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Fransa’da Pandemiyle Mücadele 
Kısıtlamalarında Gevşeme

Fransa’da COVID-19 pandemisinin sokağa çıkma 
kısıtlamalarıyla birlikte Kasım ayının ikinci yarısından 
itibaren yavaşlaması ile pandemiyle mücadele 
kapsamında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel 
Macron 24 Kasım 2020 tarihinde bir ulusa sesleniş 
konuşması yapmış olup, uygulanacak yeni tedbir ve 
gevşemeleri duyurmuştur.  

Açıklamada özetle: Sokağa çıkma yasağın gevşeme 
sürecinde; birinci etapta 28 Kasım’dan itibaren 
sokağa çıkma yasağın devam edeceği, elektronik 
ortam üzerinden çalışabilecek tüm çalışanların 
evden çalışmaya devam edeceği ve Noel dönemi 
alışverişlerin gerçekleşebilmesi için hayati olmayan 
mağazaların akşam 21:00’e kadar yeniden 
açılabileceğini belirtilmiştir. 

Sürecin ikinci aşamasında ise; 15 Aralık tarihinden 
itibaren ve vaka sayıları ile yoğun bakım servislerinin 
doluluk oranlarının düşük kalması durumunda, 
sokağa çıkma yasağının 24/12/2020 ve 31/12/2020 
tarihleri haricinde, sadece akşam 21 ve sabah 7 
aralarında uygulanacağı, tiyatro, sinema ve müzelerin 
yeniden açılabileceğini ifade edilmiştir.

Hedeflenen üçüncü aşamada; 20 Ocak 2021 
tarihinden itibaren ve pandeminin yavaşlamaya 
devam etmesi durumunda, kafe ve restoranların 
yeniden açılabileceği duyurulmuştur.

Son dönemde olumlu gelişmelerle gündeme gelen 
aşı konusunda, bazı aşıların Aralık ayı sonu itibariyle 
dağıtımına başlanabileceği, ama aşılanmanın 
ulusal çapta bu aşamada zorunlu tutulmayacağını 
belirtmiştir.

COVID - 19 GelişmeleriCOVID - 19 Gelişmeleri
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Kapatılma zorunluluğu getirilen sektörlere, 
Dayanışma Fonu aracılıyla 50 işçiye kadar istihdam 
sağlayan işletmelere verilen yardımın bundan sonra 
şirket büyüklüğüne bakılmaksızın tüm işletmelere 
uygulanacağı ve 2019 yılında gerçekleştirdikleri 
cironun %20’si kadar, (âzamî 10.000 avro) yardım 
alabileceklerini duyurmuştur. Fransız radyosu 
“France Inter” de Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire’nin 
yaptığı açıklamada bu yeni uygulamanın kamu 
bütçesine maliyetinin ayda 1,6 milyar avro olacağını 
belirtmiştir.

Bilindiği üzere COVID-19 pandemisinin sonbaharda 
ülke çapında yeniden artışa geçmesi karşısında 
kısıtlayıcı tedbirler uygulanmaya başlamış ve 
Ekim ayı sonunda ikinci kez sokağa çıkma yasağı 
ilan edilmiştir. Kasım ayının ikinci yarısında 
virüs yayılımı ve vaka sayılarının azalması ve 
ekonominin canlandığı Noel dönemine girilmesiyle, 
tedbirlerde kısmı gevşemeye gidilmektedir. Söz 
konusu gevşemenin toplam talep ve iktisadi aktivite 
üzerinde olumlu tesirde bulunması, bu canlanmanın 
ülkenin ithalat talebine de yansıması ve dolayısıyla 

ihracatımıza da olumlu tesir etmesi beklenmektedir.

Detaylı bilgi: ( https://www.francetvinfo.fr/sante/
maladie/coronavirus/calendrier-vaccins-mesures-
d-aides-ce-qu-il-faut-retenir-de-l-allocution-d-
emmanuel-macron-sur-l-allegement-du-second-
confinement_4194079.html )

(Kaynak: Lyon ve Marsilya Ticaret Ataşelikleri)

Belçika’da Koronavirüs Pandemisine Karşı 
Alınan Tedbirler Genişletildi

Belçika'da Federal, Bölge ve Topluluk Hükümetleri’nin 
üyelerinden oluşan İstişare Komitesi, COVID-19’un 
yayılmasını engellemeye ve sağlık sisteminin 
üzerindeki baskıyı azaltmaya yardımcı olmak için 
bir dizi ek önlem kararı almıştır. Belçika’da artan 
COVID-19 vakaları nedeniyle alınan yeni tedbirler, 
İstişare Komitesi toplantısının ardından Başbakan 
Alexander De Croo tarafından açıklanmıştır.

Toplantıdan bir hafta önce; imkan dahilinde olanlar 

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/calendrier-vaccins-mesures-d-aides-ce-qu-il-fa
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/calendrier-vaccins-mesures-d-aides-ce-qu-il-fa
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/calendrier-vaccins-mesures-d-aides-ce-qu-il-fa
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/calendrier-vaccins-mesures-d-aides-ce-qu-il-fa
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/calendrier-vaccins-mesures-d-aides-ce-qu-il-fa
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için uzaktan çalışma, kafe, bar ve restoranların 
bir ay süreyle kapalı kalması, gece sokağa çıkma 
yasağı ve ev dışındakiler ile yakın temasın bir kişiye 
indirilmesini içeren tedbirler uygulamaya geçmişti. 
Ancak önlemlerin virüsün yayılmasını yavaşlatmakta 
etkisiz kalması üzerine tedbirler genişletilmiştir. 
Nitekim İstişare Komitesi toplantısı öncesinde Korona 
Komiseri Pedro Facon da, daha önce açıklanan 
tedbirlerin istenilen sonucu vermediğini, bu nedenle 
daha katı kurallar gerektiğini belirtmiştir.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi 
(ECDC) verilerine göre 1 Kasım 
itibariyle 100.000 kişide görülen 
14 günlük ortalama vaka 
sayısı 1.702’yi bulan 
Belçika, AB içerisinde en 
yüksek rakamlara sahip 
ülkedir. Söz konusu 
oran Fransa’da 742,3, 
İspanya’da 530,7 
ve İtalya’da 458,7 
seviyesindedir.

Alınan kararlara göre, 
daha önce Mart ayında 
uygulanan önlemlere 
benzer şekilde, 2 Kasım 
Pazartesi gününden itibaren 
Belçika’daki süpermarket, market, 
eczaneler dışındaki tüm mağazalar 
ve kuaförler, berberler, güzellik uzmanları gibi 
tıbbi olmayan temaslı meslekler, tedbirler yürürlükte 
olduğu sürece kapatılmak zorunda kalırken, 
otellerdeki bar ve restoranlar için de kapatma kararı 
alınmış, uzaktan çalışma zorunlu hale getirilmiştir. 
Halihazırda yürürlükte olan ülke genelindeki gece 
yarısından sabah 05:00’e kadar sokağa çıkma 
yasağının (Valon ve Brüksel bölgelerinde 22:00-
06:00 arası) devam etmesi yönünde karar alınmış, 
okullarda sonbahar tatili bir hafta uzatılmıştır. Seyahat 
konusunda ise ilave bir kısıtlama getirilmemiştir.

Belçika’da COVID-19 sağlık krizi kapsamında 
2020 Mart ayında uygulanan önlemlerin ekonomik 
aktivite ve talep üzerinde ağır etkileri olmuş, Belçika 
ekonomisi 2020 yılında üst üste iki çeyrek daralmış, 
dış ticaret hacmi Ocak-Ağustos döneminde yaklaşık  
%12 gerilemiştir.

Pandemide yayılımın hızlı artışı ve yeniden kısmî 
tecrit uygulamak zorunda kalınması, Belçika’da 
ekonomik toparlanmayı geciktirecektir.

(Kaynak: Brüksel Ticaret Müşavirliği) 

COVID-19 Pandemisinin 
Birleşik Krallık Ekonomisine 

Yakın Dönem Etkileri

Birleşik Krallık kamu 
maliyesinin bağımsız 
ve yetkili bir analizini 
yapmak üzere 
kurulmuş olan Bütçe 
Sorumluluğu Ofisi 
(OBR), ülkenin yakın 

dönemini analiz ettiği 
Ekonomik ve Mali 

Görünüm Raporu’nu 
25 Kasım 2020 tarihinde 

yayımlamıştır.

Rapor’da, COVID-19 salgınının 
ekonomik ve sosyal hayata getirdiği kısıtlamalar 

ile birlikte, milli gelirde benzeri görülmeyen düşüşlere 
yol açtığı, kamu harcamalarında ve borçlanmada 
ciddi artışlara yol açtığından bahsedilerek, savaş 
zamanını aşan bir noktaya ulaşıldığı vurgulanmıştır.

Rapor’da yer verilen ekonomik ve mali göstergelerle 
ilgili analizler aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

• Birleşik Krallık, diğer Avrupa ülkelerinden 
daha geç ve daha uzun süre kapatma tedbirleri 
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uygulamaya koymuştur. Bu nedenle ülkede ekonomik 
faaliyetler, daha derin etkilenmiş olup, daha yavaş 
bir toparlanma göstermektedir.  Salgın nedeniyle 
uygulanan koruma ve kurtarma politikalarının 
da etkisiyle, GSYİH’da 2020 yılında %11 düşüş 
beklenmektedir. Bu düşüş, 1709’da yaşanan ve 
Birleşik Krallık ekonomisinin büyük tahribata uğradığı 
don olayından (%14 düşüş) bu yana en büyük 
düşüştür.

• Pandemi, kamu maliyesine ağır ve giderek 
artan bir bedel ödetmektedir. Hükümet, enfekte 
olanları tedavi etmek, salgını kontrol altında tutmak, 
hane halkını ve işletmeleri finansal etkilerden 
korumak için büyük meblağlarda taahhütler altına 
girmiştir.  Rapor’da, devlet gelirlerinin geçen yıla 
kıyasla bu yıl 57 milyar sterlin daha az olacağı ve 
281 milyar sterlin daha yüksek harcama olacağı 
tespit edilmektedir. 

• Virüsün ekonomik faaliyetler üzerindeki 
etkisi ve hükümetin buna karşılık uygulamaya 
koyduğu maliye politikası tepkisi sonrasında bu yılki 
bütçe açığı 394 milyar sterline (GSYİH'nin %19'u), 
yükselmiş olup bu rakam, 1944-45'ten bu yana 
en yüksek seviyedir. Borcun GSYİH'nin %105'ine 
(1959-60'tan beri en yüksek seviye) yükselmesi 
beklenmektedir. Borçlanmanın 2025-26 yılına 
kadar 102 milyar sterline (GSYİH’nin %3,9’una) 
gerileyeceği, ancak hesapların dengelenmesinde, 
beş yıllık tahmin döneminin sonuna kadar günlük 
harcamaları giderlerle eşleştirmek için 27 milyar 
sterlinlik (GSYİH'nın %1'i) mali ayarlamanın 
yapılması gerekeceği belirtilmektedir.

• Hane halkına ve işyerlerine sağlanan 
desteğin üretimde daha da dramatik bir düşüşü 
önlediği ve salgının ekonominin arz kapasitesi 
üzerindeki olası uzun vadeli olumsuz etkilerini 
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hafiflettiği tespit edilmektedir.  Hükümet’in İş 
Koruma Planı’nın daha büyük işsizlik artışlarını 
önlediği; işletmelere verilen hibeler ile kredilerin ve 
vergi tatilleri ile indirimlerin, işçilerin işlerine devam 
etmelerini sağladığı, vergilerin güncel tutulmasını ve 
işletmelerin iflastan kaçınmalarına yardımcı olduğu; 
bununla birlikte, sağlanan desteklerin baharda sona 
ermesi nedeniyle işsizliğin %7,5’e yükseleceği ifade 
edilmektedir. 

• Ekonomik görünümün belirsizliğini koruduğu 
ve görünümün halk sağlığı kısıtlamalarının sertliği, 
aşıların zamanlaması ve etkinliği, hane halkı ve 
işletmelerin tüm bunlara tepkilerine bağlı olduğu; 
aynı zamanda, devam eden Brexit müzakerelerinin 
sonucunun da ekonominin geleceğini etkileyeceği 
tespit edilmektedir.

Ofis açıklanan nedenlerle, salgınla ilgili olarak 
aşağıdaki üç senaryoyu öngörmektedir:

1. Kapatma önlemlerinin ikinci dalgayı 
kontrol altına almayı başardığı ve etkili aşıların 
hızla yaygınlaştırılmasının, üretimin gelecek 
yılın sonlarında virüs öncesi düzeyine dönmesini 
sağladığı olumlu senaryo;

2. Kısıtlayıcı halk sağlığı önlemlerinin 
bahara kadar devam ettiği ve aşıların daha yavaş 
uygulanması ile 2022'nin sonunda virüs öncesi 
faaliyet düzeylerine daha yavaş bir geri dönüşe yol 
açan merkez senaryosu,

3. Kapatma önlemlerinin uzatıldığı, aşıların 
virüsü kontrol altında tutmada etkisiz kaldığı ve daha 
önemli ve kalıcı bir ekonomik ayarlamaya ihtiyaç 
duyulan ve ekonomik faaliyetin 2024'ün sonunda 
virüs öncesi seviyesine geri döndüğü olumsuz 
senaryo.

Olumlu senaryoda, üretim pandemi sonunda virüs 
öncesi yörüngesine geri dönmekte ancak diğer iki 

senaryoda sırasıyla %3 ve %6 oranında kalıcı olarak 
etkilenmektedir. 

Her üç senaryoda da yeni yılda AB ile serbest 
ticaret anlaşmasına sorunsuz bir geçiş olacağı 
varsayılmaktadır. Ancak alternatif senaryo olarak 
Brexit müzakerelerinin anlaşma olmadan sona 
ermesi durumunda öngörülen oranlara %2 oranında 
daha ekleme yapılmalıdır.

Aynı belirsizliğin mali görünümü de gölgelediği 
belirtilmektedir.  Senaryoların, açığın bu yıl 353-440 
milyar sterlin (GSYİH'nin %17-22'si) arasında zirve 
yapacağını gösterdiği; bağlı olarak orta vadede 
potansiyel üretimin zarar görmesi durumunda, açığın 
2025-26 yılında %1,7 (GSYİH'nin % 6,1'i) olacağı, 
kamu borcunun önümüzdeki beş yılda artmaya 
devam edeceği ifade edilmektedir.

Önceki ekonomik durgunlukların aksine, 
koronavirüsün mali yükünün daha büyük bir kısmının, 
virüsün ekonomiye verdiği darbeden ziyade, 
Hükümet’in takdirine bağlı politika tepkisinden 
kaynaklandığı; Mart ve Kasım ayları arasındaki 339 
milyar sterlinlik borçlanma revizyonunun kabaca 
dörtte üçünün politika önlemlerinden (özellikle sağlık

hizmeti harcamaları ile iş koruma programlarına 
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yapılan ek harcamalardan), geri kalanının ise 
düşük ekonomik faaliyetten (çoğunlukla düşük vergi 
gelirlerinden) kaynaklandığı tespit edilmektedir.

Pandeminin kamu maliyesini orta vadede zayıf bir 
pozisyonda bıraktığı ve önceki mali çerçevelerde yer 
alan herhangi bir denge tanımından önemli ölçüde 
uzaklaştığı, temel borçlanmanın GSYİH'nin %4'üne 
yakın olmaya devam edeceği ve cari bütçenin 
GSYİH'nin %1'i kadar açık vereceği, bu sebeple 
Hükümet’in, bütçenin 2020 hedefini 2023-24'e kadar 
dengeleme hedefini kaçıracağının tespit edildiği 
açıklanmaktadır.

Ofis’in tahminlerine göre; olumsuz senaryoda borç 
artışını durdurmak için 21 milyar ilâ 46 milyar sterlinlik 
(GSYİH'nin %0,8 ile %1,8'i arasında) vergi artışları 
veya harcama kesintilerine gerek duyulacaktır.

(Kaynak: T.C. Londra Ticaret Müşavirliği)

İtalya: COVID-19 Önlemleri Kapsamında 
Başbakanlık Kararnamesi

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler 
çerçevesinde, 6 Kasım’da bir Başbakanlık 
Kararnamesi yürürlüğe girmiştir.

Ulusal Kararname’de salgının en yoğun görüldüğü 
bölgeler kırmızı (riskli bölge) olarak ayrılmış ve bu 
bölgeler için tedbir şartları ağırlaştırılmıştır. Ulusal 
Kararname’den farklı olarak bazı ilaveler yapılmıştır. 
Kararname’ye göre bölgeler aşağıda sunulmaktadır.

Kırmızı Bölge (en riskli):
Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Calabria.
Turuncu Bölge (orta riskli):
Puglia, Sicilia.
Sarı Bölge (az riskli):
Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, 
Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise, Sardunya, 
Liguria, Marche, Toskana, Umbria, Veneto, Trento 
ve Bolzano.

(Kaynak: T.C. Roma Ticaret Müşavirliği; T.C. Milano 
Ticaret Ataşeliği)
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Norveç Hükümeti’nin COVID-19 ile Mücadele 
Kapsamında Aldığı Önlemler

COVID-19 salgınının Norveç’te beklenen düzeyin 
üzerinde seyretmeye başlamasıyla birlikte, Hükümet 
tarafından birtakım yeni önlemler alınmıştır. Buna 
göre, herkesin mümkün olduğunca evde kalması 
ve en az düzeyde sosyal temasta bulunması 
tavsiye edilmektedir. Risk gruplarında yer alan 
kişilerle iki metrelik sosyal mesafeye dikkat 
edilmesi gerekmektedir. Evde en fazla beş misafir 
ağırlanabilecektir. Üniversiteler, kolejler ve mesleki 
eğitim merkezlerinin eğitim faaliyetlerini azaltması 
değerlendirilmektedir. Liselerin kırmızı duruma 
hazırlıklı olması gerekmektedir.  Özel etkinlikler için 
azami 20 kişi, kapalı alanlarda kamu etkinlikleri için 
ayakta azami 50 kişi, oturma düzenli etkinliklere ise 
200 kişi sınırı getirilmiştir. Eğlence merkezleri saat 
24.00’te kapanacak ve alkol servisi yapan restoranlar 
saat 22.00’den sonra müşteri kabul etmeyecektir. 
Elzem olmayan yurtiçi seyahatlerden kaçınılması 
tavsiye edilmektedir.

Kırmızı kategoride yer alan ülkelerden Norveç’e 

gelenler için, son 72 saatte alınmış negatif test sonucu 
ibraz etme zorunluluğu getirilmiştir. Norveçliler, 
Norveç’te oturma izni olanlar veya transit geçiş 
yapanlar, İsveç ve Finlandiya’dan çalışmak üzere 
düzenli şekilde Norveç’e gelenler bu uygulamadan 
muaftır. Oturma iznine sahip olmayanlar veya 
işverenin Norveç’te uygun bir kalacak yer garantisi 
veremediği kişiler, Norveç’e gelişlerinde ilk 10 gün 
boyunca karantina otellerinde konaklayacaktır.

Ayrıca, salgının Oslo’da da ciddi oranda artışa 
geçmesi nedeniyle, Oslo Belediyesi’nce de daha 
sıkı tedbirler ilan edilmiştir. Söz konusu tedbirler, 
10 Kasım 2020 tarihinden itibaren uygulamaya 
konmuştur.

Yaz aylarının sona ermesi ile birlikte Norveç'te 
COVID-19 vaka sayıları artış göstermiştir. Yeni 
önlemler, ülkedeki ekonomik hayatın kısa sürede 
salgın öncesi döneme dönemeyeceğini ortaya 
koymaktadır.

(Kaynak: T.C. Oslo Ticaret Müşavirliği)
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Ukrayna’da Hafta Sonu Karantina Uygulaması

Ukrayna'da hafta sonu karantina uygulaması 
başlatılmıştır. 11 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşen 
Ukrayna Bakanlar Kurulu toplantısında hafta sonu 
karantina uygulamasının tüm Ülke’ye getirilmesine 
karar verilmiştir.

Sıkı karantina cumartesi 00:00'dan pazartesi 00:00'a 
kadar uygulanacaktır. Hafta sonu, Ülke’de yalnızca 
gıda marketleri, eczaneler ve ulaşım çalışacaktır.

Hükümet tarafından hafta sonu karantinası sırasında 
zarar görecek girişimcilere yardım edilmesi amacıyla;

• Maaşların bir kısmının tazmin edilmesi 
(Yakında uygulanmaya başlaması gereken portföy 
garantileri programı. Kredinin% 80'ine kadarı devlet 
tarafından karşılanacaktır),

• Hafta sonu karantinasının mücbir sebep 
olarak tanınması (Şu anda ticaret odası ile görüşmeler 
devam etmektedir),

• İşletmeler için kredi almaya olanak tanıyan 
mevcut "5-7-9" kredi programının uygulanmasının 
devamı, 
konuları ele alınmıştır.

(Kaynak: T.C. Odesa Ticaret Ataşeliği)

Meksika’da COVID-19 Salgınında İkinci Dalga

09-22 Kasım 2020 tarihleri arasında Meksika'nın 
18 eyaletinin (Meksika Şehri, Baja California, Baja 
California Sur, Meksika Eyaleti, Sonora, Sinaloa, 
Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis 
Potosí, Zacatecas, Hidalgo, Guerrero, Yucatán, 
Colima, Jalisco, Guanajuato, Querétaro) turuncu, 
11 eyaletinin (Nayarit, Michoacán, Tamaulipas, 
Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Tabasco, 
Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo) sarı, 2 eyaletinin 
(Chihuahua ve Durango) kırmızı ve 1 eyaletinin 
(Campeche) yeşil renkte olacağı açıklanmıştır.

