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                                                       TEMEL GÖSTERGELER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resmi Adı 
 
Ukrayna 

Yönetim Şekli 
Yarı Başkanlık Sistemli Üniter Anayasal 
Cumhuriyet 

Nüfus  
44,6 milyon 

Yüzölçümü 
603.550 km2 

Dil 
Ukraynaca 

Başkent  
Kiev 

Para Birimi 
Grivna (1 ABD Doları: 26,69 UAH) 

Etnik Yapı 
Nüfusun % 78'i Ukraynalı, % 17’si Rus, % 5'i ise Belarus 

GSYİH (Cari Fiyatlar, milyar $) 
 
150,401 (IMF 2019) 
 

Kişi Başı GSYİH (Sabit Fiyatlar, $) 
 
3.592 $ (IMF 2019) 

Büyüme Oranı (Cari Fiyatlar, %) 
 
%2,9 (2019) 
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                                                                       SWOT ANALİZİ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   GÜÇLÜ YÖNLER  
 
 
•      Avrupa kıtasında yer alması ve eğitimli 
önemli bir nüfusa sahip olması.  
•      Tarımsal üretim ve orman ürünleri 
konusunda Dünya’nın sayılı ülkelerinden biri 
olması. 
•      Ukrayna, Rusya ve Avrupa arasındaki 
stratejik konumuyla önemli bir devlettir.  
 
  
 
 
 
 
 
 

                 ZAYIF YÖNLER     
 
 

 Ruslar, Ukrayna topraklarını daima bir geçiş bölgesi, 
stratejik bir  bariyer, kendilerini  ve yabancıları 
ayıran  bir  tampon  bölge  olarak  düşünmüşlerdir. 

 Kişi başına düşen gelir yıllardadır 3 bin dolar 
seviyelerindedir. 

 Siyasi istikrarsızlıklar yabancı yatırımların ülkeye 
girişine engel olmaktadır. 

 

                    FIRSATLAR    
                                                                                            
•         Çok sayıda Türk yatırımcı ve üst düzey Türk 
yönetici Ukrayna’da faaliyetlerini 
sürdürmektedir.  
•         Mevcut Ukrayna yönetiminin Türk ürünleri 
ve hizmetleri algısının olumlu olması. 
•         İki ülke arasında vize serbestliğinin olması. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    TEHDİTLER    
                                                                                                                                                                                  
•          Rusya-Ukrayna arasındaki ilişkilerin olumsuz 
olması   
•         Zengin doğal kaynaklarına karşın halkın satın 
alma gücünün çevre ve komşu ülkelere göre 
düşüklüğü 
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A- 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 Rusların 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 İmparatorluğu’nun kontrolüne 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. 
 
24 Ağustos 1991 tarihinde bağımsızlığını kazanan ve 24 bölgeden oluşan Ukrayna’nın Başkenti Kiev’dir. 
Ukrayna’nın özerk bölgesi olan Kırım 18 Mart 2014 tarihinde Rusya Federasyonu tarafından ilhak 
edilmiştir. Ayrıca, Ukrayna sanayisinin %15’ni, ihracatının %25’ni gerçekleştirdiği, kömür ve demir 
rezervlerine sahip Donbas bölgesinin büyük bölümünün kontrolü Rus ayrılıkçıların idaresine geçmiştir. 
 
Devlet Başkanlığı, Bakanlar Kurulu ve Parlamento, ülke yönetiminde söz sahibi olan üç temel organdır. 
Bağımsızlığını 1991 yılında ilan eden Ukrayna'nın Anayasası 28 Haziran 1996 tarihinde kabul edilmiştir. 
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Adli Yargı sistemi üç mahkemeden oluşmaktadır. Yerel Mahkemeler (genel, iş, idare), Temyiz 
Mahkemeleri (genel istinaf, ticaret, idare) ve Yargıtaydır. En üst mahkeme ise Anayasa Mahkemesidir. 
(https://court.gov.ua/) 
 
Yasama hizmeti, Parlamento (Verkhovna Rada) tarafından yerine getirilmekte olup, 450 
milletvekilinden oluşmaktadır. Görev süresi azami 5 yıldır. En son milletvekili seçimi 2019 yılı Temmuz 
ayında yapılmıştır. (https://iportal.rada.gov.ua/en) 
 
Yürütmenin başı Cumhurbaşkanıdır. Doğrudan halk tarafından iki turlu sistem kapsamında 5 yıl süre 
için seçilmektedir. En son cumhurbaşkanlığı seçimi 2019 yılı Nisan ayında yapılmıştır. 
(https://www.president.gov.ua/en) 
 
 

Nüfus ve İşgücü Yapısı 
 
Ukrayna nüfusu 2018 yılı itibarıyla 44,6 milyondur. 
 

 
 

Nüfusu ve aktif işgücü sayısı son on yıldır azalmaktadır. Nüfus yaşlanmaktadır. Doğum oranı da düşüş 
eğiliminde olup, 2012 yılındaki %11,2 seviyesinden 2017 yılında %9,4’e gerilemiştir. Öte yandan 
ortalama yaşam süresi de (life expectancy) uzamaktadır, 2008 yılında ortalama ömür süresi 67 iken 
2017 yılında 72 olmuştur. İşsizlik oranı ise 2008 yılı ile karşılaştırıldığında artış göstermiştir. 
 

Nüfusun %78'i Ukraynalı, %17'si Rus, %5'i ise Beyaz Rus, Rumen, Bulgar, Kırım Tatarları ve diğerleridir. 
Halkın yaklaşık tamımı Hristiyandır. %1’lik kısmını ise Müslüman ve Yahudi nüfus oluşturmaktadır. 

