
Sayın…….,  
 
Talebinizle ilgili Rusya firma bilgileri ilişikte yer almaktadır. Ayrıca, talep yazınız Rusya’da 
faaliyette bulunan Türk firmalarına da iletilmiş ve söz konusu firmaların listesi de sektör ayrımı 
yapılmaksızın ilişikte gönderilmektedir.  
 
Rus firmalarının ithal- ihraç- işbirliği talepleri, Merkez teşkilatımız olan T.C. EKONOMİ 
BAKANLIĞI’nın http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresinde 
yayımlanmaktadir. İhracatçı Birliği Sicil No ve Vergi Numarasi ile soz konusu siteye girip 
sektörünüzdeki ithal taleplerini takip edebilirsiniz.  
 
Öte yandan, ihracat çalışmalarınızda faydalı olabileceği düşünülen bazı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır. 
 
Malumları olduğu üzere, son yıllarda iletişim teknolojisinde meydana gelen  
hızlı ilerleme sonucunda firmalar arasındaki ticari ilişkiler daha da kolaylaşmıştır. 
 
Bu çerçevede, Ekonomi Bakanlığı tarafından oluşturulan http://www.musavirlikler.gov.tr 
adresinde yer alan “Firma Başvuru Formu”nu doldurmak suretiyle, olası ithalatçı firma 
talepleriyle eşleşme imkanı elde edilebilir. 
 
Web sitesinin diğer bölümlerinden ticari ve ekonomik gelişmeler, istatistikler, mevzuat, iş ve 
yatırım yöntemleri hakkındaki bilgilere veya bilgi sağlayan kaynaklara ulaşabilirsiniz. 
“Müşavirlik Raporları” bölümünde ise ilgili ülke hakkında bilgileri içeren “Yıllık Rapor” ları 
bulabilirsiniz. 
 
Ayrıca, sözkonusu web sitesinde, Rusya Federasyonu ile iş yapma kararı almanızın ardından size 
yardımcı olabilecek ve Müşavirliğimiz bilgisi dahilinde bulunan hukuk-danışmanlık firmaları ile 
lojistik firmaları da yer almaktadır. Aynı şekilde, sitede, kısa süreli iş ziyaretlerinizde size 
yardımcı olabilecek mihmandarlık ve tercümanlık hizmeti veren şirket ve kişi bilgileri de yer 
almaktadır.  
 
Diğer yandan, yurtdışındaki firmalarla ticari ilişkiye girme  çalışmalarınızda ve ilgili ükenin 
pazar koşulları hakkında bilgi edinme çabalarınızda aşağıda yer alan Bakanlığımızın da dahil 
olduğu web sayfalarından yararlanabilirsiniz. 
 
Kurum ve Kuruluşlar - Genel Bilgi 
 
http://www.ekonomi.gov.tr (Ekonomi Bakanlığı’nın ana sayfası) 
http://www.teknikengel.gov.tr/ (Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan ülkelerin  
uyguladıkları teknik engellere ait bilgilerin yer aldığı site) 
http://www.ulkemasalari.gov.tr (Ekonomi Bakanlığı Ülke Masaları) 
http://www.kobi.org.tr/index.php (TOBB destekli kobilere bilgi verme amacıyla hazırlanmış site) 
http://www.kobinet.org.tr (Kosgeb destekli kobiler için oluşturulmuş site) 
http://www.abmankara.gov.tr (AB destekli Avrupa Komisyonu ile kobileri yakınlaştırmayı 
amaçlayan bilgi ağı) 



http://www.madb.europa.eu (Avrupa Birliği pazara giriş bilgi bankası) 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=EN (AB’nin  
ithalatta uyguladığı vergiler ve ihracatta uyguladığı düzenlemelere ilişkin bilgi) 
http://exporthelp.europa.eu (Avrupa Birliği’nin AB üyesi ülkelere mal satmak  
isteyen ihracatçılara yardımcı olmak amacıyla oluşturduğu site) 
http://www.disticaretteyaklasimlar.com/index.php (Dış ticaret konusunda bilgi paylaşmayı 
amaçlayan forum sitesi) 
http://www.aebrus.ru (Avrupalı İşadamları Organizasyonu web sitesi) 
http://www.amcham.ru (RF’de faaliyet gösteren Amerikan Ticaret Odası web sitesi) 
 
