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Almanya'da Korona Salgını Nedeniyle Yeni 
Kısıtlamalar ve Destekler

Federal Almanya’da hızla artan koronavirüs vaka 
ve ölüm sayıları nedeniyle, Federal Hükümet ve 16 
eyalet 28 Ekim 2020 tarihinde ortak bir karar almış 
olup, salgının yayılmasının kontrol altına alınabilmesi 
amacıyla yeni önlemler belirlemişlerdir.  Bu 
çerçevede, bazı sektörlerin geçici olarak kapatılması 
hususunda mutabık kalınmıştır.

Buna göre, Almanya'da 2 Kasım 2020 tarihinden 
itibaren, özel toplanmalardaki kişilerin en fazla 
iki haneden oluşması ve sayının on kişiyle 
sınırlandırılması kararlaştırılmıştır. Bu çerçevede, 
restoranlar, kafeler, kozmetik salonları ile kültür ve 
eğlence tesislerinin 2020 yılının Kasım ayı boyunca 
kapalı kalması ve ayrıca otellerin turist kabul 

etmemesi üzerinde anlaşılmıştır. Bununla birlikte, 
okulların ve kreşlerin açık kalması, mağazalara ve 
marketlere ise 10 metrekare başına 1 müşterinin 
alınması ön görülmektedir.

Konuya ilişkin olarak Federal Alman Ekonomi ve 
Enerji Bakanlığı’nın açıklamalarında, 2020 yılının 
bahar aylarında getirilen kısıtlamalardan olumsuz 
olarak etkilenen şirketler, işletmeler, serbest meslek 
sahipleri, dernekler ve kurumlardan birçoğunun 
sağlanan yardımlara rağmen henüz toparlanamadığı 
belirtilmektedir. Ancak, mevcut durumdan dolayı 
Kasım ayında geçici olarak firmaları tekrar kapatma 
ihtiyacının bulunduğu ifade edilerek, Federal 
Hükümet’in aldığı karar kapsamında Kasım ayında 
geçici süreyle kapatılacak firmalara hızlı ve kapsamlı 
bir devlet yardımı sağlanacağı bildirilmektedir.

COVID - 19 GelişmeleriCOVID - 19 Gelişmeleri
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Anılan devlet yardımının hacminin 10 milyar avro 
değerinde olacağı ve korona yardım programları 
için ayrılmış mevcut fonlardan finanse edileceği 
açıklanmıştır. Bu kapsamda, 50 kişiye kadar çalışanı 
olan işletmelere, Kasım 2019’da elde ettikleri haftalık 
cironun %75’ine kadar maddi yardım sağlanacaktır. 
Bahse konu yardımın özellikle işletmelerin 
sabit giderlerini karşılaması amaçlanmaktadır. 
Avrupa Birliği’nin devlet yardımı yasası uyarınca 
yardımlarda belirli sınırlamaların olması sebebiyle, 
daha büyük işletmelere sağlanacak maddi 
destekte ise Avrupa Birliği’nin devlet yardımı 
gerekliliklerinin üst sınırları dikkate alınacaktır.

Öte yandan, başvuruda bulunan küçük işletmelere 
KfW üzerinden ek kredi yardım olanağı sunulması 
da ön görülmektedir. Bu çerçevede, COVID-19 
krizinin başından bu yana orta ölçekli işletmeler için 
önemli derecede yardım sağlayan “Hızlı Kredi”nin 
çapının genişletilmesi yönünde karar alınmıştır. 
Bu çerçevede, 2019 yılında elde edilen ciroya 
bağlı olarak, işletmeler 300.000 avroya kadar Hızlı 
Kredi’den faydalanabilecektir. Bunun haricinde, 
anılan Bakanlığın açıklamalarına göre, hali hazırda 
sunulan “Geçici Yardım” mevcut durum çerçevesinde 
güncellenmiş olup, süresi 2021 yılının Ocak ayından 
Haziran ayına kadar uzatılmıştır. Ayrıca, Geçici 
Yardım’a ilişkin şartların düzeltileceği ve detaylar ile 
ilgili görüşmelerin devam ettiği ifade edilmektedir.

(Kaynak: T.C. Berlin Ticaret Müşavirliği)

Almanya’da Düzenlenecek Uluslararası 
Fuarlarda Karantina Uygulamaları

Alman Sergi ve Fuar Kurulu-AUMA’nın web 
sitesinde bildirdiği üzere, Federal Almanya 
Cumhuriyeti uluslararası ihtisas fuarları katılımcı ve 
ziyaretçilerinin, Avrupa Birliği ülkeleri ve Schengen 
ile bağlantılı ülkeler dışındaki ülkelerden ve pozitif 
ülkeler listesinde yer almayan ülkelerden gelseler 
dahi Almanya’ya giriş yapmalarına izin vermiş 
bulunmaktadır.

Bununla birlikte, Almanya genelinde COVID-19 
vakalarının artış göstermesi nedeniyle 08/11/2020 
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Almanya'nın 
tüm eyaletlerinde yeni karantina kuralları geçerli 
olacaktır. Bu kapsamda, ilgili karantina yönetmeliği 
gereği riskli bölgelerden ülkeye giriş yapan kişilere 
10 gün süreyle karantina uygulanacaktır. Diğer 
taraftan, henüz iptal edilmemiş olan fuarlara katılım 
sağlayacak firma yetkilileri için 48 saat önce yapılan 
negatif COVID-19 test sonucunun ibraz edilmesi 
halinde “Almanya'da en fazla 5 gün bulunmaları” 
şartıyla karantina yükümlülüğünden muafiyet 
sağlanması öngörülmektedir.

Bunlara ek olarak, fuar katılımcısı ve ziyaretçileri 
için vize başvuruları sırasında fuar katılımcısı ya 
da ziyaretçisi olduklarını belgeleme zorunluluğu 
bulunmaktadır. Benzer bilgi ve belgelerin ülkeye 
girişte pasaport kontrollerinde istenmesi de mümkün 
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olduğundan, firma temsilcilerinin ilgili belgeleri 
edinmeleri ve yolculuk sırasında beraberlerinde 
taşımaları önem arz etmektedir.

Bu kapsamda; vize başvurularında fuar katılımcısı 
firmaların çalışanlarının fuar organizatörü 
tarafından verilmiş, söz konusu firmanın fuar 
katılımını belgeleyen evrakları (fuar başvurusu, fuar 
organizatörünün verdiği yer tahsis belgesi, stand 
katılım bedeli ödeme dekontları, fuarın internet 
sitesinde firmanın fuar katılımcısı olarak kaydı vb.), 
fuar ziyaretçisi firmaların ise fuar biletini ibraz etmeleri 
gerekmektedir. Bunların haricinde, fuar sırasında 
en az bir fuar katılımcısı ile iş görüşmesi olduğunu 
belgelemelerinde, fuarda görüşme gerçekleştirilecek 
firmanın antetli kağıdına yazılmış ve firma yetkilisi 
tarafından imzalanmış iş görüşmesi teyit belgesinin 
ibraz edilmesinde fayda bulunmaktadır.

Almanya seyahati için geçerli vizesi bulunanların ve 
yeşil pasaport sahiplerinin yeniden vize başvurusu 
yapmalarına gerek bulunmamakta, ancak diğer tüm 
fuar katılımcıları ve ziyaretçileri için geçerli olduğu 
üzere, fuar katılımcısı ya da ziyaretçisi olduklarını 
kanıtlayan yukarıda belirtilen evrakları Almanya 
girişinde pasaport kontrollerinde ibraz edilmek üzere 
yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Buna ek olarak, olası mağduriyetlerin en aza 
indirilmesi maksadı ile firmalarımızın düzenlenmesi 

planlanan fuarlara ilişkin güncel gelişmeleri söz 
konusu fuarların ilgili web sitelerinden düzenli olarak 
takip etmelerinde fayda görülmektedir. 

Düsseldorf şehrinde 01-03 Aralık 2020 tarihlerinde 
düzenlenmesi öngörülen “Valve World Expo 
2020” ve 07-11 2020 tarihlerinde düzenlenmesi 
öngörülen “Wire+Tube 2020” fuarlarının mevcut 
durumda, aksine bir gelişme olmaması halinde 
gerçekleştirilmeleri beklenmektedir. 

Fuar katılımcıları ve ziyaretçileri için ayrıntılı bilgiye 
https://www.auma.de/en/exhibit/legal-matters/entry-
requirements  web sitesinden ulaşılması mümkün 
bulunmaktadır. 

(Kaynak: T.C. Düsseldorf Ticaret Ataşeliği)

Almanya’da Koronavirüs Aşısına İlişkin 
Gelişmeler

Alman Tageschau Gazetesinde yer alan bir habere 
göre, COVID-19 virüsüne karşı yürütülen aşı 
çalışmaları kapsamında, bir Türk bilim insanının 
da kurucu ortaklarından olduğu Almanya’da mukim 
BioNTech firmasının söz konusu aşı çalışmalarını 
önemli ölçüde tamamladığı bildirilmektedir. 

12 yıllık bir geçmişe sahip olan ve 1.500 çalışanı 
bulunan bahsekonu firmanın, 2018 yılından itibaren 
ABD’nin ilaç devi Pfizer ile çalışmakta olduğu ve iki 
firmanın küresel salgına karşı aşı çalışmalarını Mart 

https://www.auma.de/en/exhibit/legal-matters/entry-requirements
https://www.auma.de/en/exhibit/legal-matters/entry-requirements
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2020’de başlattığı, firmanın Çin’deki çalışmalarını 
ise Çinli Fosun Pharma firması ile işbirliği yaparak 
yürüttüğü bilinmektedir.

Federal Alman Hükümeti aşı çalışmalarına yönelik 
fon araştırmalarına 750 milyon avroluk bir bütçe 
tahsis etmiş olup, bu çerçevede, BioNTech firmasının 
yer aldığı projelere Federal Hükümet tarafından 
375 milyon avro destek verilmiştir. Adı geçen firma 
tarafından devlet desteğinin, üretim kapasitesinin 
arttırılması ve son aşamanın tamamlanması 
açısından büyük önem arz ettiği belirtilmektedir. 

Söz konusu aşı bugüne kadarki tüm aşamalarda 
olumlu sonuç vermiş olup, aşının birkaç hafta daha 
güvenlik kontrolünden geçmesi ve bu aşamanın 
en geç Kasım ayı sonuna kadar tamamlanması 
öngörülmektedir. Kontrollerin de olumlu 
sonuçlanmasını müteakip, acil durum ruhsatı için 
başvuruda bulunulması ve aşının Avrupa’da hızlı bir 
şekilde piyasaya sürülmesi beklenmektedir.

