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TOPLANTI
NOTU
T.C. Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş
ve Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı
Sayın Aleksandr Novak’ın Eş Başkanlıklarında
Moskova’da düzenlenen Türkiye-Rusya Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu
(KEK) 17. Dönem Toplantısı çerçevesinde,
T.C. Ticaret Bakanımızın katılımıyla 30 Temmuz 2021 tarihinde Türk İş İnsanları ile İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.
Bahse konu toplantı akabinde ise Türkiye-Rusya İş Konseyi 21.Ortak Toplantısı ve
İş Forumu, Rusya Federasyonu Başbakan
Yardımcısı Aleksandr Novak ve T.C. Ticaret
Bakanı Mehmet Muş yanı sıra T.C. Sanayi ve
Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdere,
Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, DEİK
Başkanı Nail Olpak, AKP Konya Milletvekili
ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı
Ziya Altunyıldız, AKP Malatya Milletvekili
Öznur Çalık, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, T.C. Moskova Büyükelçisi
Mehmet Samsar, Türkiye-Rusya İş Konseyi
Başkanı Mithat Yenigün ve Rusya-Türkiye İş
Konseyi Başkanı Ahmet Palankoyev ve iki
ülke iş insanlarının katılımlarıyla Moskova’
President otelinde düzenlendi.
İki ülkeden ilgili kurum, kuruluş ve firma temsilcilerinin de katıldığı etkinlik çerçevesinde,
açış konuşmaları oturumunun ardından ‘‘Türkiye ile Rusya arasında ticari ve ekonomik iş
birliğinin geliştirimesi’’ başlıklı panel oturumu gerçekleştirildi.

T.C. TİCARET BAKANIMIZ SAYIN MEHMET MUŞ’UN KATILIMLARIYLA
TÜRK İŞ ADAMLARI İLE İSTİŞARE TOPLANTISI

T.C. Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muş teşrifleriyle, DEİK Başkanı Nail Olpak
moderatörlüğünde Rusya’da faaliyet gösteren Türk İş İnsanları ile İstişare Toplantısı
30 Temmuz 2021, Cuma günü Moskova President otelinde gerçekleştirildi.
Toplantıda iş insanlarının sorunları dile getirildi ve çözüm önerileri görüşüldü, Rusya
pazarı ve ikili ticari ilişkiler değerlendirilerek, inşaat, müteahitlik, lojistik, bankacılık
ve gıda sektörü ele alındı. Rusya’da faaliyet gösteren firmalarımızın karşılaştıkları
sorunlar arasında; vize ücretlerinin yüksek olması, çalıştırılacak Türk personele
çalışma izni alımında zorlu bir sürecin yaşanması, Türkiye ve Rusya arasında karayolu
taşımalarda ikili geçiş belgesi kotasının yetersiz olması ve bunun tedarik zincirini
olumsuz etkilemesi gibi hususlar ifade edildi.
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ALEKSANDR NOVAK

Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı

Türkiye ve Rusya’nın ilişkilerin “ortaklık” ve “dostluk” seviyesinde olduğunu
biliyoruz. Birçok alanda ortak proje gerçekleştiren ülkelerimiz enerji alanında
Türk Akım doğalgaz boru hattı projesi ile Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS)
projelerinin hayata geçirdi.
Türkiye ve Rusya arasındaki ticari ilişkilerimiz her geçen gün gelişmeye devam
ediyor, Bu, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerinin gelişiminde en önemli alandır.
Ticaret alanındaki iş birliğimiz ve yatırım projelerinin geliştirilmesi açısından
Türkiye, Rusya için önemli ortaktır. Türkiye, Rusya’nın en çok ticaret yaptığı 7
ülke arasında bulunuyor.
Biz, Türk şirketlerin Rusya ekonomisine yatırım yapmasından yanayız. Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
ikili ticaret hacminin 100 milyar dolara yükseltilmesi hedefini koydular fakat
salgın döneminde bu rakam malesef geriledi.
Geçen yıl ikili ticaret hacmi yaklaşık 20 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Bu yılın ilk yarısında ise bu rakam yaklaşık yüzde 40 arttı. Artık ekonomideki
dinamikler iyileşiyor. Bu gibi toplantılar ve görüşmeler iş dünyası için görüş
alış verişinde bulunmak ve yeni iş birliği alanlarının yönünü belirlemek için
çok önemlidir. Rusya’da 3 binden fazla Türk şirketinin çeşitli alanlarda faaliyet
gösterdiğini biliyoruz. Bu şirketlerin Rus ekonomisine yatırım yapmasından
yanayız.
Rusya’dan Türkiye’ye çeşitli enerji ürünlerinin sevkiyatının daha fazla yapıldığını
görüyoruz. Bu ürünler arasında doğalgaz, petrol ürünleri, kısmen kömür yer
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alıyor, yüksek teknoloji ürünleri ise daha düşük oranda görülüyor. Bu durum tam
olarak geliştirilmesi gereken bir potansiyel. Özellikle bilişim, gemi ve havacılık
sektörlerinde de iki ülkenin iş birliği için potansiyel bulunmaktadır.
Bugün ekonomik kalkınma bakımından itici güç haline gelen başka sektörler
de var. Bildiğiniz gibi, ekonomilerdeki karbon yoğunluğunun, kirletici ve
karbondioksit emisyonlarının azaltılmasının amaçlandığı iklim gündemi gibi
bir yönelim var. Bu da gelecekteki iş birliği alanlarımızdan biridir. Hidrojen,
karbondioksitten faydalanma, bu yeni enerji kaynaklarının taşınması için yeni
teknolojilerin geliştirilmesi yönünde ortak bir zemin bulmamız gerekiyor.
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DR.MEHMET MUŞ
T.C. Ticaret Bakanı