Rusya Gümrük Vergileri 
 
http://eng.customs.ru/ (RF Federal Gümrük Servisi’nin resmi web sayfası) 
http://www.alta.ru/taksa-online/en/tnved_out/  (RF’de uygulanan gümrük vergilerine ilişkin 
diğer bir sayfa) 
http://www.vch.ru (Gümrük Bilgileri)  
http://www.tks.ru (Gümrük Bilgileri) 
 
Rusya’da birçok mal grubunda gümrük kıymetlerinin tesbiti açısından Federal Gümrük Servisi 
tarafından tüm gümrük idarelerin uymak zorunda olduğu referans (indikatif) fiyat uygulaması 
yapılmaktadır. Rus gümrük idarelerince fiyat açısından riskli olduğu değerlendirilen kimi 
mallarda belirlenen asgari kıymetlerin altında kalan beyanlar kabul edilmemekte, malın girişine 
ancak asgari kıymet üzerinden vergi alınması kaydıyla izin verilmektedir. Bu uygulama Gümrük 
Teşkilatı içinde sirkülerler yoluyla yürütülmekte ve kamuya ilan edilmemektedir. Rusya 
Federasyonu DTÖ üyesi olmadığı için halen gümrüklerinde yukarıda bahsedilen emsal kıymet 
uygulamasını sürdürmekte ve Brüksel Sözleşmesine uygun hareket etmektedir. Ülke, DTÖ’ye 
girmesinin ardından gümrüklerde Cenevre Sözleşmesine geçecek olup, ülkemizin izlediği tarzda 
bir gümrük uygulaması izlemek durumunda kalacaktır. Bu tarihe kadar ise, sözkonusu 
uygulamalar devam edecektir.  
 
Buna karşın, Federal Gümrük Servisi tarafından referans fiyat uygulaması yapılmayan mallar 
açısından ise, beyan edilen fiyatların gerçeğe uygunluğunu tespitte her bir gümrük kapısı 
bağımsız hareket edebilmektedir. Bir başka ifadeyle malın Novorrossisk’te gümrüklenmesiyle, 
Moskova’da gümrüklenmesi açısından gümrükler farklı referans fiyat uygulamaları 
yapabilmekte ve bu durum neticesinde ödenecek vergiler açısından önemli farklılıklar 
yaşanabilmektedir. Gümrük müşavirlik hizmeti veren firmalar farklı gümrük  
maliyeti ortaya koyabileceğinden, mümkün olduğunca çok sayıda müşavirlik firmasından teklif 
alınması önemli bir husus olarak ortaya çıkmaktadır. 
 
Öte yandan, çok az bir ürün grubunu içermekle birlikte bazı ürünler için Rusya, Türkiye’nin de 
içerisinde yer aldığı gelişmekte olan ülkelere GSP kapsamında %25 daha düşük gümrük vergisi 
uygulamaktadır. Bu itibarla, ihraç edilecek ürünlerinizin bu tarifeden yararlanabilmesi için 
mutlaka menşe şehadetnamesi ile ihraç edilmesi önem taşımaktadır.  Aşağıdaki adresten, 
ürünlerinizin bu kapsama girip girmediğini control edebilirsiniz. 
 
http://www.alta.ru/taksa-online/en/tnved_out/  



 
Rusya’ya Yatırım 
 
http://www.oibrussia.org (Uludağ Otomotiv İhracatçılar Birliği’nin Müşavirliğimiz bünyesinde 
faaliyet gösteren Rusya Temsilciliğinin web sayfası) 
http://www.investmentclimate.ru/en/ (Yatırım iklimi Milli Konseyi) 
 http://russiainvest.ru/eng/ / (Milli Yatırım Ajansı) 
http://www.invest2russia.com/proj_mis.html (Invest2russia) 
 