(Kaynak: T.C. Berlin Ticaret Müşavirliği)

Fransa’da Sokağa Çıkma Yasağı ve Firmalar 
Verilecek Destekler

Fransa Başbakanı Jean Castex’in 29 Ekim 2020 
tarihinde yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı 
tarafından açıklanan ve 30 Ekim 2020 tarihinden 
itibaren yürürlüğe konulan sokağa çıkma yasağına 
ilişkin aşağıdaki ek bilgileri vermiştir:

Bahar aylarında uygulanan sokağa çıkma yasağı 
sonrası Fransa’nın Avrupa ülkeleri arasında en 
fazla ekonomik durgunluk yaşayan ülkelerden 
biri olduğunu, bir kere daha bunun yaşanmaması 
için bu seferki kapanma kurallarının bahar 
dönemindekilerden farklı olduğunu,

İş alanları mümkün olan tüm firmaların personellerini 
evden çalıştırmaları gerektiğini, kamu kurumlarından 
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görevlerini uzaktan yapabilecek olanların da bu şekilde 
çalışacaklarını, postaneler ve kamu hizmeti veren 
kontuarların açık kalacağını, inşaat sektöründeki 
firmaların faaliyetlerinin durdurulmayacağını, 
fabrikaların ve çiftçilerin üretime devam edeceğini,

Sportif eğitimin ve yarışmaların devam edeceğini, 
sahne sanatlarının şu an için kapanmaya dahil 
edildiğini ancak sokağa çıkma yasağı sonrası 
yapılacak gösterilerin hazırlık çalışmalarının devam 
edebileceğini,

En önemlisi; tüm dükkanların, alışveriş merkezlerinin 
kapanacağını, temel ihtiyaç maddeleri dışında  hiçbir 
alışverişin mümkün olmayacağını,

Kapanan sektörlerde faaliyet gösteren tüm işletmelere 
istisnai devlet desteklerinin çoğalarak devam 
edeceğini, işletmelerin ilk aşamada aylık 10.000 
avroya kadar yardım alacaklarını, alınan kapanma 
kararıyla zor duruma düşen KOBİ’lerin artan oranda 
vergi muafiyetlerinden yararlanacaklarını, söz konusu 
mali destekleri sağlayabilmek amacıyla Bakanlar 
Kurulu’nun 4 Kasım 2020 tarihinde 20 Milyar avroluk 
yeni bir finansal yasayı onaylayacağını,

Söz konusu kapanmanın 1 Aralık 2020 tarihine kadar 
devam edeceğini öngördüklerini ancak iki haftada 
bir kapanma süresine ilişkin değerlendirmeler 
yapacaklarını,

ifade etmiştir.

Alınan kapanma kararı ile birçok sektörde 
işletmelerin kapanması ülkemizden Fransa'ya 
yapılan ihracatı etkileyecektir. Diğer taraftan söz 
konusu etkinin, bahar aylarındaki kapanmadan farklı 
olarak fabrikaların ve çiftçilerin üretiminin durmaması 
sebebiyle daha az olacağı düşünülmektedir.

Bu süreçte, Fransa'ya ihracatımızda ilk 10'da yer 
alan tekstil sektörünün en fazla etkilenen sektör 

olabileceği değerlendirilmektedir. Ancak, bahar 
aylarındaki kapanma döneminde geleneksel 
alışveriş yöntemlerinden elektronik ticarete yavaş 
yavaş geçiş yapan Fransız halkının bu kapanmada 
da söz konusu yöntemle piyasayı canlı tutabileceği 
düşünülmektedir.   
  
(Kaynak: T.C Paris Ticaret Müşavirliği, T.C. Lyon 
Ticaret Ataşeliği, T.C. Marsilya Ticaret Ataşeliği)

İsviçre İngiliz İlaç Firması AstraZeneca ile 
Koronavirüs Aşısı Alım Anlaşması Yaptı 

İsviçre Koronavirüs salgınına vatandaşlarının 
korunmasını teminen İngiliz ilaç firması AstraZeneca 
ile 5,3 milyon doz aşı alım anlaşması yaptığını 
açıklamıştır.

Diğer taraftan, ülkede artan vaka sayıları nedeniyle 
İsviçre Federal Hükümeti 18 Ekim’de olağanüstü 
toplanarak bir dizi tedbir alınmasını kararlaştırmıştı.

Bu çerçevede;

Bazı kantonların uygulamakta olduğu maske takma 
zorunluluğu, ülke genelindeki kapalı mekanları 
kapsayacak şekilde genişletilmiştir,

Kamusal alanlarda 15’ten fazla kişinin biraraya 
gelmesi yasaklanmıştır,   
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Restoran, bar, kulüp vb. mekanlarda ayakta müşteri 
kabulü yasaklanmış olup, müşterilere koltuk 
sayısınca sınır getirilmiştir,

Federal Hükümet tarafından evde çalışma (home 
office) uygulaması önemle tavsiye edilmiştir,

Kanton yönetimlerinin salgınla daha etkin mücadele 
yapmaları konusunda karar alınmıştır.

(Kaynak. T.C. Bern Ticaret Müşavirliği)

İsviçre’de Ülkeye Giriş Koşulları ve Vize 
Uygulamaları

Bilindiği üzere, COVID-19 pandemisi nedeniyle 
tüm ülkeler Mart ayından bu yana çeşitli tedbirler 
uygulamaktadırlar. Bu çerçevede, İsviçre de bir 
dizi tedbiri uygulamaya koymuş olup, bunlar 
arasında ikili ilişkilerimize etkisi olan başlıca tedbir; 
İsviçre vatandaşı olmayan ve ülkede oturum izni 
bulunmayan kişilerin ülkeye alınmaması hususudur. 
Uluslararası fuarların yanı sıra daha küçük ölçekli 
organizasyonların da iptal edilmiş olması ve 
ülkeye giriş için vize verilmemesi sonucunda, iş 
adamlarımızın ikili görüşme ve temasları ile toplantı 
ve heyet ziyaretleri mümkün olamamıştır.

2020 yılının ilk 9 ayında İsviçre'ye ihracatımız %11 
oranında artmış olmakla birlikte yukarıda zikredilen 
kısıtlamalar ilişkilerin daha da gelişmesine mani 
olmuştur.

(Kaynak. T.C. Bern Ticaret Müşavirliği)

İtalya’da Yeni COVID-19 Düzenlemeleri 

Kamu kurumlarında esnek çalışmanın %50 oranında 
teşvik edilmesi ve fiziki ortamda toplantı yapılmasının 
önerilmemesine dair bir kararname yayımlanmıştır. 
Bununla birlikte, restoran ve kafelere en geç saat 
24:00’te kapanma şartı getirilmiş, uluslararası 

fuarlara yönelik bir kısıtlama ise öngörülmemiştir.

Kamu kurumlarında %50 esnek çalışma kuralı 
getirilmesi ile yapılacak toplantıların çevrimiçi 
kanallara teşvik edildiği, restoran ve benzeri 
yerlere getirilen saat kısıtlamaları ile, eve servis 
yapabilen ve dijitalleşmelerini tamamlayan firmaların 
etkilenmeyecekleri bir düzenleme yapıldığı dikkat 
çekmektedir. 

(Kaynak: T.C. Roma Ticaret Müşavirliği)

İspanya’da Ertelenen Fuarlar 

20-24 Ocak 2021 tarihlerinde Madrid'de 
gerçekleştirilmesi planlanan, İspanya'nın en önemli 
ve en geniş katılımlı turizm fuarı “FITUR”, COVID-19 
salgını nedeniyle 19-23 Mayıs 2021 tarihlerine 
ertelenmiştir. 

23-26 Şubat 2021 tarihleri arasında Madrid'de 
gerçekleştirilmesi planlanan “Climatizacion & 
Refrigeracion - C&R 2021 Fuarı”, COVID-19 salgını 
nedeniyle 16-19 Kasım 2021 tarihlerine ertelenmiştir. 

(Kaynak: T.C. Madrid Ticaret Müşavirliği)
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Madagaskar’da COVID-19 Salgınının Son 
Durumu

Madagaskar'da virüs kaynaklı ilk vaka 21 Mart 
tarihinde tespit edilmiş olup, ilk ölüm 17 Mayıs 
tarihinde kaydedilmiştir. Salgın Mayıs ayı ortalarından 
itibaren ülkenin ikinci büyük şehri ve liman kenti 

Toamasina'da (Tamatave) yayılmış, Haziran ayı 
sonundan itibaren de başkent Antananarivo ve 
çevresinde hızlı bir şekilde artış göstermiştir. Haziran 
ayı başında ülkede toplam tespit edilen vaka sayısı 
826 iken bugün itibariyle 17 bine yaklaşmıştır.

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, 
18 Ekim günü gerçekleştirdiği "Ulusa Sesleniş" 
konuşmasında, 20 Mart tarihinden bu yana 
uygulanmakta olan sağlık alanında olağanüstü halin 
kaldırıldığını, Hükümetin aldığı önlemler sayesinde, 
%96'ya varan bir oranla Madagaskar'ın iyileşme 
oranı en yüksek 14 ülke arasında sayıldığını, diğer 
ülkelerde artan vaka sayıları sebebiyle uluslararası 
yolcu uçuşlarının kapalı kalmaya devam edeceğini, 
söz konusu konuşmasının Covid-19'a ilişkin son 
"Ulusa Sesleniş" olduğunu ve bundan sonra 

Hükümetin tüm imkanlarını ülkenin güneyine yönelik 
olarak seferber edeceğini, bu bağlamda, önceliğin bu 
bölgede mevcut yetersiz beslenmeyle mücadeleye 
verileceğini duyurmuştur. Ayrıca, Covid-19 verilerinin 
günlük açıklanmayacağı belirtilmiştir. 

Kamu kurumlarının ve fabrikaların durumu: Kamu 
kurumları ve fabrikalar normale dönmüştür.

Okulların durumu: Bazı özel okullar açılmıştır. 
Devlet okulları 26 Ekim'de, üniversiteler 2 Kasım'da 
açılmıştır. 

Sokağa çıkma yasağı durumu: Sokağa çıkma 
yasakları 5 Ekim itibariyle kaldırılmıştır.  

Ulaşım durumu: Karayolu ulaşımındaki kısıtlamalar 
5 Ekim itibariyle kaldırılmıştır. İç hat uçak seferleri 1 
Eylül 2020 itibariyle yeniden başlatılmıştır. 

Ülke içinde deniz ulaşımı/taşımacılığı 20 Eylül'den 
itibaren açılmıştır. Covid-19 önlemleri kapsamında 
kaldırılmış olan iç hat uçak seferleri (Antananarivo ile 
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Sambava, Antsiranana, Taolagnaro, Toliara, Nosy-Be, 
Toamasina, Mahajanga, Sainte-Marie, Maroantsetra 
ve Morondava şehirleri arasında) 1 Eylül 2020 
itibariyle yeniden başlatılmıştır. Şehirlerdeki sağlık 
önlemleri kapsamında yolculardan uçağa binişten en 
az 24 saat en fazla 72 saat önce yapılmış PCR testi 
istenmektedir. 

Ülke içinde deniz ulaşımı/taşımacılığı 20 Eylül'den 
itibaren açılmıştır.