Küresel ekonomi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020’de
üretim kaybına uğradı ve üretim kanadındaki gelişmelere paralel olarak dünya
ticaret hacminde de kayda değer bir daralma yaşandı. Öte yandan, Türkiye
ekonomisi pandemi dönemindeki durgunluk ve belirsizliğe rağmen 2020 yılında
yüzde 1,8 oranında büyümeyi başarmıştır. Ayrıca, Türkiye ekonomisi 2021 yılının
birinci çeyreğinde yüzde 7’lik bir büyüme kaydederek potansiyelini bir kez daha
göstermiştir.
Biliyoruz ki, küresel ticaretin yapısında bir dönüşüm gerçekleşti. Rusya ile Türkiye,
Avrasya coğrafyasında Kafkasya, Orta Doğu ve Karadeniz havzasında en etkin
bölgesel aktörlerdir. Türkiye ve Rusya olarak ortak yapacağımız projelerle bu
büyük dönüşümün öncü ülkelerden olmak ve bu dönüşümden birlikte istifade
etmek istiyoruz.
2020 yılında Rusya ile ikili ticaret Kovid-19 salgını etkisiyle bir önceki seneye göre
yüzde 17 azaldı. 2020 yılında Rusya’ya ihracatımız 4,4 milyar dolar, ithalatımız
ise 17,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Öte yandan, 2021 yılının ilk yarısında
ticaret hacmimiz hızlı bir toparlanma kaydetmiştir. Bu dönemde ihracatımız bir
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35, ithalatımız ise Rusya’dan yüzde 44
artmıştır. İlk 6 aydaki rakamlar, bu yıl sonunda 30 milyar doları aşan bir ticaret
hacmine ulaşacağımızı bizlere gösteriyor.
Ülkelerimiz arasındaki yakın ilişkiler, Türk ve Rus ekonomilerinin yüksek
potansiyelleri dikkate alındığında, Rusya’ya ihracatımız olması gerekenin çok
altındadır. Ticaretimiz maalesef hem dengeli ilerlemiyor hem de belirli ürünlerde
sınırlı kalıyor. Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 100 milyar dolarlık ticaret
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hacmine ulaşmamız, yeni iş birliği alanlarını belirlememizle birlikte, bu ticareti
dengeli ve daha çeşitli hale getirmemiz önem arz etmektedir.
Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ilişkilerin bir diğer önemli boyutunu
yatırımlar oluşturmaktadır. Bugün ülkelerimiz arasındaki karşılıklı yatırım tutarı
20 milyar dolara ulaşmıştır. Bu yatırımların en önemlileri arasında yer alan
Akkuyu Nükleer Güç Santrali iki ülke arasındaki iş birliğinin boyutunu yansıtması
açısından önemli örneklerden bir tanesidir. Bu güçlü iş birliğinin, madencilik,
enerji verimliliği, petrokimya sanayi, ilaç ve nükleer tıpla birleştirilmesinin
mümkün olduğuna inanıyoruz.
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NAİL OLPAK
DEİK Başkanı