Alım-Satım, İş birliği  
 
http://www.turkishindustry.ru  (Gümrükleme, Müşteri Bulma, Danışmanlık Hizmetleri) 
http://www.e-rusya.com/rusyada-musteri-arama-egitim-videosu.html (Rusya ile ticaret yapmak 
isteyen firmalar için rehber) 

http://isbir.tobb.org.tr/english (TOBB destekli yurtdışı işbirliği taleplerinin yer aldığı site) 
http://boft.tobb.org.tr (TOBB destekli yurtiçi işbirliği taleplerinin yer aldığı site) 
http://www.worldtradexnet.com (Firmalarımız için hazırlanan e-pazaryerleri merkezi) 
http://www.turkbc.net/turkbc (Online business bağlantı sitesi) 
http://www.turkishexporter.net (İhraç talepleri sitesi) 
http://www.es-mer.net/ (Rusya'ya mal satmak isteyen firmalar için Kosgeb destekli)  
http://www.tradepoint.org (Birleşmiş Milletler destekli dünya çapında alım-satım talepleri sitesi) 
http://www.europages.com/tu/ (Avrupa çapında alım-satım talepleri, ilanlar sitesi) 
http://www.smetc.com/ (Küçük ve orta ölçekli işletmeler için alım-satım  
talepleri, ilanlar sitesi) 
http://business- in-russia.com (Rusya geneli yatırım, dış ticaret, alım-satım, işbirliği sitesi) 
http://www.openrussia.ru/e (Rusya geneli yatırım, dış ticaret, alım-satım, işbirliği sitesi) 
http://www.rusbiz.com (Rusya geneli için yatırım, dış ticaret, alım-satım, işbirliği sitesi) 
http://www.rusimpex.ru (Rusya geneli için yatırım, dış ticaret, alım-satım, işbirliği sitesi) 
http://www.rusmarket.com (Alım-satım talepleri, ilanlar sitesi) 
http://www.spbusiness.ru (St. Petersburg bölgesi için yatırım, dış ticaret, alım-satım, işbirliği 
sitesi) 
http://www.product.ru (Rusya Federasyonu’nda bulunan üretici firma bilgileri) 
http://www.insaat.ru (Rusya Federasyonu’ndaki inşaat ve ihale haberleri) 
http://www.ilanlar.ru/ (Müşavirliğimize ulaşan Türk ihracat firmalarının ticari tekliflerinin 
Türkçe ve Rusça olarak yayınlandığı web sitesi) 

http://www.furniture-turkey.com/ (B2B İngilizce mobilya sitesi) 
http://www.yms.org.tr (Yaş meyve sebze sitesi) 
http://www.tekstilportal.com (Tekstil e-ticaret sitesi) 
http://www.carpetrium.com (Halı ve halıcılık ile ilgili site) 
http://www.iplikonline.com.tr (İplik sitesi) 
http://www.deribilgi.com/index.aspx  (Deri sektörü sitesi) 
http://www.turkishstones.org (Doğal taşlar sitesi) 
http://www.subconturkey.com (Yan sanayii ürünleri sitesi) 
http://www.parkedanisma.com (Parke ile ilgili site) 
http://www.bayilikportali.com (Bayilik sitesi) 



http://www.icl-directory.com (Dünya çapında avukatlık ve danışmanlık  
firmaları sitesi) 

Aşağıda belirtilen nedenlerden dolayı RF’de faaliyette bulunan firmaların güvenilirliği 
konusunda sağlıklı bir sonuca ulaşılamadığından, firmalarımızın ticari işlemlerinde sıkıntıyla 
karşılaşmamaları için kendilerini azami güvence altına alacak uluslararası kabul görmüş 
yöntemleri kullanmaları gerekmektedir. 
 