20 Mart tarihinden beri devam eden 
uluslararası hava ve deniz yolcu 
taşıma yasağı sürmektedir. 
Hava ve deniz kargo 
taşımacılığı ise devam 
etmektedir. Ada ülkesi 
olan Madagaskar'ın 
hiçbir ülkeyle kara sınırı 
bulunmamaktadır.

Salgınla birlikte 
ülkedeki havalimanları 
uluslararası yolcu uçuşlarına 
kapatılmıştır. Nosy-be adası 
dışındaki havalimanlarının bir süre 
daha kapalı kalacağı açıklanmıştır.

Turistik charter uçuşları da 20 Mart tarihinden 
itibaren tamamen durdurulmuştur. Öte yandan, 
ülkenin kuzeyindeki önemli turizm merkezlerinden 
Nosy-be adasında sağlık önlemlerini sıkı bir şekilde 
uygulamak kaydıyla turizm sezonu 1 Ekim'den 
itibaren başlatılmış ve şehirdeki havalimanı aynı 
tarihte uluslararası uçuşlara açılmıştır. Bu kapsamda, 
turistlerin ülkeye girişte ve çıkışta Covid-19 testi 
ve dönüş bileti ibraz etmeleri zorunlu olup, anılan 
ada dışına çıkmaları yasaktır. Cumhurbaşkanı 
Rajoelina, 18 Ekim'de yaptığı açıklamada, Nosy-be 
adasına yapılan sınırlı sayıdaki charter uçuşlarının 
(bu aşamada Etiyopya'dan ve Réunion adasından 
uçuşlar yapılmaktadır) vaka sayısı yüksek olan 

ülkelerden kabul edilmeyeceğini açıklanmıştır. Bu 
kapsamda, Madagaskar Sivil Havacılık Kurumu'nun 
22 Ekim tarihli bildirisine göre Almanya, Belçika, 
İspanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Polonya, 
Birleşik Krallık, Rusya ve Ukrayna'dan yolcu kabul 
edilmeyecektir.

Ekonomik ve sosyal durum: Salgın nedeniyle 
yaşanan ve tüm sektörleri kapsayan ekonomik 
durgunluk nedeniyle, ülke ekonomisinin tahmini 

büyüme oranının en az %1,5 - % 3,5 oranında 
düşeceği öngörülmüştür. Buna paralel 

olarak, normal dönemde 414 dolar 
civarında olan kişi başı millî 

gelirin de önemli ölçüde düşüş 
kaydetmesi kaçınılmazdır. 
IMF'nin Madagaskar 2020 
büyüme oranı tahmini 
%0,4'tür. UNDP Nisan 
2020 verilerine göre ise 
ekonomik büyüme oranının 

kriz öncesi tahmin edilen oran 
olan %5,3’ten 0,17’ye düşmesi 

beklenmektedir.

Salgın sebebiyle yurtiçi uçuşlarının 
1 Eylül'e kadar iptal edilmesi ve Eylül sonu 

itibariyle uluslararası yolcu uçuşlarının çok kısıtlı 
(sadece Nosy-be adasına turistik uçuşlar ve dört 
havalimanında komşu adalara açılmıştır) şekilde 
açılması sebebiyle turizm sektörü durma noktasına 
gelmiştir. Salgınla birlikte turizm sektöründe 620 
milyon dolara tekabül eden %83 oranında iş kaybı 
meydana gelmiş ve 44.000 kişi işsiz kalmıştır. 
Madagaskar havayolu şirketi Air Madagascar ve yan 
kuruluşu Tsaradia'nın kısıtlamalardan kaynaklanan 
kaybının yaklaşık 3 milyon dolar olduğu basına 
yansımıştır.

Ödemeler dengesi durumu: Ödemeler dengesi 
artan oranda açık vermekte, ancak, konuya ilişkin 
resmî olarak bir rakam açıklanmamaktadır. Ülke 
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zaten normal dönemde dahi her alanda önemli 
ölçüde dış yardıma bağımlıdır. Salgın dönemi 
boyunca bilindiği kadarıyla bugüne kadar 600 milyon 
doların üzerinde dış yardım almıştır.

Dış ticaret ve işsizlik durumu: Ülkede çok sınırlı 
olan sanayi ve maden işletmeleri, limanlar, ormancılık 
alanında üretim faaliyetlerinde kayda değer düşüşler 
yaşanmıştır. Aynı şekilde tarım ürünleri ihracatında 
da, salgından dolayı oluşan kısıtlamalar nedeniyle 
önemli ölçüde düşüş yaşanmıştır.

Madagaskar'da temel gıda ürünlerinden biri 
olan pirinç üretiminde Covid-19 sebebiyle düşüş 
yaşanmış olup, önceki yıllara kıyasla üretim 200.000 
ton azalmıştır. 

Madagaskar'daki en büyük yabancı yatırım olan 
(Kanada-Japonya-Güney Kore) ve ülke ihracatında 
önemli payı bulunan Ambatovy şehrindeki kobalt ve 
nikel madeni tesislerinde üretim salgın nedeniyle 
tamamen durmuştur. Toplam 8.000 kişinin çalıştığı 
tesisler bölgede oturan yaklaşık 40.000 kişiye 
geçim imkânı sağlamaktadır. Son günlerde basına 
yansıyan haberlerde, evvelce de ekonomik krizde 

olan madencilik sektöründe faaliyet gösteren 
şirketlerin salgınla birlikte daha da kötüye gittiği, 
yalnızca Ambatovy'de bulunan kobalt ve nikel 
madeni tesislerinin yakın zamanda yeniden faaliyete 
geçebileceği belirtilmektedir. 

(Kaynak: T.C. Antananarivo Ticaret Müşavirliği)

Latin Amerika ve Karayipler Bölgesi’nin İlk Aşı 
Adayı

Kübalı sağlık sektörü devlet firması “BioCubaFarma” 
tarafından yapılan açıklamada, COVID-19 ile 
mücadele için geliştirilme aşamasında olan aşının 
gönüllü bir Küba vatandaşına uygulandığı ve bahse 
konu kişinin hastalığa bağışıklık kazandığı bildirilmiş 
ve ülke içinde klinik deneyler için izin alındığı ilan 
edilmiştir. 

“FINLAY-FR-1” koduyla tanımlanan ve “Soberana-1” 
olarak adlandırılan aşının, Moleküler Bağışıklık 
Merkezi ve Finlay Aşı Enstitüsü (her iki kuruluş da 
BioCubaFarma'ya bağlıdır) ile Havana Üniversitesi 
Biyomoleküler ve Kimya Sentez Laboratuvarı’nın 
işbirliğiyle geliştirildiği, ön klinik aşamaların 
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tamamlanarak hayvanlar üzerinde tatmin edici 
sonuçlar alındığı ve bu çerçevede düzenleyici 
kurum Küba İlaç, Tıbbi Malzeme ve Cihaz Kontrol 
Merkezince (CECMED) gerekli onayın verildiği 
belirtilmektedir. İzleyen süreçte, 24 Ağustos 2020 - 11 
Ocak 2021 tarihleri arasında 19-80 yaşları arasında 
676 kişiyi kapsayacak klinik deneylerin yapılmasının 
hedeflendiği; bağışıklık kazanma oranının %50'nin 
üzerinde olmasının beklendiği; söz konusu 
klinik deneylerle aşının 2 dozluk uygulamasının 
güvenliği, reaktojenitesi, ve inmünojenisitesinin 
değerlendirilmesinin amaçlandığı; sonuçların 1 
Şubat 2021’de derlenmiş olmasının ve 15 Şubat’ta 
açıklanmasının öngörüldüğü belirtilmektedir. 

Devlet Başkanı Diaz-Canel, 
geçtiğimiz hafta Finlay 
Enstitüsü'nü ziyaret ederek 
Küba'nın ilk COVID-19 
aşısı Soberana-1 
hakkında bilgi 
almıştır. Enstitü 
Başkanı Dr. Vicente 
Vérez Bencomo, 
aşının ilk iki türü 
için klinik deneylerin 
devam ettiğini ve 
uygulanan ikinci dozun 
da başarılı sonuçlar 
verdiğini belirtmiştir. Aşının 
hayvan ve insanlar üzerindeki 
denemelerinden elde edilen sonuçlara 
ve bağışıklık sistemindeki etkilerine göre optimal 
kullanıma karar verileceği, Soberana-2 aşısının 
hayvanlar üzerinde denendiği ve düzenleyici tıbbi 
kurum CECMED'in iznini müteakip, muhtemelen 
Ekim ayı sonunda klinik deneylerine başlanacağı 
kaydedilmektedir. Aşının bağışıklık sistemi 
üzerindeki olası etkilerin gözlenmesini müteakip 
araştırmaların bu yıl sonuna kadar tamamlanması 
ve 2021 yılının ilk çeyreğinde halkın kullanımına 
sunulması hedeflenmektedir. Öte yandan, söz 

konusu aşının dünyada COVID-19 için geliştirilmekte 
olan 200 aşıdan 30. sırada, Latin Amerika ve Karayip 
Bölgesinden ise ilk aşı adayı olduğu bildirilmiştir.

(Kaynak: T.C. Havana Ticaret Müşavirliği)

Yeni Zelanda’dan Avustralya’ya Turistik 
Uçuşlara İzin

Avustralya Hükümeti tarafından, COVID-19 
salgınının tüm dünyaya yayılması ile birlikte ülkeye 
girişlerde sınırlamaya gidilmiş ve genel olarak 
Avustralya vatandaşları ve Avustralya'da daimi 
oturum izinleri olanlar ile aileleri dışındakilerin ülkeye 

girişleri özel izinlere tabi tutulmuştur. Söz konusu 
düzenleme turizm sektörü başta olmak 

üzere, bu sektörle bağlantılı kafe, 
restoran, hediyelik eşya, vb. 

birçok sektörü de derinden 
etkilemiştir. 

Avustralya tarafından 
diğer ülkelerden turistik 
seyahatlerin 2021 
yılının ikinci yarısında 
açılabileceği yönünde 

açıklamalar yapılmakla 
birlikte, COVID vakalarının 

artık görülmediği Yeni Zelanda 
ile turistik uçuşların kontrollü 

açılması konusunda karşılıklı 
mutabakata varılmıştır. Yeni Zelanda’dan, 

New South Wales eyaletine ve Northern Territory 
bölgesine tek taraflı uçuşlar, 16 Ekim itibariyle 
karantinaya tabi olmaksızın açılmış olup, Yeni 
Zelanda'dan Avustralya'ya gelecek turistler, 
dönüşlerinde 14 günlük karantina izolasyonuna tabi 
tutulacaklardır. Bununla birlikte, Avustralya’dan, Yeni 
Zelanda’ya turistik uçuşlar konusunda henüz bir 
karar verilmemiştir.

