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Sorularınız için: 0 312 204 96 24/35/65/ticaret.anket@ticaret.gov.tr 

İHRACAT 

 

 İlk altı soruya ilişkin 2022 yılı 2. çeyreğinde (Nisan-Mayıs-Haziran) bir önceki çeyreğe göre beklentilerinizi belirtiniz. 

 

 

 

 

 2022 yılı 2. çeyreğinde (Nisan-Mayıs-Haziran) ihracat yaptığınız bölgelere ilişkin bir önceki çeyreğe göre ihracat beklentileriniz: Ülke 

listelerine buradan erişebilirsiniz: T.C. Ticaret Bakanlığı 

 

 İhracat yaparken karşılaştığınız sorunları belirtiniz. 

 Evet Hayır Fikrim yok 

17. Döviz kurlarının olumsuz etkisi var.   (1) (2) (3) 

18. Enerji maliyetleri yüksek. (1) (2) (3) 

19. Finansman maliyetleri yüksek.   (1) (2) (3) 

20. Hammadde ve ara malı fiyatları yüksek. (1) (2) (3) 

21. Lojistik maliyetler yüksek. (1) (2) (3) 

22. İhracat pazarlarında talep düşük.  (1) (2) (3) 

23. Tanıtım sorunu var. (1) (2) (3) 

24. Teşvikler yetersizdir.   (1) (2) (3) 

25. Rekabetçi fiyat sunulamıyor. (1) (2) (3) 

26. İhracat pazarlarında siyasi engeller ve belirsizlikler var. (1) (2) (3) 

27. Diğer: 

 

 

 

 

 

 Artacak Aynı kalacak Azalacak 
Fikrim 

yok 

1. İhracatınız (1) (2) (3) (4) 

2. Sektörünüzün ihracatı (1) (2) (3) (4) 

3. İhracat siparişiniz (1) (2) (3) (4) 

4. Birim ihracat fiyatınız (1) (2) (3) (4) 

5. Pazardaki payınız (1) (2) (3) (4) 

6. Rakiplerinizin pazardaki payı (1) (2) (3) (4) 

 Normal 

üstü 

Mevsim 

normalinde 
Normal altı 

Sipariş 

alınmadı 

7. Şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyiniz   (1) (2) (3) (4) 

 
Arttı Aynı kaldı Azaldı 

Sipariş 

alınmadı 

8. Ocak-Şubat-Mart (2022-1.çeyrek) döneminde kayıtlı ihracat 

sipariş düzeyi bir önceki çeyreğe göre  
(1) (2) (3) (4) 

  Artacak Aynı kalacak Azalacak Fikrim yok 

9. Avrupa Ülkeleri (1) (2) (3) (4) 

10. Ortadoğu Ülkeleri (1) (2) (3) (4) 

11. Türk Cumhuriyetleri (1) (2) (3) (4) 

12. Diğer Asya Ülkeleri (1) (2) (3) (4) 

13. Afrika Ülkeleri (1) (2) (3) (4) 

14. Amerika Ülkeleri (1) (2) (3) (4) 

15. Diğer Ülkeler (1) (2) (3) (4) 

 (1) (2) (3) 

16. Gelecek üç aylık dönemde (Nisan-Mayıs-Haziran) daha önce 

ihracat yapmadığınız, ilk defa ihracat yapmayı planladığınız 

ilk üç ülkeyi belirtiniz.   

   

https://ticaret.gov.tr/istatistikler/arastirma-ve-raporlar/dis-ticaret-beklenti-anketi/ulke-listesi
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 Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında önümüzdeki dönemlerde ihracatınızın nasıl etkilenmesini bekliyorsunuz? 

 

30.  Karbon ayak izinizi azaltma yönünde bir çalışma başlattınız mı? Bu konuda planlarınız/çalışmalarınız nelerdir? 

 

 
 İhracata ilişkin ilave görüşleriniz varsa belirtiniz. 

 

 

İTHALAT 

 

 İlk üç soruya ilişkin 2022 yılı 2. çeyreğinde (Nisan-Mayıs-Haziran) bir önceki çeyreğe göre beklentilerinizi belirtiniz. 

 

 

 

 

 

 2022 yılı 2. çeyreğinde (Nisan-Mayıs-Haziran) ithalat yaptığınız bölgelere ilişkin bir önceki çeyreğe göre ithalat beklentileriniz: Ülke 

listelerine buradan erişebilirsiniz: T.C. Ticaret Bakanlığı 

 

 İthalat yapma nedenlerinizi belirtiniz.  

 Evet Hayır Fikrim yok 

13- Yurtiçi fiyatların daha yüksek olması (1) (2) (3) 

14-  Yurtiçi kalitenin yetersiz olması (1) (2) (3) 

15- Yurtiçi üretimin olmaması (1) (2) (3) 

16- Yurtiçi üretim miktarının yetersiz olması (1) (2) (3) 

17- Ortaklık yapısı (yabancı ortak/ortakların isteğinden dolayı) (1) (2) (3) 

18- Diğer: 

 

19- Karbon ayak izinizi azaltma yönünde bir çalışma başlattınız mı? Bu konuda planlarınız/çalışmalarınız nelerdir? 

 

 

   

İthalata ilişkin ilave görüşleriniz varsa belirtiniz. 

 

  Olumlu Etkilemez Olumsuz Fikrim yok 

28. Avrupa Ülkeleri (1) (2) (3) (4) 

29. Avrupa Dışı Diğer Ülkeler (1) (2) (3) (4) 

 Artacak Aynı kalacak Azalacak Fikrim yok 

1- İthalatınız (1) (2) (3) (4) 

2- Sektörünüzün ithalatı (1) (2) (3) (4) 

3- Birim ithalat fiyatınız (1) (2) (3) (4) 

 Normal 

üstü 

Mevsim 

normalinde 
Normal altı 

Sipariş 

alınmadı 

4- Şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyiniz (1) (2) (3) (4) 

 Arttı Aynı kaldı Azaldı Sipariş alınmadı 

5- Ocak-Şubat-Mart (2022-1.çeyrek) döneminde 

kayıtlı ithalat sipariş düzeyi bir önceki çeyreğe göre 
(1) (2) (3) (4) 

  Artacak Aynı kalacak Azalacak Fikrim yok 

6- Avrupa Ülkeleri (1) (2) (3) (4) 

7- Ortadoğu Ülkeleri (1) (2) (3) (4) 

8- Türk Cumhuriyetleri (1) (2) (3) (4) 

9- Diğer Asya Ülkeleri (1) (2) (3) (4) 

10- Afrika Ülkeleri (1) (2) (3) (4) 

11- Amerika Ülkeleri (1) (2) (3) (4) 

12- Diğer Ülkeler (1) (2) (3) (4) 

 

 

 

 

https://ticaret.gov.tr/istatistikler/arastirma-ve-raporlar/dis-ticaret-beklenti-anketi/ulke-listesi