 

Dünya Bankasına göre nüfusun şehirleşme oranı 2018 yılında %69’dur. En kalabalık şehri başkent 
Kiev’dir (2,9 milyon). Diğerleri Donetsk, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Odessa ve Lviv’dir. 

 

Ukrayna’da okuryazar oranı %99,7’dir. 

 

 
 
 
 
 

https://court.gov.ua/
https://iportal.rada.gov.ua/en
https://www.president.gov.ua/en
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Doğal Kaynaklar 
 
Ukrayna, güçlü bir sanayi ülkesi, ağır sanayi ve metalürji kuruluşlarının yanı sıra kimya ve petrokimya 
endüstrisine de sahiptir. Ukrayna, ileri teknoloji ( Hi-Tech ) gerektiren uçak, helikopter, gemi, tank 
yapan hatta uzay çalışmalarına katkıda bulunan, uzay teknolojisine sahip dünyadaki 5 ülkeden biridir. 
 
Ukrayna, özellikle maden yatakları ve doğal kaynaklar açısından oldukça zengindir. Ülkede petrol ve 
doğal gaz rezervleri büyük ölçüde azalmış olmasına rağmen 56 bin varil/gün’ lük ham petrol üretimi ve 
39 trilyon feet3 kanıtlanmış doğalgaz rezervine sahip olan Ukrayna, demir cevheri, titanyum, nikel, 
manganez, madensel tuzlar kömür, hidroelektrik ve nükleer yakıt hammaddesi olarak diğer önemli 
enerji kaynaklarına da sahiptir. 
 
Ukrayna hem rezervlerinin büyüklüğü bakımından hem de aralığı bakımından dünyanın en önemli 
maden üreten ülkelerinden biridir. Ukrayna'nın 47.1 milyar tonluk kömür rezervi, 28 milyon ton demir 
cevheri, 3 milyon ton manganez cevheri, 3 milyon ton, 1,5 milyar ton tebeşir ve kireçtaşı () rezervi 
olduğu tahmin edilmektedir. 
 

B- GENEL EKONOMİK DURUM 
 
Temel Ekonomik Göstergeler 
 

 
 
Ukrayna gelişmekte olan bir serbest piyasa ekonomisi (emerging free market) olarak 
tanımlanmaktadır. Ukrayna diğer BDT ülkelerinde olduğu gibi ağır sanayiye dayalı bir ekonomi miras 
devralmıştır. 1990’larda üretimdeki düşüşler ve neticesinde yaşanan ekonomik küçülme ve 
beraberindeki hiper enflasyon süreci nüfusun büyük bölümünün yaşam standardını düşürmüştür. 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. Ancak, özelleştirme ve yabancı sermaye girişi diğer BDT ülkelerine göre yavaş 
gelişmiştir.  
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Çelik gibi emtia fiyatlarına ve dış finansmana bağımlı bir ekonomik yapıya sahip olan Ukrayna, 2008 
yılında başlayan küresel ekonomik ve mali krizden en fazla etkilenen ülkelerden biri olmuştur. Krize 
yönelik tedbirlerin yetersiz kalması nedeniyle krizin etkileri öngörülenden daha şiddetli olmuştur. 
 
Takip eden yıllarda ekonomi toparlanma sürecine girmişken, bu defa 2013-2014 döneminde Rusya ile 
yaşanan ikili siyasi sorunlar ve diğer iç siyasi sorunlardan olumsuz etkilenen ekonomi tekrar küçülme 
yaşamıştır. Milli gelir 2014 yılında %6,5 ve 2015 yılında %9,7 küçülmüştür. Sonraki yıllarda küçük çaplı 
büyüme rakamları ortaya koyan Ukrayna ekonomisinin, 2020 yılında Dünya genelinde yaşanan covid-
19 pandemisine de bağlı olarak % 7,7 oranında keskin bir daralma yaşayacağı tahmin edilmektedir. 
 
Ülkenin doğusundaki Luhansk ve Donetsk bölgelerindeki çatışmalar birer sanayi bölgesi olan 
Ukrayna’nın doğusundaki kesimlerde ciddi ekonomik sorunlar ortaya çıkarmıştır. Ayrıca, ekonomisinin 
%3’lük bölümünü oluşturan Kırım’ın Rusya’ya katılması sonrasında AB’nin bu dönemde Rusya’ya 
uygulamaya başladığı yaptırımlar da Ukrayna’nın dış talebinde önemli sorunlar yaratmış, Rusya ile 
yaşanan çatışmalar ülkenin en önemli ticari partneriyle ilişkilerini düşük seviyelere indirmiştir. 
 
Küçülmeden sonraki düşük büyümenin yakalandığı dönemlerde ise, ihracat merkezli sanayi 
üretimindeki artış ve hanehalkı harcamasında yeniden bir artış ekonomik hayatı olumlu etkilemiştir. 
Nitekim perakende satışlarında ciddi bir artış gözlenmiştir.  
 
Ülkenin IMF ile ilişkileri olumlu seyretmektedir. Bütçe dengeleri ve iç siyasetle ilgili birtakım sorunlar 
yaşandığı 2009 yılının ardından, IMF ile 2019 yılında da üç yıllık bir dönem için 5,5 milyar Dolar tutarında 
yeni bir Standby Anlaşması imzalanmıştır. Ukrayna ekonomisinde verimliliğin artırılması, haksız 
rekabetin önlenmesinin geliştirilmesi, kamusal faaliyetlerde şeffaflık ve özelleştirme iş/finans 
dünyasının başlıca beklentileri arasındadır. 
 
IMF verilerine göre 2019 için reel GSYİH büyümesi, % 3,17 olarak gerçekleşen Ukrayna ekonomisinin 
2020 yılında % 7,7 oranında küçüleceği 2021 yılında ise %3,6 oranında artacağı tahmin edilmektedir. 
Buna bağlı olarak 2019 yılı itibarı ile 3.592 ABD Doları (satın alma gücü endeksi) olduğu ifade edilen kişi 
başına düşen milli gelirin, 2020 yılında %7 oranında azalacağı beklenmektedir. 
 