(Kaynak: T.C. Sidney Ticaret Ataşeliği)
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Ülkemizin Bavyera'ya Yaş Meyve Sebze 
İhracatında Artış Beklentisi

Eyalet bazındaki güncel dış ticaret istatistiklerine 
göre: Ülkemizin Bavyera'ya olan ihracatında, kalemler 
bazında farklılık arz etmekle birlikte, Ocak-Temmuz 
2020 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 
yaklaşık %20 dolayında artış yaşanmıştır. Ağırlıklı 
olarak yaş meyve ihracatımızın etkisiyle oluşan bu 
artışın, COVID-19 salgınının ilk döneminde görülen 
evde yeme-içme alışkanlığındaki pozitif yönlü 
değişime bağlı olduğu değerlendirilmektedir. 

Güncel COVID-19 vaka sayılarındaki dramatik artışa 
paralel olarak; önümüzdeki dönemde, sokağa çıkma 
kısıtlamalarını da içermesi muhtemel, yeni birtakım 
tedbirlerin yerel ve federal düzeyde alınması 
beklenmekte olup, bu durumda yaş meyve-sebzeye 
olan talepte artış yaşanabileceği değerlendirilmekte; 
bu çerçevede, halihazırda artış eğiliminde olan 
sektör ihracatımızın önümüzdeki dönemde de artan 
bir taleple karşılaşması beklenmektedir.

(Kaynak: T.C. Münih Ticaret Ataşeliği)

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaletinde 
Uçan Taksilere Yapılan Yatırımlar

Almanya Federal Cumhuriyeti, Kuzey Ren-Vestfalya 
(KRV) eyaleti yatırım ajansı “NRW Invest”in aylık 
haber bülteninde yer alan bir haberde, KRV 
eyaletince geleceğin teknolojisi olarak adlandırılan 
“Lilium Jetler”e yatırım yapılacağı, anılan elektrikli 
mini jetler ile bölgesel yolculukların sıfır emisyonla, 
kara ve demiryoluna göre daha hızlı bir şekilde 
gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade edilmektedir. 

Anılan proje kapsamında merkezi Münih yakınlarında 
bulunan Lillium GmbH tarafından geliştirilen 4 
yolcu kapasiteli jetlerin, Düsseldorf, Köln ve Bonn 
havaalanlarında “hava taksisi” olarak ticari olarak 
işletilmesi öngörülmekte olup, proje henüz test 
aşamasındadır. KRV Eyaleti Ulaştırma Bakanlığı 
tarafından da desteklenen projenin gerçekleşmesi 
durumunda, Aachen, Bielefeld, Münster ve Siegen gibi 
KRV şehirlerinin havaalanlarına mesafelerinin uygun 
fiyatlar ile 30 dakikaya indirilmesi hedeflenmektedir. 

2015 yılında Münih yakınlarında kurulmuş olan 

Ülkelerden Ticari HaberlerÜlkelerden Ticari Haberler
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Lillium GmbH 375 milyon dolardan fazla fon çekmiş 
olup 500'den fazla kişiyi istihdam etmektedir. Firma 
tarafından geliştirilen jetlere ilişkin detay bilgi ve 
videolara (https://lilium.com/the-jet) web sitesinden, 
benzer şekilde bölgesel seyahatlere ilişkin bilgiye ise 
(https://lilium.com/journey)   web sitesinden ulaşmak 
mümkündür.

Söz konusu mini jetlerin üretimi ve bölgesel 
ulaşımda kullanılmasına yönelik projelerin ülkemizde 
gerçekleştirilen uçan araba gibi benzer araştırma ve 
projeler için örnek teşkil edebileceği, ana ürünün 
yanı sıra benzer projelere yazılım geliştiren, parça 
üreten veya tasarım yapan mevcut firmalarımıza 
ya da yapılacak yeni yatırımlara yol gösterebileceği 
ya da bu firmalar için uluslararası işbirliği alanları 
doğurabileceği değerlendirilmektedir.

(Kaynak: T.C. Düsseldorf Ticaret Ataşeliği)

Hollanda’da Perakende Satışlarında Yükseliş

Hollanda İstatistik Bürosu 
CBS, Hollanda'da 
kaydedilen perakende 
ticaret hasılatının 
geçtiğimiz Eylül ayında, 
2019’un Eylül ayına göre 
%7,6 oranında arttığını 
bildirmiştir. Hem gıda hem 
de gıda-dışı ticarette satış 
hacmi %5,5 artarken, 
online satışlardaki hasılat 
%35 yükselmiştir.  Eylül 
ayında en fazla satılan 
ürünler “kendin-yap” (do-it-yourself) ürünler yapı 
malzemeleri, mutfak gereçleri, yer döşemeleri, 
mobilya ve dekorasyon ürünleri olmuştur. Hobi 
malzemeleri, elektronik ve beyaz eşya ile kozmetik 
mağazalarının ciroları da bir önceki yıla göre artmıştır. 
Ayakkabı, deri ve tekstil ürünleri satan mağazaların 
cirolarının ise düşük seviyede kalmaya devam ettiği 

belirtilmiştir. Bununla birlikte gıda ürünleri satışı bir 
önceki yıla göre %3, online satış ciroları ise %35 
artmıştır. Web mağazalarının cirosu %29,6 artarken 
“multi-channelers” olarak adlandırılan ve mağaza 
satışı yanında online satış da yapan işletmelerin 
cirosu da %42,1 oranında artış göstermiştir.

(Kaynak: T.C. Rotterdam Ticaret Ataşeliği)

 Hollandalı Tüketicilerden Rekor Harcama

Hollanda İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 
verilere göre 2020'nin ikinci çeyreğinde Hollandalı 
tüketiciler, Avrupa Birliği'ndeki yabancı çevrimiçi 
mağazalarda 696 milyon avro gibi rekor bir miktar 
harcamada bulunmuşlardır. Bu tutarın, geçen 
yılın aynı çeyreğinde harcanan miktardan (508 
milyon avro) %37 oranında daha fazla olduğu ifade 
edilmektedir. 2020 yılı ilk çeyreğinde ise, Hollandalı 
tüketicilerin Avrupa'daki web mağazalarında 471 
milyon avro harcadıkları ifade edilmektedir. 

Hollandalı web 
mağazalarında satışlar 
ise 2020 yılı ikinci 
çeyreğinde bir önceki yılın 
aynı dönemine kıyasla 
%55 artmış olup, bunun 
şimdiye kadar ölçülen 
en yüksek büyüme 
olduğu belirtilmektedir. 
Hollanda'da sadece web 
mağazalarının cirosu, 
ikinci çeyrekte on iki ay 
öncesine göre %45 artış 

kaydederken, çok kanallı çevrimiçi satışların %68 
oranında arttığı görülmektedir. Bu artışlarda, salgın 
önlemleri kapsamındaki evde kalma uygulamalarının 
etkisi olduğuna işaret edilmektedir.

Dijital ticaret giderek artmakta olup, ileri 
telekomünikasyon ve lojistik imkanları ile Hollanda 

https://lilium.com/the-jet
https://lilium.com/journey
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bu artıştan önemli bir pay almaktadır. Bu çerçevede, 
gerek Hollanda gerekse diğer Avrupa pazarlarıyla 
çalışan ya da çalışmayı hedefleyen firmalarımızın, 
dijital dönüşüm ve e-ticaret faaliyetlerini destekleyici 
alt yapı çalışmalarına önem vermelerinin önem arz 
ettiği düşünülmektedir.

(Kaynak: T.C. Lahey Ticaret Müşavirliği)

Hollanda B2B Online Pazarlama Raporu

Hollanda’da E-ticaret Güvence Kurumu “Thuiswinkel” 
koordinasyonu ile hazırlanan “B2B Pazarlama 
Raporu”nda, B2B pazarında mevcut geleneksel 
pazarlama teknikleri yerine çevrimiçi pazarlama 
stratejileri gittikçe önem kazanmakta olduğu 
belirtilmektedir.

Söz konusu Rapor’da: Fiziksel etkinlikler, fuar ve 
kongreler, yüz yüze görüşmeler gibi geleneksel 
pazarlama stratejilerinin, mevcut küresel şartlar 
kapsamında ağırlıklı olarak B2B çevrimiçi 
pazarlamaya dönüştüğü ifade edilmekte, yeni 
pazarlama stratejilerinde “nicelikten ziyade 
nitelik” ilkesinin önemine dikkat edilmesi, müşteri 
yolculuğu ve deneyimi optimizasyonu kapsamında 
araştırmalar yapılması, müşterilere net bilgi verilmesi 

ve müşteri yöneticilerinin mevcut müşterilerle doğru 
ilişki kurmaları da tavsiye edilmektedir. Yapılan 
araştırmaya göre, yeni bir müşteriye sağlıklı bir 
satış gerçekleştirebilmek için, B2B firmalarının 
ortalama 1 ilâ 5 arasında müşteri ile temas kurmaları 
gerekmektedir.

Salgın nedeniyle fuar, kongre ve benzeri etkinliklerin 
iptal edilmesi ve seyahat kısıtlamaları sebebiyle 
yüz yüze görüşmeler zorlaşmıştır. Bütün dünya 
ülkelerinin etkilendiği bu yeni düzende, B2B 
pazarlama stratejilerinde çevrimiçi etkileşim Ülkemiz 
firmaları için de önemli hale gelmiştir.

(Kaynak: T.C. Deventer Ticaret Ataşeliği)

Hollanda Otomotiv Sektöründeki Gelişmeler

VDL Grup bünyesinde bulunan otomobil fabrikası 
“VDL Nedcar” tarafından Alman otomobil markası 
BMW’nin Mini ve X1 modelleri halihazırda Hollanda’da 
üretilmektedir. 2014-2020 yılları arasında VDL 
Nedcar tarafından BMW için yaklaşık 800.000 araç 
üretilmiş olup, 2023 yılından itibaren BMW’nin VDL 
Nedcar ile üretim sözleşmesini sonlandıracağı 
açıklanmıştır.
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Bu kapsamda, Hollanda’nın en büyük sanayi 
firmalarından olan VDL Grup’un, 2023 yılı sonrası 
için BMW yerine geçecek yeni bir ortak aramakta 
olduğu ve Avrupa pazarına giriş yapmak isteyen Çinli 
elektrikli otomobil üreticileri tarafından VDL Nedcar 
ile işbirliği yapılabileceği haberleri gündeme gelmiş 
bulunmaktadır.

(Kaynak: T.C. Deventer Ticaret Ataşeliği)

Hollanda’da E-Ticaret’te Ambalaj Gelişmeleri

Küresel çapta e-ticaretin artması ile birlikte paketleme 
ve ambalaj alanlarında da gelişmeler yaşanmaktadır. 
Tüketici tercihleri, pazarlama stratejileri ve genel 
eğilimler kapsamında Hollanda E-Ticaret 
Güvence Kurumu “Thuiswinkel” 
tarafından hazırlanan bilgiler, 
ana başlıklar altında aşağıda 
özetlenmektedir:

İsteğe Uyarlanmış 
Paketler (Customized):
E-Ticaret yapan firmalar 
kullandıkları paketlerde 
isteğe ve ürüne uyarlanmış 
kutu ve ambalajları daha sık 
tercih etmektedirler. Buna göre, 
ürünün boyutuna uygun paketler ile 
optimize edilmiş çözümler aranmaktadır ve gönderi 
esnasında daha az hava gönderilmektedir. Gönderi 
miktarı arttıkça küçük paketleme çözümleri sayesinde 
paletlere ve sonrasında nakliye araçlarına daha fazla 
paket sığmaktadır.

