
Rusya’nın DTÖ Üyeliğinin 
Türk-Rus Ticari İlişkilerine 
Olası Etkileri 



Rusya, Türkiye tarihinde önemli yer tutmuş bir coğrafya 

Geçmişte ve günümüzde Rusya ile olan ilişkilerimiz DTÖ üyeliği ile 

çok önem kazanmakta… 

Türk Cam Sektörü için de aynı önem geçerli… 

Rusya’nın DTÖ üyeliği avantaj ve dezavantajları açısından detaylıca 

incelenmelidir... 

Türkiye ve Rusya 



Dünya’nın en geniş coğrafyası… 

10 farklı zaman dilimi… 

Nüfusu 140 milyon kişi ile Türkiye’nin ekonomik menzilindeki en 

kalabalık ülke… 

Türkiye gibi doğusu ve batısı arasında gelişmişlik farkı var… 

Nüfusun % 80’i batıda konumlanmış…   

Pazar büyüklüğü yatırımcıları cezbetmekte 

Rusya Nasıl Bir Ülkedir?... 



Yatırım yapılacak en iyi 8 ülkeden biri... 

Rusya ‘’soğuk savaş sonrası dünya’’ya uyumlanma sürecinde… 

Rusya Batı dünyası ile güçlü ilişkiler geliştirmeyi başarmış 

En önemli adım: DTÖ üyeliği… 

Rusya Nasıl Bir Ülkedir?... 

(world investment report 2012) 



Rusya ekonomisi enerji fiyatlarından doğrudan etkilenmekte… 

Rusya’nın ekonomik büyüme çerçevesinde yapısal 

değişimlere ihtiyacı var… 

Güçlü bir Rusya ve güçlü bir ticaret ortağı ancak tüketim 

malları çeşitliliği ve çok yönlü bir ekonomik yapı ile mümkün… 

Bu anlamda atılmış en büyük adım: DTÖ üyeliği… 

 

Enerji En Ağırlıklı İhracat Kalemi… 



Önemli bir kilometre taşı: 1989 Berlin Duvarı’nın yıkılması 

Rusya ciddi bir rejim değişikliği yaşadı... 

Siyaset ve pazarın yapısı değişti… 

Tüketim alışkanlıkları yeniden biçimlendi… 

Özel girişimcilik, kamunun yerini aldı 

Pazar ekonomisi refah artışını ve serbestiyi tetikledi… 

Rusya’nın görevi: Daha fazla serbesti, daha güvenilir 

pazar koşulları, daha iyi iş yapma ortamı! 

Dünya ile bütünleşme ve uyumlaşma fırsatı: DTÖ üyeliği… 

Yeni Dünyaya Uyumlanma Süreci… 



Yeltsin döneminden başlayan 19 yıllık uzun bir süreç… 

Rusya’nın üyeliği, 2001’de Çin üyeliğinden sonra küresel 

ticaretteki en önemli gelişme 

 DTÖ’nün unsurları küresel iş yapmanın anayasası 

Vizyonunu küresel ölçekte belirlemiş bütün dünya 

şirketleri için, DTÖ, özellikle Rusya kerteriz niteliğinde… 

Rusya’nın DTÖ Yolculuğu… 



Rusya ile DTÖ Dünyayı Kucakladı… 



DTÖ kapsamı dışında kalmış bir ülkenin başarılı olması çok 

zor… 

Dünyanın kurallarını takip etmeden küresel oyuna dahil 

olmak imkansız! 

En batıda ABD, ortada AB ve en doğu da Japonya üçlü 
‘’kutupsal yapısı’’ ile dünya pazarlarını uzun bir süre önce 

paylaştı… 
Dünya ticaret pastasından pay 

almak DTÖ üyeliği olmadan 

imkansız gözükmekte…  

Rusya için DTÖ Üyeliğinin Anlamı… 



DTÖ üyesi olmayan bir ülke dış ticaret alanında :  

ihracatta yüksek korumalarla mücadele etmekte, 

uluslararası fonlar için daha az cazibe taşımakta,  

Ek birçok kısıtlamalara tabi olmakta… 

Kriz ortamında DTÖ üyesi olmamanın külfeti ağır…. 

 

DTÖ kurallarına uy! 

Daha fazla ticaret yap! 

Geliş, geliştir ve zenginleş! 

DTÖ Üyeliğinin Fırsatları… 



 

Türkiye Rusya’nın DTÖ sürecine tam destek vermiştir… 

Rusya artık Türkiye için bir sınır komşusundan ibaret değil! 

Rusya’nın büyük pazarı ve artan refahı Türk yatırımcıları 

cezbedici  özellikte… 

Türkiye de Rus sermayesi için önemli bir yatırım coğrafyası: 

Rusya,Türkiye’nin Nükleer Santral projesinin birini tümüyle 

üstlenmiş durumda 

Telekomünikasyon yatırımı yanısıra bir çok dolaylı ve 

doğrudan yatırım 

 

DTÖ Üyeliğinin Türkiye İçin Anlamı… 



 
Hem Türkiye hem de Rusya sahip oldukları potansiyelleri tümüyle 

kullanamıyor :  

• 33 milyar $ düzeyindeki Rus-Türk ticaret hacmi 

• Türkiye ihracatının aldığı pay yalnızca 6 milyar $  

• Türkiye ithalatı ise enerji nedeniyle çok yüksek 

Rus-Türk, ithalat- ihracat dengelenmesinin bir yolu: DTÖ üyeliği… 

 

DTÖ Üyeliğinin Türkiye İçin Anlamı… 

İhracatımızda İlk 5 Ülke (% Pay) İthalatımızda İlk 5 Ülke (% Pay) 



 

Türkiye’nin yatırım politikası: önemli projeleri yabancı 

sermaye kutuplarına dengeli dağıtmak… 

Denge kutuplarında biri de Rusya! 