Ülkenin GSYİH’nın sabit fiyatlara ve satın alma gücü paritesine göre 2020 yılında % 7,7 oranında 
azalarak 380 milyar dolar 2021 yılında ise% 3,6 oranında artarak 402 milyar dolar olması 
beklenmektedir. Gürcistan, 2020 yılı itibariyle 194 ülke arasında dünyanın 50. Büyük ekonomisidir. 
 
2019 yılında %7,9 olan tüketici fiyatlarına göre yıllık ortalama enflasyon oranının, 2020 yılında %4,5 
2021 yılında ise %3,7 olacağı tahmin edilmekte, cari ödemeler dengesinin GSYİH'ya oranının ise 2020 
yılında % 2 oranında, 2021 yılında ise % 2,3 oranında açık vermesi beklenmektedir. 

C- EKONOMİDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER 

Tarım ve Hayvancılık 
 
Ukrayna, verimli toprakları ve uygun iklim koşulları ile tarım alanında dünyada en yüksek üretim 
potansiyeline sahip ülkelerden biridir. Ülke topraklarının yaklaşık % 55'i (34,1 milyon hektar) ekilebilir 
tarım arazisidir. Kişi başına düşen arazi miktarı 0,87 hektardır. Eski SSCB döneminde; tahıl, et ve süt 
üretiminin yaklaşık dörtte birlik kısmını tek başına karşılayan Ukrayna'nın şu andaki önemli tarım 
ürünleri tahıllar, patates, şeker pancarı ve ayçiçeğidir. Aynı zamanda başta ayçiçeği olmak üzere, 
bitkisel yağlarda da eskiden olduğu gibi BDT ülkeleri içerisinde en büyük üretici konumundadır. 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/11420?find=1&text=+50+%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%
D1%87#w21  
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/11420?find=1&text=+50+%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%D1%87#w21
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/11420?find=1&text=+50+%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%D1%87#w21
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2001 yılında parlamento tarafından kabul edilerek 2002 yılında yürürlüğe giren arazi yasasına göre 
“2005 yılından itibaren tarım arazisi satışına izin verilecek” olmasına karşın, 2004 yılından beri söz 
konusu kanunda her yıl yapılan değişiklikler ile tarım arazisi satışının serbestleşmesi 1 Ocak 2020 
tarihine kadar uzatılmıştır (2020 yılında hala geçerlidir). Dolayısıyla, tarım arazilerinin satışı henüz 
mümkün değildir. Bu durum, tarımsal üretimde verimliliğin arttırılmasını engelleyici bir unsur olarak 
ortaya çıkmaktadır. 
 
Tarım sektörü zamanla rekabetçi hale gelmiş olup, tarım sektöründe faaliyet gösteren firmalar daha 
verimli üretim modellerine geçiş için çalışmalarını sürdürmektedir. Tarım sektörü, son yıllarda Ukrayna 
ekonomisinin en önemli ve istikrarlı sektörü olarak kendisini göstermektedir. 
 
Banka kredileri için toprağını ipotek olarak gösteremeyen küçük çiftçi, gübre, tohum, makine ekipman 
gibi ihtiyaçlarını karşılamak için banka kredilerinden mahsur kalarak, toprağını aracılara kiralamışlardır. 
Aracılarda daha daha yüksek bedellerle büyük işletmelere bu haklarını devrederek, toprağın sahibinden 
çok daha fazla gelir elde etmektedirler. 
 
Sözleşme sürelerinin sınırlı olması ve ülkedeki belirsizliklerden dolayı yerli ve yabancı sermayenin tarım 
sektörüne yatırımları gerçek potansiyelin altında kalmıştır. Bankacılık sektöründe tarım kredileri 
yeterince gelişemezken, toplam kredilerin tamamına yakını orta ve büyük işletmeler tarafından 
kullanılmaktadır. 
 
Ukrayna yabancı sermaye çekmek, tarımda dünyada rekabetçi bir ülke olmak ve bugün için yıllık 70 
milyon ton olan tahıl üretiminin 10 yıl içerisinde bir buçuk katına çıkarılması imkan dahilindedir. Bu 
durumda, moratoryumun kaldırılması ve tarım reformunun ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda 
gerçekleştirilmesi Ukrayna dış ticareti için önem arz etmektedir. 
 
2018 itibariyle tarım sektörü Ukrayna GSYİH'sının yaklaşık % 17'sini oluşturmakta ve döviz kazancının 
yaklaşık % 38'ini getirmektedir. 2018 yılında tarım ürünleri ihracatı 18,8 milyar ABD doları 
seviyesindeyken toplam ihracat hacmin yaklaşık %40’na sahiptir. Tarım ürünlerinin toplam ihracat 
hacmin % 38’4’ü hububat, % 23,3’ü yağlar ve % 10,2’si yağlı tohumlardan oluşmaktadır. Ukrayna, 
Avrupa Birliği'ne ihracat yapan en büyük üç ihracatçı ülkeden biridir. 
Ukrayna tarım ürünleri ithalatında ilk sırada gelen ülkeler arasında Hindistan, Çin, Hollanda, 
İspanya, Mısır bulunmaktadır. 

Sanayi 
 
Doğal kaynaklarının zengin oluşu ve Sovyet dönemindeki planlama Ukrayna'yı sanayi sektöründe, her 
ne kadar eski ve enerji yoğun teknolojiye sahip olsa da, belirli bir gelişmişlik düzeyine ulaşmıştır. 
Ülkenin gelişmiş demir ve çelik sanayi eski SSCB'nin dökme demir üretiminin % 5’ini, çelik üretiminin % 
40'nı ve çelik boru üretiminin % 25'ini karşılamaktaydı. Yine mineral gübre üretiminin % 21'ini 
karşılayan, bunun yanında özellikle lastik, plastik ve gübre üretiminde deneyimli bir kimya sanayi 
tecrübesine sahiptir. 
 