Birçok çevrim içi etkinlik düzenledik ama bugünkü buluşmamız sanırım, salgın
sürecinde sizlerle, fiziki olarak yaptığımız ilk büyük etkinlik. Umuyorum ki bu
iki gün boyunca, yatırım ve ticari iş birliklerimize yenilerini eklemek, varsa iş
dünyamızın sorunlarını tespit ederek birlikte çözümler bulmak ve işlerimizi
birlikte büyütmek için önemli adımlar atacağız.
Ülkelerimiz arasında 4,5 milyar $’lık bir ticaret hacmi bulunuyor, ancak 100 milyar
$ ticaret hacmi hedefimizi dengeli bir şekilde yakalamak için daha çok gayret
etmemiz gerekiyor. Burada devlet büyüklerimizin de desteğiyle, en büyük
sorumluluk bizlere, iş dünyamıza düşüyor.
Bu noktada, ekonomik iş birliklerimizi geliştirmenin önünü açabilecek bazı tespit
ve önerilerimi sizlerle paylaşmak isterim.
Öncelikle, yıllar önce mutabakat sağlanan karşılıklı vize muafiyetinin yeniden
getirilmesi iş dünyamız açısından önem taşıyor. Salgın sebebiyle açıklanan destek
paketleri incelendiğinde ortaklık dağılımı olarak %50 üzerinde yabancı olan
firmalar sağlanan muafiyetlerden faydalanamıyor. Rusya’da üretim faaliyetleri
yürüten Türk yatırımcılar için bir ayrıcalık tanınması, yerel firmalarla rekabet
şansını artıracaktır.
Rusya’da yerleşik firmaların öz sermayeleri ticari hayatın olağan akışından farklı
olarak genellikle oldukça düşük seviyede belirleniyor. Bu nedenle, ihracatta
güvenilir ödeme şekillerinin tercih edilmesinde fayda bulunuyor. Ayrıca, Rusya
gümrüklerinde zaman zaman farklı, beklenmedik ve karmaşık uygulamalarla
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karşılaşılabiliyor. Bu nedenle, Rusya’ya yapılan ihracatta FOB teslimi yapılmasının
daha uygun olacağı kanaatindeyim.
Gıda, elektronik, kozmetik ürünleri ile tekstil ve hazır giyim sektörlerinde
faaliyet gösteren firmalarımızın Rusya’ya yönelik geleneksel pazarlama ve satış
yöntemlerinin yanı sıra e-ticaret mekanizmalarını da kullanmaları gerektiği
önem taşıyor. Türk malı araçlara ve işlenmiş tarım ürünlerine, gümrük vergisinin
sıfırlanması da önemli konular arasında.
Salgın nedeni ile Türk personele vize çalışma izni alımında zorluklar yaşanıyor. Bu
konuda, bürokratik işlemlerin hızlandırılması ve belli kolaylıklar sağlanması hem
iş dünyası hem de hizmet alıcılar için karşılıklı fayda sağlayacaktır. İki ülke arasında
nakliye alanında geçiş belgesi ve kota sorunlarının çözüme kavuşturulması önem
arz ediyor.
Son olarak, Türkiye’nin PPP alanında tecrübesi dikkate alınarak, kamu-özel sektör
iş birliğinde somut projelerin geliştirilmesi her iki taraf için faydalı olacaktır. Rus
şair ve yazar Aleksandr Puşkin, Bakır Atlı adlı eserinde “Sevgi olmayan yerde,
neşe de olmaz.” diyor.
Türkiye ve Rusya’nın iş dünyası temsilcileri olarak, karşılıklı ticaret ve yatırımlarımızı
güçlendirmek için önümüzdeki dönemde de birlikte ve neşeyle çalışmaya
devam edeceğiz.
Bu duygularla, başta Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Sayın Aleksandr
Novak ve Ticaret Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muş olmak üzere, katılan herkese
teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.
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MİTHAT YENİGÜN