Paketlerin Pazarlama Aracı Olarak 
Değerlendirilmesi:
Nihai tüketicilere hitap eden ürünlerin paketlerinin 
baskı vb. yollarla işlevselleştirilmesi müşteri 
tercihlerini etkilemektedir. E-ticaret yolu ile tüketicilere 
ulaşan firmalar “paketi açma anını pazarlama anı” 
olarak görmektedirler. Müşterinin firma ile olan 

deneyimi bu konsept optimize edilebilmektedir. 
Örneğin: Paketin iç tarafına çocuklara yönelik el işi, 
boyama veya çizim taslakları/şekilleri vb. eklenmesi 
paketlere ilgiyi arttırmaktadır.

Çevreci Paketler:
Kaçınılmaz bir eğilim olan çevrecilik kapsamında, 
tüketiciler tarafından çevreye verilen zararların 
azaltılması ve çevresel ayak izinin hafifletilmesi 
istenmektedir. Bu kapsamda, çevre dostu 
materyallerden yapılmış paketlerin gelecek 
dönemlerde daha da popüler hale gelmesi 
beklenmektedir.

Kurulum Pratikliği ve İade Kolaylığı:
Karton kutuların pratik kurulum özelliği, 

e-ticaret yapan firmalar tarafından 
tercih edilmektedir. Kilitlenme 

(auto-lock) özelliği bulunan 
kutular, pratiklik nedeniyle 
paketleme işlemlerini 
k o l a y l a ş t ı r m a k t a d ı r .  
Ayrıca, nihai tüketici 
tarafından iade yapılması 

durumunda kolay kapanabilir 
paketler ile bir adım ilerisi 

düşünülmektedir.

Pazar gelişmelerinin takip edilmesi ve 
öncü olarak hareket edilmesi açısından, bu bilgi 
ve gelişmelerin, ambalaj ve karton paketleme 
alanlarında faaliyet gösteren üreticilerimiz ve 
firmalarımız için önemli olduğu düşünülmektedir. 
Hollanda ve Avrupa genelinde artan e-ticaret ile 
birlikte paketleme sektörü de büyümekte, Ülkemizin 
fiyat, kalite ve coğrafi yakınlık gibi konularda sahip 
olduğu avantajlarla bu pazarda önemli fırsatlara 
sahip olduğu değerlendirilmektedir.

(Kaynak: T.C. Deventer Ticaret Ataşeliği)
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Birleşik Krallık Brexit Sonrası İlk Büyük Ticaret 
Anlaşmasını Japonya ile İmzaladı

Birleşik Krallık, Japonya ile yürüttüğü ticaret 
anlaşması görüşmelerini tamamlayarak söz konusu 
Anlaşma’yı imzalamıştır. Birleşik Krallık’ın Brexit 
sonrası imzaladığı ilk büyük ticaret anlaşması 
niteliğindeki anlaşma,1 Ocak 2021 tarihinden itibaren 
yürürlüğe girecektir. 

Yeni Anlaşma büyük ölçüde mevcut AB-Japonya 
Anlaşması’nı tekrarlamaktadır. Önceki Anlaşma’dan 
farklı olarak, dijital ticaretle ilgili ek bir bölüm içeren 
yeni Anlaşma’da, tarımsal ihracat kotaları ile ilgili ek 
düzenlemeler de yapılmıştır.  

Basında yer alan haberlerde, her iki tarafın da 
Anlaşma’yı Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, 
Malezya ve Pasifik Kıyısı çevresindeki diğer ülkeleri 
içeren bölgesel bir anlaşma olan Trans-Pasifik 
Ortaklığı’na (TPP)  Birleşik Krallık’ın da katılmasına 
yönelik potansiyel bir basamak olarak gördükleri 
ifade edilmektedir.

Bundan sonraki aşama, imzalanan Ticaret 
Anlaşması’nın onaylanması sürecidir.

(Kaynak: T.C. Londra Ticaret Müşavirliği)

İsviçre’de 2020 Yılı Bütçe Açığı Tahmini Revize 
Edildi

İsviçre, 2020 yılı bütçe dengesi tahminini önceden 0,3 
milyar İsviçre frangı (CHF) fazla olarak açıklamışken, 
COVID-19 nedeniyle yapılan yeniden değerlendirme 
sonucu söz konusu denge Federal Konsey tarafından 
20 milyar CHF açık olarak duyurulmuştur. Duyuruda, 
bütçe açığının 1,9 milyar CHF’lik bölümü genel 
giderlerden, 18,1 milyar CHF’lik kısmı da COVID-19 
ile mücadeleden kaynaklandığı ifade edilmiştir.

Federal Hükümet bütçesinin 75 milyar CHF olduğu 
göz önüne alındığında, açığın ciddi bir büyüklükte 
gerçekleşeceği görülmekte olup, Hükümet’in 
harcamalarında kısıntıya gitmesi ve gelir artırıcı 
tedbirler alması beklenmektedir. Bu gelişmelerin 
sonucunda alınması muhtemel tedbirlerin tüketimi ve 
dış ticareti olumsuz etkilemesi kuvvetle muhtemeldir. 

(Kaynak: T.C. Bern Ticaret Müşavirliği)

Bulgaristan Ekim Ayı Sonunda Bütçe Fazlası 
Verdi

Benzeri görülmemiş bir sağlık krizi ve ekonomik 
kriz ortamında Bulgaristan’ın kamu harcamaları 
hızlanarak artsa da, devlet bütçesi halen fazla 
vermektedir. Ekim 2020 sonu itibariyle konsolide 
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mali program fazlası 618 milyon levadır (GSYİH’nın 
%0,5’i). Konsolide mali programın bileşenleri: Devlet 
bütçesi, belediye bütçeleri, Ulusal Sağlık Sigorta 
Fonu ve sosyal sigorta mekanizmasıdır. 

Parlamento’ya sunulan, 2020 yılı bütçesi ikinci 
güncellemesinden anlaşıldığı üzere; yılın son iki 
ayında hükümet 13 milyar levayı aşan bir harcamayı 
planlamaktadır. Söz konusu güncelleme ile planlanan 
3,5 milyar levalık (GSYİH’nın %3,5’i) açığın 5,2 

milyar levaya (GSYİH’nın %5,2’sine) çıkarılmasını 
istenmektedir. Giderler ise 48,7 milyar leva düzeyinde 
öngörülmektedir. Olağan dışı harcamalardan 800 
milyon leva yol ve otoban yapım ve onarımı için 
tahsis edilmektedir.

(Kaynak: T.C. Sofya Ticaret Müşavirliği)

Ukrayna Devlet Başkanı’nın İstanbul Ziyareti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan davetleri 
üzerine İstanbul’a 16 Ekim 2020 tarihinde bir ziyaret 
gerçekleştirmiştir. Söz konusu görüşmelerde, stratejik 
işbirliği anlamında önemli adımların atıldığının altı 
çizilerek, koronavirüse rağmen ikili ticaretin olumlu 
dinamiklerle sürdürüldüğü ve yakalanan olumlu 
eğilimin devam ettirilmesi amacıyla Ukrayna ile Türkiye 
arasında imzalanması planlanan Serbest Ticaret 
Anlaşması’nın sonuçlandırılmasını hızlandırma ve 
süreci yavaşlatan sorunların çözülmesi konularında 
anlaşıldığı vurgulanmıştır. Türkiye ile Ukrayna 
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arasında uzun yıllardır devam eden Serbest Ticaret 
Anlaşması (STA) müzakerelerinin sonuçlandırılarak 
Anlaşma’nın kısa süre içerisinde imzalanacağı 
konuk Başkan tarafından dile getirilerek, gelinen 
aşamada Anlaşma kapsamındaki dokümanların 
karşılıklı teatisinin tamamlandığı belirtilmiştir.

Zelenskiy, Ukrayna’daki Türk yatırımlarını “tek 
kelimeyle mükemmel” şeklinde nitelendirerek, 
“Ülkenizin şirketleri yol ve diğer altyapı inşaatlarını 
yapıyorlar, kaliteli mobil bağlantı sağlıyorlar. Küçük 
ve orta ölçekli işletmeler hakkında çok uzun süre 
konuşulabilir; Ukrayna’nın büyük kentlerindeki 
Türk işletmelerinin sayısına bakmak yeterli. Ancak 
tüm bunlar bile, eminim ki, iş birliğimizin yalnızca 
başlangıç aşaması. Her zaman daha fazlasını 
yapabiliriz” ifadelerini kullandı. 

Diğer taraftan, altyapı, bankacılık, gemi yapımı 
alanındaki projelerde ortak çalışmaların 
genişletilmesinin öncelikli hedef olduğuna işaret 
eden Ukraynalı lider, Türk iş dünyasının Ukrayna’daki 
özelleştirmelere geniş katılımını beklediğini sözlerine 
ekledi. 

Türkiye ile Ukrayna  arasında  var olan olumlu siyasi 
atmosferin ticari gündeme de yakın zamanda daha 
fazla yansıyacağı değerlendirilmektedir. Ukrayna ile 
ülkemiz arasında  Gümrük Birliği'nden sonra en uzun 
müzakere edilen anlaşma statüsünü taşıyan Serbest 
Ticaret Anlaşması’nın yakın zamanda imzalanacağı 
haberinin, firmalarımızın Ukrayna pazarında rekabet 
gücünü artırıcı nitelikte olduğu değerlendirilmektedir. 
2016 yılından beri Ukrayna ile AB arasında var olan 
geniş kapsamlı ve derin Serbest Ticaret Anlaşması 
sebebiyle firmalarımızın Ukrayna pazarındaki 
rekabet gücü azalmakta, ticaret sapması gibi 
sorunların yanında, özellikle Polonya lehine bir pazar 
kaybı yaşanmaktadır. Diğer taraftan, bahse konu 
görüşmede imzalanan “Hükümetler Arası Ticari ve 
Ekonomik İşbirliği Komisyonu, 12. Dönem Toplantısı 
Protokolü”, ticaret, yatırım, enerji, altyapı ve gümrük 
politikası alanlarında iki ülke arasında işbirliğini 
arttırıcı nitelikte olup 10 milyar dolarlık dış ticaret 
hedefimize ulaşmada katkıda bulunacaktır.