Sovyetler Birliği döneminde Ukrayna'da, ağır sanayi ve savunma sanayi ön planda yer almış, ancak 
bağımsızlıkla birlikte merkezi otorite dağılmış ve piyasa mekanizmasının geliştirilmesinde güçlüklerle 
karşılaşılmıştır. 1993'ten itibaren Ukrayna sanayisi yapısal değişiklikler yaşamıştır. Temel sanayi olarak 
adlandırılan enerji sektörü ve çelik sanayi üretiminin genel sanayi üretimi içindeki payı artarken, imalat 
sanayi olarak adlandırılan makine yapımı ve hafif sanayi üretiminin payı azalmıştır. 
 
Ukrayna sanayisi içindeki diğer önemli sektörler makina imalatı, gıda, demir-çelik, metalürji, 
kimyasallar, uçak ve gemi inşa sanayisidir. Makina üretimi ve kimyasallar alanlarındaki en büyük sorun, 
eski teknolojilerin kullanılıyor olması ve ithal edilen mallarla rekabet edilememesidir. Bu nedenle 
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üretim istenen seviyeye ulaşamamaktadır. Fakat özelleştirme süreciyle birlikte bu alanlarda bir 
canlanma gözlenmektedir. Buna karşın özelleştirilen alanlara yeni yatırımlar yapılması yerine genelde 
mevcutla devam edilmesi benimsenmektedir. 
 
Sanayi sektörü Ukrayna GSYİH'sının yaklaşık % 23-24'ünü oluşturmaktadır. Bunun içinde %12’si işleme 
sanayiye denk gelmektedir. Ukrayna’nın önde gelen sanayi sektörleri arasında işleme sanayi, metalürji, 
elektrik enerji, ağaç işleme, makine üretimi, madencilik, kimya ve gıda sanayileri yer almaktadır. 
 
Ukrayna ihracatı çoğunlukla hammadde ürünlerinden oluşmaktadır. İleri teknoloji ürünlerinin ihracat 
payı, Ukrayna’nın toplam ihracat hacminin sadece % 5,5'idir. Ukrayna Devlet İstatistik Servisi’nin 
verilerine göre, 2019 yılında Ukrayna'nın diğer ülkelere yaptığı ihracatta sanayi ürünleri (makineler, 
mekanizmalar ve elektrikli ekipman vb.) ve değerli olmayan taşların (siyah metaller dahil olmak üzere) 
payı %29,4, ithalatında ise %27,9’dur. 
 

Enerji 
 
Ukrayna sanayisi enerjiye oldukça fazla bağımlıdır. Bu nedenle dünya gaz tüketiminde üst sıralarda yer 
almaktadır. Ukrayna genel olarak petrol ihtiyacının %20’sini, doğalgaz ihtiyacının ise % 30’unu kendi 
kaynaklarından sağlayabilmektedir. 
 
Enerji alanında tüketimin üretimin bir hayli üzerinde seyretmesi nedeniyle, Ukrayna Rusya 
Federasyonu ve Türkmenistan’dan ithalat yapmaktadır. Ukrayna, kendi petrol ve doğalgaz kaynaklarını 
geliştirme ve yerli üretimi şu andaki seviyesinin üzerine çıkarma çabası içindedir. Buna ilave olarak, 
kömür ve nükleer enerjinin daha yoğun kullanılması kararlaştırılmış, ancak teknolojik yetersizlikler 
nedeniyle istenen başarı sağlanamamıştır. Eski nükleer reaktörlerin modernizasyonu ve yeni 
reaktörlerin inşası konusunda dış yardımlara ve yabancı sermayeye ihtiyaç duyulmaktadır. 
 
Ukrayna 1,2 trilyon m3 seviyesindeki rezervleri ile Avrupa’nın 4 üncü büyük kaya gazı (shale gas) 
rezervine sahiptir. Kaya gazı projelerinin geliştirilmesi ve yabancı yatırımcıların ülkeye çekilmesi için en 
iyi şartları sağlamak üzere hükümet çalışmalar yapmaktadır. 
 
Ukrayna’da elektrik üretimi termoelektrik santralleri, nükleer santraller ve hidroelektrik santralleri 
vasıtasıyla yapılmaktadır. Termoelektrik ve nükleer santrallerde üretilen elektrik birbirine eşit 
miktarlarda olup, toplamın %95’ine tekabül etmektedir. Hidroelektrik santrallerdeki üretim ise 
toplamın %5-6’sı civarındadır. 
 
 

D- DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR 
 
19 Mart 1996 tarihinde Ukrayna Parlamentosu, Yabancı Yatırımlar Kanunu'nu kabul etmiştir. Ukrayna 
kanunları uyarınca kurulan ve kuruluş sermayesinde yabancı yatırım payı en az %10 olan şirket ve 
yatırımlar ‘’yabancı sermaye yatırımı’’ sayılmaktadır. Ukrayna'da ekonomik ve ticari faaliyetlerde 
bulunan yabancı yatırımcılar, Ukrayna Kanunlarında ve Ukrayna'nın uluslararası anlaşmalarında aksi 
belirtilmedikçe, Ukraynalı kişilerin sahip olduğu hak ve sorumluluklara sahiptir. 
(https://investmentpolicy.unctad.org/investmentlaws/laws/253/ukraine-law-on-the-regime-of-
foreign-investments)  
 