DEİK/Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı

Bilindiği üzere, 500 yıllık Türkiye – Rusya komşuluk ilişkileri son yıllarda yakın
coğrafyamızda yaşanan bir takım gelişmelerden ötürü önemli bir sınav vermiştir.
Bugün ise ülkelerimiz arasındaki çok boyutlu ilişkiyi; siyaset, ticaret, savunma, eğitim,
sağlık ve ulaştırma alanları başta olmak üzere geniş bir çerçevede sürdürüyoruz.
Özellikle ekonomik ve ticari ilişkiler Rusya Federasyonu’yla ilişkilerimizin itici gücünü
oluşturmaktadır. Rusya en önemli dış ticaret ortaklarımızdan biridir. Türkiye’nin 2020
yılında Rusya’ya yapmış olduğu ihracat, bir önceki yıla göre % 16,7 artış göstererek
4,495 milyar dolar olmuştur. Rusya 2020 yılında ihracat yaptığımız ülkeler arasındaki
%2,6’lık payı ile 10. sırada yer almaktadır. Aynı yıl Rusya’dan yapmış olduğumuz ithalat
ise bir önceki yıla göre % 20 azalarak 17,859 milyar dolar olmuş ve ithalat yaptığımız
ülkeler arasında %8,1 pay ile 3. sırada yer almıştır. Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret
hacmi, 2021 yılının Ocak-Nisan aylarında yıllık bazda yüzde 22.5 büyüyerek 9 milyar
127 milyon dolara ulaşmıştır. Türk iş dünyası olarak Cumhurbaşkanlarımızın koymuş
olduğu 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşma yolunda var gücümüzle
çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
Türkiye’nin Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) çatısı altında faaliyetlerini yürüten
Türkiye-Rusya İş Konseyi olarak son dönemde neler yaptığımıza da kısaca değinmek
isterim. Pandeminin ilk gününden itibaren Büyükelçimiz ve Ticaret Müşavirlerimizin
de video konferans yöntemiyle katıldığı İş Konseyi Yürütme Kurulu toplantıları,
webinarlarımız, Interconnected Business toplantılarımız ile hem işlerimizi yürütüp,
hem de buralardan aldığımız sorun, öneri, her türlü bilgiyi devletimizin ilgili
birimlerine ileterek, çözüme katkı sunmaya devam ettik.
Dünyayı etkisi altına alan pandemi döneminden hemen önce Türkiye-Rusya
İş Konseyi heyeti olarak 26-27 Şubat 2020 tarihlerinde Moskova temaslarımızı
gerçekleştirdikten sonra ilkbahar ve yaz aylarında Rusya Federasyonu’nun
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Türkiye’deki Ticaret Müşavirliği ve İhracat Merkezi işbirliğinde çevrim içi ikili iş
görüşmeleri, Rusya Ankara Büyükelçisi ile toplantılar, İş Konseyi karşı kanat başkanlığı
ile istişareler, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde “Rusya’da Yatırım İklimi ve
Sanayi Yatırım Projelerine Devlet Destekleri” Webinarını gerçekleştirdik. Sonbahar
aylarında ise Nijniy Novgorod Bölgesi Sanayi, Ticaret ve Girişimcilik Bakanlığı heyeti
ile fiziki olarak tanıtım toplantısı, Moskova yatırım potansiyelinin tanıtımına yönelik
çevrim içi toplantımızı yaptık.
2021 yılının başından bu yana ise başlıca etkinliklerimizden; Özyeğin Üniversitesi’nde
Rusya ülke sunumu, Lipetsk Bölgesinden ülkemizi ziyaret eden firma temsilcileri ile
toplantı, Başkortostan Cumhuriyeti İş ve Yatırım Fırsatları Tanıtım Toplantısı ve ayrıca,
Rusya’da görev yapan Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler toplantılarına
üyelerimizin katılımını sağladık. Bunun yanı sıra, her zamanki gibi Türkiye’den ve
Rusya’dan bize münferiden müracaat ederek ticari ilişkilerinde desteğe ihtiyaç
duyan firmalarımıza yardımcı olmaya devam ettik. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu
gibi toplantıların, ilişkilerimizi daha da geliştirerek artan bir ticaret ve yatırım hacmine
zemin hazırlamasını ümit ediyoruz.
Pandemi sonrası dönemde karşılıklı olarak etkileşimin artması için vize rejiminin
eski, karşılıklı serbesti haline dönmesi gerektiğini ve sıkça gündeme gelen yerel
para birimleri ile ticaretin, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirmesindeki
önemini ifade etmek istiyorum. İş insanları olarak, yeni normalleşmeyle beraber ikili
ekonomik ilişkilerimizin bu yıl artarak devam etmesi için iki ülke arasındaki stratejik
projelerin devam ettirilmesi gerektiğine ve yeni dönemde yatırım ve ticaretimizi
daha da güçlendireceğimize inanıyorum. Türkiye – Rusya İş Konseyi olarak ise iki ülke
liderleri tarafından atılan adımların şirketlerimiz arasında kârlı yatırımlara dönüşmesi
için her zamankinden daha çok çalışacağız. Bu vesile ile gerek Türkiye’deki Rusya
Federasyonu diplomatik misyonuna gerekse de ülkemizin Rusya’daki diplomatik
misyonuna teşekkürü bir borç bilirim. İki ülke diplomatik misyonlarının sunduğu
katkılar ilişkilerimizin hızlı bir şekilde sürdürülmesini sağlamaktadır.
Sözlerime son vermeden önce iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi için siyasi kararlılık
ve yoğun çaba gösteren sayın devlet yetkililerimize ve siz değerli iş insanlarına
şükranlarımı sunmak isterim. Hayırlara vesile olacağına, yeni iş birliklerinin
kurulacağına inandığım bu toplantımıza katılan firmalarımıza ve hazırlığında emeği
geçen herkese teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
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AHMET M. PALANKOYEV
Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkanı

Rusya ve Türkiye dost ve birbirimize ilgi gösteren iki komşu ülkedir. Rusya’nın
Türkiye’ye, Türkiye’nin Rusya’ya ihtiyacı var. Ekonomilerimizin bir birine rakip
değil, tamamlayıcı nitelikte olduğunu her zaman ifade ederim. Çünkü Rusya’nın
sahip olduğu enerji, çelik ve metaller ve çok daha fazlası Türkiye’de talep
görüyor. Türkiye’nin sahip olduğu tarım, inşaat malzemeleri, turizm de Rusya’da
talep ediliyor. Zaman zaman ortaya çıkan krizlere rağmen her zaman stratejik
partner olacağımıza inanıyorum.
İki ülke ilişkilerinin başarılı bir örneği arasında Akkuyu projesi bulunmaktadır.
Ayrıca hepimizin de bildiği üzere, Türk firmalarının Rusya’da üstlendikleri başarılı
üst ve altyapı inşaat projeleri de mevcuttur.
Türkiye’nin Rusya’dan %59’u petrol ve türevleri, %25’i çelik ve metaller olmak
üzere ithalatı söz konusudur. Rusya olarak ise Türkiye’den %28’i makine teçhizat
ve araçlar, %31’igıda ve %18’i tekstil ürünleri ve ayakkabı ithal ediyoruz.
İş Konseyimizin önerisiyle Rusya-Türkiye Hükümetlerarası Karma Ekonomik
Komisyonu protokolüne dahil edilen maddeler şunlardır:
• Rusya ve Türkiye ticaret ilişkilerini geliştirmek amacıyla Rusya Uluslararası İş
Destek Merkezi’nce geliştirilen dijital platformunun kulanımı,
• Rusya Federasyonu bölgelerinin iş çevreleri ile Türkiye bölgelerinin iş çevreleri
arasındaki doğrudan temasların geliştirilmesi ve güçlendirilmesi,
• İkili ticarette ulusal para birimleri ile ödemelerin yaygınlaştırılması.

T.C. TİCARET BAKANI SAYIN MEHMET MUŞ’UN TEŞRİFLERİYLE
TÜRKİYE-RUSYA İŞ KONSEYİ 21. ORTAK TOPLANTISI VE İŞ FORUMU

Ayrıca, Rusya-Türkiye İş Konseyi’nin geçen dönem çalışmalarına da değinmek
istiyorum. Covid-19 pandemisi sebebiyle oluşan zorunlu kısıtlamalara rağmen
Türkiye’deki paydaşlarla çok sayıda toplantı organize edilmiştir:
• “Buz Sarayı” çok fonksiyonlu spor ve eğlence kompleksi inşaatı projesinin
hayata geçmesi.
• “Şehirler alanı yönetimi” kavramlarını uygulamak için BT alanında Rus
teknolojilerinin gelişimi (SMART CITY).
• Rusya Federasyonu’nda orta yoğunluklu sunta (MDF), sunta ve laminat fabrikası
inşaatı projesi.
• Doğal kaynakların geliştirilmesi ve işlenmesi alanındaki modern yüksek
teknoloji projeleri.
Sözlerime son vermeden önce, tedarik zincirini en aktif şekilde sürdürerek,
ticaret ve yatırım ilişkilerimiz ile ortaklıklarımızı daha fazla artırmak için zaman
kaybetmeden yol alacağımıza inanarak, katılan herkese teşekkür ediyor
saygılarımı sunuyorum.

RUSYA-TÜRKİYE HÜKÜMETLERARASI KARMA EKONOMİK
KOMİSYONU (KEK) 17. DÖNEM TOPLANTISI

Rusya-Türkiye Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 17. Dönem
Toplantısı çerçevesinde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Rusya Federasyonu
Ticaret ve Sanayi Odası arasında Türkiye-Rusya İş Konseyi çalışmalarında iş birliğine
dair 2021-2022 yıllarını kapsayan Eylem Planı imzalandı.
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