(Kaynak: T.C. Odesa Ticaret Ataşeliği)
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Ukrayna’da Tarım Arazilerinin Devletten 
Belediye Mülkiyetine Devri 

“Tarım Arazilerinin Satışına İlişkin Bazı Yasama 
Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa” 
Ukrayna Parlamentosu “Verhovna Rada” tarafından 
31 Mart'ta kabul edilmiştir. Söz konusu Yasa’yla, 
tarım arazilerinin satışına ilişkin moratoryum 1 
Temmuz 2021'den itibaren kaldırılmaktadır. Diğer 
yandan, reformların hayata geçirilebilmesi adına 
tarım arazilerinin devletten belediye mülkiyetine 
devrine ilişkin bir Kararname de imzalanarak 
yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu değişiklik, Ukrayna'da tarım sektöründe 
faaliyet göstermek isteyen firmalarımız açısından 
önem arz etmekte olup yabancıların tarım arazisi 
edinimi referanduma bağlanmıştır.

(Kaynak: T.C. Odesa Ticaret Ataşeliği)

AB-Ukrayna Zirvesi

22. AB-Ukrayna Zirvesi, 6 Ekim 2020’de Brüksel'de 
düzenlenmiştir. Söz konusu Zirve kapsamında, 
Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky tarafından “AB ile 
Ortaklık Anlaşması”nın revize versiyonu sunulmuştur.

Zelensky tarafından sektörel entegrasyonun 

derinleştirilmesinin görüşüldüğü dile getirilerek, 
görüşmede AB Dijital Tek Pazarı’na entegrasyon, 
Ukrayna ve Avrupa Birliği enerji piyasalarının 
entegrasyonu, Avrupa Yeşil Rotası’nın 
uygulanmasında işbirliği konularına odaklanıldığı 
açıklanmıştır. Ukrayna tarafından "endüstriyel 
vizesiz rejim" konusunda bir anlaşmaya varılmasına 
ilişkin görüş AB tarafına sunulmuştur. 

Ukrayna'nın “endüstriyel ürünlerin uygunluk 
değerlendirmesi ve kabulü”ne ilişkin bir anlaşma 
imzalamaya hazır olup olmadığını değerlendirmek için, 
AB tarafından çalışmalara başlandığı belirtilmektedir. 
Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ise, AB'nin 
bilişim ve yeşil enerji alanında Ukrayna ile işbirliğini 
derinleştirme niyetinde olduğunu vurgulamıştır. 22. 
AB-Ukrayna Zirvesi sırasında Ukrayna ve Avrupa 
Birliği temsilcileri yaklaşık 400 milyon avro değerinde 
6 finansal anlaşma imzalamışlardır. 

AB ile Ukrayna arasındaki Ortaklık Anlaşması'nın 
ve revize önerilerinin, Türkiye ile Ukrayna arasında 
halen müzakereleri devam eden Serbest Ticaret 
Anlaşması kapsamında değerlendirilebileceği 
düşünülmektedir.

(Kaynak: T.C. Odesa Ticaret Ataşeliği)
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Ukrayna'nın Otomobil İthalatındaki Artış

Ukrayna Motorlu Araç İmalatçıları Derneği'ne 
(Ukrautoprom) göre, Ukraynalılar yurtdışından Eylül 
2020'de bir önceki yıla göre yüzde 56 oranında 
artışla 35,9 bin kullanılmış otomobil ithal etmişlerdir. 
Eylül ayında Ukrayna’nın yurt dışından ithal edilen 
kullanılmış otomobillerin payı Ukrayna'da tescil 
edilen tüm otomobillerin % 82'sini oluşturmuştur. 

Raporlama döneminde yurt dışından ithal edilen 
kullanılmış otomobiller arasında en popüler marka 
Volkswagen olmuştur. Eylül ayında bu markanın 
yaklaşık 6.1 bin kullanılmış arabası tescil edilmiştir. 
İkinci sırada, Eylül 2020'de 3,3 bin kullanılmış araba 
kaydı ile Ford yer almaktadır. İthalat hacmi 3,1 bin 
adet olan Renault markası üçüncü sırada yer alırken, 
onu Skoda (3 bin tescil) ve Opel (2,1 bin tescil) 
takip etmektedir. Ukrayna’da 2020 yılı Ocak-Eylül 
döneminde toplam 242,3 bin kullanılmış otomobil 
ithal edilerek 2019 yılının ayni dönemine göre dört 
kat fazla artış göstermiştir.

Özellikle, son dönemde Ataşeliğimiz tarafından 
ülkemizdeki Sanayi ve Ticaret Odaları ile 
gerçekleştirilen çevrimiçi toplantılarda Ukrayna 
otomotiv sektörü firmalarımız tarafından öne 

çıkmaktadır. Bu anlamda, Ukrayna'nın bahse konu 
sektöre ilişkin ithalat artışının yan sanayimiz ve bu 
anlamdaki ihracatımız açısından önemli bir fırsat 
oluşturabileceği değerlendirilmektedir.

(Kaynak: T.C. Odesa Ticaret Ataşeliği)

Ukrayna-Polonya Ekonomik Formu

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky ve 
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Odesa'da 
düzenlenen Ukrayna-Polonya Ekonomik Forumu'na 
katılmıştır. Toplantıda, Ukrayna ve Polonya 
arasındaki ticareti artırmak için Ukrayna Deniz 
Limanları Otoritesi ile Gdansk Limanı Otoritesi 
arasında Gdansk ve Odesa limanlarına ilişkin 
işbirliğini konu alan bir mutabakat zaptı imzalanacağı 
duyurulmuştur. Bu yolla, Gdansk-Karadeniz ulaşım 
koridorunun ortaklaşa geliştireceği belirtilmektedir. 

Bahse konu bağlantının Batı Avrupa, İskandinavya, 
Türkiye ve Doğu Asya'dan mal taşıma potansiyeline 
sahip uluslararası taşımacılık ağının temel bir unsuru 
olabileceği değerlendirilmekte olup ülkemiz ihracatına 
da olumlu bir ivme kazandıracağı düşünülmektedir.

(Kaynak: T.C. Odesa Ticaret Ataşeliği)
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IMF’nin Ukrayna Ekonomisine Yönelik 
Tahminleri

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Ukrayna 
ekonomisine ilişkin tahminleri, Ekim 2020 Dünya 
Ekonomik Görünümü Raporu kapsamında 
yukarı yönlü revize edilmiştir. IMF’nin Haziran ayı 
tahminlerinde, Ukrayna ekonomisinin 2020 yılında 
%8,2 oranında küçüleceği öngörülmüştü. Fon’un 
Ekim 2020 Dünya Ekonomik Görünümü Raporu’nda 
ise, Ukrayna'nın 2020 GSYİH daralması %7,2 olarak 
revize edilmiştir. 

Rapor’da aynı zamanda, Ukrayna ekonomisinin 
2021'de istikrar kazanacağı ve reel GSYİH 
büyümesinin %3'e ulaşacağı tahmin edilmektedir. 
Ukrayna ekonomisinde COVID-19 sonrası toparlanma 
devam etmektedir. Bu durumun ikili ticaretimize 
olumlu yansıyacağı değerlendirilmektedir.

(Kaynak: T.C. Odesa Ticaret Ataşeliği)

Slovenya Hükümetinden Havayolu 
Taşımacılığına Destek

Slovenya Hükümeti hava bağlantılarının yeniden 
başlatılmasını teşvik etmek için 5 milyon Euro 
değerinde bir açık çağrı yayınladı ve taşıyıcıların 
ülkeye uçuş hizmetleri sağlamak için katlandıkları 
maliyetlerin finansmanına destek olunacağını 
açıkladı. Başvuru için uygun olanların, en az bir 
Sloven havalimanına düzenli seferler yapan veya 

yapacak olan taşıyıcılar olduğu açıklandı. Bu 
kapsamda fonların alıcılarının belirlenen şartlara 
uygun olarak belli dönemler itibariyle belli sayıda 
uçuş gerçekleştirmeleri bekleniyor. Hükümet, 
Slovenya'nın Avrupa ve üçüncü ülkelerle hava 
bağlantılarını artırmak ve koronavirüs pandemisinin 
etkisi nedeniyle Slovenya'ya uçmayı durduran 
taşıyıcılar tarafından mevcut düzenli uluslararası 
uçuşları sürdürmeyi ve yeni düzenli hizmetler 
oluşturmayı desteklemeyi hedefliyor. Çağrının birinci 
veya ikinci aşamasında başvuran havayollarının, 
gelecek yılın yaz sezonunda - 28 Mart - 30 Ekim 
2021 tarihleri arasında - en az iki ay boyunca 
haftada en az iki kez bir Sloven havalimanına uçuş 
gerçekleştirmesi gerekecektir. Çağrının üçüncü 
aşamasında başvuranların 31 Ekim - 31 Aralık 2021 
tarihleri arasında haftada iki kez hizmet vermeleri 
gerekecektir. İlk etap için 1,5 milyon Avro, ikinci 
aşama için 2,3 milyon Euro ve üçüncü aşama için 
1,2 milyon Euro ayrıldı. İlk aşama için son başvuru 
tarihi bu yıl 9 Kasım, ikinci aşama için 10 Haziran 
2021 ve üçüncü aşama için 11 Ekim 2021'dir. Söz 
konusu şartları karşılayan havayolu taşıyıcılarımızın 
bu fonlara başvurması mümkündür.

(Kaynak: T.C. Lübliyana Ticaret Müşavirliği)
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Slovakya Kamu İhalesi: Tramvay Hattı İnşası

2016 yılında Eski Köprü üzerinden Tuna Nehri’ni 
geçerek Petržalka’ya (Bratislava) doğru ilerlemeye 
başlayan tramvay hattını, ilçenin derinliklerine doğru 
genişletme planı daha somut hale geliyor. Bratislava 
Belediye Meclisi tramvay hattının uzatılması (inşası) 
için bir kamu ihalesi duyurdu. Tahmini bedeli KDV 
hariç yaklaşık 90,6 milyon Avro olan ihalenin 
son başvuru tarihi 30 Kasım 2020 olup, inşaatın 
27 ay sürmesi bekleniyor. Proje için AB fonları 
kullanılacağından tramvayların en geç Aralık 2023'e 
kadar faaliyete geçmesi bekleniyor. 

Slovakya Kamu İhale Ofisi:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/
detail/oznamenia/426742

AB Elektronik İhale Sistemi:
 https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:495174-
2020:TEXT:EN:HTML&src=0  

(Kaynak: T.C. Bratislava Ticaret 
Müşavirliği)

Slovakya Kamu İhale 
Ofisi Elektrikli Tren 

Seti Kamu Alım 
İhalesi Açtı

Slovak ulusal 
d e m i r y o l u 
operatörü ZSSK, 
169,5 milyon 
Avroya 20 adet yeni 
elektrikli tren seti satın 
almak istiyor. Şirket, 
doğu Slovakya'da bölgesel 
taşımacılıkta hizmet verirken 
önce dokuz ünite ve ardından on bir 
ünite daha satın almayı planlıyor. Kamu İhale 
Ofisi tarafından duyurulan ihale bilgilerine göre, ZSSK 

satın alımda AB fonlarını da kullanmayı planlıyor. 
19 Ekim 2020 tarihinde açılan ihalede teklif vermek 
için son tarih 18 Aralık 2020 olup, teklifin 30 Haziran 
2021 tarihine kadar geçerli olması gerekmektedir. 
Projenin Avrupa kaynaklarından finanse edilebilmesi 
için 2023 yılı sonuna kadar uygulamaya konulması 
gerekmektedir. Tahmini teslim süresi ise 32 aydır.