DTÖ üyeliği bu ilişkinin sağlığı açısından önemli bir yönetim 

avantajı 

Avantaj: Rusya ve Türkiye’nin çıkarlarının çatıştığı 

noktada serbest uluslararası piyasa kurallarının geçerli 

olması  

 

DTÖ Üyeliğinin Türkiye İçin Anlamı… 



 
Rusya Türk Cam Sanayii’nin önde gelen üreticisi Şişecam için 

önemli bir bölge 

Milyar dolara yaklaşan sabit sermaye yatırımı  

Yatırımların hacmi sürekli büyüyor… 

Yaratılan üretim kapasiteleri Cam Ambalaj örneğinde olduğu gibi 

Türkiye’nin üzerinde!! 

Yakın vadede, söz konusu yatırımların hacmi daha da büyüyecektir.  

DTÖ’nün Şişecam ve Türk Cam Sanayii Açısından Önemi… 



 
Rusya’da Şişecam’ın cam ambalaj üretim kapasitesi  1.2 
milyon tonun üzerinde…(Rusya’da fiilen kullanılan 4 milyon 

ton kapasitenin % 30’u) 

 Oluşturulmuş istihdam hacmi 3.500  kişi… 

13 adet büyük fırın… 

DTÖ’nün Şişecam ve Türk Cam Sanayi Açısından Önemi… 



Şişecam, Rusya’da 6 Farklı Lokasyonda Üretim Yapmakta 

  

Egypt 

Georgia Bulgaria 

R u s s i a n     
F e d e r a t i o n 

Ukraine 

   Kirishky  

Pokrovsky 

        Ufa  Gorokhovets 
 

   Posuda 

    Kuban  
Bosnia 
Herzegovina 

Italy 

Glassware 

Glass  Packaging 



 
13 fırın Rus gazıyla Rus madenini eriterek, Rus insanın cam 

ihtiyacını karşılamakta, Rus ihracatında yer alarak dünya 

pazarlarına sunulmakta 

Halen Cam Ev Eşyası ve Cam Ambalaj olarak yapılan bu 

faaliyete, Düzcam, Kaplanmış camlar, Ayna ve Otomotiv camı da 

yakın gelecekte dahil edilecektir… 

 

Bu büyük faaliyet hacmimiz sağlıklı çalışan bir piyasa 

mekanizmasına ihtiyaç duymakta… 

Şişecam ailesi olarak, DTÖ ile bu mekanizmanın pekiştiği ve 

daha da pekişeceği inancındayız... 

DTÖ’nün Şişecam ve Türk Cam Sanayii Açısından Önemi… 



Türkiye’nin 2023 vizyonu büyük iddialar içermekte… 

Türk Cam Sanayii ve Şişecam da yenilenmiş vizyonuyla güçlü, 

küresel bir gelecek hedeflemekte… 

Daha fazla dış ticaret 

Daha fazla üretim 

Daha fazla küreselleşme 

Rusya bu iddiaları gerçekleştirecek en önemli ülkelerden 

biri… 

Ve şimdi DTÖ ile daha güçlü, güvenli bir ticaret ortamı 

tüm yatırımcılara sunulmakta! 

Rusya’nın DTÖ Yolculuğu… 



 
İlk Rusya yatırımlarımızda üyelik süreci devam etmekteydi… 

DTÖ’süz bir Rusya’da iş yapmanın olumsuz etkilerine bire bir 

tanık olduk.. 

Kilit personelimizin Rusya’ya giriş çıkış sorunları… 

Çok basit işlemler için bile gereken yoğun bürokrasi… 

Vergi otoritesinin abartılı ve haksız yaptırımları… 

Araç girişini engelleyen kantar uygulaması nedeniyle 

sevkiyat sıkıntıları 

Tarife dışı engeller…. 

DTÖ Üyeliğinin Dünü… 



 
Bugün sorunların çözümüne ilişkin gelişmeler hem Türkiye hem 
Rusya tarafından sağlanmaya çalışılıyor: 

Türkiye’den Rusya’ya ürün sevkiyatında basitlik getiren ‘’Yeşil 
Hat’’ uygulaması karayolunda devreye girdi. 

Limanlar için de benzer uygulama üzerinde çalışılıyor. 

Ancak, rekabet gücü yüksek, serbest piyasa koşullarına 

uygun bir Rusya için 

Daha az bürokrasi, 

Daha hızlı çözümler, 

Daha yüksek iş gücü verimliliği, 

Daha basit ve şeffaf ticaret mevzuatına ihtiyaç var.. 

Bugün Gelinen Nokta ve Gelecek için Öneriler… 



Teşekkür Ederim… 


