev 
Tekstili 

Rusya 
Moskova 

2.016,00 TL 
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CABEX 
2021-03-16 
2021-03-18 

Elektrik 
Elektronik 

Rusya 
Moskova 

2.864,00 TL 

Mosbuild Uluslararası Yapı ve İç 
dekorasyon Fuarı 

2021-03-30 
2021-04-02 

Toprak, Cam ve 
Seramik 

Rusya 
Moskova 

4.146,00 TL 

Euro Shoes Premier Collection 
2021-03-01 
2021-03-04 

Deri, Ayakkabı, 
Saraciye 

Rusya 
Moskova 

1.561,00 TL 

Bauma Ctt 2021 
2021-05-25 
2021-05-28 

Mücevherat ve 
Kıymetli Taşlar 

Rusya 
Moskova 

3.173,00 TL 

Bauma Ctt 2021 
2021-05-25 
2021-05-28 

Madencilik ve 
Doğal Taşlar 

Rusya 
Moskova 

3.173,00 TL 

Rosupack 2021 
2021-06-15 
2021-06-18 

Plastik ve Kauçuk 
Rusya 
Moskova 

3.038,00 TL 

24.Le Show Moscow Int. Winter 
Fashion Trade  

2021-06-08 
2021-06-10 

Hazır Giyim 
Rusya 
Moskova 

3.237,00 TL 

Elektro 2021 
2021-07-06 
2021-10-06 

Elektrik 
Elektronik 

Rusya 
Moskova 

2.583,00 TL 

Prodexpo 2021 
2021-12-04 
2021-04-16 

İşlenmiş Tarım 
Ürünleri 

Rusya 
Moskova 

4.819,00 TL 
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TİCARET MÜŞAVİRLİKLERİMİZ VE ATAŞELİKLERİMİZ
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