Kırmızı renk seviyesi, maksimum bulaşma riski; 
turuncu renk yüksek risk; sarı renk orta risk, yeşil 
renk ise düşük risk anlamına gelmektedir. 

Başkent Meksika Şehri eyaleti yönetimi COVID-19 
vakalarının ve hastaneye yatışların azaltılması 
amacıyla restoranlarda ve spor salonlarında çalışma 
saatlerinin 06.11.2020 tarihinden itibaren yeniden 
azaltılmasına, otellerdeki etkinliklerin kapasitesinin 
düşürülmesine karar vermiştir. Chihuahua eyaletinde 
ise hastane ve tıbbi ekipman hizmetleri, klinikler, 
X-ışını laboratuvarları, veterinerler ve eczaneler hariç 
tüm faaliyetlerin ve kuruluşların çalışma saatlerinde 
yeniden kısıtlamaya gidilmiş ve eyalet Durango 
eyaleti ile birlikte kırmızı renge dönmüştür.

(Kaynak: T.C. Meksiko Ticaret Müşavirliği)
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Credit Suisse 2020 Dünya Servet Araştırma Enstitüsü raporuna göre, Meksika'daki milyoner sayısı %20 
azalmış ve net serveti 1 milyon dolardan fazla kişi sayısı 283’ten 227’ye gerilemiştir. Meksika, Brezilya (%24,4) 
ve Güney Afrika Cumhuriyeti (%22)'nin ardından, COVID-19 salgınından kaynaklanan krizden milyonerleri 
en çok etkilenen üçüncü ülke olmuştur. Meksika dünya milyoner nüfusunun %0,5'ine ev sahipliği yapmakta 
olup, para biriminin dolar karşısında %18 değer kaybetmesi nedeniyle yetişkin başına servette %14,4'lük bir 
daralma yaşanmıştır.

(Kaynak: T.C. Meksiko Ticaret Müşavirliği)

Meksika, Pandemi Nedeniyle Milyoner Nüfusu En Fazla Azalan Üçüncü Ülke
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Almanya: Otomotiv Endüstrisi Tedarikçi Günü 
2020

Baden-Württemberg Otomotiv Endüstrisi Tedarikçi 
Günü, 5 Kasım 2020 tarihinde yaklaşık 500 katılımcı 
ile canlı bağlantı üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Baden-Württemberg Eyaleti Ticaret Bakanı Dr. 
Nicole Hoffmeister-Kraut, amaçlarının Baden-
Württemberg’in dünya çapındaki lider otomotiv 
ve mobilite merkezi olarak kalmasını ve böylelikle 
Eyalet’teki katma değeri ve sürdürülebilir istihdamın/
iş yerlerinin korunmasını sağlamak olduğunu 
belirtmiştir. Bakan buna ilaveten, teknolojiye açık ve 
hedef odaklı çözümler için tüm motorlardaki farklı 
teknolojilerin potansiyellerinden faydalanmanın 
önemini ve iklimi koruma hedefine trafikte de 
ulaşılabilmesi için elektriğin yanı sıra hidrojen 
ve sentetik yakıtların da kullanılması gerektiğini 
vurgulamıştır.

Söz konusu etkinlikte; salgının içinde bulunulan 
yapının değişimini belirgin bir şekilde hızlandırdığı 
ve güçlendirilmiş ortaklığın önemli bir çözüm 
unsuru haline geldiği belirtilerek, tedarikçilerin ana 
sanayilerle birlikte çözüm bulmasının önemine ve 
başarılı olmanın dünya çapında ulaşılabilir olmaya 
bağlı olduğuna dikkat çekilmiştir.

Salgın sonrası sektörde karşılaşılan krizin, tedarikçi 
zinciri yönetimi (Supply Chain Management) için 
farklı stratejiler geliştirme gereğini ortaya çıkardığı, 
üretim ve lojistikte daha az “just-in-time” ve daha 
fazla “dual-sourcing” (bir tedarikçinin aynı maddeyi 
iki bağımsız tedarikçiden sipariş etmesi) yapılması 
gerektiğinin altı çizilmiştir.

Etkinlik, uluslararası network ve ortak çalışmanın 
desteklenmesi kapsamında “digital pitch session” 
şeklinde gerçekleşen firma görüşmeleri ile 
sonlandırılmıştır.

Baden Württemberg Eyaleti, gerek Almanya gerekse 
Avrupa otomotiv sektörü için üretim, teknoloji 
ve istihdam bakımından dikkat çekmektedir. Bu 
anlamda, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren 
tedarikçi firmalarımızca söz konusu Eyalet’in iyi 
değerlendirilmesi gerekmekte olup, Eyalet’teki 
sektörel gelişmelerin sadece ihracat açısından 
değil sektördeki eğilimin ve yeniliklerin (inovasyon 
çalışmalarının) takibi açısından da yakından takip 
edilmesi önem arz etmektedir.

(Kaynak: T.C. Stuttgart Ticaret Ataşeliği)

Ülkelerden Ticari HaberlerÜlkelerden Ticari Haberler
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Almanya:  SMM 2021 Fuarı Dijital Platformda 
Gerçekleştirilecek

“Hamburg Messe und Congress GmbH” tarafından 
yapılan açıklamada: 02-05 Şubat 2021 tarihleri 
arasında Hamburg’da düzenlenmesi planlanan ve 
denizcilik sektöründe faaliyet gösteren firmaların 
katılacağı SMM Hamburg Fuarı’nın son dönemde 
artan COVID-19 vaka sayıları nedeniyle dijital olarak 
yapılacağı bildirilmektedir.

Dijital platforma katılım için 4 adet paket bulunmakta 
olup, paketlerin fiyatları 3.900 ila 19.900 avro 
arasında değişmektedir. 

(Kaynak: T.C. Hamburg Ticaret Ataşeliği)

Almanya’da Üretim Eylül Ayında Arttı

Federal İstatistik Kurumu’nun 6 Kasım 2020 tarihinde 
yayımlamış olduğu verilere göre, imalat sektörü 
üretimi 2020 yılının Eylül ayında, bir önceki aya göre 
mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak 
%1,6 oranında artmıştır. 

Ayrıca, Eylül 2020’deki üretim bir önceki yılın aynı ayı 
ile kıyaslandığında, %7,3 oranında bir düşüş olduğu 
tespit edilmiştir.  Bununla birlikte, Eylül 2020’deki 
üretim Şubat 2020 verileri ile kıyaslandığında, 
mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak 
%8,4 oranında azalma göstermiştir. Bu çerçevede, 
COVID-19 krizinin imalat sektöründeki gelişimi büyük 
ölçüde etkilediği görülmektedir.

Sanayi sektöründeki üretim dikkate alındığında ise, 
Ağustos 2020’ye kıyasla Eylül 2020’de %2,0 oranında 
artış olduğu belirtilmektedir. Öte yandan, tüketim 
mallarındaki üretimin %3,0 ve sermaye mallarındaki 
üretimin %2,2 oranında arttığı bildirilmektedir.

İmalat sanayiinin en büyük kolu olarak bilinen otomotiv 
sektöründe üretim, Ağustos 2020’de bir önceki 
aya göre %10,3 oranında düşerken, Eylül ayında 
%10,0 oranında yükselmiştir. Anılan sektöre ilişkin 
üretim Eylül ayı dikkate alındığında, Şubat 2020’nin 
verilerine kıyasla %15 daha az gerçekleşmiştir.

(Kaynak: T.C. Berlin Ticaret Müşavirliği)
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Frankfurt Havalimanı işletmesi Fraport'un 4 
Kasım’da yaptığı açıklamada, şirketin yılın ilk dokuz 
ayında 537 milyon avro civarında bir zarar ettiği 
belirtilmiştir. Şirket, yaz tatili dönemini de kapsayan 
üçüncü çeyrekte 304 milyon avro zarar etmiştir. Aynı 
zamanda, Fraport’un geçen yılın aynı döneminde 
222 milyon avro kâr açıkladığı belirtilmiştir.

Masrafları azaltmak için uygulanan işçi azaltma 
planlamaları çerçevesinde 4.000 kadar işçinin işten 
çıkarılması, şirkete tek başına 280 milyon avroya 
mal olmuştur.

Üçüncü çeyrek dahil olmak üzere yolcu sayısı 2020 
yılında %70,2 düşerek 16,2 milyona gerilemiştir. 
Fraport, yıl sonuna kadar Frankfurt'taki toplam yolcu 
sayısının 18 ilâ 19 milyon yolcu arasında olacağını 
tahmin etmektedir. Bu sayı aynı zamanda 2019'a 
kıyasla yine %70'in üzerinde bir düşüşe denk 
gelmektedir.

Frankfurt Havalimanı, kargo ve yolcu bölümü olarak 
iki farklı branşta hizmet vermektedir. Kargo bölümü 
hava taşımacılığı alanında Avrupa'nın en büyük 
hizmet sağlayıcısıdır.

Frankfurt Havalimanı, yolcu hizmetleri bakımından 
ise Avrupa'da ilk 5 büyük havalimanı arasında 
sayılmaktadır. Kargo hizmetleri açısından olumsuzluk 
beklenmemekle birlikte, dünya genelindeki seyahat 
kısıtlamaları ve dolayısıyla havayolu şirketlerindeki 
faaliyet düşüşleri, Fraport için bir zarar beklentisini de 
beraberinde getirmişti. Ancak salgında ikinci dalga ile 
birlikte olumlu beklentiler yerini, zarar ihtimallerinin 
arttığı 4. çeyrekte olumsuz beklentilere bırakmıştır. 

(Bağlantı: https://www.hessenschau.de/wirtschaft/
fraport-rutscht-tief-in-die-roten-zahlen,fraport-
verluste-100.html )

(Kaynak: T.C. Frankfurt Ticaret Ataşeliği)

Frankfurt Havalimanı Zor Durumda

https://www.hessenschau.de/wirtschaft/fraport-rutscht-tief-in-die-roten-zahlen,fraport-verluste-100.
https://www.hessenschau.de/wirtschaft/fraport-rutscht-tief-in-die-roten-zahlen,fraport-verluste-100.
https://www.hessenschau.de/wirtschaft/fraport-rutscht-tief-in-die-roten-zahlen,fraport-verluste-100.
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Alman Commerzbank Zarar Açıkladı

Commerzbank’ın üçüncü çeyreği zararla kapattığı 
duyurulmuştur. Frankfurt merkezli MDax grubunun 
5 Kasım’da yaptığı açıklamada, bir yıl önce aynı 
zaman diliminde 297 milyon avro kârda olan şirketin, 
şu anda 69 milyon avro zararda olduğu belirtilmiştir.
 
Yönetim Kurulu’nun, 2020 yılı sonunda bu zararın 
daha fazla olamasını beklediği ifade edilmekle 
birlikte analistler, Commerzbank'ın 2022 yılında kar 
elde etmeye başlayacağını tahmin etmektedirler. 

Finans piyasalarında yaşanan zararlar, milyarlarca 
avroluk kurtarma paketlerine rağmen, bankaları 
özellikle belli sektörlerde daha dikkatli davranmaya 
itmektedir. Salgında ikinci dalga nedeni ile 
Almanya'da yaşanan sıkılaştırma politikaları ve 
kısıtlamaların, Almanya'nın gastronomi, turizm, 
havacılık, konaklama sektörlerini de olumsuz 
etkileyeceği kaygısı bulunmaktadır.

(Kaynak: T.C. Frankfurt Ticaret Ataşeliği)

Alman Thyssen-Krupp Firması Ortak Firma 
Arayışında

Alman basınında yer alan bilgilere göre, Federal 
Almanya’nın en büyük çelik üreticilerinden “Thyssen-
Krupp AG” COVID-19 krizinden dolayı 5,5 milyar 

avro ile tarihindeki en büyük zararı yaşamaktadır. Bu 
yıl sadece gemi yapımında 13 milyar avro tutarında 
kâr elde eden, çelik işinde ise 2,7 milyar avro zarar 
kaydeden Thyssen-Krupp firmalar grubunun, yoğun 
sermaye gerektiren ve iş hacmi yüksek işlerinde 
bağımsız duruma gelebilmeyi hedefleyerek, 
birleşebileceği uygun bir ortak arayışına girdiği 
açıklanmıştır.

Öte yandan, söz konusu firmanın satılabileceği de 
konuşulmakta olup, İngiliz çelik üreticisi “Liberty” ve 
“Tata Steel Europe” ile “SSAB Europe” firmalarının 
bu satışla ilgilendiği bilgisi edinilmiştir. Thyssen-
Krupp’un geleceğine ilişkin kararın 2021 yılının 
ilkbaharında verilmesinin öngörülmekte olduğu, 
bununla birlikte Firma’nın, devlet yardımı olanaklarını 
da değerlendirebileceği ifade edilmektedir. Ayrıca, 
Firma’nın olağan durum sebebiyle işten çıkarmayı 
planladığı 6.000 kişiye ek olarak, 5.000 kişinin daha 
işten çıkarılacağı bildirilmektedir.

(Kaynak: T.C. Berlin Ticaret Müşavirliği)

Federal Almanya Otomobil Zirvesi

17 Kasım 2020’de Federal Almanya Hükümeti, bazı 
eyalet başbakanları ve otomobil endüstrisinin önde 
gelen firmaları ile otomotiv sektöründeki değişimin ele 
alındığı bir zirve gerçekleştirmiştir.  Şansölye Angela 
Merkel’in başkanlığında toplanan zirveye BMW, 
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Daimler ve Volkswagen şirketlerinin CEO’larının 
yanı sıra, Bosch, Continental firmaları ve IG Metal’in 
patronu Hofmann tarafından katılım sağlanmıştır.

Otomobil zirvesinde tartışılan en önemli konulardan 
birini, otomotiv sektöründe dönüşüm sürecine 
ilişkin sağlanacak milyarlık yardımlar oluşturmuştur. 
Özellikle, otomobilin ön planda olduğu eyaletlerden 
Bavyera, Baden-Württemberg ve Aşağı Saksonya 
Eyaletleri’nde, COVID-19 ve iklim krizinden yoğun 
bir şekilde etkilenen otomotiv endüstrisinin Federal 
Hükümet tarafından ekonomik olarak destekleneceği 
belirtilmiştir. 

Özellikle, elektrikli araç üretimine yönelik otomobil 
şirketlerinin dönüşüm süreçlerinin desteklenmesine 
karar verilmiştir. Bu çerçevede, Şansölye Merkel’in 
başkanlığında Hükümet, 3 milyar avro tutarında 
yeni bir yardım paketine ilişkin anlaşma sağlamıştır. 
Mutabık kalınan yardım taslak paketi “Dönüşümü 
Desteklemek, Değer Zincirlerini Güçlendirmek” 
başlığını taşımaktadır. Bahse konu taslakta yer 
alan en önemli hususlardan biri, yüksek satın alma 
primlerinin 2025 yılının sonuna kadar uzatılmasıdır. 
Alınan kararlardan biri de eski kamyonlara ilişkin 
elden çıkarma/hurdaya ayırma primi öngörülmesidir. 
Ayrıca, destek paketinden akıllı treyler teknolojisine 

yatırım yapılması yönünde de anlaşma sağlanmıştır. 

Öte yandan, Federal Hükümet tarafından 2021 
yılının sonuna kadar toplam 50.000 noktada 
halka açık şarj noktası oluşturulması yönünde 
planlama yapılırken, 2026 yılına kadar akaryakıt 
istasyonlarının dörtte üçünün hızlı şarj istasyonları 
ile donatılması öngörülmektedir. Bu çerçevede, 
petrol endüstrisine 2022 yılının sonuna kadar 
teşvik ödemeleri gerçekleştirilmesi kararı verilmiştir. 
Planlamanın belirlenen süre zarfında hayata 
geçirilmemesi durumunda, konuya ilişkin yasal 
bir düzenleme oluşturulacaktır. Ayrıca, tedarikçi 
firmaların mâli durumunun desteklenmesini teminen, 
özel yatırımcıların “Best Owner Group Funds” gibi 
fonlara yatırım yapmaları hedeflenmektedir.

Bunun haricinde, bölgesel dönüşüm için 200 milyon 
avro ve otomotiv şirketlerinde kalifiye işçi yetiştirilmesi 
ve mesleki eğitimin sunulması için de 95 milyon avro 
ayrılmıştır. Ayrıca, bahse konu taslağa “Otomotiv 
Endüstrisi için Gelecek Fonu” da eklenmiş, bölgesel 
dönüşüm stratejilerine fayda sağlaması açısından 
federal düzeyde Almanya için stratejik bir yapısal 
politika oluşturulması da tavsiye edilmiştir.

(Kaynak: T.C. Berlin Ticaret Müşavirliği)
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Fransa'da pek çok sektörde olduğu gibi, perakende 
sektöründe faaliyet gösteren işletmeler de COVID-19 
sebebiyle uygulanan kapanmalarla ve kapanma 
sona erdiğinde de mağazada bulunabilecek 
müşteri sayısını sınırlayan yeni sağlık önlemleriyle 
ticari faaliyetlerini sürdürmeye çalışmaktadırlar. 
Bu dönemde işletmelerin birçoğu tek yaşam alanı 
olan internet üzerinden  müşteri çekmek veya ilk 
kez internetten satış yapabilmek için yeni yollar 
aramaktadırlar.

Fransız Perakendeci ve Toptancılar Birlikleri 
Federasyonu (FFAC) Başkan Yardımcısı Saugues 
Lionel, yaptığı açıklamada, internet üzerinden satış 
yapma konusunda özellikle bir veya iki çalışana 
sahip işletmelerde büyük sıçrama yaşandığını, 
COVID-19 salgını öncesi bu ölçekteki işletmelerin 
sadece %32’sinin internet üzerinde varlığı olduğunu 
ve %9’unun e-ticaret yoluyla satış yapabildiğini ifade 
etmiştir.

Ancak COVID-19 salgını sonrasında yaşanan 

kapanmalarla birlikte, internette satış yapmak ile ilgili 
hiçbir bilgisi olmayan, bu ölçekteki işletmelerin hayatta 
kalabilmek için sanal ortamda bir varlık oluşturmaya 
çalıştıklarını, ancak bu konuda tecrübesiz olmaları 
sebebiyle çok zorlandıklarını belirtmiştir.

Saugues Lionel bu sebeple, 250’den az çalışanı olan 
küçük ve orta ölçekli firmaların internet ortamına 
girebilmelerini sağlamak amacıyla Federasyonlarının 
Google-Fransa ile  ortaklaşa olarak,  "My Online 

Shopfront"u başlattığını ifade 
etmiştir. Lionel, işletmelerin 
söz konusu web sitesi 
üzerinden telefonla veya 
video konferansla yapılan ve 
haftanın altı günü sunulan 
kişisel koçluk hizmetlerinden 
y a r a r l a n a b i l d i k l e r i n i , 
site üzerinden tavsiye 
alabildiklerini ve etkileşimli 
eğitimlere katılabildiklerini 
belirtmiştir. Web sitesine 
çok büyük bir ilgi olduğunu 
söyleyen Lionel, geçen 
haftalarda yaptıkları bir web 
seminerine 2000 işletmenin 
katıldığını da vurgulamıştır.

Federasyon’un Başkan 
Yardımcısı ayrıca, Google ve FFAC'ın söz konusu 
girişimlerini açıkladıkları gün, Fransa Ekonomi Bakanı 
Bruno Le Maire’in yaptığı bir konuşmada,  Fransız 
işletmelerinin e-ticarete geçişlerinin hızlandırılması 
gerektiğini belirttiğini ve 2021 Ocak ayı itibariyle web 
sitelerinin oluşturulmasında kullanılmak üzere küçük 
işletmelere 500 avro  hibe yapacaklarını açıkladığını 
ifade etmiştir.

(Kaynak: T.C. Lyon Ticaret Ataşeliği)

Fransız İşletmelerinin E-Ticaret Satışlarında Artış
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Hollanda ve Avrupa Araç Batarya Pazarındaki 
Gelişmeler

Avrupa taşıt araçları sektöründe fosil yakıtlardan 
elektriğe geçmiş süreci, Avrupa pazarında farklı AR-
GE firmalarının, özellikle Uzak Doğulu firmaların, 
araç bataryaları geliştirme ve pazar hakimiyeti 
sağlama çalışmalarını hızlandırmıştır. 

Bahse konu sektör kapsamda:
- Panasonic, Norveç’e araç batarya üretim 
tesisi kurmayı planlamakta, 
- Çinli üretici Svolt, Almanya’nın Fransa’ya 
yakın Saarland Eyaleti’nde üretim tesisi kurmayı 
hedeflemekte,
- Çinli CALT firması, Batı Almanya’ya 
araç batarya üretim tesisi kurarak elektrikli BMW 
araçlarına batarya tedariği sağlamayı öngörmekte,
- Tesla, Berlin bölgesine fabrika kurmayı 
planlamaktadır.

Bu gelişmeler doğrultusunda, Avrupa Birliği’nin 
Batarya İttifakı (European Battery Alliance) kurulmuş 
olup, Alman-Fransız konsorsiyumu ile Avrupa 
kendi batarya pazarına hakim olmak istemektedir. 
Nitekim, Hollanda’da bulunan Leyden-Jar firması 
da yeni nesil araç bataryaları ve batarya üretim 
makineleri geliştirmekte olup, 2023 yılına kadar Ar-
Ge çalışmalarını tamamlayarak üretime başlamayı 
hedeflemektedir. 