RF’de firmaların ticaret ve sanayi odalarına üyelik zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu itibarla 
odalardan firmalar hakkında sağlıklı bilgi alınamamaktadır. 
 
Ayrıca RF’de firmaların sahipleri sıklıkla değişebilmektedir. Bu durumda geçmişte güvenilir 
olarak tanınan bir firma, yeni sahipleri nedeniyle güvenilir olamamakta, geçmişte güvenilir 
olmayan bir firma da yeni sahipleri nedeniyle güvenilir firma olarak değerlendirilebilmektedir. 
Bu yüzden firmanın geçmiş ticari işlemlerine yönelik olarak yapılan incelemeler bir fikir 
vermemektedir. 
 
Öte yandan RF’de istenilen belgelerin kolaylıkla temin edilebildiğine dair  
duyumlar olduğundan, alınan belgelerin güvenilir olup olmadığı yönünde de  
ciddi tereddütler oluşmaktadır. 
 
GOST-R Uygunluk Belgesi 
  
Rusya Federasyonu’na ithal edilen ürünlerin çoğunluğu için Rusya standartlarına uygunluk 
belgesi olan GOST-R Uygunluk Belgesi talep edilmektedir. Bu belgenin alınmasında aracılık 
eden firma listesi Müşavirliğimizden temin edilebilir. 
  
Zorunlu sertifikasyona tabi ürünler GTİP bazında aşağıdaki web sayfalarından 
öğrenilebilmektedir. 
 
http://www.alta.ru/taksa-online/en/tnved_out/  
http://www.rusimpex.ru/Content/Custom/Sertif/tamtarif.php3 
 
Bu ürünler için alınan sertifikaların Rusya gümrüklerine ibrazı zorunludur. Söz konusu web 
sayfası Rusça olmakla birlikte fasıl numaralarından anlaşılabilmektedir. 
 
İhaleler 
 
www.zakupki.gov.ru (Rusya Federasyonu İhaleleri ile ilgili Resmi Duyurular) 
www.gostorgi.ru (İhale Gazetesi, Abone olunarak gelismelerden haberdar olunablir.) 
www.tender.mos.ru (Moskova Belediyesi İhaleleri) 
www.e-torgi.ru (Moskova İhaleleri Dergi) 
Fuarlar 
 
http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=fuarlar (Ekonomi Bakanlığı tarafından  
devlet desteği sağlanan fuarlara ait bilgiler) 
http://www.tobb.org.tr/fuar (TOBB’un fuarlar hakkında bilgi veren sayfası) 



http://www.abmfuar.com (Firmalar için sanal fuar) 
http://www.fuarrehberi.org.tr (Türkiye’de düzenlenen fuarlar hakkında bilgi sitesi) 
http://www.uefexpo.ru/?id=256 (Rusya’da düzenlenmekte olan fuarlar hakkında  
bilgi alınabilecek site) 
http://www.ufinet.org  (UFI kabulü  
almış olan fuarlar hakkında bilgi alınabilecek site) 
http://www.expodatabase.com (Uluslararası fuarlar hakkında bilgi alınabilecek site) 
http://www.auma.de/contentDB.aspx?sprache=e&db=mw&spdata=e (Uluslararası  
fuarlar hakkında bilgi alınabilecek site) 
 
Rusya’da ticarette başarılı olabilmek için bu ülkede yapılan fuarlara katılmak önem arz 
etmektedir. Ekonomi Bakanlığı tarafından yurtdışında yapılan fuarlara devlet desteği 
sağlanmaktadır. Hangi fuarlara destek sağlandığına ilişkin bilgileri 
http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=fuarlar adresinden ve konuya ilişkin mevuzatı 
http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=mevzuat&bolum=73BC9C80-19DB-2C7D-
3D4D05FE463ECD6F adresinden temin edebilirsiniz. Ancak fuarlara katılmadan önce 
Müşavirliğimiz ile irtibata geçmeniz faydalı olacaktır. Öte yandan Rusya’da yerleşik firmaları, 
telefonla yüz yüze görüşerek, fuara davet etmeniz fuardan beklenen sonuçların elde edilmesi için 
gerekli bir husustur. Rus firmalarda İngilizce bilen eleman bulunmayacağı ihtimaline binaen 
“Türkçe-Rusça” bilen bir  
tercümana ihtiyaç olacaktır. 
 