İhale bilgileri linki:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/
detail/424383

(Kaynak: T.C. Bratislava Ticaret Müşavirliği)

Slovakya Ulusal Sağlık Hizmetleri Bilgi Merkezi, 
Bilgi Teknolojileri (IT) Ekipmanları Satın Almak 
İçin Dinamik Bir Satın Alma Sistemi Kurmaya 

Hazırlanıyor

Ulusal Sağlık Hizmetleri Bilgi Merkezi, bilgi 
teknolojileri (IT) ekipmanları satın almak için 

dinamik bir satın alma sistemi kurmak 
istiyor. Sistem, yazılım paketleri 

ve bilgi sistemleri, sunucular, 
bilgisayar sistemleri, 

bilgisayar ekipmanı 
ve sarf malzemeleri, 

ofis ve bilgi işlem 
makineleri sipariş 
etmek için 
k u l l a n ı l a c a k t ı r . 
Kamu Alımları 
D e r g i s i ' n d e 

yayımlanan bilgiye 
göre, satın alımların 

tahmini değeri KDV 
hariç yaklaşık 10 milyon 

Avro'dur. Sözleşmenin tam 
kapsamı ve diğer ek bilgiler 

bireysel görüşmelerde belirlenecektir. 
Konuyla ilgili dinamik satın alma sisteminin 

23 Kasım 2020 tarihinde başlaması ve üç yıl 

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/426742
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/426742
 https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:495174-2020:TEXT:EN:HTML&src=0  
 https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:495174-2020:TEXT:EN:HTML&src=0  
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/424383
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/424383
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sürmesi beklenmektedir. Sistem açıldığında tekrar 
bilgilendirme yapılacak olup detaylara Kamu İhale 
Ofisi’nin web sayfasından ulaşılabilecektir. https://
www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek-4dd.html

(Kaynak: T.C. Bratislava Ticaret Müşavirliği)

Macaristan Konut İnşaatındaki KDV İndirimi

Macaristan Başbakanı, 2022'nin sonuna kadar 
konut inşaatındaki KDV'nin tekrar %5 olacağını 
duyurmuştur. Vergi indirimleri ve ekonomiyi 
canlandırmaya yönelik tedbirler kapsamında alınan 
%5 KDV uygulaması kararının 2021 yılı başında 
yürürlüğe girmesi beklenmektedir. 

Macar Hükümeti, 2015 yılında 150 m2'ye kadar 
olan sıfır dairelerin ve 300 m2'den fazla olmayan 
yeni konutların satışında KDV’yi %27’den %5’e 
düşürmüştü. Gerek inşaat sektörünü canlandırmak 
gerekse yeni ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarına 
yardım etmek amacıyla başlatılan uygulama 31 
Aralık 2019 tarihinde sona ermişti. Ancak özellikle 
pandemi sonrası sektörün canlanması amacıyla 
Hükümet’in %5 uygulamasını yeniden başlatmaya 
karar verdiği görülmektedir.

Düşük KDV uygulamasının Macaristan inşaat 
sektörünü canlandırması, bu süreçte giderek daha 
fazla yeni konut projesi başlatılması beklenmektedir.

(Kaynak: T.C. Budapeşte Ticaret Müşavirliği)

Batı Balkanlar Avrupalı Şirketler İçin Hedef 
Yatırım Merkezi

AB Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri 
Olivér Várhelyi, Batı Balkanlar için hazırlanan 
“Ekonomi ve Yatırım Planı”nın, Bölge’yi Avrupalı 
şirketler için bir yatırım merkezi yapacağını ve 
AB pazarlarına olan mesafeyi azaltmak isteyen 
yatırımcılar için cazip hale getireceğini belirtmiştir. 

Várhelyi, Avrupa Komisyonu yeni “Ekonomik 
ve Yatırım Planı”nın, yalnızca Bölge’nin uzun 
vadeli sosyo-ekonomik toparlanmasını ve AB'ne 
yakınlaşmasını desteklemeyeceğini, aynı zamanda, 
Bölge içi işbirliğini ve ticareti artırarak, Bölge’nin 
kullanılmayan ekonomik potansiyelini ortaya 
çıkaracağını özellikle vurgulamıştır.

Söz konusu Plan, uzun vadeli büyüme ve istihdam 
yaratmak için ulaşım, enerji, yeşil ve dijital dönüşüm 
alanlarında 9 milyar avroya kadar fon sağlamayı 

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek-4dd.html 
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek-4dd.html 
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öngörmekte, ayrıca 20 milyar avroya varan yeni 
Batı Balkanlar Garanti Fonu ile bölgenin yatırım 
kapasitesini artırmayı hedeflemektedir. Plan aynı 
zamanda, Batı Balkanlar için “Yeşil Gündem”i de 
ele alarak, karbondan arındırma, kömürün aşamalı 
kaldırılarak temiz ve yenilenebilir enerji kullanımı, 
dijital dönüşüm gibi alanları da teşvik edici paketler 
içermektedir. Uluslararası Finans Kuruluşları’nın 
da bu iddialı Planı desteklemeye hazır olduğu 
belirtilmektedir.

AB Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri 
Olivér Várhelyi, Batı Balkanların geleceğinin Avrupa 
Birliği'nde olduğunu belirterek, bahse konu “Ekonomi 
ve Yatırım Planı”nın reformlarla birlikte yürüyeceğini, 
özellikle hukukun üstünlüğünün Topluluk açısından 
genişleme sürecinin merkezinde yer aldığını 
vurgulamıştır. Várhelyi ayrıca, üç hedef çerçevesinde 
çalışmalarını yürüttüklerini ve bunların, genişleme 
sürecini canlandırmak, Arnavutluk ve Kuzey 
Makedonya ile katılım müzakerelerini başlatmak, 
Bölge ve AB ile ekonomik yakınlaşmayı hızlandırmak 
olduğunu ifade etmiştir.

(Kaynak: T.C. Podgoritsa Ticaret Müşavirliği)

Sırbistan Ekonomisi 2020 Yılında %3 Oranında 
Küçülecek

Dünya Bankası (WB) tarafından yayımlanan, 
“Sonbahar 2020 Düzenli Ekonomik Raporu”na göre, 
Sırbistan ekonomisinin 2020 yılında %3 oranında 
küçülmesi beklenmektedir (bir önceki tahmin %3,5 
daralacağı yönündeydi). Söz konusu Rapor’da, 
yaşanan ekonomik daralmaya rağmen, devlet 
tarafından sağlanan mali teşvikler sayesinde işsizlik 
oranının 2020 yılının 2. çeyreğinde %7,3 olarak 
tarihin en düşük seviyesinde gerçekleştiği de ifade 
edilmektedir.

Ancak, WB raporunda işletmelerin COVID-19 salgının 
üstesinden gelmeleri amacıyla Hükümet tarafından 
sağlanan teşviklerin GSYİH’nin %13’üne tekabül 
ettiği ve bunun bir bedeli olarak %7,6 oranında bütçe 
açığı verildiğinin de altı çizilmektedir. İyileşmenin 
ise 2021 yılında başlamasının ve ekonominin eski 
seyrine orta vadede döneceğinin tahmin edildiği 
Rapor’da, Sırbistan ekonomisinin 2021 yılında %2,9 
oranında büyüyeceği de öngörülmektedir. 

Dünya Bankası ayrıca, Batı Balkanlar'ın 2020 yılı 
ekonomik daralmasına ilişkin tahminini %-6,5'ten, 
%-4,8'e revize etmiştir. Banka’nın son tahminine 
göre, Bölge’de en büyük durgunluğu yaşayacak ülke 
Karadağ (%-12,4) olacaktır.

(Kaynak: T.C. Belgrad Ticaret Müşavirliği)

Sırbistan’da Yeni Hükümet Güven Oyu Aldı

Sırbistan’da 21 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen 
genel seçimler, yerel seçimler ve Vojvodina Özerk 
Bölgesi seçimleri, Cumhurbaşkanı Aleksandar 
Vuçiç'in liderliğini yaptığı iktidardaki Sırbistan İlerleme 
Partisi’nin (SNS) açık ara farkla birinci parti olarak 
çıkması ile sonuçlanmış ve seçimin ardından kurulan 
yeni Hükümet 25 Ekim 2020 tarihinde açıklanmıştır. 
Ana Brnabic Başbakanlığında 21 Bakanlık ve 
portföyü olmayan ilave iki Bakanlığın bulunduğu yeni 
Hükümet, Sırbistan Ulusal Meclisi’nde 227 lehte ve 
beş aleyhte oy alarak 30 Ekim tarihinde onaylamıştır.
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Başbakan Brnabic, yeni Hükümet’in altı önceliğe 
sahip olduğunu açıklamıştır. Söz konusu öncellikler; 
koronavirüse karşı mücadele ve sağlık sisteminin 
güçlendirilmesi, Sırp halkının Kosova'daki ana 
çıkarlarının korunması, organize suç ve mafya ile 
mücadele, Sırbistan'ın bağımsızlığının korunması, 
Sırbistan'ın Avrupa Birliği’ne katılabilmesi için 
gerekli reformların hızlandırılması ve ekonominin 
güçlendirilmesi olarak sıralanmaktadır.

(Kaynak: T.C. Belgrad Ticaret Müşavirliği)

Sırbistan Parlamentosuna Yeni Başkan

Sırbistan'da 21 Haziran'da yapılan genel seçimin 
ardından yeni meclis üyeleriyle 22 Ekim 2020 
tarihinde gerçekleştirilen genel kurulda, ulusal 
meclisin yeni dönemdeki başkanlığı için tek aday 
olan Sırbistan Sosyalist Partisi (SPS) Genel Başkanı 
İvica Daçiç, yapılan açık oylama ile yeni Meclis 
Başkanı seçilmiştir.

Sırbistan'da 2014'ten beri Dışişleri Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı olarak görev yapan Dacic, 

250 sandalyeli Ulusal Meclisteki 225 milletvekilinin 
desteğini almıştır. Daçiç, Dışişleri Bakanı görevini 
ise, yeni Hükümet ve Dışişleri Bakanı atanana kadar 
geçici Hükümetin Başbakanı ve yeni Hükümeti 
kurmakla görevlendirilen Ana Brnabiç'e devretmiştir. 
Rus ekolünden gelen bir siyasetçi olan Dacic, 
daha önceki hükümetlerde İçişleri Bakanlığı ve 
Başbakanlık görevlerinde de bulunmuştur.