Ukrayna'da yabancı sermaye yatırımları millileştirmeye tabi değildir. Devlet organları, tabii afet, kaza, 
salgın hastalık ve salgın hayvan hastalığı durumlarında tahliye tedbirlerinin alınması durumları 
haricinde yabancı yatırımları istimlak edemez. 
 

https://investmentpolicy.unctad.org/investmentlaws/laws/253/ukraine-law-on-the-regime-of-foreign-investments
https://investmentpolicy.unctad.org/investmentlaws/laws/253/ukraine-law-on-the-regime-of-foreign-investments
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Doğrudan Yabancı Yatırım İstatistikleri, Milyon Dolar 
 

 
 

F- DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE VERGİLER 

Dış Ticaret Mevzuatı  

a) İhracat Rejimi 
 
Ukrayna’nın İhracat Prosedürleri 13.02.2020 tarihli 4495-VI sayılı Gümrük Kanunu’nun 15. Bölümü 82-
84. maddeleri ile düzenlenmektedir. Ukrayna Gümrük Kanunu’na 
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17?lang=en) linkten ulaşmak mümkündür. 
 
Bahse konu Kanun gereğince ihracatın başlıca şartları: 
- İlgili gümrük idaresine ihraç edilen ürünlere ilişkin gerekli belgelerin sunulması, 
- İhraç edilen ürünlerin tüm öngörülen gümrük vergilerinin ödenmiş olması, 
- Mevzuat ile öngörülen dış ekonomik faaliyetlerin tarife dışı dış ticaret politikası önlemlerinin ( 
antidamping tedbirleri, miktar sınırlamaları, teknik standartlar, fiyat kontrol denetimi, mali kontroller, 
paketleme, etiketleme standartları vs.) uygulanmasına ilişkin gerekliliklerin yerine getirilmesi; 
- Mevzuat ile öngörülen durumlarda ürünlerin üçüncü ülkelere ihraç edilmesine yönelik ilgili izinlerin 
sunulmasıdır. 
 

Ukrayna Gümrük Makamı, ihraç edilen ürünlerin ihracat yapılan noktaya iletildiğine dair teyit 
istememektedir. Ukrayna gümrük bölgesi dışına ihraç edilen ürünler ihracat rejimine tabi olduğu andan 
itibaren “Ukrayna malları” statüsünü kaybetmektedir. 
 
07.02.2020 tarihli 2530-VIII sayılı Ukrayna Parlamentosu “Ukrayna Gümrük Kanunu Ve Ukrayna'nın 
Diğer Yasalarına, Tek Pencere Mekanizmasının Tanıtılması Ve Malların Ukrayna Gümrük Sınırından 
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Taşınması İçin Kontrol Prosedürlerinin Optimizasyonu İle İlgili Değişiklikler Hakkında Kanun” uyarınca 
gümrüklerde yapılacak denetimler için “tek pencere mekanizması” oluşturulmuştur.  
(Devlet Gümrüğü tarafından oluşturulan “Uluslararası Ticaret İçin Tek Pencere” web portalı: 
https://cabinet.customs.gov.ua/) 
 

b) İthalat Rejimi 
 
Ukrayna’nın ithalat rejimi Ukrayna Gümrük Kanunu 74. Bölümü 74-76. maddeleri ile 
düzenlenmektedir. 
 
Ukrayna’ya ithalatın başlıca şartları: 
- İlgili gümrük idaresine ithal edilen ürünlere ilişkin belgelerin sunulması, 
- İthal edilen ürünlerin gümrük vergilerini ödenmesi, 
- Mevzuat ile öngörülen dış ekonomik faaliyetlerin tarife dışı dış ticaret politikası önlemlerinin 
uygulanmasına ilişkin gerekliliklerin yerine getirilmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 
İthalat gümrük rejimi; Ukrayna'nın gümrük bölgesine giren mallara, gümrük kontrolü altında 
depolanan, başka bir gümrük rejimi altında işlem gören mallara ve ayrıca gümrük bölgesindeki dahilde 
işleme rejimi altında işlem gören ürünün işlenmesi sonucu ortaya çıkan ürünlere yönelik olarak 
uygulanabilmektedir. 
 

c) Ukrayna’ya İthalatı Yasak Ürünler 
 
Ukrayna’ya ithalatı yasak ürün liste aşağıdaki linkten ulaşmak mümkündür: 
(https://www.qdpro.com.ua/document/63049). 25.02.2020 tarihi itibariyle Ukrayna’ya ithalatı yasak 
olan Türkiye menşeli ürünlerin GTİP. numaraları aşağıda belirtildiği şekildedir. 
  
(5101 11 00 00; 5101 19 00 00; 0102; 0103; 0104; 0105, 0106; 0201; 0202; 0203; 0204 ; 0205; 0206; 
0207; 0208; 0209; 0210; 0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 0407; 0408; 0502; 0505; 0504 00 00 00; 
0506; 0507; 0511; 1601 00; 1602; 1603 00 ; 2105 00; 2309; 4101; 4102; 4103; 9508 10 00 00 0511) 
 
d) Elektronik Gümrük Beyannamesi 
 
Gümrük işlemleri sırasında zamandan kazanmak üzere, dileyen ithalatçı elektronik ortamda gümrük 
beyannamesi verebilmektedir. Elektronik ortamda gümrük beyannamesi verilmesi uygulamasından 
faydalanabilmek için ithalatçı firmanın gümrük elektronik sistemine kayıt olmak üzere, önceden 
gümrük makamlarına müracaat etmesi gerekmektedir. Söz konusu sistem, sürekli olarak aynı tür 
malların Ukrayna’ya ithalatını gerçekleştiren firmalarımıza avantaj sağlayabilecektir. 
 