Bahse konu gelişmelerin Türk araç, akü, batarya ve 
ilgili sektörler için de önem arz ettiği düşünülmekte 
ve Avrupa pazarının, pro-aktif Türk firmaları ve 
Ar-Ge merkezleri için fırsat niteliğinde olduğu 
değerlendirilmektedir.

(Kaynak: T.C. Deventer Ticaret Ataşeliği)

Unilever-Hollanda, Vegan Ürünlere Odaklanacak

Unilever firması tarafından yapılan açıklamaya 
göre, firma gelecek yıllarda vegan et alternatif ürün 
grubundan yaklaşık 1 milyar avro ciro yapmayı 
hedeflemektedir. 

Halihazırda Vejetaryen Kasap (Vegetarische Slager) 
markasını bünyesinde bulunduran firma, klasik 
“Unox” sosislerine ve diğer hayvansal ürünlerine 
vejetaryen ve vegan alternatifler sunacağını 
bildirmektedir. Bu kapsamda, vejetaryen ve vegan 
ürünlerin cirosunun 5 ilâ 7 yıllık sürede 5’e katlanması 
beklenmektedir. Vejetaryen ürünlerde bağlayıcı 
madde olarak protein, vegan ürünlerde ise soya 
kullanılmakta olup, geleceğin gıdası olarak görülen 
bahse konu et muadili ürünlere talebin giderek 
artması beklenmektedir.

(Kaynak: T.C. Deventer Ticaret Ataşeliği)
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Hollanda’da E-Ticaret Depo Merkezlerinde 
Robot Kullanımı

Hollanda’da bulunan “Active Ants” lojistik merkezi 
tarafından 105 robotun kullanıldığı yeni bir lojistik 
merkezi açılmıştır. 

2010 Yılında kurulan Active Ants, otomasyon 
opsiyonlarının optimal kullanımını hedeflemekte 
ve 250 firmanın yıllık ortalama 3 milyon siparişini 
tamamlamaktadır. Firma yeni açılan merkeziyle 
“Autonomous Mobile Robots - AMR) kullanımına 
geçmiş bulunmaktadır. AMR’ler boş ambalaj 
kutularını işçilere ulaştırmakta, ardından dolu olarak 
paketleme makinelerine iletmektedir. Söz konusu 
akıllı paketleme makinaları ile paketler, ürüne özel 
olarak kapatılmakta ve böylelikle paketlerdeki 
boşluklar azaltılmaktadır.

(Kaynak: T.C. Deventer Ticaret Ataşeliği)

Hollanda: Start-Up Araştırması

Hollanda Finans Gazetesi-FD ve Utrecht Üniversitesi 
işbirliğinde Avrupa’da start-up iklimi ve merkezleri 
araştırılması gerçekleştirilmiştir. Çin ve ABD arasında 
süren teknoloji savaşı kapsamında Avrupa’nın 
kendine yeten ve bağımsız bir teknoloji pazarına 
sahip olmasının öneminden hareketle gerçekleştirilen 
araştırmanın ilk aşaması yayımlanmış olup, maddeler 
halinde aşağıda özetlenmektedir.

- Bir ülkede start-up’ların kurulması ve teşvik 
edilmesi için gerekli faktörler; resmi kurumlar, iş 
kurma kültürü, fiziki altyapı, pazar talebi, network, 
liderlik vasıfları, finansman olanakları, yetenek, bilgi 
ve aracı hizmetlerin bulunmasıdır. İşletme kurma 
prosedürü kolaylığı da start-up iklimlerini olumlu 
etkilemektedir.

- Avrupa’da öne çıkan start-up merkezleri ve 
sayıları şöyledir: Londra (6944), Berlin (1511), Kuzey 
Hollanda (909), Helsinki (561), Estonya (434).

- Estonya, 1,3 milyonluk nüfusu ile 434 start-
up’a ev sahipliği yapmaktadır. Avrupa’nın en yüksek 
sayısı olmamakla birlikte, nüfusa göre yüksek bir 
oran olarak kabul edilmektedir. Yukarıda belirtilmekte 
olan gerekli faktörlerin Estonya’da bulunmaması 
ile birlikte, birçok start-up’ların (Skype, Playtech, 
TransferWise vs.) Estonya merkezli olmalarının 
nedeni tamamen açıklanamamaktadır. Ülke’de 
son on yıldır orta okulda öğrencilere programlama/
kodlama/yazılım dersleri verilmesinin start-up 
neslinin oluşturulmasında katkısı olduğu tahmin 
edilmektedir.

- Bir bölgede güçlü start-up ekosistemi 
ve ağının oluşturulması için asgari 100 start-up 
bulunması gerekmektedir.

- İflas dinamiğinin gerekli olduğu ve bazı start-
up’ların iflas etmeleri ardından tekrar kuruldukları ve 
büyüdükleri gözlemlenmektedir.
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- Bu bağlamda, COVID-19 gelişmeleri 
kapsamında iflas eden start-uplar iki kategoriye 
ayrılmaktadır;

1) İleri teknolojiler ile ilgili olan ve katma değere 
sahip firmalar (örneğin: high-tech, sağlık teknolojileri, 
sürdürülebilir enerji ve tarım)  

2) Özgün fikirlere sahip fakat kriz sonrası tekrar 
kurulabilen start-up’lar (örneğin: sanal platformlar, 
bilet mukayese platformları, seyahat platformları 
vs.). 

- İlk kategorinin devlet tarafından 
desteklenmesi ve iflas etmelerinin önlenmesi 
gerektiği bildirilmektedir.

- Start-up ekosistemi için girişimcilerin hata 
yapmaları ve iflas etmelerine izin verilmelidir ve start-
up kurulumu için finans kaynakları sağlanmalıdır. 
Böylelikle ekosistemde teşvik mekanizması 
yaratılmaktadır.

(Kaynak: T.C. Deventer Ticaret Ataşeliği)

İtalyan Ticaret Ajansı ve Alibaba E-Ticaret 
Anlaşması İmzaladı

İtalyan Ticaret ve Yatırım Ajansı (ICE) ile “Alibaba.
com”, 23 Kasım 2020 tarihinde düzenlenen sanal imza 
töreninde bir mutabakat zaptı (MoU)  imzalamışlardır. 
İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ve Dışişleri 
Müsteşarı Manlio Di Stefano huzurunda imzalanan 
Anlaşma, İtalyan KOBİ’lerinin dijital kanallar ile yurt 
dışına “Made in Italy” ürünleri ihracatını yapmaları 
için oluşturulan stratejinin bir uzantısı niteliğindedir.

Çin’in küresel çaptaki B2B internet platformu Alibaba 
ile ICE Ajansı arasında imzalanan söz konusu 
mutabakat zaptı çerçevesinde; İtalyan şirketlerin 
(özellikle KOBİ’lerin) 190 ülkede konumlanması, 26 
milyon kayıtlı profesyonel alıcıyla iletişime geçmesi 
ve alıcılar ile satıcılar arasında 19 farklı dilde diyalog 
kurmasını sağlamak için Alibaba.com üzerinde 
“Made in Italy” ürünlerinin ayrı olarak sergileneceği 
bir “Pavilyon”u ve “Marketplace B2B” oluşturulması 
kararlaştırılmıştır. Bu Anlaşma, Alibaba'nın 
Avrupa'daki bir hükümet ile başlattığı ilk projedir. 

(Kaynak: T.C. Roma Ticaret Müşavirliği)
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İtalyan Mühendislik, Mimarlık ve Teknik 
Müşavirlik Organizasyonu 2020 Raporu

İtalyan Mühendislik, Mimarlık ve Teknik Müşavirlik 
Organizasyonu (OICE) 24 Kasım 2020 tarihinde “Üye 
Şirketlerin 2020 Yılında Yurtdışındaki Faaliyetleri” 
konulu bir webinar gerçekleştirmiştir. 

Söz konusu webinarda sunulan 2020 OICE 
Raporu’nda; 2019 yılında OICE üyesi şirketlerin 
yurtdışı faaliyetlerinde Orta Asya’nın önemli bir 
coğrafi bölge olduğu, 2020 yılında ise Avrupa 
bölgesindeki (AB ve AB-dışı Avrupa) faaliyetlerde 
bir artış görüldüğü belirtilmektedir. Raporda; 
İtalya tarafından Orta Asya'daki müteahhitlik ve 
teknik müşavirlik pazarına özel önem verilmesinin 
temelinde, 2018 ve 2019 yıllarında İtalya'nın Çin 
ile olan ticari ilişkilerini geliştirmesi ve “Kuşak Yol 
Projesi”ne dair imzaladıkları mutabakat zaptının 
bulunduğu ifade edilmektedir.

Sunumda ayrıca, bu yılın şirketler için çok zorlu 
geçtiğine ve COVID-19 salgınının ekonomik 
senaryoyu derinden değiştirdiğine vurgu yapılmış, 
buna rağmen hem büyük hem küçük ölçekli şirketlerin 
dış pazarlarda çalışmaya devam etmeyi öngördükleri 
belirtilmiştir. Şirketlerin yeniden canlanması ve 
yurtdışına açılım stratejileri geliştirebilmeleri için 
hem ulusal hem de uluslararası düzeyde kamusal ve 
kurumsal desteklerin arttırılmasına gerek duyulduğu 
tekrar vurgulanmıştır.

OICE’ye bağlı şirketlerin üretim değeri bazında 
faaliyetlerine bakıldığında, COVID-19 salgını 
nedeniyle 2020 yılında 2019'a kıyasla daha yakın 

dış pazarlara odaklanma olduğu görülmektedir: AB 
(%34,2) Asya (%32); Orta Doğu (%22,8) Asean 
(%4,4), Orta Asya (%2,6),  Güney ve Doğu Asya 
(%2,2), Kuzey Afrika (%12,3) ve Sahra Altı Afrika 
(%10,2), AB dışındaki Avrupa ülkeleri (%5,4) 
Güney Amerika, Orta Amerika, Kuzey Amerika ve 
Okyanusya toplamı ise %5,8'dir.

2020 yılında yurtdışındaki faaliyetler değer bazında 
incelendiğinde: İlk sırada enerji sektörünün (%69,5) 
yer aldığı; inşaat-kentsel planlama, çevre-tarım ve 
taşımacılık projelerinin toplam payının %21,4 ve 
geri kalan %9,1’lik payın ise imalat, altyapı ve IT 
sektörlerine ait olduğu görülmektedir.  

2020 yılının yurt dışı piyasalarda üretim değeri 
müşteri bazında analiz edildiğinde, yine özel sektör 
projelerinin (%80) ve kamu projelerinin (%8) öne 
çıktığı görülmektedir. 

(Kaynak: T.C. Roma Ticaret Müşavirliği)

SASA ve İspanyol “Tecnicas Reunidas” Yatırım 
için İyi Niyet Anlaşması İmzaladı

Adana'da kurulacak yıllık 1,5 milyon ton kapasiteli 
PTA üretim tesisinin anahtar teslim kurulumu için 
SASA firması ve İspanyol Tecnicas Reunidas şirketi 
arasında iyi niyet anlaşması imzalanmıştır. İspanya 
merkezli şirket, projenin mühendislik, satın alma ve 
montaj hizmetlerini sağlayacaktır.

Söz konusu yatırımın değeri yaklaşık 935 milyon 
dolar olup, 2023 yılının ilk çeyreğinde devreye 
girmesi planlanmaktadır.

(Kaynak: T.C. Madrid Ticaret Müşavirliği)
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Cenevre Saat ve Mücevher Fuarı Pandemi 
Nedeniyle İptal Edildi

İsviçre’nin Cenevre şehrinde yer alan Palexpo 
Fuar ve Sergi Salonu’nda 7-13 Nisan 2021 tarihleri 
arasında gerçekleştirilmesi planlanan Saat ve 
Mücevher Fuarı’nın COVID-19 pandemisi nedeniyle 
iptal edildiği hususu, fuar organizatörü “Watches 
& Wonders Geneva “tarafından yapılan bir basın 
duyurusu ile ilan edilmiştir.

Fuar, aynı tarihlerde sanal ortamda yaklaşık 50 yerel 
ve uluslararası saat ve mücevher üreticisi firmanın 
katılımı ile gerçekleştirilecek ve firmalar ürünlerini 
çevrimiçi olarak tanıtabileceklerdir.

(Kaynak: T.C. Bern Ticaret Müşavirliği) 

Finlandiya Hükümeti 2021 Yılı Bütçe Teklifinde 
Değişiklik Önerisi 

Finlandiya Maliye Bakanlığı tarafından yapılan 
açıklamaya göre: Hükümet, 2021 yılı bütçe teklifini 
değiştirme önerisini 19 Kasım 2020 tarihinde 
Parlamento’ya sunmuştur. Yapılan açıklamada; teklif 
kapsamında diğer kalemlerin yanı sıra geleceğe 
yönelik yatırımların ikinci aşaması ve COVID-19 
kaynaklı artan harcamalar için finansman tahsis 
edileceği bildirilerek, Hükümet’in COVID-19 krizi 
sırasında insanların refahını ve işletmelerin insani 
ve ekonomik sonuçlarla mümkün olduğunca daha 
az zararla başa çıkma becerilerini korumaya kararlı 
olduğu belirtilmektedir.

Yapılan açıklamada; Hükümet tarafından, işsizlik 
güvencesi mevzuatına COVID-19 krizi sebebiyle 
getirilen bazı geçici istisnaların 2021 yılı Mart 
ayının sonuna kadar uzatılmasının; girişimcilerin 
işsizlik güvencesi hakkının uzatılması ve arttırılan 
muafiyet miktarının finanse edilmesi için 56,4 milyon 
avro tutarında bir artış yapılmasının önerildiği 
belirtilmektedir.

Ayrıca, özel sağlık hizmeti sağlayıcıları tarafından 



Ülke Masaları Bülteni - Aralık 2020 - Sayı: 25 25

 Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü

gerçekleştirilen COVID-19 testleri için sağlık sigortası 
geri ödemesinin arttırılmasının önerildiği; söz 
konusu artışın, COVID-19 nedeniyle kamu sağlığı 
ve sosyal refah için oluşan maliyetleri karşılamak 
adına, Hükümet transferlerinden ve hibe kaleminden 
45 milyon avro aktarılarak finanse edileceği ifade 
edilmektedir.

Bununla birlikte, Fin havaalanı işleticisi Finavia 
Corporation'ın mali durumunu güçlendirmek için 350 
milyon avro tutarında sermaye finansmanı önerildiği 
de bildirilmekte olup, bölgesel havalimanlarına uçuş 
bağlantılarını desteklemek için 11,5 milyon avro 
tutarında bir artış önerildiği belirtilmektedir.

Söz konusu bütçe teklifinde Hükümet’in, 2021 yılı 
için ödeneklerin toplamda 1 milyar avro artarak 65,2 
milyar avroya ve yıllık gelir tahmininin 67 milyon avro 
artarak 53,5 milyar avroya yükseltilmesini önermekte 
olduğu görülmektedir.

(Finlandiya Maliye Bakanlığı: https://vm.fi/en/-
/10616/government-decides-on-amendments-to-
2021-budget-proposal ) 

(Kaynak: T.C. Helsinki Ticaret Müşavirliği)

Brexit Gelişmeleri

Birleşik Krallık ile Avrupa Birliği (AB) arasında 
2020 yılının Mart ayında başlayan serbest ticaret 
anlaşması görüşmeleri hâlâ sürmektedir. Ancak, 
Birlik’ten çıkışın gerçekleşeceği 31 Aralık 2020 tarihi 

yaklaşmasına rağmen, taraflar arasında balıkçılık 
ve rekabet kurallarıyla ilgili anlaşmazlıklar devam 
etmektedir.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Brexit 
sonrası ticaret” görüşmelerinin önemli alanlarında 
ilerleme kaydedildiğini açıklamıştır. Leyen,  zaman 
baskısının yüksek olduğunu ancak “ilerlemenin çok 
çok yavaş olduğu zor haftalardan" sonra sorunlu 
konularda "daha fazla ilerleme" kaydedildiğini 
belirtmiştir.

Yapılan açıklamada; balıkçılık hakları, rekabet 
kuralları ve imzalanacak anlaşmanın nasıl 
uygulanacağı konularının müzakerelerde "üç ana kilit 
başlık" olarak kalmaya devam ettiği, ancak sanayiye 
yönelik devlet sübvansiyonlarını sınırlayan "devlet 
yardımı" kuralları konusunda ilerleme kaydedildiği 
belirtilmiştir. 

AB’nin adil ekonomik rekabeti korumak için, bu tür 
devlet harcamalarına katı sınırlamalar getirilmesini 
talep ettiği ifade edilmektedir. İki taraf ayrıca, geçişten 
sonra Birleşik Krallık’ın AB'nin sosyal, çalışma ve 
çevre standartlarını ne kadar yakından takip etmesi 
gerektiğini de müzakere etmektedir.

Balıkçılık hakları ile ilgili olarak ise; Avrupa balıkçı 
teknelerinin İngiliz sularına ne kadar erişmesi gerektiği 
ve gelecek yıldan itibaren ne kadar avlanmalarına 
izin verileceği konusunda da müzakereler devam 
etmektedir.

İngiltere baş müzakerecisi Lord David Frost "bir miktar 
ilerleme" olduğunu ancak yapılacak herhangi bir 
anlaşmanın, Birleşik Krallık’ın egemenliği ile uyumlu 
olması ve  yasaların, ticaretin ve suların kontrolünün 
geri kazanılmasına izin vermesi gerektiğini ifade 
etmiştir.

Manş Denizi Limanlarında Olası Gecikme Riski: 
Birleşik Krallık Parlamentosu’nun Kamu Hesapları 

https://vm.fi/en/-/10616/government-decides-on-amendments-to-2021-budget-proposal
https://vm.fi/en/-/10616/government-decides-on-amendments-to-2021-budget-proposal
https://vm.fi/en/-/10616/government-decides-on-amendments-to-2021-budget-proposal
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Komitesi (The Commons Public Accounts 
Committee) tarafından hazırlanan raporda; Brexit 
geçiş döneminin 31 Aralık 2020’de sona ermesinin 
ardından, Manş Denizi’nden geçişlerde "ciddi kesinti 
ve gecikme riski" olabileceği konusunda Hükümet’e 
uyarıda bulunulmaktadır.

Komite tarafından hazırlanan raporda, AB ile 
ticaret anlaşmasının yapılıp yapılmamasından 
bağımsız olarak, gerekli sistemin zamanında 
kurulamayacağından ve özellikle İngiltere'nin taze 
gıda ithalatının büyük bir kısmının teslimat noktası 
olan Manş Denizi limanları için endişenin arttığı 
belirtilmiştir.

Basına yansıyan haberlerde AB’de anlaşmanın 
zamanında yapılamayacağına dair endişelerin 
arttığı; zira herhangi bir anlaşmanın yürürlüğe 
girmeden önce Avrupa Parlamentosu tarafından 
imzalanması gerektiği ve anlaşmanın içeriğine bağlı 
olarak AB ulusal parlamentolarında nihai onay da 
gerektirebileceği belirtilmektedir. AB ve Birleşik 
Krallık arasında çıkış için bir anlaşma yılsonuna 
kadar kabul edilmez ve onaylanmaz ise, Birleşik 
Krallık ile AB arasındaki ticaret Dünya Ticaret Örgütü 
kurallarına göre sürdürülecektir. 

(Kaynak: T.C. Londra Ticaret Müşavirliği)

Birleşik Krallık Yeni Benzinli ve Dizel Araç 
Satışını 2030 Yılından İtibaren Yasaklıyor

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, 2030 
yılından itibaren tamamen benzinli ve dizel motorlu 
yeni otomobil ve kamyonetlerin ülkede satışına izin 
verilmeyeceğini açıklamıştır. Johnson açıklamasında, 
hybrid araç satışına ise izin verileceğini belirtmiştir.

Söz konusu gelişme, iklim değişikliğiyle mücadele 
etmek ve nükleer enerji gibi endüstrilerde istihdam 
yaratmak için "Yeşil Endüstri Devrimi" olarak 
adlandırılan 10 maddelik programın bir parçasıdır. 
Söz konusu 10 madde, temiz enerji, taşımacılık, 
doğa ve inovatif teknolojiler konularını içermektedir.

“Yeşil Endüstri Devrimi” kapsamında belirlenen  10 
maddelik planın uygulanması için ayrılan 4 milyar 
sterlinin, işin zorluğuna kıyasla çok düşük kaldığı 
yönünde eleştiriler bulunmaktadır.

(Bağlantı: https://www.gov.uk/government/news/pm-
outlines-his-ten-point-plan-for-a-green-industrial-
revolution-for-250000-jobs)

(Kaynak: T.C. Londra Ticaret Müşavirliği)

https://www.gov.uk/government/news/pm-outlines-his-ten-point-plan-for-a-green-industrial-revolution-
https://www.gov.uk/government/news/pm-outlines-his-ten-point-plan-for-a-green-industrial-revolution-
https://www.gov.uk/government/news/pm-outlines-his-ten-point-plan-for-a-green-industrial-revolution-
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Birleşik Krallık ve Kanada Ticaretin AB Şartları 
Altında Sürdürülmesinde Anlaştı

Birleşik Krallık ile Kanada, Brexit geçiş dönemi 
sona erdikten sonra mevcut AB Anlaşması ile aynı 
şartlar altında ticarete devam etmek için anlaşmaya 
varmıştır.

Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanlığı, 
Başbakan Boris Johnson ve Kanada Başbakanı 
Justin Trudeau'nun bir video konferans görüşmesinde 
"prensipte anlaşmayı" sağladıklarını açıklamıştır.

Hükümet, Kanada ile yeni ve kapsamlı bir anlaşma 
yapılması için önümüzdeki yıl müzakerelere 
başlamasının önünün açıldığını belirtmiştir. Süreklilik 
anlaşmasını memnuniyetle karşılayan Kanada 
Başbakanı Trudeau, Birleşik Krallık ile yeni bir 
kapsamlı ticaret anlaşmasının müzakere edilmesinin 
birkaç yıl süreceğini belirtmiştir.

(Kaynak: T.C. Londra Ticaret Müşavirliği)

Karadağ’a AB Hibesi’nin İlk Ödemesi 
Gerçekleştirildi

Avrupa Komisyonu, Karadağ'a sağlayacağı hibenin 
28 milyon avro tutarında ilk taksitini ödediğini 
açıklamıştır. Bu önemli bütçe yardımıyla, COVID-19 
salgınının ekonomik sonuçlarını hafifletilmesi ve 
kamu yetkililerinin sosyal ve ekonomik zorluklara yanıt 
vermelerine yardımcı olunması amaçlanmaktadır.

Açıklamada; "Bu bütçe desteğinin, Karadağ’ın 
tıbbi ekipman tedariki ve desteğe muhtaç kişilere, 
girişimcilere, şirketlere, sağlık sektörüne ve etkilenen 
diğer sektörlere yardım sağlamak için AB tarafından 
sağlanan 53 milyon avroluk hibe kapsamında 
yer aldığı" ifade edilmiş olup, söz konusu hibe 
yardımının son taksit ödemesi, Karadağ'ın üstlendiği 
yükümlülüklerin yerine getirilmesine bağlı olacaktır. 

Hükümet’in, AB fonlarını olabildiğince çok sayıda 
küçük işletmeye destek sağlamak ve tehlike altındaki 
çocuklar, engelliler, yaşlılar, engelli yaşlılar ve 
muhtaç aileler için sosyal yardımları finanse etmek 
için kullanması beklenmektedir. Söz konusu hibeye 
ilişkin diğer şartlar; sosyal yardımların azaltılmaması, 
şeffaflığın ve bütçe harcamalarına ilişkin bilgilere 
erişimin iyileştirilmesi olarak belirtilmektedir.

(Kaynak: T.C. Podgoritsa Ticaret Müşavirliği)
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Karadağ’da Turizm Alanındaki Kalkınma 
Projeleri Güncel Listesi Duyuruldu

Karadağ Yatırım Ajansı tarafından turizm alanındaki 
kalkınma projelerinin güncel listesi ilan edilmiştir. Bu 
projeler aşağıda sunulmaktadır: 

1. "Kolašin Resort & Spa", Kolaşin.
2. "Breza" otel inşaatı, Kolaşin.
3. "Kraljičina plaža" otel inşaatı, Miločer, Budva.
4. "Durmitor Hotel and Villas" otel inşaatı, Žabljak.
5. "Bjelasica 1450 Kolašin" otel inşaatı, Kolaşin.
6. "K16" otel inşaatı, Kolaşin.
7. "Boka Place" otel inşaatı, Tivat.
8. "Bobotov hotel and resort" otel inşaatı, Zabljak.
9. "Hotel-D" ve "Hotel-E" otel inşaatı, Kolaşin.
10. "Elite Hotel & Residence" otel inşaatı, Kolaşin.
11. "Montis hotel & resort" otel kompleksi inşaatı, 
Kolaşin.
12. "Amma Resort" otel kompleksi inşaatı, Čanj, Bar.
13. "Black Pine" otel inşaatı, Mojkovac.

Turizm alanındaki kalkınma projeleri listesinde 
nitelikli projelere yönelik ilgi beyanları için kamu 
çağrısı başvuruları, Sürdürülebilir Kalkınma ve 
Turizm Bakanlığı’na 31 Aralık 2021 tarihine kadar 
gönderilebilecektedir.

Detaylı bilgilere, Karadağ Yatırım Ajansı’nın 
(https://mia.gov.me/) adresinden ulaşılabilir.

(Kaynak: T.C. Podgoritsa Ticaret Müşavirliği)

Kuzey Makedonya'nın KEİ Üyeliği

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün (KEİ) 28 
Haziran 2019 tarihinde Sofya'da düzenlenen 40. 
Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda KEİ'ye 
üyelik başvurusu uygun görülen Kuzey Makedonya, 
üyelik kararının onaylanmasına yönelik iç hukuk 
süreçlerini 9 Kasım 2020 tarihinde tamamlayarak 
KEİ'nin 13. üyesi olmuştur.  

Mart 2020'de NATO'ya katılım süreci tamamlanan 
ve aynı zamanda Avrupa Birliği ile üyelik 
müzakerelerinin başlaması kararı alınan Kuzey 
Makedonya'nın KEİ üyeliğinin, ülkenin uluslararası 
alandaki tanınırlığının/görünürlüğünün arttırılması 
ve yeni siyasi ve ekonomik işbirliği fırsatlarından 
yararlanma imkanlarının ortaya çıkması bakımından 
önemli olduğu değerlendirilmektedir.

(Kaynak: T.C. Üsküp Ticaret Müşavirliği)

Kuzey Makedonya'nın AB Üyelik Müzakerelerine 
Bulgaristan Vetosu

Bulgaristan, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin 
AB ile İlişkilerden Sorumlu Bakanları arasında 
17 Kasım 2020 tarihinde video konferans yoluyla 
gerçekleştirilen toplantıda, Kuzey Makedonya'nın 
AB'ye üyelik müzakerelerinin başlatılmasına yönelik 
çerçeve kararı veto etmiştir.

Bulgaristan, Kuzey Makedonya'nın iki ülke arasında 
2017 yılında imzalanan “Dostluk, İyi Komşuluk ve 
İşbirliği Sözleşmesi” hükümlerine riayet etmemesini ve 
dil ve ortak tarih alanlarında yaşanan anlaşmazlıkları 
veto kararına gerekçe olarak göstermektedir. 

https://mia.gov.me/
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Bulgaristan, Kuzey Makedonya'dan; Makedon 
etnik kimliğinin Bulgar etnik kimliğinin bir parçası, 
Makedoncanın da Bulgarcanın Batı lehçesi 
olarak kabul edilmesini, hak ihlallerine uğradığını 
ileri sürdüğü Kuzey Makedonya'da yaşayan 
Bulgar azınlığın haklarının korunmasını, ayrıca, 
Bulgaristan'da yaşayan Makedonlara azınlık statüsü 
tanınması konusunda uluslararası alanda herhangi 
bir girişimde bulunmayacağına dair garanti vermesini 
talep etmektedir. 

Veto kararı sonrasında Kuzey Makedonya 
Cumhurbaşkanı ve Başbakanı, Bulgaristan'ın 
Makedon etnik kimliği ve dili ile ilgili taleplerinin 
kabul edilemez olduğu yönünde açıklamalarda 
bulunmuşlardır. 

AB üyesi ülkelerin AB ile İlişkilerden Sorumlu 
Bakanları arasında 8 Aralık 2020 tarihinde 
düzenlenen son toplantıda da konuya ilişkin herhangi 
bir ilerleme sağlanamamış olup; Bulgaristan, Kuzey 
Makedonya'nın AB'ye üyelik müzakerelerinin 
başlatılmasına yönelik çerçeve kararı bir kez daha 
veto etmiştir.

Bulgaristan ile yaşanan veto sorunu çözüme 
kavuşturulamadığından, Kuzey Makedonya'nın 
AB'ye üyelik müzakereleri fiilen başlatılamamaktadır.

(Kaynak: T.C. Üsküp Ticaret Müşavirliği)

Ukrayna: 1 Milyar Dolarlık Rüzgar Enerjisi 
Santrali Çin Tarafından İnşa Edilecek

Ukrayna, alternatif enerji alanında büyük çaplı 
projelere ev sahipliği yapmakta olup Çin menşeili 
“Power China” şirketi, Donetsk bölgesinde Avrupa'nın 
en büyük kara rüzgar enerjisi tesisini inşa etmeye 
hazırlanmaktadır.

“Wind Farm” şirketinden yapılan açıklamada, 
Donetsk ili sınırlarında inşa edilecek 800 MW 
kapasiteli rüzgar enerjisini santrali için sözleşme 
imzalandığı belirtilmiştir.

Norveçli “NBT” firması bünyesindeki Ukraynalı Wind 
Farm Şirketi tarafından hayata geçirilecek projenin 
Power China tarafından inşa edileceği ve maliyetinin 
1 milyar doların üzerinde olduğu aktarılmıştır.

Söz konusu projenin Avrupa’daki en büyük kara 
rüzgar enerjisi projesi olması planlanmaktadır.

Ukrayna'nın Rusya'ya enerji bağımlılığını 
azaltabilmek için son dönemde yenilenebilir enerji 
alanına yöneldiği bilinmektedir. 

(Kaynak: T.C. Odesa Ticaret Ataşeliği)
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Ukrayna Altyapı Yatırımları: Yol Projelerinin 
Yatırımcılara Tanıtımı

Ukrayna Altyapı Bakanı Vladyslav Kryklii tarafından, 
Ukrayna’nın 6 yol bölümünde kamu-özel ortaklığı 
(PPP) projeleri uygulanmasının planlandığı 29 Ekim 
2020’de açıklanmıştır. Potansiyel PPP pilot projeleri 
için seçilen 6 yol bölümü, yol sektöründe ilk Kamu-
Özel Ortaklığı Programı kapsamında uygulanacaktır. 
Ukravtodor tarafından Dünya Bankası ve IFC ile 
birlikte bu yol bölümlerini 43 dünya ülkesinden 310 
katılımcı ve 38 potansiyel yatırımcı şirketin dikkatine 
sunulmuştur. 

Adı geçen projeler 
arasında: Kharkiv-
Dnipro-Zaporizhzhia 
(M-29, M-04, M-18), 
B o r y s p i l - P o l t a v a 
(М-03), Kherson-
Mykolaiv (M-14), 
Kiev-Zhytomyr-Rivne 
(M-06), Yahodyn-
Kovel-Lutsk (M-07, 
M-19) ve Dnipro-
Kryvyi Rih-Mykolaiv 
(M-04, H11) otoyolları yer almaktadır.

Bahse konu karayolu projeleri, Ukrayna'nın 10 
bölgesini birbirine bağlayacak ve 12 milyondan fazla 
Ukrayna vatandaşı tarafından karayolu altyapısının 
iyileştirilmesi tecrübe edilecektir. PPP projelerinin 
paralı yollar olarak değerlendirilmemesi gerektiği 
"taksitli yollar" anlamına geldiği vurgulanmaktadır. 
PPP, Ukrayna Altyapı Bakanlığı tarafından: Devletin 
inşaata özel yatırım çektiği ve yatırımcının projenin 
masraflarını karşılayıp, yol işletmeye alındıktan 
sonra devletten ödeme aldığı bir yöntem olarak 
değerlendirilmektedir.
 
Bilindiği gibi, Ukrayna 2020 yılında müteahhitlik 
firmalarımızın en çok proje aldığı ülke olarak ön plana 

çıkmaktadır. Bu anlamda, müteahhitlik firmalarımızın 
iş ağını genişletebileceği ve pazarda rekabetçi 
pozisyonunu güçlendirebileceği söz konusu projeler, 
firmalarımız için potansiyel arz etmektedir.

(Kaynak: T.C. Odesa Ticaret Ataşeliği)

EBRD, Ukrayna’ya Yönelik Karayolu Altyapısı 
Finansmanını 2021'de Yapacak

Ukrayna Maliye Bakanlığı tarafından, Avrupa İmar ve 
Kalkınma Bankası’nın (EBRD) karayolu altyapısını 
finanse etmek için Ukrayna'ya kredi sağlayacağı 

açıklanmıştır.

Bahse konu krediler 
kapsamında, 2021 yılında 
Kherson ve Dnipropetrovsk 
bölgelerinde pilot projeler 
başlatılacaktır. EBRD 
tarafından Kherson şehrinin 
iki bölgesinin demiryolu 
bağlantısının sağlanacağı 
köprü kapsamında 25 milyon 
avro ve Dnipropetrovsk 
bölgesinde toplam uzunluğu 

95,3 km. olan iki bölgesel otoyolun bölümlerinin 
yeniden inşası için 40 milyon avro sağlanacağı 
belirtilmektedir.

Bakanlık tarafından projenin onayının 21 Mart 
2021'de yapılacağı açıklanmıştır.

EBRD, Ukrayna'daki en büyük kurumsal 
yatırımcılardan biri olup, toplam 1,7 milyar avro 
tutarında krediye sahip sekiz ortak proje halen devam 
etmektedir. 1 Kasım 2020 itibariyle, bu projeler için 
kullanılan EBRD kredi fonları tutarının 915, 2 milyon 
avro olduğu belirtilmektedir (toplam kredi tutarının% 
53,8'i).

(Kaynak: T.C. Odesa Ticaret Ataşeliği)
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Rusya’ya E-Vizeyle Girilebilecek Sınır Kapıları 
Açıklandı

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, yabancıların 
Rusya’ya e-vizeyle girebilecekleri sınır kapılarıyla 
ilgili kararnameyi onaylamıştır.

Söz konusu kararnameye göre e-vizeyle girilebilecek:

29 noktadan 12’sini uluslararası havalimanlarının 
oluşturduğu (Belgorod, Volgograd, Yekaterinburg, 
Kazan, Krasnodar, Krasnoyarsk, Moskova, Nizhny 
Novgorod, Novosibirsk, Rostov-on-Don , Samara ve 
St.Petersburg),

Deniz yoluyla girilebilecek noktaların St. Petersburg, 
Vladivostok ve Zarubino (Primorsky Bölgesi) 
limanları olarak belirlendiği,

Karayoluyla e-vizeyle girilebilecek noktalar arasında 
Kaliningrad bölgesinde yer alan 6 sınır kontrol 
noktasının yer aldığı (Bagrationovsk, Gusev, 
Mamonovo -Gzhekhotki ve Gronovo-, Morskoye, 
Sovetsk), bildirilmektedir. 

Turistik, iş ve sağlık amaçlı olarak internetten 
alınması mümkün olan vizenin başvuru ücreti 40 ABD 

doları olarak belirlenmiş olup, yeni düzenlemeyle 
birlikte Rusya'da kalış süresi de 8 günden 18 güne 
çıkarılmaktadır.  

(Kaynak: T.C. Kazan Ticaret Ataşeliği)

AB ve ABD Arasında Tarifelerin Azaltılmasına 
İlişkin Ortak Bildiri

Avrupa Birliği ve ABD arasında varılan anlaşmaya 
göre, AB yaklaşık 111 milyon dolar değerinde olan, 
ABD'den canlı ve dondurulmuş ıstakoz ürünleri 
ithalatına uygulanan tarifeleri kaldırılacaktır. AB’nin, 
1 Ağustos 2020'den başlamak üzere, geriye dönük 
olarak En Çok Kayırılan Ülke (MFN) esasına göre bu 
tarifeleri kaldıracağı ifade edilmiştir.

Avrupa Komisyonu’nun tarife değişikliklerini kalıcı 
hale getirmeyi amaçlayan prosedürleri derhal 
başlatacağı ve ABD’nin belirli hazır yemekler, belirli 
kristal cam eşyalar, yüzey hazırlık ürünleri, itici 
tozlar, çakmaklar ve daha hafif parçalar dahil olmak 
üzere, AB tarafından ihraç edilen yıllık ortalama 160 
milyon dolar değerindeki belirli ürünler üzerindeki 
tarife oranlarını %50 azaltacağı belirtilmiştir. ABD 
tarife indirimlerinin de MFN bazında yapılacağı ve 
1 Ağustos 2020'den itibaren geriye dönük olarak 
uygulanacağı ifade edilmiştir.

(Kaynak: T.C. Vaşington Ticaret Müşavirliği)
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DTÖ’nün Airbus Sübvansiyon Uygulamasında 
Değişiklik

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) tarafından, Airbus 
firmasına sağlanan sübvansiyonlara karşı 7,5 
milyar dolar değerinde ürüne uygulanacak karşı 
önlemlere ilişkin ülke ve ürün bazlı güncellemeler 
duyurulmuştur.

(Bağlantı: https://ustr.gov/about-us/policy-offices/
press-office/press-releases/2020/august/ustr-
modifies-75-billion-wto-award-implementation-
relating-illegal-airbus-subsidies )

(Kaynak: T.C. Vaşington Ticaret Müşavirliği)

ABD’de Ülkemiz Firmalarının Tedarik Zincirinde 
Yerini Güçlendirmesi

Ülkemiz firmalarının tedarik zincirinde yerini 
güçlendirmesi için sektörel tanıtım faaliyetlerinin 
ve ABD’nin ticaretle ilgili özel sektör kuruluşlarına 
ülkemiz iş ortaklarından ziyaretlerin (COVID-19 
sebebiyle video görüşmelerin ve sanal katılım), 
tanıtımların arttırılması ve ayrıca mal tedarikine ilişkin 
lojistik faaliyetlerin desteklenmesi önem taşımaya 
devam etmektedir.

Ayrıca, küresel tedarik yönetimi için stratejik öneme 
haiz ürün ve teknoloji geliştirilmesinin hızlandırılması 
ve ABD pazarı işbirliklerine ilişkin, şirket satın 
alımlarına ilişkin güncel fırsatları takip eden bir 
mekanizma kurulmasında fayda görülmektedir. 
Bunun yanı sıra, teknoloji işbirliklerinin geliştirilmesi 
için önceki dönem teknolojik işbirliği anlaşmalarının 
gözden geçirilerek güncellemeye gidilmesinde fayda 
görülmektedir.

E-ticaret alanında artan trendin devam etmesi 
beklenmektedir. İlgili dönemde tüketim harcamaları 
düşmekle beraber, orta vadede sosyal mesafe 
kuralları sebebi ile mağazacılık faaliyetlerinin 
yavaşlayabileceği ve e-ticarete olan kaymanın 
devam edeceği öngörülmektedir. Bu kapsamda 
e-ticaret alanında yapılacak çalışmaların, ABD dijital 
pazar farkındalığının arttırılmasının ve bu alandaki 
yatırımların stratejik önem kazandığı görülmektedir.

https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2020/august/ustr-modifies-75-bi
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2020/august/ustr-modifies-75-bi
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2020/august/ustr-modifies-75-bi
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2020/august/ustr-modifies-75-bi
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USTR, 301. Madde Yıllık Raporu

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) tarafından açıklanan 
“Fikri Mülkiyetin Korunması ve Korsan Piyasalardaki 
Sahtecilik-Telif Hakkı İhlallerinin İncelenmesine İlişkin 
301. Madde Yıllık Raporu”nda Trump Yönetimi’nin, 
fikri mülkiyet haklarını ihlal edenleri sorumlu tutma 
konusunda kararlı olduğu belirtilmiştir.

Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, bir önceki yıl 
boyunca USTR’ın, Çin, Kanada ve Meksika ile 
yaptığı tarihi anlaşmalarla fikri mülkiyet konusunda 
güçlü ve uygulanabilir yükümlülükler üstlendiğini 
ifade etmiştir. 

301. Madde Özel Raporu’nda, fikri mülkiyet haklarıyla 
ilgili en çok endişeye sahip olunan ticari ortakların 
“Öncelikli İzleme Listesi” ya da “İzleme Listesi”ne 
alındıkları belirtilmiş, bu listelerde 33 ülkenin yer 
aldığı bilgisi verilmiştir. Söz konusu listede Türkiye 
de yer almaktadır.

(Kaynak: T.C. Vaşington Ticaret Müşavirliği)

ABD’de lojistik tedarik merkezleri yatırımları ve 
yönetiminin ülke genelinde değerlendirilmesinde 
fayda görülmektedir. ABD genelinde altyapı 
yatırımları ve inşaat sektöründe gerek ABD’de 
gerekse 3. ülke işbirlikleri için yapılabilecekler 
konusunda çalışma başlatılmasında veya mevcut 
çalışmaların hızlandırılmasında fayda görülmektedir. 
Bölgemiz özelinde, mobilya, e-ticaret, mutfak 
ve banyo malzemeleri, hammadde, perakende 
sektörüne yönelik çalışmaların arttırılmasında fayda 
görülmektedir.

(Kaynak: T.C. Vaşington Ticaret Müşavirliği)
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Türkiye-Katar Ticaret Bakanlıkları ile Türkiye-Katar Maliye Bakanlıkları arasında 
Mutabakat Zaptı İmzalandı 

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Toplantılarının altıncısı 26 Kasım 2020 tarihinde Ankara'da yapılmıştır. 
Söz konusu toplantı ile eş zamanlı olarak 10 mutabakat zaptı imzalanmıştır.

İki ülke Bakanlıkları arasında Ortak Ekonomik ve Ticaret Komisyonu Kurulmasına Dair Ortak Deklarasyon 
kapsamında iki ülkenin kurumları, teşebbüsleri ve ekonomik aktörleri arasında doğrudan temasların 
geliştirilmesine yönelik işbirliği sağlanması amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda kurulacak olan Ortak Ekonomik ve Ticaret Komisyonu, her yıl dönüşümlü olarak Türkiye ve 
Katar’da bir araya gelecektir. Serbest Bölgeler Alanında Ortak Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Mutabakat 
Zaptı ile tanıtım faaliyetleriyle iki ülke yatırımcılarının serbest bölgelerdeki karşılıklı yatırımlarının artırılması 
ve serbest bölgelerin sunmakta olduğu geniş imkan ve teşviklerin iki ülke yatırımcılarına etkin bir şekilde 
aktarılması hedeflenmektedir. 