Patent 
 
www.fips.ru (Rospatent-Rusya Patent Kurumu) 
www.rupto.ru (Rospatent-Rusya Patent Kurumu) 
 
http://ep.espacenet.com/?locale=en_EP (Tüm dünyada patenti alınan ürünlere ait bilgilerin yer 
aldığı site) 
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/madrid/search-struct.jsp (Markaların Uluslararası Tesciliyle 
İlgili Madrid Protokolü’ne taraf olan ülkelerde tescil edilmiş markalara ait bilgilerin yer aldığı 
site) 
http://www.eapo.org/index_eng.html (CIS ülkelerinin oluşturduğu patent organizasyonuna ait 
site - avukat ve patenti alınan ürünler hakkında araştırma yapılabilir) 
http://www.ipprolaw.com (Fikri mülkiyet hakları konusunda RF’de faaliyet gösteren en büyük 
avukatlık firmalarından birine ait site) 
 
Dernekler 
 
http://www.musavirlikler.gov.tr/altdetay.cfm?AltAlanID=2697&dil=TR&ulke=RF  
(Rusya’da faaliyet gösteren Türk iş adamlarının oluşturduğu derneklerin iletişim bilgilerine 
ulaşılabilecek link) 
 
 



 
Basın 
http://www.gundemrusya.com  (Türkiye ve Rusya hakkında haberlerin yer aldığı Türkçe site) 
http://www.turkrus.com (Türkiye ve Rusya hakkında haberlerin yer aldığı Türkçe site) 
http://www.turkrus.ru  (Türkiye ve Rusya hakkında haberlerin yer aldığı Rusça site) 
 
http://www.haberrus.com (Türkiye ve Rusya hakkında haberlerin yer aldığı Türkçe site) 
http://www.gazetem.ru  (Türkiye ve Rusya hakkında haberlerin yer aldığı Türkçe site) 
http://www.mk-turkey.ru (Rusya'da 1 milyon baskısı olan Moskovski Komsomolets gazetesinin 
Türkiye internet sayfası-Rusça Yayımlanıyor. Reklam vermek için çok elverişlidir.)  
http://www.rusya.ru (Türkiye ve Rusya hakkında haberlerin yer aldığı Türkçe sitesi) 
http://www.ajansrus.com (Türkiye ve Rusya hakkında anlık haberlerin yer aldığı Türkçe haber 
sitesi) 
http://rusyanet.com (Turizm sitesi) 
http://www.turtsia.ru (Türkiye ve Rusya hakkında haberlerin yer aldığı Rusça site) 
http://www.itar-tass.com/eng (Haber sitesi) 
http://www.prime-tass.com (Haber sitesi) 
http://en.rian.ru (Haber sitesi) 
http://www.interfax.ru (Haber sitesi) 
http://www.themoscowtimes.com (Haber sitesi) 
http://www.rbc.ru (Rusça haber sitesi) 
http://www.gazeta.ru (Rusça haber sitesi) 
http://www.lenta.ru (Rusça haber sitesi) 
http://www.dni.ru (Rusça haber sitesi) 
http://www.rusorient.ru (Ruslara Türkiye hakkında bilgi sağlayan haber sitesi) 
 
İnşaat 
 
Rusya’da inşaat sektörü son yıllarda ciddi bir gelişme göstermektedir. Rusya inşaat sektörü 
hakkında aşağıdaki sitelerden bilgi temin edilmesi mümkündür. 
 
