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KARADENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 

2023 /094 
               

 Sayın üyemiz, 

   

Ticaret Bakanlı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan 14/02/2023 tarih 82776770 

sayılı yazıda; 

 

Rusya Federasyonu (Rusya)'nda ihdas edilen Hükümet Kararnamesi marifetiyle 15 

Şubat - 30 Haziran 2023 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) Rusya'dan Avrasya Ekonomik 

Birliği üyeleri haricindeki üçüncü ülkelere yönelik gerçekleştirilecek buğday, çavdar, arpa ve 

mısır ürünleri ihracatında toplam 25,5 milyon tonluk kota uygulamasının  getirildiği, anılan 

kota uygulamasının tahsisatı Rusya Tarım Bakanlığı tarafından deruhte edildiği ifade 

edilmekte olup, kota tahsis edilmiş firmaların vergi numaralarına, ticaret unvanlarına ve 

mêzkur firmalara tahsis edilen kota miktarlarına müteallik malumatı ihtiva eden Rusya Tarım 

Bakanlığı talimatnamesi ilişik  bulunmaktadır.  

 

  Bilgilerinize sunarız. 

e-imzalıdır 

Şahin KURUL 

Genel Sekreter a. 

Şube Müdürü 

 

 

 

 

 

 

 

EK: Firma Listesi ( sayfa 7) 
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