(Kaynak: T.C. Doha Ticaret Müşavirliği)
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Filistin ile İsrail Arasındaki Koordinasyonun 
Tesisi

Filistin ile İsrail arasında Mayıs ayından bu yana 
kesilmiş olan koordinasyon yeniden tesis edilmiş 
olup, bu kapsamda İsrail'in Filistin adına topladığı 
vergi gelirlerinin kabul edildiği Filistin Başbakanı 
İştiyye'nin açıklaması ile duyurulmuştur. Başbakan 
gelen gelirler ile birlikte memurlarına olan borçlarını 
tek kalemde ödeyeceklerini ifade etmiştir.

Kısa vadede memurların işyerlerine ve bankalara 
olan borçlarını ödemeleri, ülkede ticaretin pozitif 
yönde ivme kazanması ve tüketim harcamalarının 
artması beklenmektedir. 

(Kaynak: T.C. Kudüs Ticaret Ataşeliği)

Sudan KOBİ'lerinin Gelişimi Hakkında 
Konferans ve Ziraat Katılım Bankası

Sudan Business Club adlı sivil toplum kuruluşu 
tarafından, 7 Kasım 2020 tarihinde düzenlenen ve 
Sudan Maliye Bakan Vekili Dr. Hiba Mohamed Ali'nin 
de bir sunum yaptığı, Sudan'da KOBİ'lerin Gelişimi 
konulu konferansa Hartum Büyükelçimiz Doç. Dr. 
İrfan Neziroğlu ve Hartum Ticaret Müşavirimiz 
de katılmıştır. Toplantıda Büyükelçimizin yanında 
Kanada ve Brezilya Büyükelçileri ile Fransa Ekonomi 
Müşaviri de katılımcılara hitap etmiştir. 

Büyükelçimiz, toplantıda Türkiye'nin Sudan'ın ticari 
ve ekonomik gelişimine katkı sağlama yolundaki 
çabalarını ifade ederken, bu amaca yönelik olmak 
üzere ve Sudan'ın Türkiye ile ticaretindeki para 
transferi sorununa çözüm getirerek Sudan'a katkı 
sağlamak için hizmete girmiş olan Ziraat Katılım 
Bankası-Hartum Şubesi'nin, Sudan-Türkiye arasında 
ABD doları haricindeki her türlü para transferini aynı 
gün içinde gerçekleştirmeye başladığını belirterek 
Sudanlı iş insanlarını Türkiye ile daha rahat ve güvenli 
ticaret yapabilmek için Ziraat Katılım Bankası’nın 
Hartum Şubesi’nde hesap açmaya davet etmiştir.

(Kaynak: T.C. Hartum Ticaret Müşavirliği)

Kenya-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması 
Görüşmeleri Sonuçlandı

Kenya ile Birleşik Krallık arasında bir süredir devam 
eden Serbest Ticaret Anlaşması görüşmelerinin 
başarıyla sonuçlandığı, Birleşik Krallık Uluslararası 
Ticaret Bakanı tarafından açıklanmıştır. Henüz 
imzalanmamış olan Anlaşma’nın en kısa zamanda 
imza ve onay süreçlerinin tamamlanıp yürürlüğe 
konulması hususunda iki ülke yetkililerinin beyanları 
olmuştur. Anlaşma’nın uygulanmasına, Brexit 
sürecinin tamamlanmasını müteakip başlanacağı 
beklenmektedir. 

Kenya ve Birleşik Krallık arasında yıllık yaklaşık 700 
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milyon dolarlık bir ticaret hacmi bulunmaktadır. İki 
ülke arasındaki dış ticaret dengesi Kenya lehinedir. 
Kenya, Birleşik Krallık'tan ağırlıklı olarak motorlu 
araçlar, ilaç ve eczacılık ürünleri, kağıt ürünleri ve 
alkollü içecek ithal ederken; ülkeye siyah çay, kesme 
çiçek, taze meyve ve sebze ihraç etmektedir. 

Kenya, 2016'da imzalanan Doğu Afrika Topluluğu 
- AB Ekonomik Ortaklık Anlaşması (EAC-EU 
Economic Partnership Agreement) kapsamında, 
birçok ihraç ürününü gümrük vergisiz ya da düşük 
oranlarla Birleşik Krallık pazarına sağlayabilmektedir. 
Müzakerelerin, Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılacak 
olması nedeniyle, Brexit sonrası döneme hazır 
olmak ve mevcut durumu korumak amacıyla 
yapıldığı değerlendirilmektedir. Diğer taraftan, diğer 
EAC üyeleri Kenya'nın bireysel olarak anlaşma 
yapmasını tenkit etmektedir.

(Kaynak: T.C. Nairobi Ticaret Müşavirliği)

Güney Kore: Expo 2030 

Güney Kore, “Expo 2030” için resmi olarak adaylık 
başvurusunda bulunacağını açıklamıştır. Güney Kore 
Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı’ndan (MOTIE) 
alınan bilgilere göre, açıklama “Bureau International 
des Expositions-BIE” ile online olarak yapılan 
ortak toplantıda yapılmıştır. Resmi başvurunun 
önümüzdeki yıl yapılması beklenmektedir.

Expo'ya Busan şehrinin ev sahipliği yapmasının 
planlandığı da açıklanmıştır. Güney Kore'nin 
ihracatını arttırma ve Kore kültürünü dünyaya yayma 
politikaları çerçevesinde, uluslararası alanda yaptığı 
çalışmalar devam etmektedir.

(Kaynak: T.C. Seul Ticaret Müşavirliği)

Tayland'dan "Mini STA"lar

Tayland Ticaret Bakanı Jurin Laksanawisit tarafından, 
2 Aralık 2020 tarihinde yapılan açıklamada, Tayland 
tarafından yenilikçi bir yaklaşım uygulanarak Çin'deki 
Hainan eyaleti, Hindistan'daki Telangana eyaleti ve 
Güney Kore'deki Gyeonggi eyaleti gibi bölgelerle 
derinleştirilmiş ticaret ortaklığı anlaşmaları veya 
"mini STA"lar imzalanmasına yönelik çalışmalar 
yapıldığı dile getirilmiştir.

Tayland’ın diğer ülkelerle şehir/eyalet bazında 
yapacağı bu tür girişimlerin daha hızlı ve kapsamlı 
sonuçlanmasıyla Tayland iş dünyası için ticaret ve 
yatırım alanlarında daha fazla fırsat yaratılması 
planlanmaktadır.

Taylandlı Bakan ayrıca, 2021 yılında AB, Birleşik 
Krallık, EFTA ve Avrasya Ekonomik Birliği ile devam 
eden serbest ticaret anlaşması müzakerelerine hız 
verileceğini duyurmuştur.

(Kaynak: T.C. Bangkok Ticaret Müşavirliği)
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Vietnam Kamu Sağlığı Portalı

Vietnam Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 
yeni kurulan Kamu Sağlığı Portalı (Medical Public 
Portal) ile vatandaşların ve firmaların ilaçlar, medikal 
cihaz ve malzemeler, diyagnostik bio-ürünler, 
medikal teşhis ve tedaviler ile ihaleler sonucu oluşan 
fiyatlar başta olmak üzere, pek çok bilgiyi online 
olarak görebileceği, bu sayede kamunun sağlık 
hizmetlerinde şeffaflığın sağlanmasının hedeflendiği 
ifade edilmiştir. 

Site her ne kadar sadece Vietnamca dilinde hizmet 
vermekte olsa da, web-tarayıcılara entegre çeviri 
uygulamaları kullanılarak Site’de yer alan bilgiler 
incelenebilmektedir.

Özellikle Vietnam'a ihracat yapmak isteyen ilaç 
ve medikal sektör firmalarımızın “Medical Public 
Portal”ın (https://congkhaiyte.moh.gov.vn/) adresini 
takip etmeleri halinde, Vietnam'daki ilaç ve medikal 
malzeme fiyatlarının güncel halini ve tedarikçi 
firmaları tespit ederek bu sayede Vietnam'a 
yapılması planlanan ihracatları öncesinde bilgiye 
dayalı karar verebilmeleri imkanı doğmuştur. 

(Kaynak: T.C. Hanoi Ticaret Müşavirliği)

Avustralya Merkez Bankası’nın Faiz İndirimi ve 
Parasal Genişleme Tedbir Kararları

3 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen Avustralya 
Merkez Bankası Kurul Toplantısı’nda, istihdam 
yaratılmasını ve Avustralya ekonomisinin salgından 
kurtulmasını desteklemek için bir dizi tedbir kararı 
alınmıştır. 

Banka, Avustralya'nın yüksek bir işsizlikle karşı 
karşıya olduğu bir dönemde, ekonomik iyileşmenin 
hala inişli çıkışlı olmasının beklediğini ve ekonomik 
görünümün Koronavirüs’ün başarılı bir şekilde kontrol 
altına alınmasına bağlı olduğunu ifade etmiştir.

Banka tarafından, enflasyon oranının arzu edilen 
banda gelebilmesi için işsizlik oranının düşmesi ve 
ücretlerde ciddi artış olması gerektiği ve bu nedenle 
enflasyonun %1-2 bandına sürdürülebilir şekilde 
yükseltilebilmesine kadar, faizlerin düşük seviyede 
kalmasının beklendiği, bu süreçte gelecek 3 yıllık 
dönemde faizlerin düşük seviyelerde kalacağının 
tahmin edildiği ifade edilmiştir.

Banka ayrıca, parasal genişleme kapsamında 
gelecek 6 aylık dönemde %80’i Federal Hükümet, 
%20’si eyalet ve bölge yönetimlerine ait olmak 
üzere, toplam 100 milyar Avustralya doları tahvilin 
piyasadan açık artırma yöntemi ile satın alınacağı 
açıklamıştır.

(Kaynak: T.C. Sidney Ticaret Ataşeliği)

https://congkhaiyte.moh.gov.vn/
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Avustralya’nın Viktorya Eyaleti’nde Sosyal 
Konut Atağı

Avustralya'da COVID-19 salgının 2. dalgasıyla 
karşılaşan tek eyalet konumunda bulunan ve 2020 yılı 
Mart ayından beri ekonomisi ve sınırları, tüm dünya 
ve diğer eyaletlerle kapalı olan Viktorya Eyaleti'nde, 
ekonominin yeniden canlandırılabilmesini ve 
işsizliğin azaltılabilmesini teminen Eyalet’in 2020/21 
bütçesine 12.300 adet sosyal konut yapımı için 5,3 
milyar Avustralya doları - AUD (3,8 milyar ABD doları) 
ayrılacağı ve bu çerçevede mevcut programlarla 
birlikte dört yıl içinde 15.800 adet yeni konut inşa 
edileceği belirtilmiştir.

Söz konusu program çerçevesinde ilk 18 ayda 
6.000 konutun, 2023 yılı Haziran ayına 
kadar ilave 5.000 konutun, 2024 
yılı Haziran ayına kadar ise 
geri kalan 1.300 konutun 
inşasının tamamlanması 
planlanmaktadır.  Bu 
program çerçevesinde 
öngörülen 5,3 milyar AUD 
bütçe içerisinde arsa maliyeti 
yer almamakta olup, inşa 
edilecek konutların yerleri kamu arazilerinden tahsis 
edilecektir.

Avustralya'nın mamul mal ithalatının büyük bir 
kısmının gerçekleştiği Çin ile arasındaki artan siyasi 
ve ticari gerilim de dikkate alınarak, 5,3 milyar AUD'lik 
sosyal konut inşaatı programının, inşaat malzemeleri 
(inşaat demiri ve kimyasalları, yalıtım malzemeleri, 
boya), banyo/mutfak/wc muslukçu eşyası, ahşap ve 
seramik yer/duvar kaplama ürünleri, özellikle mutfak 
olmak üzere mobilya ile beyaz eşya ihracatımız 
açısından önemli bir potansiyel oluşturacağı 
değerlendirilmektedir.

(Kaynak: T.C. Melburn Ticaret Ataşeliği)

Avustralya'nın İthalat ve İhracatı Ekim Ayında 
Arttı

Avustralya İstatistik Bürosu ön verilerine göre: 2020 
Yılı Ekim ayında ithalat, 2020 yılı Eylül ayına göre 
%8 oranında ve yaklaşık 2 milyon Avustralya doları 
(AUD) artarak 23,7 milyar AUD’den 25,7 milyar 
AUD'ye yükselmiştir.

Söz konusu artışta en büyük, pay ithalatı %13 artan 
karayolu taşıtları ile %28 artan telekomünikasyon ve 
ses ekipmanlarına aittir. Karayolu taşıtları ithalatı, 
Mayıs 2020'deki salgın kaynaklı keskin düşüşten 
sonra üst üste beşinci aylık artışını kaydetmiştir. Hazır 

giyim eşyasındaki artışta, dokunmamış 
kumaşlardan yapılan giysiler (%142) ile 

izolasyon önlükleri etkili olmuştur. 

İthalattaki bu artışa karşın, 
parasal olmayan altın ithalatı 

%33 düşüş kaydetmiştir. 
Petrol ithalatındaki %49 
civarındaki düşüşe önemli 
ölçüde bağlı olarak, 2020 

yılı Ekim ayı itibariyle son bir 
yıllık ithalatta %10 oranında 

ve yaklaşık 3 milyar AUD’lik 
gerileme kaydedilmiştir. 

Ülke bazında ithalat verileri 
incelendiğinde ise, ithalatın Çin’den 1.072 milyon 
AUD (%16), Japonya’dan  428 milyon AUD (%29), 
Tayland’dan 210 milyon AUD  (%19) ve ABD’den 130 
milyon AUD (%5) artmasına karşın, Almanya’dan 
76 milyon AUD (%6) düştüğü, görülmektedir. 
Çin’den ithalattaki artışın, telekomünikasyon ve ses 
ekipmanlarındaki ve çeşitli imal edilmiş ürünlerdeki 
artıştan; ABD'den ithalattaki artışın, tıbbi ürünlerdeki 
artıştan; Japonya ve Tayland’dan ithalattaki artışın 
ise karayolu taşıtlarındaki artıştan kaynaklandığı, 
Almanya'dan ithalattaki düşüşe ise makinelerdeki 
gerilemenin neden olduğu görülmektedir.
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İhracat ise, 2020 yılı Ekim ayında, 2020 yılı Eylül 
ayına göre %6 oranında ve 1,8 milyar AUD artarak 
28,7 milyar AUD’den 30,5 milyar AUD’ye yükselmiştir. 

Ekim ayındaki artışta; %7 artan metal cevherleri, 
%18 artan doğal gaz ile %21 artan kırmızı et ihracatı 
etkili olmuştur. Çoğunluğu demir cevheri (%81) 
olmak üzere metal cevheri ihracatı 13,5 milyar AUD 
ile rekor seviyeye ulaşmıştır. Buna karşın, parasal 
olmayan altın ihracatı %12, petrol ve altın para 
ihracatı %57 düşmüştür. 

Bu verilerle Avustralya’nın 2020 yılı 
Ekim ayında 4,8 milyar AUD’den fazla 
dış ticaret fazlası kaydettiği 
görülmektedir. 

Yıllık bazda ise; 2020 yılı 
Ekim ayı ihracatı 2019 yılının 
aynı dönemine göre 912 
milyon AUD (%-3) gerilerken, 
bu düşüşte %43 gerileyen 
doğalgaz, %27 gerileyen kömür ile % 52 gerileyen 
petrol ihracatı etkili olmuştur. Buna karşın söz 
konusu dönemde, metal cevherleri ihracatı %37 artış 
kaydetmiştir.

Ülkeler bazında ihracat incelendiğinde ise; ihracatın 
Çin’e %7, Güney Kore’ye %35, İngiltere’ye %26, 
Japonya’ya %11 ve ABD’ye %5 arttığı görülmektedir. 
Metal cevherler, özellikle de demir cevheri, Çin ve 
Japonya'ya ihracattaki artışın ana nedeni olurken, 
Ekim ayındaki demir cevheri ihracatının %80'i Çin'e 
yapılmıştır.

Bu veriler, COVID-19 salgının kontrol altına alındığı 
Avustralya'da talep artışına bağlı olarak ithalatın da 
giderek canlandığını göstermektedir.

(Kaynak: T.C. Melburn Ticaret Ataşeliği)

Avustralya'da Ekonomiye İlişkin Olumlu 
Beklentiler Yükseldi

Avustralya İstatistik Bürosu'nun COVID-19 salgının 
Avustralya ekonomisine etkisine ilişkin olarak aylık 
gerçekleştirdiği anketin Kasım ayına ilişkin sonuçları 
açıklanmıştır. 

Son olarak Viktorya Eyaleti'nin de salgını durdurması 
sonucunda, Avustralya'nın salgını bu aşamada 

kontrol altına alması ve uygulanmakta 
olan kısıtlamaların kademeli olarak 

kaldırılması, ekonomiye ilişkin olumlu 
beklentileri de arttırmıştır. 

2020 yılı Kasım ayında 
gelirlerinde artış olduğunu 
bildiren işletmelerin oranı 
%24'e yükselirken, bu 
oran Ekim ayında %16 

seviyesinde idi.  Olumlu 
beklenti Aralık ayı için de 

sürmekte olup, önümüzdeki 
Aralık ayında gelir artışı bekleyen 
işletmelerin oranı, konaklama 

ve yemek hizmetleri sektöründe 
%49, elektrik, gaz, su ve atık hizmetlerinde %36 
ve perakende ticaret sektöründe %32 seviyesine 
çıkmaktadır.

Diğer taraftan, Kasım ayında işletmelerin %8'i 
çalışan sayısında bir artış bildirirken, orta ve büyük 
ölçekli işletmelerin çalışan sayısındaki artış, küçük 
işletmelerin iki katından fazla olmuştur. Çalışan 
sayısında en çok artış bekleyen sektör, Aralık ayında 
yaz mevsiminin ve tatil sezonun başlaması nedeniyle 
%31 artış beklentisinde olan konaklama ve yemek 
hizmetleri sektörüdür.

Avustralya’da her beş işletmeden biri (%22’si) 
önümüzdeki üç ay içerisinde sermaye yatırımı 
gerçekleştirme planı olduğunu belirtmiştir. Sermaye 
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yatırımını etkileyen bir faktör olarak ekonomik 
belirsizliği gerekçe gösteren işletmelerin oranı, 
Ağustos ayından beri yarı yarıya düşerek %59'dan 
%29'a gerilemiştir. Önümüzdeki üç ay içerisinde 
yatırım planları olan işletmelerin neredeyse dörtte 
üçü (%73’ü) yılın bu zamanı için normale göre 
aynı veya daha fazla yatırım harcaması yapmayı 
planladığını açıklamıştır.

Salgının kontrol altına alınarak, uygulanmakta olan 
kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması ve bunun 
sonucunda ekonomiye yönelik olumlu beklentilerin 
artması, hemen hemen tüm imalat sanayi ürünlerinde 
net ithalatçı konumunda bulunan Avustralya'nın 
ithalatının artacağı yönünde değerlendirilmektedir.

(Kaynak: T.C. Melburn Ticaret Ataşeliği)

Meksika’nın Ekim Ayı İhracatı Tarihi Rekor 
Seviyede Gerçekleşti

Ulusal İstatistik ve 
Coğrafya Enstitüsü 
(INEGI) verilerine göre 
Meksika’nın Ekim ayı 
ihracatı önceki yılın 
aynı dönemine kıyasla 
%2,9 (aylık %4,8) 
artışla, 1991 yılından 
bu yana en yüksek 
seviyede (41,9 milyar 
dolar) gerçekleşmiştir. 
İhracatta son 2 aydır 
artış yaşanmakta olup, Eylül ayındaki ihracat artışı 
%3,7 idi. İhracat Mart ayında %1,7, Nisan ayında 
%40,9, Mayıs ayında %56,7, Haziran ayında %12,8, 
Temmuz ayında %8,9 ve Ağustos ayında %7,7 
azalmıştı.

Ekim ayı verileri 2019 yılının aynı dönemi ile 
kıyaslandığında petrol dışı ihracat (40,7 milyar dolar) 
%4,5 artarken,  petrol ihracatı (1,3 milyar dolar) 

%30,2 oranında azalmıştır. Aylık bazda ise petrol 
ihracatı %7,2 azalırken, petrol dışı ihracat %5,3 
oranında artmıştır.

Ekim ayında Meksika’nın tarım ürünleri ihracatı (1,5 
milyar dolar) %5,7, madencilik ihracatı (873 milyon 
dolar) %66,4 ve imalat sanayi ihracatı (38,3 milyar 
dolar) %3,5 artmıştır. Otomotiv ihracatı %12,8 
artarken, otomotiv dışı imalat sektöründe yıllık %1,1 
düşüş kaydedilmiştir.

Buna karşılık, son 15 aydır gerileyen ithalat ise 
Ekim ayında yıllık bazda %13,8 gerilemiş (aylık 
bazda %1,3 artmış) ve 35,7 milyar dolar seviyesinde 
gerçekleşmiştir. Nisan ayında ithalat %30,5, Mayıs 
ayında %47,1, Haziran ayında %22,2, Temmuz 
ayında %26,1, Ağustos ayında %22,2 ve Eylül 
ayında %8,5 azalmıştı.