e) Araçlara El Koyma Şartları 
 
Ukrayna gümrüklerinden karayolu araçları ile geçişler sırasında yapılan gümrük kontrollerinde; sadece 
Ukrayna’ya resmi giriş noktaları haricinde başka bir yoldan giriş yapılması, ithalatı yasak olan malların 
taşındığının tespit edilmesi ve taşıt aracında kaçak ve yasak nesnelerin saklandığı gizli yerin tespit 
edilmesi durumlarında taşıt araçlarına el konulabilecektir. 
 
f) Tek Gümrük Beyannamesi 
 
Ukrayna’ya getirilen parti mal içerisinde 10’dan fazla farklı ürün bulunuyorsa, ithalatçı firma isterse, 
parti mal içinde bulunan bütün ürünlerden en yüksek ithalat vergisini tabi olan ürünün ithalat vergisi 
oranında olmak üzere, parti mal içerisinde bulunan tüm ürünler için tek gümrük beyanında 

https://cabinet.customs.gov.ua/


Ukrayna Ülke Raporu  www.koto.org.tr   

 
13 

bulunulmasına imkan tanınmaktadır. (Örnek, çeşitli otomobil yedek parçaları aynı GTİP kodu altında 
beyan edilebilecektir) 

g) Asgari İhraç Fiyatı ve Ön İzin Uygulaması 
 
Ukrayna, bazı tarım ve hayvancılık ürünleri ile madenler ve kimyasal maddelerde asgari ihraç fiyatı ve 
ön izin uygulamaktadır. 2 Ekim 1999 tarihinde alınan karar gereğince ayçiçeği tohumu ihracında ihraç 
vergisi uygulanmaktadır. Söz konusu vergi Temmuz 2005 tarihinde % 16’ya düşürülmüş olup; halen 
ayçiçeği tohumu ihracatında % 10 oranında vergi uygulanmaktadır (G.T.İ.P. 1206). 
 
Ayrıca Ukrayna, 1 Ocak 2003 tarihinden itibaren hurda metal ihracatında 30 Euro/ton ihraç vergisi 
uygulamaya başlamıştır. Buna gerekçe olarak da, Ukrayna’dan büyük miktarda hurda metal ihracatı 
olması, buna bağlı olarak yerli üreticilerin zaman zaman hammadde sıkıntısı yaşamaları ve üretimin 
durma noktasına gelmesi gösterilmektedir.  
 
Başta Türkiye ve AB olmak üzere çeşitli ülkelerden gelen tepkilere rağmen hurda metalde ihraç vergisi 
uygulaması devam etmiştir. Ancak, 2008 yılında DTÖ üyeliğini takiben 5 yıllık sürede belli bir takvime 
bağlı olarak söz konusu verginin 10 €/ton seviyesine düşürülmesi taahhüt edilmiştir. Buna rağmen 
halen 58 €/ton oranında ihracat vergisi uygulanmaktadır. 
 

h) İthalat ve İhracat Lisanslarına Tabi Ürünler ve Kotalar 
 
Ukrayna hükümeti her yıl ithalat ve ihracat lisanslamasına tabi ürünlerin listesini oluşturur. 2020 
yılında uygulanacak ithalat ve ihracat lisanslarının yanında kotalar listesi Ukrayna Bakanlar Kurulu 
Kararı’nda bulunabilmektedir. 
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1109-2019-%D0%BF)  
 

Gümrük Vergileri  
 
Ukrayna’da uygulanan gümrük vergi oranlarına Ukrayna gümrük uygulamalarına ilişkin bilgi veri 
tabanından (https://qdpro.com.ua/goodinfo) G.T.İ.P. (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) kodunun 
sisteme girilmesi ile ulaşılabilecektir. 
 
2005 yılından başlayarak DTÖ düzenlemelere uyum amacıyla pek çok üründeki gümrük vergisi oranı 
düşürülmüştür. 2015 yılından itibaren tüm ürünler için uygulanan ortalama gümrük vergisi oranı 
yaklaşık %4,9; tarım ürünleri için ortalama gümrük vergisi oranı %8,5; sanayi ürünlerinde ise %3,7’dir. 
 

İç Vergiler ve Oranları  
 
Ukrayna’da Kurumlar Vergisi % 18, Katma Değer Vergisi (KDV) ise % 20 oranındadır. 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 Özel Tüketim Vergisi alınmaktadır. 
 
Ayrıca, yabancı yatırımcının Ukrayna’da elde ettiği ve vergisini ödediği kazancını ülkesine transfer 
etmek istemesi halinde, söz konusu kişinin ülkesi ile Ukrayna Hükümeti arasındaki mevcut anlaşmada 
belirtilen hükümlere bağlı olarak, % 0-15 arasında değişen oranlarda stopaj vergisi tahsil edilmektedir. 
 
İşverenler, çalışanları için brüt ücretleri üzerinden toplam % 22 oranında sosyal ödemeleri 
yapmaktadırlar. 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1109-2019-%D0%BF
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Özel kişi gelir vergisi 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren % 18 oranında uygulanmaktadır. Yeni (sıfır) 
otomobil alındığı zaman, otomobil değeri üzerinden % 3, % 4 veya % 5 oranında (otomobil değerine 
bağlı) Ukrayna Emeklilik Fonuna ödeme yapılmaktadır. Takvim yılı boyunca bir kişinin birden fazla 
kullanılmış araç satması durumunda, ikinci otomobilden başlayarak, her satılan aracının değeri 
üzerinden % 5 oranında vergi ödemek zorundadır. 
 
Ayrıca, taşınmaz mal satın alma işlemleri sırasında bir satıcı üç yıldan az bir süredir gayrimenkul sahibi 
olması durumunda devlet vergisi (alım-satım sözleşmesinde belirtilen taşınmaz malı değerinin %1'); 
gelir vergisi (emlak değerinin % 5'i) ve askeri vergi (emlak değerinin % 1,5'i) ödemek zorundadır. Üç 
yıldan uzun bir süredir mülke sahip olanlar, takvim yılı boyunca mülkün ilk satışını yapıyorsalar 
sözleşmede belirtilen emlak fiyatının % 1'ini ödemek zorundadır. 
 
