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Sayın üyemiz,   

 

T.C. Ticaret Bakanlığının bir yazısına atfen, Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel 

Sekreterliğinden (AKİB) alınan 23/06/2022 tarih 320-3143 sayılı yazıda; 

 

Kazan Ticaret Ataşeliğimiz tarafından Rusya Federasyonu Tataristan 

Cumhuriyetinde yerleşik ve Rusya Federasyonu genelinde 10 bölgede 170 mağaza ile 

perakende market zinciri olarak faaliyet gösteren “Nahodka” firmasına yönelik olarak 19-31 

Temmuz 2022 tarihlerinde Ticaret Bakanlıkları koordinasyonu, AKİB organizasyonunda ve 

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) ile İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon 

İhracatçı Birlikleri (İTKİB) Genel Sekreterlikleri işbirliğinde bir Özel Nitelikli Alım Heyeti 

programı düzenlenmesi planlandığı, net tarihleri daha sonra iletilecek heyet programının 

Mersin ve İstanbul şehirlerinde organize edildiği ve bu doğrultuda, alım heyetine katılmak 

isteyen firmaların ekteki başvuru formunu doldurduktan sonra firmayı tanıtan bir yazı ile ürün 

kataloğunun varsa Rusça ya da İngilizce versiyonlarını da içeren bilgi ve belgelerin 

derlenerek 29 Haziran Çarşamba günü mesai bitimine kadar AKİB’e gönderilmesi gerektiği 

ifade edilmekte olup, Nahodka firmasının yaş meyve sebze, ev tekstili, hazır giyim ve plastik 

malzemeler ithalatı için belirlemiş olduğu ürün detayları ilişikte yer almaktadır. 

 

Bilgilerinize sunarız.  

e-imzalıdır 

Sertaç Ş. TORAMANOĞLU 

Genel Sekreter a. 

Şube Müdürü 

 

Ek: Alım Heyeti Ön Başvuru Formu ve Talebe Konu Ürün Detayları (2 sayfa) 
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Temmuz 2022 
Rusya/Tataristan Nahodka-Özel Nitelikli Alım Heyeti 

Firma Ön Başvuru Formu 
 

 Firmanın;  

1 Unvanı  

2 Vergi numarası  

3 Bağlı olduğu Birlik  

4 E-Posta adresi  

5 Adresi  

6 Görüşmeye katılacak temsilcisinin 
ismi, soy ismi ve cep numarası 

 

7 Görüşmelere katılacağı şehir  
(Mersin veya İstanbul) 

 

8 Görüşmek istediği ürünler 
(Ürün listesinde yer alan ürünler ve 
kodları) 

 

9 Rusça bilen personeli var mı? Yoksa 
görüşmede tercümanı olacak mı? 

 

10 Rusça ya da İngilizce ürün kataloğu 
var mı? 

 

11 Alım heyetinden beklentileri 
nelerdir? 

 

12 Yukarıdaki maddeler haricinde 
sunmak istediği bilgi/belgeler var 
mıdır? Nelerdir? 

 

13 Alım heyetinin verimli geçmesi için 
önerileri var mıdır? 

 

 
Not: Bu ön başvuru formu alım heyetinin programının netleşebilmesi için istenmektedir. Dolayısıyla 
firmanın verdiği kişi isim ve bilgileri değiştirilebilir. 
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GTİP Ürün Ton olarak hacim $

0805102000 Portakal 1199

0805210000 Mandalina 2699

0805501000 Limon 856

0808309000 Conference (Konferans) Armut  (Conference pear) 717

6204623900
Kadınlar veya kız çocuklar için pamuktan 

pantolonlar ve kısa pantolonlar

6203423500
Erkekler veya erkek çocuklar için pamuktan 

pantolonlar ve kısa pantolonlar

6109 Tişörtler 42

6504 Erkek, Kadın beyzbol (kep) şapkaları 54

6108

Kadınlar ve kız çocuklar için kombinezonlar, jüp 

veya jüponlar, slipler ve külotlar, gecelikler, 

pijamalar, lizözler, bornozlar, sabahlıklar ve benzeri 

eşya (örme veya kroşe)

6107

Erkekler ve erkek çocuklar için külotlar, slipler, gece 

gömlekleri, pijamalar, bornozlar, robdöşambrlar ve 

benzeri eşya (örme veya kroşe

6302
Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak 

bezleri
93

6115
Külotlu çoraplar,taytlar, kısa ve uzun konçlu 

çoraplar, soketler vs.
645

6214
Şallar, eşarplar, fularlar, kaşkollar, peçeler, duvaklar 

ve benzeri eşya
4

6505

Dantel, keçe veya diğer dokumaya elverişli 

maddelerden yapılmış veya örülmüş veya kroşe 

şapkalar ve diğer başlıklar, parça halinde (fakat şerit 

halinde olanlar hariç) (astarlanmış veya donatılmış 

olsun olmasın); her türlü maddeden saç fileleri 

(astarlanmış veya donatılmış olsun olmasın)

2

6204

Kadınlar ve kız çocuklar için takım elbiseler, 

takımlar, ceketler, blazerler, elbiseler, etekler, 

pantolon etekler, pantolonlar, askılı ve üst ön 

parçalı tulumlar, kısa pantolonlar ve şortlar (yüzme 

kıyafetleri hariç):

18

6301 Battaniyeler ve seyahat battaniyeleri 15

6110
Kazaklar, süveterler, hırkalar, yelekler ve benzeri 

eşya (örme veya kroşe)
12

3924
Plastikten sofra eşyası, mutfak eşyası, diğer ev 

eşyası ve sağlık veya tuvalet eşyası 
4441 $756.858,00

$6.400.000,00

$10.108.251,00

85

295
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