Petrol dışı ithalat aylık karşılaştırmada %1,2 oranında 
artarken, yıllık bazda 
%11,7 gerilemiştir. 
Petrol ithalatı ise 
aylık bazda %2, yıllık 
bazda ise %33,4 
oranında düşmüştür. 
Yıllık bazda; tüketim 
malı ithalatı %34,4 
(4,1 milyar dolar), 
ara malı ithalatı %9,2 
(28,5 milyar dolar) ve 
sermaye malı ithalatı 
%18,3 (3,2 milyar 

dolar) oranında azalmıştır. Aylık bazda ise ara malı 
ithalatı %2 artarken; tüketim malı ithalatı %2,1 ve 
sermaye malı ithalatı %1,2 azalmıştır.

Eylül ayında ülkenin dış ticaret fazlası 6,2 milyar 
dolar ile tarihi rekor seviyede gerçekleşmiştir. 2020 
yılının Ocak-Eylül dönemi toplamında ise 25,2 milyar 
dolar dış ticaret fazlası verilmiştir. İhracattaki rekor 
artışa rağmen, ekonomik belirsizliğin devam etmesi 
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ve yatırımcıların güven eksikliği sebebiyle ithalatta 
toparlanma yavaş seyretmektedir.

Sanayi Faaliyetlerindeki Toparlanma Yavaş 
Seyrediyor:
INEGI verilerine göre, Meksika’da sanayi faaliyetleri 
Ağustos-Eylül arasında ancak 94,3'ten 94,4 puana 
yükselebilmiş olup, pandemi öncesine kıyasla 
önemli ölçüde düşük seviyede ve 100 puan eşiğinin 
altındadır. Eylül ayında endüstriyel faaliyet düzeyinde 
değişiklik olmaması, önceki aylarda önemli bir 
büyüme kaydettikten sonra yeniden faaliyete geçme 
sürecinde bir durgunluğu yansıtmaktadır. Endüstriyel 
faaliyetlerin ritminin yitirilmesi, ülke ekonomisi 
üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Nitekim sanayi 
faaliyetleri, hizmetler sektöründeki kayıpların 
ardından, yeniden etkinleşmenin ana motoru 
olmuştur. Yıllık karşılaştırmada, endüstriyel faaliyet 
düzeyinde Eylül ayında %7,5'lik bir düşüş gözlenmiş 
olup, 2019 yılının aynı ayında endüstriyel aktivite 
102,0 puan olarak kaydedilmişti.

(Kaynak: T.C. Meksiko Ticaret Müşavirliği)

IKEA Meksika'daki İlk Fiziksel Mağazasını 2021 
Yılının Başında Açacak

Bu yılın Ekim ayında Meksika'daki çevrimiçi 
mağazasını faaliyete geçiren İsveçli IKEA 
şirketi, ülkedeki ilk fiziksel mağazasını ise 2021 
yılının başında, hali hazırda inşası devam eden 
Encuentro Oceanía alışveriş merkezinde açmayı 
hedeflemektedir.

IKEA'nın Meksika'da planlanan fiziki mağazasının 
açılması ile, mobilya sektöründeki yerel ve 
uluslararası rakipleri karşısında önemli bir pazar payı 
elde edeceği değerlendirilmektedir.

(Kaynak: T.C. Meksiko Ticaret Müşavirliği)

Best Buy Yılsonu İtibarıyla Meksika Pazarından 
Çekiliyor

Yaklaşık 13 yıldır Meksika pazarında faaliyet gösteren 
ABD'li teknoloji ürünleri perakende zinciri Best Buy, 
31.12.2020 tarihi itibarıyla Meksika pazarından 
çekileceğini ve ülkedeki faaliyetlerini tasfiye 
edeceğini duyurmuştur. Best Buy, Meksika'daki ilk 
mağazasını Aralık 2008'de, Meksika Eyaleti’ne bağlı 
Naucalpan'daki “Mundo E” alışveriş merkezinde 
açmıştı.

2020 mali yılında, Zincirin Meksika'da işlettiği 49 
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mağazanın, Şirket’in konsolide bazda gerçekleştirdiği 
43,6 milyar dolarlık satışın %1'inden azını (yaklaşık 
400 milyon dolar) elde ettiği ve Şirket’in Meksika 
mağazalarının sahip olduğu 1.231 satış biriminin 
toplamdan %4 pay aldığı açıklanmıştır. Şirket’in 
Meksika'daki faaliyetlerinin sona ermesinin yaklaşık 
111 milyon dolar ve kalan envanter için ilave 36 milyon 
dolara mal olacağı belirtildi. Şirket’in Meksika’daki 
mağazalarının 35’i “Best Buy Shop” formatında, geri 
kalan 14’ü ise “Best Buy Express” formatındadır.

Best Buy şirketinin Meksika pazarından çekilmesi 
sonrasında, Elektra başta olmak üzere diğer teknoloji 
mağazalarının pazardaki payını önemli ölçüde 
artıracağı değerlendirilmektedir.

(Kaynak: T.C. Meksiko Ticaret Müşavirliği)

Meksika IMD Dünya Yetenek Sıralamasında 4 
Sıra Yükseldi

İşgücü kalitesi ve yeterliliği, bir ülkenin rekabet 
düzeyini gösteren ve o ülkede yatırım yapan 
şirketleri ilgilendiren önemli bir ekonomik göstergedir. 
İsviçre merkezli Yönetim Geliştirme Enstitüsü (IMD) 
tarafından yayınlanan ve ülkelerin rekabet gücünü 
artırmak için yetenek geliştirme ve çekme yeteneğini 
ölçen “2020 Dünya Yetenek Sıralaması” sonuçlarına 
göre Meksika, bu yıl 60’ıncı sıradan 56’ncı sıraya 
yükselmesine rağmen, kişi başına geliri orta ve 

yüksek seviyede olan 63 ekonomi içinde en geride 
kalmıştır.

İyileştirmeler esas olarak ülkenin çekicilik (40’tan 
38’e) ve eğilim (47’den 38’e) performansından 
kaynaklanırken, yatırım ve kalkınmada Meksika 
62’nci sırada kalmıştır. Bu faktörde, çıraklık 
programlarında (42’den 36’ya) ve çalışan eğitiminde 
(49’dan 43’e) iyileşme mevcut olup, eğitime yönelik 
toplam kamu harcaması, eğitim kalitesi ve kadınların 
işgücüne katılımı zayıftır.

Yetenekleri Meksika'ya çekmeye ve elde tutmaya 
öncelik verme (54’ten 46'ya) ve çalışanların 
motivasyon düzeyi (42’den 33'e) yükselmiştir. Vasıflı 
işgücü (38'den 33’e), mali beceriler (53'ten 45’e) ve 
yetkin üst düzey yöneticilerin varlığı (44'ten 38'e) 
alanları iyileşirken; fen mezunları (22’den 26’ya) ve 
öğrenci giriş hareketliliği (54’ten 59’a) göstergelerinde 
düşüş görülmüştür.

2020 yılında İsviçre ve Danimarka üst üste beşinci 
kez sırasıyla birinci ve ikinci sırada yer almış; 
Lüksemburg, İzlanda ve İsveç ise yetenek açısından 
en rekabetçi 5 ekonomi arasında yer bulmuştur. 
Avusturya, Norveç, Singapur ve Hollanda geçen yılki 
küçük dalgalanmalarla ilk 10'da kalırken; Kanada 5 
sıra yükselerek en rekabetçi 8’inci ekonomi olmuştur.

(Kaynak: T.C. Meksiko Ticaret Müşavirliği)
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Meksika Uluslararası Vergi Rekabet Endeksi'nde 
Bu Yıl 2 Sıra Geriledi

Vergi sistemi bir ülkenin rekabet düzeyini gösteren ve 
o ülkede yatırım yapan şirketleri ilgilendiren önemli 
bir ekonomik göstergedir.  “Tax Foundation” düşünce 
kuruluşu tarafından her yıl hazırlanan ve farklı 
ülkelerin vergi sistemlerinin rekabet edebilirliğini 
ve tarafsızlığını değerlendiren Uluslararası Vergi 
Rekabet Endeksi'nde (ITCI) Meksika bu yıl 2 sıra 
gerileyerek, değerlendirilen 36 ülke arasında 31’nci 
sırada yer almıştır.

Rapor’a göre: Meksika vergi sisteminde üç zayıflıktan 
ilki, ülkedeki şirketlerin ödediği %30 düzeyindeki 
yüksek Gelir Vergisi (ISR) oranıdır. Ekonomik İşbirliği 
ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) üye ülke ortalaması 
%23,3'tür. Bir diğer zayıflık, şirketlerin Meksika'daki 
vergi yükümlülüklerine uymaları için geçen yaklaşık 
100 saatlik süre; son zayıflık ise, şirketlerin işletme 
zararları yoluyla gelecekteki karlarını dengelemek 
için sınırlı zamana sahip olmasıdır. Öte yandan, 
Meksika vergi sisteminin güçlü yönleri arasında; 
kişisel gelir vergisi temettü oranının %17,1 olması 
(OECD'de ortalaması %23,9) ve emlak vergilerinin 
düşülmesi gösterilmiştir.

 (Kaynak: T.C. Meksiko Ticaret Müşavirliği)

Meksika’nın Eylül Ayı Turizm Döviz Geliri ve 
Hizmet Sektörü

2020 yılının Eylül ayında Meksika’yı ziyaret edenlerin 
sayısı, bir önceki aya kıyasla iyileşme kaydederken, 
salgın öncesindeki seviyelerden uzaktır. Buna göre, 
Eylül ayında 1,83 milyon yabancı turist ülkeyi ziyaret 
etmiş ve 612 milyon ABD doları döviz geliri elde 
edilmiştir.

Diğer taraftan, Ulusal İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü 
(INEGI) verilerine göre 2020 yılının Eylül ayında 
Meksika’nın hizmet sektörü geliri %4,2 artmış ve 
hizmet sektörünü oluşturan 9 bileşenin 7’sinde 
ilerleme kaydedilmiştir. Son 3 aydır artış kaydeden 
hizmet sektörü gelirleri, Şubat ayına kıyasla %0,01 
artmıştır. Gelirlerindeki toparlanma ile öne çıkan 
sektörler arasında; %14'lük artışla geçici konaklama 
ve yiyecek-içecek hazırlama hizmetleri ve %6’lık 
artışla ulaştırma, posta ve depolama hizmetleri yer 
almaktadır. Kitle iletişim araçlarında bilgi hizmetleri 
(%4,5) ile gayrimenkul ve kiralık mülkler de (%3) 
gelirlerini arttıran alt sektörlerdir.

Aylık karşılaştırmada, hizmetler sektöründe 
toplam çalışan kişi sayısı %0,7 azalırken, mal ve 
hizmet tüketimine yönelik toplam giderler %0,6 
artmıştır. Toplam maaşlar ise %0,1 azalmıştır. Yıllık 
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karşılaştırmada ise; finans dışı özel mal ve hizmetlerin 
arzından elde edilen toplam reel gelir %18,2 
azalmıştır. Toplam çalışan personel geçtiğimiz yılın 
aynı ayına kıyasla %9,7, mal ve hizmet tüketimine 
yönelik toplam reel harcamalar %12,8 ve toplam reel 
ücretler %10,7 düşmüştür.

Ülke GSYİH'sinin yaklaşık %65'ini oluşturan hizmetler 
ve yaklaşık %9'unu oluşturan turizm sektörlerindeki 
yavaş toparlanma, mal ve hizmet alımlarına da etki 
etmektedir.

(Kaynak: T.C. Meksiko Ticaret Müşavirliği)

Meksika’da COVID-19 Salgınıyla Birlikte 
Makarna Tüketimi Arttı

Statista verilerine göre kişi başı yıllık 8,7 kg 
makarna tüketimi ile dünyada 12’nci sırada yer alan 
Meksika’da makarna pazarının büyüklüğü 2,1 milyar 
dolar değerindedir.

Ortalama 6,3 ila 13 peso arasında değişen uygun 
fiyatı, ülkede pandemi nedeniyle artan işsizliğin 
yarattığı gelir kaybı ve bu dönemde evde yemek 
yeme alışkanlığının artması ile süpermarketlerde 
makarna satışları Mart ayından bu yana %48 artış 
göstermiştir. Ulusal İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü 
(INEGI) verilerine göre, satışlar bu yılın Mart-Temmuz 

döneminde %20,9 oranında artmıştır. Meksikalıların 
%99’unun mutfak alışverişinde makarnayı tercih 
ettiği ve bu süreçte daha büyük gramajlı ürünlere 
yönelim olduğu belirtilmektedir.

Pandeminin başından bu yana satışlarını %10 
artıran Meksikalı La Moderna şirketi, %40 pazar 
payı ile pazara hakim olup, Grupo Herdez tarafından 
satışa sunulan ve pandeminin ilk aylarında satışlarını 
%65 artıran Barilla (%13) markası onu izlemektedir. 
Barilla’nın üretiminin yarısı Meksika’da yapılmakta 
olup, kalan bölümü ithaldir. Ülke nüfusunun %1’ini 
(2 milyon) oluşturan çölyak hastalarına yönelik 
glütensiz ve vegan ürünler, pazarda %5 paya sahiptir 
ve bu ürünlerin fiyatı diğerlerine kıyasla %30 daha 
yüksektir. 

Meksika’da glutensiz makarna pazarı yıllık bazda 
hacim olarak %66 büyüme kaydetmiş olup, Barilla 
bu kategorideki satış hacmini %300 artırmıştır.

2019 yılı itibarıyla satışları en fazla artan çorba 
markaları ise; Maruchan (%77,7), La Moderna 
(%30), Barilla (%13), Cora (%10,1), Nissin (%9,1) ve 
Ottogi (%7,1)’dir.

(Kaynak: T.C. Meksiko Ticaret Müşavirliği) 
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Uzakdoğu’da Yeni Bir Anlaşma : Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP)

15 Kasım 2020 tarihinde Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) 37'inci Liderler Zirvesi kapsamında 
düzenlenen Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) görüşmesinde 2012 yılından bu yana süren 
müzakerelerin ardından uzlaşma sağlanarak, dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması imzalanmıştır. 8 
yıl boyunca 46 müzakere ve 19 bakanlık düzeyinde görüşme gerçekleştirilmiştir.

RCEP bünyesinde ASEAN üyeleri Brunei, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Myanmar, Filipinler, 
Singapur, Tayland ve Vietnam ile Birliğin diyalog ortakları Avustralya, Çin, Japonya, Güney Kore ve 
Yeni Zelanda yer almaktadır.

RCEP, dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşmasıdır ve 2,3 milyarlık bir nüfusu kapsamaktadır (dünya 
nüfusunun üçte biri). Söz konusu anlaşmanın tarafları, küresel GSYH’nin %30’unu, başka bir ifadeyle 38,8 
trilyon dolarlık kısmını oluşturmaktadır. Taraflar aynı zamanda, dünya ticaretinin %28’ini gerçekleştirmekte ve 
küresel yatırımların %32,5'ini oluşturmaktadır.

RCEP Anlaşması; mal ticareti, hizmetler ticareti, yatırımlar, fikri mülkiyet haklarının yanı sıra e-ticaret, kamu 
alımları, rekabetçilik, haberleşme, ekonomik ve teknik işbirliği gibi alanları da düzenlemektedir. Bu bakımdan 
RCEP Anlaşması için yeni nesil (modern) serbest ticaret anlaşması tabiri kullanılmaktadır. 

Mal ticareti kapsamında tarife ve menşe hükümlerinin yanı sıra, gümrük prosedürleri, lojistik, standart ve teknik 
prosedürler, sağlık gibi alanlar da bulunmaktadır. Anlaşma kapsamında gümrük vergilerinin tarım ürünleri 
dışında 20 yıllık sürede sıfırlanması veya önemli indirimler sağlanması öngörülmektedir. 

Söz konusu anlaşmanın yürürlüğe girmesi içinse, 10 ASEAN üyesi ülkenin en az 6’sı ve diğer 5 ülkenin 
en az 3’ü tarafından ulusal onaylama prosedürlerinin tamamlanması gerekmekte olup, bu sürecin iki yıla 
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kadar bir zaman alabileceği yönünde değerlendirmeler bulunmaktadır. Ayrıca, RCEP ile ilgili yapılan medya 
taramalarında da uluslararası konjonktürden dolayı Japonya, Güney Kore ve Avustralya’nın onay sürecinin 
gerçekleşip gerçekleşmeyeceğiyle ilgili önemli şüpheler bulunduğuna dair birçok yoruma rastlanmaktadır.

Bugüne kadar sadece ikili serbest ticaret anlaşmaları imzalamış olan Çin ilk defa çok taraflı bir serbest ticaret 
anlaşmasına taraf olmuştur. Ayrıca Çin, Japonya ve Güney Kore ilk kez aynı anda bir serbest ticaret anlaşmasının 
tarafı (ikili olarak düşünülecek olursa da) olmuştur. Asya'nın birinci, ikinci ve dördüncü ekonomilerini temsil 
eden Çin, Japonya ve Güney Kore anlaşmaya taraftır.

Anlaşma’nın gümrük tarifelerinin uygulamaya girmesi açısından 
20 yıllık bir süre öngörülmektedir. Bu sebeple, Anlaşma’nın 
küresel ekonomiye ve taraf ülkelerin ekonomilerine ve 
ticaretlerine katkılarının, kapsamlı olarak yürürlüğe girmesinden 
sonra görüleceği değerlendirilmektedir. Bununla birlikte; Çin 
açısından ASEAN ülkeleriyle ticaretin payı, Ülke’nin toplam 
ticareti içerisinde her geçen gün artmaktadır. Söz konusu 
anlaşmanın, bölgesel ticareti daha fazla geliştireceği ve Asya 
ülkelerinin dünya ekonomisindeki ağırlığının artmasına katkı 
sağlayacağı öngörülmektedir. 

Söz konusu anlaşmanın ekonomik etkileri konusunda yapılan bazı çalışmalara ilişkin notlar aşağıda yer 
almaktadır:

• Çin Uluslararası Ekonomik Değişimler Merkezi'nin tahminine göre, Anlaşma’nın kapsamlı olarak 
yürürlüğe girmesinden sonra, Çin ve Japonya'nın GSYİH'leri sırasıyla %0,55 ve %0,1 artacaktır. Benzer 
şekilde Kore Uluslararası Ekonomi Politikaları Merkezi'ne göre de ülkenin GSYİH'si %0,41 ilâ %0,64 bandında 
gelişme gösterecektir.

• Financial Times’da yer alan bir makaleye göre, Johns Hopkins Üniversitesi tarafından gerçekleşen bir 
çalışmada Anlaşma’nın küresel ekonomiye yılda 186 milyar dolar katkı vereceği, taraf ülkelerin GSYİH’lerine 
ise ortalama %0,2 oranında katkı sağlayacağı belirtilmektedir.

• Anlaşma’dan en olumlu etkilenecek ülkelerin Çin, Japonya ve Güney Kore olması beklenmektedir. 

RCEP Kapsamında Beklentiler, Öngörüler ve Değerlendirmeler:

• Anlaşma kapsamında bölge ülkeleri arasında çok karışık bir hal almış olan menşe kuralları konusunun 
sadeleştirilmesi hedeflenmektedir. Anlaşma çok daha sade, öngörülebilir, esnek ve şeffaf bir ticaret sistematiği 
kurulmasını öngörmektedir. Böylece, imzacı ülkelerdeki firmalar açısından bürokrasi ve maliyetlerin 
azalmasının yanı sıra daha öngörülebilir bir ticaret imkânı doğacaktır.

• Anlaşma, son yıllarda giderek artan korumacı eğilimler, ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı ve özellikle 
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pandemi sonrasında Batı dünyası ile sorunlar yaşamaya başlayan Çin’in, tüm dünyaya verdiği bir mesaj 
niteliği de taşımaktadır. Daha önce ABD’nin de içinde bulunduğu, ancak 2016’da Başkan Trump yönetime 
geldikten sonra çekildiği ve Çin’in yer almadığı Trans-Pasifik Ortaklığı Anlaşması sonrasında Çin’in Bölge’deki 
hâkimiyetini daha da artırmasına olanak sağlayacağına dair yorumlara rastlanmaktadır. RCEP, ABD ve AB’nin 
hiçbir şekilde içinde olmadığı bir yapıdır. 

• Çin hükümeti tarafından son dönemde “dual circulation” stratejisine özellikle vurgu yapılmaktadır. Söz 
konusu strateji kapsamında, başta devlet şirketleri olmak üzere, daha fazla Çinli şirketin RCEP ülkelerinde 
üretim yapması ve buralarda yapacakları üretimle iç piyasaya ürün tedarik etmesi hedeflenmektedir. Bu 
bakımdan Anlaşma’nın Çin’in “dual circulation” stratejisi ile uyumlu olduğunu belirtmek gerekmektedir. 

• Son yıllarda gideren artan korumacı eğilimler sonrasında “çok taraflı nitelik taşıyan” ve “bölgesel 
entegrasyon vurgusu içeren” ilk anlaşmadır. Bu mesajın, özellikle Çin tarafından dile getirilmesi de uluslararası 
politika açısından ayrı bir önem taşımaktadır.

• Anlaşma’nın, pandemi sonrası dönem kapsamında sıklıkla tartışılan “tedarik zincirleri” konusunda 
daha bölgesel bir yaklaşıma kayışın göstergesi olduğunu da belirtmek mümkündür. Bu anlamda gerek tarife 
indirimleri gerek menşe kurallarının basitleştirilmesi büyük önem taşımaktadır.