Bir yabancı taşınmaz satmak istediğinde sözleşmede belirtilen emlak fiyatının % 1 oranında devlet 
vergisi, emlak değerinin yüzde 15 oranında olan kişisel gelir vergisi ve emlak değerinin % 1,5 oranında 
askeri vergi ödemek zorundadır. 3 Ağustos 2014 tarihinden itibaren geçici olarak Ukrayna’da % 1,5 
oranında savaş vergisi uygulanmaktadır. 
 

Ürün Standartları ile İlgili Uygulamalar 
 
Ukrayna standartları, “Ukrayna Araştırma, Bilim, Standardizasyon, Belgelendirme ve Kalite Araştırma 
ve Eğitim Merkezi”( http://ukrndnc.org.ua) tarafından yapılmaktadır. 
 
Ukrayna’da akredite edilen uygunluk değerlendirme kuruluşlarının (İngilizce) veri tabanına Ukrayna 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı, Ulusal Akreditasyon Ajansının web sayfasından ulaşılabilmektedir: 
(http://naau.org.ua/reyestr-akreditovanix-oov/?lang=en) 
 
Ukrayna Standardizasyon Kanunu (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1315-18) ulaşılabilmektedir. 
Ukrayna Ekonomi Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı web sayfasında paylaşılan standardizasyon alanındaki 
mevzuat bilgileri aşağıdaki linkten elde edilebilecektir. 
 
http://www.me.gov.ua/Tags/DocumentsByTag?lang=uk-UA&id=38beb036-588e-4f53-8676-
37ada2005572&tag=Standartizatsiia    

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1315-18
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G- DIŞ TİCARET 

 
 
2019 yılı rakamları değerlendirildiğinde Ukrayna’nın toplam dış ticaret hacminin 101,2 milyar 
dolara ulaştığı görülmektedir. Buna göre Ukrayna’nın ihracatı 2019 yılında 50,1 milyar dolar, 
ithalatı ise 51 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 
 
2019 yılında 50 milyar dolarlık (%5 artan) ihracatla dünyada 51. sırada olan Ukrayna’nın ihracat yaptığı 
başlıca ülkeler Rusya (%9,6), Çin (%9) ve Almanya (%6,4) ’dır. Ülkenin ihracatında Türkiye %5,2 pay ile 
6. sırada yer almaktadır. 
 
Ülkenin 2019 yılında ihraç ettiği başlıca ürünler Mısır (%10,4), Demir Cevheri (%8) ve Tohum Yağları 
(%8). 
 
2019 yılında 51 milyar dolarlık (%1 azalan) ithalatla dünyada 49. sırada yer alan ülkenin ithalat yaptığı 
başlıca ülkeler arasında Çin %14,4 ile 1. Sırada, Rusya %13 ile 2.sırada, Almanya ve Polonya ise %10,4 
ile 3.cü ve 4.cü sırada Türkiye %3,8 ile 8. Sırada yer almaktadır. 
 
2019 yılında ithal ettiği başlıca ürünler ise Otomobiller (%5,1), İlaç (%3,5) ve Taşkömürü (%3)’dür. 
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Ülkenin Dış Ticaretinde Başlıca Ürünler 
   

Ukrayna’nın İhraç Ettiği Başlıca Ürünler (1 000 $) 
 

 
 

Ukrayna’nın İthalatında Başlıca Ürünler (1 000 $) 
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Ülkenin Dış Ticaretinde Başlıca Ülkeler  

Ukrayna’nın İhracatında Başlıca Ülkeler (1 000 $)          

Ukrayna’nın İthalatında Başlıca Ülkeler (1 000 $) 
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H- TÜRKİYE İLE TİCARET 
 
 

2019 yılında Ukrayna’ya ihracatımız bir önceki yıla göre % 31 artış göstermiş ve 1,9 milyar dolar 
olmuştur. 2019 yılında ülkenin toplam ihracatımızdaki payı % 1 olup 24. sıradadır. 2019 yılında ülkeden 
ithalatımız ise bir önceki yıla göre % 2 azalarak 2,6 milyar dolar olmuştur. 2019 yılında ülkenin toplam 
ithalatımızdaki payı % 1 olup 18. sıradadır.  
 

Türkiye-Ukrayna Dış Ticaret Değerleri  

 

 
Türkiye’nin Ukrayna’ya İhracatında Başlıca Ürünler  
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Türkiye’nin Ukrayna’dan İthal Ettiği Başlıca Ürünler (1 000 $)  

 

I- KOCAELİ’NİN UKRAYNA İLE DIŞ TİCARETİ 
 
2019 yılında; Kocaeli ilinden Ukrayna’ya 60,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken, ithalat rakamı 
228,1 milyon dolar olmuştur. 2020 yılının ilk 6 ayında ise 44,7 milyon dolar ihracat, 135,2 milyon dolar 
ithalat gerçekleştirilmiştir.  
 
Kocaeli ili Ukrayna ile yaptığı ticarette her yıl açık vermiştir. Temmuz 2020 tarihli veriye göre ilimizde 
Ukrayna sermayeli firma bulunmamaktadır.   
 