http://www.gosstroy.ru  
http://www.insaat.ru (Rusya inşaat sektörü hakkında Türkçe haber sitesi) 
http://www.dailystroy.ru (Rusya inşaat sektörü hakkında site) 
http://www.strol.ru (Rusya inşaat sektörü hakkında site) 
http://www.expocem.ru (Rusya çimento piyasası hakkında site) 
http://www.stroyportal.ru (Rusya inşaat sektörü hakkında site) 
 
İstatistikler 
 
www.gks.ru (RF Federal İstatistik Servisi)  
RF’nin genel dış ticaret istatistikleri ile RF-Türkiye arasındaki ikili dış ticaret istatistiklerine  
http://www.musavirlikler.gov.tr/altdetay.cfm?AltAlanID=125&dil=TR&ulke=RF  
ve 
http://www.musavirlikler.gov.tr/detay.cfm?AlanID=2&dil=TR&ulke=RF  
adreslerinden ulaşabilmektedir. 



 
Ayrıca bazı ülkelerin tarife pozisyonu bazındaki ithalat istatistiklerine İGEME tarafından erişim 
sağlanmaktadır. Bu istatistikler için İGEME ile irtibata geçilmesi gerekmektedir. 

Otel 
 
Rusya’da özellikle fuar dönemlerinde otel bulmanın zor olduğu ve ayrıca bulunan tellerin 
fiyatlarının da yüksek olacağı dikkate alındığında ev kiralamak uygun bir alternatif olarak ortaya 
çıkabilmektedir.  

Kiralık evlerle ilgili olarak www.emlakmoskova.ru, http://www.kiralikev.ru, 
http://www.welcome-to-russia.com, http://apartments-rentals.fabrussia.com, 
http://www.evans.ru/index.html veya adreslerinden bilgi alınabilmektedir. RF’de üç iş gününden 
fazla kalınması durumunda kayıt zorunluluğu olduğundan bu hususa ev kiralarken dikkat 
edilmesi gerekmektedir. Diğer yandan otellerin web sayfalarından veya bu konuda hizmet veren 
diğer web sayfalarından (www.priceline.com, www.lastminute.com,  www.travelocity.com, 
www.hotelmos.ru, gibi) rezervasyon yapılması bazen acente fiyatlarından daha uygun 
olabilmektedir. 

Öte yandan yetkili bir eleman gönderilerek “Türkçe-Rusça” bilen bir tercüman eşliğinde 
buradaki firmalarla doğrudan irtibata geçilmesi ticari anlamda  genel olarak olumlu sonuçlar 
doğurmaktadır. 
 
Yapacağınız ziyaret ve/veya fuarlara katılım esnasında Müşavirliğimize gelip ilgili firmalarla 
görüşebilir ve Müşavirliğimizdeki başka kaynaklardan da firma tesbiti yapabilirsiniz. 
 
Ayrıca, Rusya Federasyonu’nun St. Petersburg, Kazan ve Novorossisk şehirlerinde üç Ticaret 
Ataşeliğimiz bulunmaktadır. Ataşeliklerimizin iletişim bilgilerini aşağıda belirtilen adresten 
temin edebilirsiniz.  
 
http://www.musavirlikler.gov.tr/detay.cfm?AlanID=14&dil=TR&ulke=RF 
 
Rusya ile olan ticarette ve Rusya özelinde http://www.musavirlikler.gov.tr web sitesiyle ilgili 
olarak karşılaştığınız problemleri ve önerilerinizi almaktan memnuniyet duyacağımızı bilmenizi 
rica eder, çalışmalarınızda başarılar diler, saygılar sunarız. 
 
 
 
 
        Hakki KARABORKLU 
            Ticaret Musaviri 
T.C. Moskova Ticaret M usavirligi 
Moscow, 7.Rostovsky per.12 
tel : +7 (499) 246 2989, 246 3989 
fax : +7 (499) 246 4989 
www.musavirlikler.gov.tr; www.ekonomi.gov.tr  
moskova@ekonomi.gov.tr; dtmos@dtmos.ru   



 