(Kaynak: T.C. Pekin Ticaret Müşavirliği)

RCEP Anlaşması ve Güney Kore'nin İhracatı

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, 15 Kasım 2020 tarihinde 15 Devlet Başkanı ve Ticaret Bakanı’nın 
da katıldığı telekonferans ile Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması’na (Regional Comprehensive 
Economic Partnership-RCEP) imza atmıştır. 2012 yılından bu yana müzakereleri devam eden Anlaşma, imzacı 
devletlerin söz konusu anlaşmayı parlamentolarında onaylamalarının ardından yürürlüğe girecektir.
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RCEP Anlaşması’na taraf olan 15 ülke, dünya ticaretinin dörtte birini ve dünya nüfusunun üçte birini ellerinde 
tutmaktadır. Hindistan Anlaşma’ya taraf olmamıştır.

Güney Kore Ticaret Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada; imzalanan STA’nın küresel ticaretteki 
belirsizliklerin ortadan kalkması ve serbest ticaretin gelişimine katkı sağlamanın yanı sıra, Güney Kore’nin 
küresel değer zincirlerinde giderek gücünü yitiren çok taraflılık ve bölgeselleşme ile daha iyi mücadele 
etmesine yardımcı olacağını ifade edilmiştir. Bakanlık ayrıca, 2007 yılında 38,7 milyar dolar olan ASEAN 
ülkelerine ihracatın, Güney Kore-ASEAN STA’sının da desteğiyle 2019 yılında 95,1 milyar dolara ulaştığını 
belirterek, RCEP’nin Asya’nın dördüncü büyük ekonomisi olan Güney Kore’nin Güneydoğu Asya’daki varlığını 
artırmasına yardımcı olacağını da vurgulamıştır.

RCEP, ekonomik olarak ABD-Kanada ve Meksika Anlaşması (USMCA) ve Trans-Pasifik Ortaklık Anlaşması’nı 
(CPTPP) geride bırakmaktadır.

Güney Kore, pazar çeşitlendirmesini artırmak ve Güneydoğu Asya’da daha etkin olabilmek amacıyla son 
dönemde çalışmalarını artırmıştır. Seul ile Manila arasındaki STA görüşmelerinin sonuncusu geçtiğimiz Ocak 
ayında gerçekleşmiş olup, Endonezya ile Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (Comprehensive Economic 
Partnership Agreement-CEPA) resmi imza töreni aşamasına gelmiştir. Malezya ile başlatılan görüşmeler ise 
halen devam etmekte olup, Kamboçya ile de STA görüşmeleri başlatılmıştır.

RCEP’nin bir başka önemli özelliği ise, Güney Kore ile Japonya arasında imzalanan ilk serbest ticaret 
anlaşması olmasıdır. Anlaşma kapsamında Güney Kore, pirinç, biber, soğan ve elma gibi hassas ürünlerde 
tarifelerini yüksek tutmaya devam edecektir.

(Kaynak: T.C. Seul Ticaret Müşavirliği)

Avustralya ve 14 Asya - Pasifik Ülkesi Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması İmzaladı



50

Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü

 Ülke Masaları Bülteni - Aralık 2020 - Sayı: 25

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği-ASEAN (üye ülkeler; Brunei, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Myanmar, 
Filipinler, Singapur, Tayland ve Vietnam) ve ASEAN'ın serbest ticaret anlaşması ortakları (Avustralya, Çin, 
Hindistan, Japonya, Yeni Zelanda ve Kore Cumhuriyeti) arasında Kasım 2012'de müzakereleri başlayan 
Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması-RCEP, 15 Kasım 2020'de sanal ortamda düzenlenen etkinlik 
kapsamında 15 ülke adına katılan Bakanlar tarafından imzalandı. 

Avustralya Ticaret, Turizm ve Yatırım Bakanı Simon Birmingham, Anlaşma’nın dünya GSYİH'sinin ve dünya 
nüfusunun yaklaşık %30'unu oluşturan 15 ülkeyi kapsadığı, bu haliyle dünyanın en büyük serbest ticaret 
anlaşması olacağı ve özellikle hizmet sektöründeki Avustralyalı çiftçiler ve işletmeler için ihracat fırsatlarını 
iyileştireceğini ifade etmiştir.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison ise: Avustralya’nın ticaret politikasının tamamen Avustralya’daki iş/
işletmeleri desteklemek, ihracat fırsatlarını artırmak ve daha güçlü tedarik zincirleriyle açık bir bölge sağlamak 
üzerine olduğu; Avustralya'daki beş işten birinin ticarete bağlı olduğu ve RCEP Anlaşması’nın bu nedenle 
büyük önem arz ettiği; ayrıca, Anlaşma’nın, dünyanın en hızlı büyüyen bölgesini kapsadığını ve RCEP’ye taraf 
ülkelerin ekonomileri gelişmeye devam ettikçe ve orta sınıfları büyüdükçe, Avustralyalı çiftçiler, işletmeler ve 
yatırımcılar için yeni kapıların açılacağı vurgulamıştır.

Başbakan ayrıca, bazı ASEAN ülkelerinin RCEP 
taahhütlerini uygulamalarına yardımcı olmak 
amacıyla, teknik yardım ve kapasite geliştirme 
çerçevesinde Avustralya’nın 46 milyon Avustralya 
doları taahhüt edeceğini de belirtmiştir.

Anlaşma yürürlüğe girdiğinde, Avustralya için 
oluşacak temel faydalar şu şekilde sıralanmıştır:

- RCEP’ye taraf 15 pazardan herhangi birinde 
tercihli tarifelere erişim için yeni ve tek bir kurallar 
ve prosedürler seti,
- Telekomünikasyon, profesyonel ve finansal 

hizmetler dahil olmak üzere, Bölge genelinde hizmet ticareti için yeni kapsam,
- Gümrük prosedürleri, karantina ve teknik standartlar gibi alanlar dahil olmak üzere, tarife-dışı engellerle 
mücadele için geliştirilmiş mekanizmalar,
- İşletmeler için daha öngörülebilir yatırım ortamı,
- İşletmelerin internet üzerinden ticaret yapmalarını kolaylaştıracak e-ticaret kuralları,
- Fikri mülkiyet hakları ile ilgili ortak bir kurallar dizisi,
- Avustralya’da üretilen girdilerin bölgesel üretim zincirlerinde rekabet edebilirliğini de artıracak 
mutabakat sağlanmış menşe kuralları. 
(Bağlantı: https://www.pm.gov.au/media/regional-trade-deal-boost-export-opportunities-aussie-farmers-and-
businesses ) 

(Kaynak: T.C. Sidney Ticaret Ataşeliği)  

https://www.pm.gov.au/media/regional-trade-deal-boost-export-opportunities-aussie-farmers-and-busine
https://www.pm.gov.au/media/regional-trade-deal-boost-export-opportunities-aussie-farmers-and-busine
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Azerbaycan'da İhracat Kaydıyla Satış 
Kurallarında Mevzuat Değişikliği

Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'nun 448 
No’lu Kararı ile  "Malların İhracat Kaydı ile Satış 
Kuralları" onaylanmıştır. Söz konusu Kurallar, yurt 
içinde üretilen ve ihraç edilmesi öngörülen ürünlerin 
üreticileri ile petrol dışı ürünlerin ihracatında tecrübeli 
profesyonel ihracatçılar arasında işbirliğinin şartlarını 
belirlemekte ve ticari ilişkilerini düzenlemektedir.

Anılan Karar'da, ihraç kaydıyla satış gerçekleştiren 
şahsa (üreticiye) ve ihraç kaydıyla alınan malların 
ihracatını gerçekleştiren  şahsa (ihracatçıya) ait 
talepler, malların ihraç kaydıyla satışına tabi olmayan 
şahıslar ve işlemlerin kontrolü, malların ihracat kaydı 
ile malların ihracatının gerçekleştirilmesi sürecine 
kontrol edilmesi kuralları öngörülmektedir.

Bu fırsattan yararlanmak için, üretici ve ihracat 
markası altında satın alınan malları ihraç eden 
kişi (ihracatçı), söz konusu "Kurallar"da kendileri 
için belirlenen talepleri karşılamalıdır. "Kurallar"ın 
3. bölümünde belirtilen kişi ve işlemler haricinde, 
"Kural", ülkedeki petrol dışı ürünler üreten tüm 
üreticiler ve ihracatçılar için geçerlidir. Üretici, 
ihracatçıya ihracata yönelik ürünü sunarken, 
Azerbaycan Cumhuriyeti Vergi Kanunu'nun, 165.1.9 
Maddesine göre KDV (0) oranına tabidir.

Bu mekanizma, ihracatçının ihraç edilecek malların 
satın alınması için ödenmesi gereken KDV tutarı 
kadar işletme sermayesi biriktirmesine olanak 
sağlamakta ve idari yükü azaltmaktadır.

(Kaynak: T.C. Bakü Ticaret Müşavirliği)

Azerbaycan'da Posta ile Gönderimi Yasaklanan 
Mal ve Eşyaların Listesi Genişletildi

Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 14 
Kasım 2020 tarihli ve 449 sayılı Kararı ile “Postayla 
Gönderilmesi Yasak Olan Malların ve Eşyaların 
Listesi”nde değişiklik yapılmıştır.

Söz konusu Karar’a göre: Radyoaktif maddeler; 
ilaçlar; psikotrop maddeler ve bunların öncülleri, 
kullanımları için aksesuarlar; uyuşturucu, psikotropik, 
toksik, patlayıcı maddeler hazırlama teknolojisi ile 
ilgili malzemeler;, ahlaksızlığı, şiddeti ve terörizmi 
teşvik eden ve tanıtan materyaller; ateşli silah ve 
mühimmat uluslararası postayla gönderilmesi yasak 
olan mal ve eşyalar listesine eklenmiştir.

Aynı Karar’a göre, Azerbaycan Cumhuriyeti kanunları 
gereği, dolaşımı yasaklanmış sivil silahlar, askeri 
amaçlı her türlü patlayıcı maddeler ve teçhizatın 
Azerbaycan Cumhuriyeti’nden uluslararası posta ile 
gönderimi yasaklanmıştır.

(Kaynak: T.C. Bakü Ticaret Müşavirliği)

Cezayir'in Kullanılmış Makina İthalatı 
Mevzuatında Yapılan Değişiklik

15 Kasım 2020 tarihli Cezayir Resmi Gazetesi'nde 
yayımlanan uygulama yönetmeliğine göre: Cezayirli 
üretici firmalara, mal ve hizmet üretimi faaliyetlerinde 
kullanılması ve Cezayir Sanayi Bakanlığı'ndan izin 
alınması şartıyla, yurtdışından kullanılmış makina 
ithalatı izni verilebilecektir.

İthal edilecek makinaların 10 yıldan eski olmaması 
genel kural olmakla birlikte, gıda tarımı için 

Mevzuat DeğişiklikleriMevzuat Değişiklikleri
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kullanılacak makinelerin en fazla 5 yaşında, ilaç vb. 
maddelerin üretiminde kullanılacak makinelerin en 
fazla 2 yaşında olması gerekmektedir.

(Kaynak: T.C. Cezayir Ticaret Müşavirliği)

Katar Devleti’ne Giriş ve Katar Devleti’nden 
Çıkışlarda Yolculara İlişkin Kurallar

“2019/20 sayılı Kara Paranın Aklanması ve Terörizmin 
Finansmanını Önleme Kanunu”, “2019/ 41 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararına ilişkin İdari Yönetmelik” ve 
fonların sınır ötesi transferinde gümrük beyannamesi 
uygulamasına ilişkin “2020/2 sayılı Gümrük Otoritesi 
Başkanlık Kararı” çerçevesinde; Katar’a giriş ve 
çıkışlarda 50.000 ve üzeri Katar riyali (veya yabancı 
para birimlerinde buna denk gelen miktarlar) ve 
50.000 Katar riyali ve üzeri değerindeki hamiline 
yazılı ödeme araçları ya da değerli maden ve taşlar 
için gümrük beyanı şartı getirilmiştir. 

(Kaynak: T.C. Doha Ticaret Müşavirliği)

KIBY: Balık İthalat Yasağı

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi - KIBY Tarım Bakanlığı 
tarafından "yerli üretimin korunması" gerekçesiyle 
alınan bir karar çerçevesinde Irak'a balık ithalatının 
10/12/2020 tarihinden itibaren yasaklanacağı 
bildirilmiştir.
 
KIBY yetkilileri ile yapılan görüşmede KIBY kararının 
sadece canlı balığı kapsadığı, dondurulmuş balığın 
yasak kapsamında olmadığı ifade edilmiştir. Ancak, 
süreç içerisinde KIBY tarafından açıklanan yasak 
kapsamında genişleme olabileceği ihtimaline karşı 
ihracatçılarımızca ihtiyatlı davranılması önem arz 
etmektedir. 

Irak'a canlı ve dondurulmuş balık ithalatı yasağı, 
hâlihazırda Irak Merkezi Hükümeti (IMH) tarafından 
uygulanmakta idi. 

(Kaynak: T.C. Erbil Ticaret Ataşeliği)

Türkmenistan: Yabancı Ülke Taşıma Araçlarına 
Uygulanan Ücret ve Harçlar Azaltıldı

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan 10 
Kasım 2020 günlü Nota'da; "Türkmenistan Karayolları 
Ajansı tarafından, 15 Kasım 2020 - 15 Kasım 
2021 tarihleri arasında Türkmenistan'a gelen veya 
Türkmenistan'dan transit geçiş yapan yabancı ülke 
taşıma römorkları ve yarı-römork sahiplerinden tahsil 
edilecek ücret ve harç oranlarına ilişkin yeni tarifenin 
gönderildiği" ifade edilmekte olup, belirtilen tarihler 
arasında mevcut uygulamada Türkmenistan'a gelen 
araçlardan 350 dolar olarak alınan ücret ve harçların 
150 dolar, mevcut uygulamada Türkmenistan'dan 
transit geçecek araçlardan 300 dolar olarak alınan 
ücret ve harçların da 100 olarak uygulanacağı 
anlaşılmaktadır.

(Kaynak: T.C. Aşkabat Ticaret Müşavirliği)

Ukrayna'ya Mal Girişlerinde Ön Bildirim 
Zorunluluğu

13.08.2020 tarihli ve 502 sayılı Ukrayna Maliye 
Bakanlığı Kararı'na istinaden (Adalet Bakanlığı'na 
kayıt tarihi 19/10/2020, yayımlanma tarihi 28/10/2020) 
07 Kasım 2020 tarihinden itibaren Ukrayna’da “Genel 
Varış Beyannamesi” uygulanmaya başlanacaktır.  
Genel Varış Beyannamesi (ön bildirim/pre arrival 
declaration) transit geçişler de dahil olmak üzere 
malların Ukrayna'ya ithalatı için zorunlu olacaktır. 

Karar’ın incelenmesi ve konuya ilişkin Kiev Ticaret 
Müşavirliğimizce yapılan araştırma neticesinde bahse 
konu Karar’la getirilen ön bildirim zorunluluğunun 
yalnızca Ukrayna vatandaşları tarafından elektronik 
imza (bizdeki e-devlet benzeri) ile yapılabileceği 
anlaşılmaktadır. Bu durumda Ukraynalı olmayan 
ve elektronik imzaya sahip olmayan diğer tüm ülke 
vatandaşlarının yaptıkları ön bildirimlerin geçersiz 
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olacağı ve ön bildirimi olmayan mala ilişkin gümrükten 
geçememe veya ceza ödenmesi gibi sorunlar ortaya 
çıkması beklenmektedir.

UND tarafından Ukraynalı gümrük acentelerinin 
işbu işlemi yapmak için her bir bildirim başına 50 
dolar ücret talep ettikleri belirtilmektedir. Ancak, 
Ukraynalı gümrük acenteleri ile yapılan görüşmede, 
şu aşamada sorunun ücretten ziyade uygulamadaki 
karmaşa olduğu ve ücret ödense dahi belirtilen 
işlemin yapılacağı platformun hazır olmadığı 
bilgisi edinilmiştir.  Ukrayna gümrük makamlarınca 
uygulamanın detaylarına ilişkin tatminkâr bir 
açıklama henüz yapılmamıştır. Özetle, uygulamaya 
ilişkin büyük bir belirsizlik söz konusudur. 

(Kaynak: T.C. Odesa Ticaret Ataşeliği)

ABD

■    9 Mart 2020'de ABD Ticaret Bakanlığı (Ticaret), 
Bahreyn, Brezilya, Hindistan ve Türkiye'den alaşım 
alüminyum levha (alüminyum levha) ithalatı ile ilgili 
olarak, Alüminyum Derneği başvurusu üzerine bir ön 
soruşturma başlatmıştır. (Tarih: 20.11.2020)

ALMANYA

■ Koronavirüs’le mücadele kapsamında ithal 
edilecek olan maske, dezenfeksiyon maddesi, ilaç, 
solunum cihazları gibi ürünlerin Avrupa Birliği'ne 
ithalinde vergi alınmaması ve gümrük işlemlerinde 
kolaylık sağlanması, AB Komisyonunun 28 Ekim 
2020 tarihli ve 2020/1573 sayılı Kararı’na göre 30 
Nisan 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.
(Tarih: 02.11.2020)

BAE

■     BAE Başkanı Şeyh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, 
23 Kasım 2020 tarihinde, yabancı uyrukluların ülke 
içindeki ticari şirketlerde %100 oranında hisse sahibi 

olmasına izin veren bir kararname yayımlamıştır. 
Böylelikle, BAE vatandaşının çoğunluk hissesine 
sahip olması ihtiyacı ortadan kaldırılmıştır.
(Tarih: 25.11.2020)

EKVATOR

■    25 Haziran 2018 tarihinde imzalanan Ekvator - 
Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) STA’sı 1 Kasım 
2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. (Tarih: 01.11.2020)

FAS

■  “Çelik ve Demir Tüp ve Boruları” ithalatına 
karşı kesin önlem uygulanmasına karar verildiği 
açıklanmıştır. (6107/211 sayılı sirkülerde, 05 
Kasım 2020 tarihli ve 6932 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Fas Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Dijital 
Ekonomi Bakanlığı ve Ekonomi ve Finans ve İdare 
Reformu Bakanlığı’nın ortak kararnamesine atıf 
yapılarak) (Tarih: 10.11.2020)

GÜRCİSTAN

■  Uluslararası yük taşımacılığı yapan şoförlere 
Gürcistan'a girişte zorunlu olarak uygulanan 
COVID-19 testi uygulamasına son verildiği 
bilgisi, Gürcistan Gümrük İdaresi’nden alınmış 
olup 20 Kasım 2020 itibariyle ülkeye giriş yapan 
TIR şoförlerimizin teste tabi tutulmadan ülkeye 
girişine müsaade edilmeye başlanmıştır. Transit 
taşımacılıkta ise test zorunluluğu bulunmamaktaydı. 
Böylece transit veya Gürcistan varış ve çıkışlı yük 
taşımacılığı da dahil olmak üzere test zorunluluğu 
kalkmıştır. (Tarih: 20.11.2020)

IRAK

■ IKBY Tarım Bakanlığı tarafından "yerli 
üretimin korunması" gerekçesiyle alınan bir karar 
çerçevesinde Irak'a balık ithalatının 10/12/2020 
tarihinden itibaren yasaklanacağı öğrenilmiştir. 
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Irak'a canlı ve dondurulmuş balık ithalatı yasağı 
hâlihazırda Irak Merkezi Hükümeti (IMH) tarafından 
uygulanmakta idi. (Tarih: 23.11.2020)

İRAN

■      İran’da yumurta fiyatlarının artması akabinde, 28 
Eylül 2020 tarihinde (İran takvimine göre, 07/07/1399) 
yumurta ihracatından kilo başı 35.000 riyal vergi 
alınmasına karar verilmişti. İSNA Haber Ajansı’nda 
yer alan habere göre: Tarım Bakan Yardımcısı 
Omid Gilanpour tarafından 22 Kasım 2020’de (İran 
takviminde: 02/09/1399), yumurta ihracatından 
alınan vergilerin yeniden düzenlenmesinin Tarım 
Bakanlığı’nın gündeminde olduğu ve söz konusu 
düzenlemeler yürürlüğe girene kadar, ihracattan kilo 
başına 35.000 riyal vergi alınmaya devam edileceği 
duyurulmuştur. (Tarih: 28.11.2020)

KATAR

■   İşçi ve ev işlerinde çalışan kişilere ilişkin asgari 
ücreti düzenleyen “2020/17 Sayılı Kanun”, “2004/14 
No’lu Çalışma Kanunu’nda Değişiklik Yapan 18 
Sayılı Kararname” ve yabancı işçilerin giriş ve 
çıkışlarını düzenleyen “2004 2015/21 Sayılı Kanun’da 
Değişiklik Yapan 2020/19 Sayılı Kararname” 8 Eylül 
2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 9 Eylül 
2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. (Tarih: 11.11.2020)

MEKSİKA

■    ÇHC menşeli "dokuma ve/veya kaynaklı karbon 
çelik tellerden oluşturulmuş galvanizli tel örgü veya 
ağ; ızgara şeklinde" ithalatına uygulanan telafi 
edici kotanın geçerliliğine dair, Meksika Ekonomi 
Bakanlığı tarafından başlatılan nihai idari inceleme 
sonuçlanmıştır. (Tarih: 04.11.2020)

■      Meksikalı "Almexa Aluminio, SA de CV" şirketinin 
30.04.2019 tarihli başvurusu üzerine Ekonomi 
Bakanlığı tarafından, ÇHC menşeli "alüminyum disk" 

ithalatına yönelik 09.08.2019 tarihinde başlatılan 
anti-damping soruşturması sonuçlanmıştır. 
(Tarih: 06.11.2020)

PERU

■    Peru Tarım ve Sulama Bakanlığı Ulusal Tarım 
Sağlığı Müdürlüğü (SENASA) tarafından yapılan 
açıklamada, bir tür pestisit (zirai ilaç) olan parakuat, 
tam adıyla; “bipiridil paraquat herbisit” ithalatının 
ve tescilinin, 21 Kasım 2020 tarihinden itibaren 
yasaklandığı duyurulmuştur. Duyuruda sadece 
bu tarihten önce Peru'ya transit olarak girecek 
olan ürünlerin ülkeye girmesine izin verileceği 
bildirilmektedir. (Tarih: 20.11.2020)

UKRAYNA

■  Kurumlar Arası Dış Ticaret Komisyonu’nun 
21.02.2020 tarihli ve СП-440/2020/4411-
03 sayılı Kararı’yla menşe ve ihracatçı ülke 
dikkate alınmaksızın Ukrayna’ya yapılan polimer 
malzemelerinin ithalatına karşı özel soruşturma 
başlatılmıştır. (Tarih: 21.11.2020)

UMMAN

■    23/2020 sayılı Karar kapsamında, tek
kullanımlık plastik torbalar 1 Ocak 2021 itibarıyla 
yasaklanacaktır. (Tarih: 24.11.2020)
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Bakan Pekcan'dan İhracatçılara Yeni Finansman Müjdesi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank’ın ihracatçılara yönelik uluslararası piyasadan 561 milyon 
dolar tutarında ve 1 yıl vadeli yeni bir sendikasyon kredisi sağladığını açıklamıştır.