Kocaeli ilinin Ukrayna ile Dış Ticareti ($) 

Yıl İhracat  İthalat  
Dış Ticaret 

Hacmi Dış Ticaret Dengesi 

2016 26.011.330 281.267.974 307.279.304 -255.256.644 

2017 57.989.864 272.924.834 330.914.698 -214.934.970 

2018 52.495.050 341.278.027 393.773.077 -288.782.977 

2019 60.459.441 228.116.191 288.575.632 -167.656.750 

2020 (ilk 6 ay) 44.759.597 135.272.386 180.031.983 -90.512.789 
 

Kaynak: TÜİK  
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J- PAZARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR 
 

 
Ukrayna'daki iş kültürü; ülkenin çalkantılı ekonomik krizlerinin, istikrarsız hükümetlerin, Sovyet 
yönetiminin derinden yerleşmiş geleneksel ve dini değerlerin uzun tarihiyle şekillenmiştir. Sürekli 
yabancı istilalar ve Sovyetler Birliği'nin çöküşüne kadar Batı ile sınırlı etkileşim, Ukrayna iş yapma 
kültürünü etkileyerek ülkede yabancılara karşı ihtiyatlı davranma eğiliminin hakim olmasına neden 
olmuştur. Böylece, güvenilirlik ve sadakat Ukraynalılar ile iş yaparken yardımcı olan ana değerlerin 
başındadır.  
 
Bu anlamda, pazara girişte ve Ukrayna ile temaslarda iş adamlarımızın kendilerini güvenilir bir tacir 
olarak sunmaları, günlük sohbet ve iş eğlencesi aktiviteleriyle Ukrayna mevkidaşlarını tanımaları önem 
arz etmektedir. Çoğu Ukrayna firması geleneksel bir organizasyon yapısına sahiptir ve hiyerarşiler 
birkaç orta düzey yönetici ile açıkça tanımlanmıştır. Bu nedenle, genellikle, orta düzeydeki Ukraynalı 
profesyoneller müzakerelere katılma veya görüşlerini paylaşma konusunda isteksiz olabilmektedir. 
Bununla birlikte, daha Batılı bir yaklaşımı benimseyen çok uluslu firmalarda karar verme süreci yavaş 
yavaş değişmekte ve astlar geri bildirimde bulunmaya teşvik edilmektedir. 
 
Diğer taraftan, ülke iş yapma kültürü konusunda değinilmesi gereken hususlardan biri de randevu 
kültürüdür. Randevuların önceden ayarlanması zordur ve toplantıdan kısa bir süre önce telefon veya 
e-posta ile onaylanması gerekmektedir. Ukraynalıların çoğunluğu İngilizce konusunda çok yetenekli 
olmadığından, toplantıdan önce herhangi bir çalışma kâğıdı materyalini Ukraynaca çevirmek ve bir 
tercümanın gerekli olup olmadığını kontrol etmek iş adamlarımıza temaslarında tavsiye edilen hususlar 
arasındadır. 
 
ATM'ler şehirlerde mevcut olup kredi kartları yaygın olarak kullanılmaktadır. Ukrayna'da kabul edilen 
üç ana kredi kartı; Visa, MasterCard ve Eurocard’dır. Kredi ve banka kartlarının kopyalanması yaygındır. 
ATM'leri kullanırken dikkatli olması gerekmekte ve işlemler sırasında dikkatli olunmalıdır.  
 
Ukrayna'nın resmi para birimi Grivna (UAH). ABD doları ve Euro para birimini bozdurmanın ilk ve en 
güvenli yolu bir bankadır. Euro ve dolar, herhangi bir bankada kolayca değiştirilebilen para birimleridir. 
Genellikle, bankaların üzerinde döviz kuru olan tabelalar bulunmakta olup bankaların çoğunluğu saat 
17–18:00’de kapanmaktadır. 
 
150.000 UAH veya daha büyük bir para biriminde döviz bozdurmak istendiğinde pasaportun sunulması 
gerekmektedir. Ukrayna'ya yazılı beyanname olmaksızın toplam 10.000 Euro'ya kadar nakit ve seyahat 
çeki getirilmesine izin verilmektedir. 10.000 Euro'yu aşan tutardaki para yazılı olarak ilgili gümrük 
birimlerine bildirilmelidir. 
 
Pasaport ve Vize İşlemleri Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği web sayfasında en güncel bilgiler yer 
almaktadır. https://turkey.mfa.gov.ua/tr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://turkey.mfa.gov.ua/tr
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Resmi Tatiller ve Çalışma Saatleri  
 

 
 
 

Yararlı Adresler 
 

T.C. KİEV BÜYÜKELÇİLİĞİ  
T:+380 44 281 07 50, +380 44 281 07 51  
E: embassy.kiev@mfa.gov.tr  
 

T.C KİEV TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ  
Adres: Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Panasa Mırnogo Cad. 22, 01901 KIEV / 
UKRAINE  
Tel: 00 380 44 377 76 77  
Faks: 00 380 44 377 76 67  
E-posta: kiev@ticaret.gov.tr  
 
 
 
 

mailto:embassy.kiev@mfa.gov.tr
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T.C. ODESSA BAŞKONSOLOSLUĞU  
T:+380 48 722 79 11, +380 48 722 14 78  
E: consulate.odessa@mfa.gov.tr  
 

T.C ODESSA TİCARET ATAŞELİĞİ  
Adres:Turkish Consulate General Office of the Commercial Attache Jukovskogo Sk. No:33 Ofis No: 406 
65045 Odessa/ UKRAINE  
Tel: +38 048 722 70 05 +38 048 722 71 07  
Faks:+38 048722 24 14  
E-posta: odesa@ticaret.gov.tr  

KAYNAKÇA 
 
Ticaret Bakanlığı Bilgi Sistemi – www.ekonomi.gov.tr 
Türkiye İstatistik Kurumu – www.tuik.gov.tr 
Expodatabase - http://www.expodatabase.com/ 
World Meters - http://www.worldometers.info/tr/ 
The Economy Intelligence Unit (EIU) - http://www.eiu.com/home.aspx 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – www.tobb.org.tr 
Trademap – www.trademap.org 
  

mailto:consulate.odessa@mfa.gov.tr