Bakan Pekcan,  Türk Eximbank'ın dün imzalanan anlaşmayla “Mizuho Bank Ltd.” koordinatörlüğünde bir 
bankalar konsorsiyumundan 397,9 milyon avro ve 99,8 milyon ABD doları olmak üzere, toplam 561 milyon 
ABD doları tutarında 1 yıl vadeli yeni  finansman sağladığını kaydetmiştir.
 
Eximbank tarafından sağlanan toplam 561 milyon ABD doları tutarındaki kredinin toplam maliyetinin, en yüksek 
tutarla katılan bankalar için avro diliminde 6 aylık Euribor+%2,50 ve ABD doları diliminde 6 aylık Libor+%2,75 
olduğunu belirten Pekcan;  krediye  Avrupa, Uzak Doğu, Körfez bölgesi ve Türkiye dahil olmak üzere geniş bir 
coğrafyadan toplam 23 bankanın katılım sağladığını kaydetmiştir.
 
İhracat kredilerinin %50’sini tek başına kullandıran, Türkiye’nin resmi destekli ihracat finansman kuruluşu 
Eximbank'ın pandemi döneminde sağladığı bu sendikasyon kredisinin, ihracatçıların ve ihracat odaklı KOBİ’lerin 
finansmana erişimi konusunda son derece önemli olduğunu vurgulayan Pekcan, kredinin ayrıca uluslararası 
sermaye  piyasalarının Türkiye ekonomisine duyduğu güvenin bir göstergesi olduğunu ifade etmiştir.

BakanlıktanBakanlıktan
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 - 2020 yılı sonuna kadar 350 milyon dolarlık ilave kaynak sağlanacak
  
Eximbank’ın sendikasyon işlemi dahil olmak üzere yılbaşından bu yana 2,5 milyar dolar tutarından fazla fon 
kaynağını ihracatçıların hizmetine sunduğuna dikkati çeken Pekcan, “Ekonomik büyümeye etki edecek katma 
değeri yüksek ihracatın desteklenmesine yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürecek olan Eximbank, 
2020 yılsonuna kadar uluslararası piyasalardan yaklaşık 350 milyon ABD doları daha ilave kaynak sağlamayı 
planlıyor. Desteklerimizle ihracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Söz konusu finansmanın 
ihracatçılarımıza hayırlı olmasını diliyorum." demiştir.

Bakan Pekcan: "Yılsonunda YEP hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (COVID-19) salgınındaki artış seyri, 
Türkiye'nin en önemli ticaret ortağı olan AB ekonomisindeki küçülme ve takvim etkisi nedeniyle Kasım ayı 
ihracatındaki sınırlı daralmaya rağmen, yılsonunda Yeni Ekonomi Programı (YEP) hedeflerine ulaşacaklarına 
inandıklarını bildirmiştir.

Pekcan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Kasım ayı ihracat rakamlarını değerlendirmiştir.

İhracatın Kasım’da, COVID-19 salgını ve takvim etkisiyle geçen yılın aynı ayına kıyasla %0,95 azalarak 16 
milyar 88 milyon dolar, ithalatın ise %16,7 artışla 21 milyar 158 milyon dolar olduğu bilgisini veren Pekcan, 
Kasım’da dış ticaret hacminin %8,05 artarak 37 milyar 246 milyon dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranının 
%76, altın hariç karşılama oranının ise %86,3 olduğunu bildirmiştir. 

Bakan Pekcan, Türkiye ekonomisinin 3'üncü çeyrekte %6,7 büyüyerek verisi açıklanan G20 üyeleri (17 ülke) 
arasında en hızlı büyüyen ülke olarak pozitif ayrıştığına dikkati çekerek, şunları kaydetmiştir:

"Küresel ekonomideki daralmaya rağmen, gerek büyüme gerekse ihracatımızdaki olumlu gidişat, toparlanmanın 
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başarıyla devam ettiğini gösterirken, Türkiye ekonomisine yönelik olumlu beklentileri güçlendirmektedir. 
Dünya genelinde pandemideki artış seyri, en önemli ticaret ortağımız olan AB ekonomisindeki küçülme ve 
takvim etkisi nedeniyle Kasım ayı ihracatımızdaki sınırlı daralmaya rağmen yılsonunda YEP hedeflerimize 
ulaşacağımıza inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de ihracatımızı artırmak için tüm paydaşlarımızla beraber 
canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizin dış ticaretine katkılarından dolayı ihracat camiamıza 
teşekkür ederim."

Bakan Pekcan, Endonezya Sanal Genel Ticaret Heyeti Programında Konuştu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Üretimimize, ihracat potansiyelimize, rekabet gücümüze, iş insanımızın 
dinamizmine ve zorluklar karşısındaki mücadelesine güveniyoruz. Farklı pazarlara açılma ve mevcut 
pazarlardaki ihracat portföyümüzü derinleştirme mücadelemizi sürdüreceğiz."

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin ürünleriyle dünyanın her pazarında olmayı hak ettiğini belirterek, 
"Üretimimize, ihracat potansiyelimize, rekabet gücümüze, iş insanımızın dinamizmine ve zorluklar karşısındaki 
mücadelesine güveniyoruz. Farklı pazarlara açılma ve mevcut pazarlardaki ihracat portföyümüzü derinleştirme 
mücadelemizi sürdüreceğiz." demiştir.

Bakan Pekcan, Endonezya Sanal Genel Ticaret Heyeti programına video konferansla katıldı.

Yeni tip Koronavirüs (COVID-19) pandemisinin küresel ekonomiyi etkilemeye devam ettiğine işaret eden 
Pekcan, Türkiye'nin de pek çok diğer ülke ile ikinci dalgayı yaşadığını aktarmıştır.

Pekcan, ülkenin gelişim ve kalkınması için üretim ve ihracatın devam etmek zorunda olduğunu belirterek, 
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ihracatçıların büyük bir çabayla ticari faaliyetleri sürdürdüğünü, sanal ticaret heyetleriyle bu çabalara destek 
olmayı amaçladıklarını söylemiştir.

Mayıs’tan bu yana genel nitelikli olarak 12 ülkeyi kapsayan 10 farklı sanal heyet programı düzenlendiğini 
bildiren Pekcan, Endonezya'ya yönelik söz konusu programın ise genel nitelikli olarak düzenlenen 11'inci 
sanal heyet programı olduğunu aktarmıştır.
 
Pekcan, sektörel nitelikli heyetler de dahil edildiğinde, toplam 44 ülkeye yönelik 34 farklı sanal heyet 
organizasyonu yapıldığını dile getirerek, "Bu programlarda, 600 firmamızın 1600 yabancı firma ile buluştuğunu 
ve 5 bin 300'ün üzerinde ikili iş görüşmesi yaptığını görüyoruz. Heyetlere ilave olarak 6 sanal fuarımızın da 
toplamda 50 binin üzerinde ziyaretçi ile tamamlandığını ayrıca ifade etmek isterim" şeklinde konuşmuştur.
 
Sanal heyetlerin Türk ihracatçısının esnekliğini, dinamizmini, zorluk ve belirsizlikler karşısındaki çözümleme 
kabiliyetini gösterdiğinin altını çizen Pekcan, bugüne kadar sanal heyet ve faaliyetlere gösterilen ilginin memnun 
edici olduğunu ve yeni normalin parçası olarak sanal tanıtım faaliyetlerine devam edilebileceğini söylemiştir.

 - "Ürünlerimizle dünyanın her pazarında olmayı hak ediyoruz"
 
Bakan Pekcan, Türkiye'nin ürünleriyle her zaman ve her koşulda dünyanın her pazarında olmayı hak ettiğini 
aktararak, şunları kaydetmiştir:
 
"Üretimimize, ihracat potansiyelimize, rekabet gücümüze, iş insanımızın dinamizmine ve zorluklar karşısındaki 
mücadelesine güveniyoruz. Kolay pazara herkes ihracatçı olur. Bizim bu zorluklara karşı ihracatımızı nereden 
nereye getirdiğimiz önemli. Farklı pazarlara açılma ve mevcut pazarlardaki ihracat portföyümüzü derinleştirme 
mücadelemizi sürdüreceğiz."
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Endonezya'nın da her zaman Türkiye'nin daha fazla yer almak isteyeceği bir pazar olduğuna işaret eden 
Pekcan, G20 ülkesi olarak dünyanın en kalabalık 4'üncü ülkesi olduğunu ifade etmiştir.
 
Bakan Pekcan, Endonezya gibi büyük bir pazara 300 milyon doların altında bir ihracat yapıldığına değinerek, 
"bu Ülke’ye karşı yaklaşık 1 milyar dolarlık bir ticaret açığının olduğunu" vurgulamıştır.
 
- "Endonezya'ya çok daha fazla ihracat yapabiliriz"

Bu tabloyu değiştirmek gerektiğini belirten Pekcan, şöyle devam etmiştir:
 
"Ticaretimizi çok daha yüksek bir seviyeye çıkarabileceğimize, dış ticaret dengesini de lehimize 
düzeltebileceğimize inanıyorum. Bizler resmi düzeyde, diplomatik ve hukuki manada Endonezya ile olan ikili 
ticaret altyapımızı güçlendirirken, sizlerin de Endonezya ile ilgili pazar stratejilerinizi geliştirmenizi bekliyoruz. 
El ele vererek istediğimiz sonuçları alacağımızı, coğrafi uzaklığa rağmen, Endonezya'ya çok daha fazla ihracat 
yapabileceğimizi değerlendiriyorum."
 
Düzenlenen Sanal Ticaret Heyeti’ne, makine, metal, kimya ve gıda gibi farklı sektörlerden katılım olmasının 
sevindirici olduğunu dile getiren Pekcan, Endonezya ile ikili ticareti daha dengeli ve sürdürülebilir bir 
yapıya kavuşturmak için müzakereleri devam eden Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın (KEOA) 
sonuçlandırılmasına büyük önem verdiklerini bildirmiştir.
 
Pekcan, Türkiye ile Endonezya arasında bir serbest ticaret alanı kuracak olan bu Anlaşma’nın müzakerelerine 
pandemi döneminde de sanal ortamda devam ettiklerini ifade etmiştir.
 
Olumlu yönlerin yanı sıra tüm olumsuzlukların da burada masaya yatırıldığını bildiren Pekcan, "Olumsuzlukları 
nasıl lehimize çevirebileceğimizi değerlendirerek, bunları ticarete ve ihracat artışına çevirmek için hep birlikte 
çalışmalıyız." demiştir.
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Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetlere Devam Ediyoruz

Bakanlığımız Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, ihracatçılarımızı 
Ticaret Müşavirlerimizle sanal ortamda bir araya getirdiğimiz “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” 
etkinliklerine devam ediyoruz. 

Şimdiye dek; Hindistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, İran, Irak, Azerbaycan, İspanya, İtalya, 
Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Cezayir, Fas, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, Hollanda, 
Özbekistan, Kazakistan, Brezilya, Malezya, Avustralya, Singapur, Japonya, Bulgaristan, Romanya, Macaristan, 
Almanya, Polonya, Belçika, Mısır, Tunus, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Ürdün, Etiyopya, Nijerya, Kenya, Güney 
Afrika Cumhuriyeti, Kolombiya, Arjantin, Güney Kore, Endonezya, Ukrayna, Gürcistan ve Türkmenistan gibi 
önemli ekonomik ortaklarımız ve potansiyel pazarlarımızı gündeme aldığımız e-sohbet toplantılarımızı tüm iş 
dünyamıza açık olarak ve geniş katılımla gerçekleştiriyoruz. Yoğun ilgi ve talebi de dikkate alarak, e-sohbet 
toplantıları suretiyle Ticaret Müşavir ve Ataşelerimiz ile toplantılara konuşmacı olarak katılan hedef ülkelerde 
yerleşik iş insanlarımızın bilgi ve tecrübelerini, iş dünyamıza aktarmaya önümüzdeki dönemde de devam 
edeceğiz.

“Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” etkinliklerine ilişkin bilgilere Bakanlığımız Müşavire Danışın 
(https://musaviredanisin.ticaret.gov.tr) uygulaması üzerinden ve Bakanlığımız web sitesindeki (www.ticaret.gov.
tr) “Duyurular” ve “Etkinlik Takvimi” bölümlerinden ulaşabilirsiniz. Öte yandan, bugüne kadar gerçekleştirilmiş 
olan “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler”in video kayıtları Youtube sayfasına yüklenmiş olup, söz 
konusu videolara Bakanlığımız web-sitesinin (https://dtuegm.ticaret.gov.tr/yayinlar/ticaret-musavirlerimizle-
elektronik-sohbetler)  bağlantısından ulaşılabilmektedir.
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Ticaret Bakanlığı “Müşavire Danışın” 
Uygulaması

İhracatımızın ve ülke ekonomimizin daha da gelişmesi 
için Bakanlığımıza bağlı olarak dünyanın dört bir 
yanında görev yapmakta olan ticaret müşavirlerimiz/
ataşelerimiz, tüm iş insanlarımızın yurtdışındaki ilk 
temas noktası, en temel bilgi kaynağı ve her zaman 
başvurabilecekleri temsilcileridir.

“Müşavire Danışın” uygulaması iş dünyamızın ticaret 
müşavir ve ataşelerimiz ile iletişimini kolaylaştırmayı 
ve etkinleştirmeyi amaçlanmaktadır. “Müşavire 
Danışın” uygulamasını kullanarak, ticaret müşavir 
ve ataşelerimizden görev yaptıkları ülkelerle 
ilgili bilgi talep edebilir, sorularınızı yöneltebilir 
ve Müşavirlerimiz tarafından verilen cevapları 
ve sağlanan bilgileri uygulama üzerinden takip 
edebilirsiniz. “Müşavire Danışın” uygulamasına 
Bakanlığımız web sayfasından (www.ticaret.gov.tr) 
ve (https://musaviredanisin.ticaret.gov.tr) adresinden 
ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

Dış Talepler Bülteni

Ticaret müşavirleri ve ataşelerimiz tarafından 
görev yaptıkları ülkelere ait alım satım talepleri, 
işbirliği, fuar ve ihale bilgileri olmak üzere güncel 
dış ticaret fırsatlarının düzenli olarak duyurusunun 
yapıldığı “Dış Talepler Bülteni”, sadece ihracatçı 
firmalarımız ile ihracat yapan tüzel kişiliklere açık 
olup, firmalarımız üye oldukları birlik numarası ve 
vergi numarası ile tüzel kişilikler ise üye oldukları 
birlik numarası ve T.C. kimlik numarası ile sisteme 
giriş yaparak uygulamayı kullanabilmektedir.

(Bağlantı: https://distalep.ticaret.gov.tr )

Ticaret Bakanlığı Destekleri

Ticaret Bakanlığı destekleri hakkında daha kolay 
bilgi edinilmesi ve desteklerden faydalanan firma 
sayısının artırılması amacıyla “Kolay Destek” web-
sitesi (https://kolaydestek.gov.tr) oluşturulmuştur. 
Söz konusu site üzerinden başvuru süreçleri 
adım adım görülmekte, başvuru evrakı doğrudan 
indirilebilmekte, destekler ile ilgilenen tüm personelin 
iletişim bilgileri tek noktada görülebilmektedir.
 
Sitede, ihracata yönelik devlet destekleri görsellerle 
daha anlaşılır bir şekilde ve mevzuat dilinden 
arındırılmış olarak animasyonlarla anlatılmaktadır. 
Ticaret Bakanlığı ihracat destekleri ile ilgili bilgi 

https://www.ticaret.gov.tr
https://musaviredanisin.ticaret.gov.tr
https://distalep.ticaret.gov.tr
https://kolaydestek.gov.tr
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edinilebilecek genel nitelikli film ve fuar, e-ticaret, 
Eximbank, iş seyahati ve rapor, ofis-mağaza kira, 
küresel tedarik zinciri, pazara giriş ve tasarım 
desteklerine ilişkin filmlere (kolaydestek.gov.tr) 
sitesinden ulaşabilirsiniz. 

Sanal Fuarlara Katılım Desteği

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını, 
iş yapma pratiklerini radikal bir şekilde değiştirmiş 
ve dijitalleşmenin önem kazandığı bu dönemde, 
ihracata yönelik dijital faaliyetleri teşvik edecek yeni 
bir destek mekanizması Bakanlığımızca uygulamaya 
konulmuştur. 27 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete’de 

yayımlanan “2573 Sayılı Pazara Girişte Dijital 
Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar” ile 
firmalarımızın sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlara 
katılımı, e-ticaret sitelerine üyelikleri ve sanal fuar 
organizasyonları destek kapsamına alınmıştır.

Söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararı’na ilişkin 
“2573 Sayılı Karar - Uygulama Usul ve Esasları 
Genelgesi” ise 23 Haziran 2020 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Destek çerçevesinde, Bakanlığımızca uygun 
görülen uluslararası niteliği haiz sanal fuarlara 
katılımcıların iştirak etmelerini sağlamak üzere, 
iş birliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuarlara 
katılım organizasyonlarına, genelgede belirtilen 
giderler %50 ve faaliyet başına 50 bin dolara 
kadar desteklenerek katkı sağlanmaktadır. Ayrıca, 
iş birliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuar 
organizasyonlarına dair genelgede belirtilen giderler 
için iş birliği kuruluşlarına %50 oranında, faaliyet 
başına 100 bin dolara kadar destek verilmektedir.

Diğer taraftan: 2573 Sayılı Karar kapsamında, 
firmalarımızı e-ihracata özendirmek amacıyla, 
e-ticaret sitelerine üyelik giderlerini 2020 yılı için %80, 
takip eden yıllarda %60 oranında desteklenmektedir. 

https://kolaydestek.gov.tr
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2573 Sayılı Karar ve Karar’ın Uygulama Usul ve 
Esasları’na ilişkin detaylı bilgi aşağıdaki bağlantıda 
yer almaktadır: 

(Bağlantı: https://www.ticaret.gov.tr/destekler/
ihracat-destekleri/pazara-giriste-dijital-faaliyetlerin-
desteklenmesi) 

Ticaret Bakanlığı Yurtdışı Teşkilatı

Bakanlığımızın yurtdışındaki 163 merkezde hizmet 
veren ticaret müşavirliği/ataşeliği/ofisi, gümrük 
müşavirliği/ataşeliği ve daimi temsilciliklerinin 
detaylı iletişim bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan 
ulaşılabilmektedir: 

(Bağlantı: https://www.ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati) 

Ticaret Bakanlığı “Uzmana Danışın” Uygulaması

“Uzmana Danışın - https://uzmanadanisin.ticaret.
gov.tr” uygulaması kullanılarak, doğrudan ilgili 
birim ve uzman kadroya Bakanlığımız görev ve 
yetki alanına giren konular itibarı ile bilgi talepleri 
iletilebilmektedir. 

Ticaret Bakanlığı İletişim Merkezi

Ticari bilgi talepleri, 444 84 82 numaralı telefondan 
hafta içi 09:00 - 18:00 saatleri arasında hizmet 
sunan İletişim Merkezi aranarak iletilebilmektedir. 
Bu saatlerin dışında sesli mesaj bırakılabilmekte 
ve İletişim Merkezi tarafından mesai saatleri içinde 
dönüş yapılmaktadır.

Ayrıca, ihraç pazarlarımızla ilgili ülke bilgilerine 
Bakanlığımız web-sitesi ana sayfasında yer 
alan “Ülkeler” bölümünde (https://ticaret.gov.tr/
yurtdisi-teskilati) yayımlanan “Ülke Raporları”ndan 
ulaşabilirsiniz.

Bakanlığımızdan Bilgi Talepleriniz için;
İletişim Merkezi: 444 84 82

Uzmana Danışın
https://uzmanadanisin.ticaret.gov.tr

https://www.ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati  
https://uzmanadanisin.ticaret.gov.tr
https://uzmanadanisin.ticaret.gov.tr