(Kaynak: T.C. Belgrad Ticaret Müşavirliği)

Kırgızistan Ekonomik Af İlan Etti

Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti basın açıklamalarına 
göre, Cumhurbaşkanı vekili Sadır Caparov, 21 Ekim 
2020 tarihinde 30 günlük ekonomik af ilan etmiştir.

30 günlük ekonomik affın amacı şunlardır:

Devlet bütçesinin doldurulması, 
Ek gelirlerin elde edilmesi ve ülkeden yasa dışı 
çıkarılan sermayenin geri kazandırılması,
Off-shore (kıyı bankacılığı) hesaplardaki paraların 
iade edilmesi,
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Kayıt dışı ekonomideki kaynakların tamamının 
yasallaştırılması,
İş çevrelerindeki herkese eşit şartların oluşturulması,
Makro ekonomi bakımından olumlu sonuçlara 
erişilmesi,
Ülke ekonomisinin ihtiyacı olan paranın hızlıca 
bulunulması,
Devlet dış borcunun ödenmesi.

Anılan amaçlara erişmek için son 30 yılda ülkenin 
en kazançlı sektörleri olan: Enerji, gümrük, vergi, yer 
altı kaynakları, ilaç ve lisanslama (ruhsatlandırma) 
vb. alanlarda:

Kendi yolsuzluk şemalarını çizip halkın ekmeğini 
çalan rüşvetçilere,
Çeşitli şirketlerin paylarını sahiplenmiş eski yüksek 
devlet memurlarına,
Büyük şirketlerin hisselerini baskı yoluyla yasa dışı 
özelleştirmiş olanlara,
Vergi kaçıran vatandaşlara,
Gelirini az göstermekte olan iş adamlarına,
Yasaları bozmakta olan yüksek devlet memurlarına,
Bakanlıklar ile kurumların başkanlarına,
Gümrükçü ve maliyecilere,

30 günlük süre verilecektir.

Başbakan, devlet bütçesinden yasa dışı olarak alınan 
her kuruşun gönüllü olarak iade edilmesini, kayıt 
altına alınmayan gizli mülk ve sermayeler hakkında 
açık bilgi verilmesini, ayrıca bunun bir defaya mahsus 
bir olay olduğunu, aftan yararlanmayanların ise 
kaçak mal ve sermayenin tespit edilmesinden sonra 
kanun çerçevesinde sorumlu tutulacağını belirtmiştir. 

Başbakan ayrıca, beyan edilen mülk ve gelirler her 
türlü cezadan muaf edileceği ve gizlilik esasında 
işlem yapılacağını, bu bağlamda en kısa sürede 
söz konusu ekonomik affın,  menkul ve gayrimenkul 
mülklerin ve mali kaynağın legalize edilmesine yönelik 
mevzuat temeli oluşturulacağını vurgulamıştır.

Bahse konu affın Kırgızistan'da faaliyet gösteren 
tüm yabancı firmalar için de uygulanacağı 
öngörülmektedir.

(Kaynak: T.C. Bişkek Ticaret Müşavirliği)
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Irak’ta Bazı Ürünler İçin Sona Erdirilen İthalat 
Yasağı ve Ek Vergiler

27.08.2020 tarihinden itibaren Kuzey Irak Bölgesel 
Yönetimi (KIBY) üzerinden Irak’a ithalatı yasak 
olan domateste ithalat yasağı ile sezonluk ek vergi 
uygulaması kaldırılmıştır. Anılan ürünün ithalatında 
normal vergi dışında bir yükümlülük kalmamıştır.

Aşağıda yer alan ürünlerle ilgili olarak da uygulamada 
olan ek vergi tedbirleri sonlandırılmıştır.

Ek Vergisi Sonlandırılan Ürünler

GTİP Madde Adı
28070010 (H2SO4)
61019000 Suya Dayanıklı Mont
64033000 Koruyucu Ayakkabı
65061030 Askeri Kask
73051100 Demir Borular
74081100 Kaplamalı Bakır Tel ve Elektrik Kablosu, kalınlığı 6 mm den fazla olan
74130000 Sargı Şeklinde Bakır Tel / kaplanmamış, tüm kalınlıklar
76042100 Alüminyüm Alaşımlı Parçalar ve Tüller
76051100 Sargı Şeklinde Alüminyüm Tel / tüm kalınlıklar
76051900 Kaplamalı Alüminyüm Tel ve Elektrik Kablosu/ tüm kalınlıklar
84183000 Derin Dondurucu (8.9.11.12.13.14) ayaklı
85441100 Her Çeşit Bobin için Bakır Tel
85447000 Elektrik Kablosu

(Kaynak: Erbil Gümrük Ataşeliği)

Türkiye-Fas STA Tâdil Anlaşması’nın Fas'taki 
Onay Süreci

“Türkiye-Fas Serbest Ticaret Anlaşması’nı Tâdil Eden 
Anlaşma”nın onaylanmasına ilişkin yasa tasarısı, 14 
Ekim 2020 tarihinde Fas Kralı başkanlığında toplanan 
Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilmiş olup, Fas 
Parlamentosu’na sevk edilmiştir. Söz konusu Yasa, 
Parlamento’da da kabul edildikten sonra Kral'ın 
onaylamasıyla Resmi Gazete'de yayımlanacak 
ve Fas açısından iç onay prosedürü tamamlanmış 
olacaktır. 

(Kaynak: T.C. Rabat Ticaret Müşavirliği)

GAC Devlet Başkanı Ekonomik Toparlanma ve 
Büyüme Programını Açıklamıştır

Güney Afrika Cumhuriyeti (GAC) Devlet Başkanı 
Cyril Ramaphosa, bir süredir özel sektör, sendikalar 
ve diğer sosyal paydaşlarla Ulusal Ekonomik 
Kalkınma ve İşgücü Konseyi (NEDLAC) bünyesinde 
nihai hali verilmeye çalışılan “Ekonomik Toparlanma 
ve Büyüme Programı”nı 15 Ekim 2020 tarihinde 
açıklamıştır. 

Program, COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında 
alınan sıkı tedbirlerin ardından ekonominin 
normalleştirilmesi sürecinde, ülkenin yüksek işsizlik, 
düşük büyüme performansı, yoksulluk ve gelir 
dağılımı eşitsizliği, düşük enerji arzı kapasitesi 
ve verimsiz kamu iktisadi teşebbüsleri gibi salgın 
öncesinde mevcut yapısal sorunlarına da çözüm 
getirecek bir ekonomik plan olarak öngörülmüştür.

GAC Devlet Başkanı tarafından yapılan açıklamaya 
göre söz konusu Plan’ın temel amaçları:

Özellikle güçlü bir altyapı yatırımları hamlesi ve 
toplu işe alım programları yoluyla yeni istihdam 
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imkanlarının yaratılması,
Başta küçük ölçekli işletmelerin geliştirilmesi ve 
yerelleşme hedefleri gözetilerek ülkenin yeniden 
sanayileştirilmesi, 
Yatırımların ve büyümenin önünü açacak ekonomik 
reformların hızlandırılması,
Adi suç ve yolsuzlukla mücadele edilmesi, 
Devlet kurumlarının yeterlilik ve yetkinliğinin 
artırılmasıdır.

(Kaynak: Pretorya Ticaret Müşavirliği)

Nijerya’nın Süt İthalatına İlişkin Yasaklama 
Planları

Nijerya Tarım ve Kırsal Kalkınma 
Bakanı Sabo Nanono, 14 Ekim 
2020 tarihinde Dünya Gıda 
Günü töreninde yaptığı 
açıklamada, ülkeye süt 
ithalatının 2022 yılına 
kadar yasaklanmasına 
ilişkin planları olduğunu 
söylemiştir. Bakan, ülkede 
yaklaşık 87 milyar dolar (33 
trilyon Nijerya nairası- NGN)) 
varlığa sahip bir hayvancılık 
sektörünün olduğunu, 
önümüzdeki 2 yıl boyunca süt 
ithalatının yasaklanmasının gerekliliğini 
vurgulamıştır.  Bakan’a göre Nijerya, halkın ihtiyacını 
karşılayacak süt üretim kapasitesine sahiptir. Bakan, 
ülkede 25 milyon süt ineğinin olduğunu ve süt 
tüketiminin günlük 5 milyon litre olduğunu söylemiştir. 
Nanono, Hükümet’in sağlam bir gıda üretim sistemi 
aracılığıyla açlığı ve yoksulluğu ortadan kaldırmak 
için çaba gösterdiğini belirtmiştir. Bakan, gıda 
alanında gerçekleştirilen uygulamalara örnek olarak 
da, Nijerya’nın gıda üretimini artırmak için ithalatı 
kısarak pirinç üretimini artırdığını ve böylece ülkeyi 
Afrika'daki en büyük pirinç üreticisi konumuna 
getirdiğini hatırlatmıştır.

Nijerya Merkez Bankası Başkanı Godwin Emefiele, 
Bakan’ın açıklamasından önce süt ithalatının 2019 
yılında ülkeye 1,2 ilâ 1,5 milyar dolar arasında 
bir maliyeti olduğunu belirtmiş ve süt ve diğer süt 
ürünlerine yönelik bir ithalat yasağının, yerel üretimi 
artırmak ve ülkenin çiftliklerine yaptığı yatırımları 
artırmak için etkili olacağını bildirmiştir. 

(Kaynak: T.C. Abuja Ticaret Müşavirliği)

Sudan'ın Terör Listesinden Çıkartılması

Sudan, ABD Başkanı Donald Trump'ın onayı ile 
23.10.2020 tarihinde "Teröre Destek Veren Devletler 
Listesi"nden çıkartılmıştır. Kararın kısa süre 

içinde ABD Kongresince de onaylanması 
beklenmektedir. Söz konusu listeden 

çıkarılmasının, Sudan’a önemli 
ekonomik ve ticari imkanlar 

sunması beklenmektedir. 

(Kaynak: Hartum Ticaret 
Müşavirliği)

Avustralya Federal 
Hükümeti 2020-21 Bütçe 

Teklifini Yayımladı

Avustralya Federal Hükümeti 
tarafından, devam etmekte olan COVID-19 

salgınına karşı ekonomide iş ve istihdam yaratılması, 
ekonomik büyümenin teşvik edilmesi tedbirlerini de 
içeren 2020-21 mali yılı (1 Temmuz 2020-30 Haziran 
2021) bütçe teklifi açıklanmıştır.

2020-21 mali yılı bütçesi, salgın nedeniyle resesyona 
giren ekonominin yeniden inşası ve istihdam 
yaratılması temel hedefi üzerine inşa edilmektedir. 
Hükümet tarafından, istihdamı ve üretkenliği 
artıracak özel sektör öncülüğündeki bir toparlanmayı 
sağlamak için, talebi ve güveni desteklemeye yönelik 
bir maliye politikasının devam edeceği, ekonomide 
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sağlanacak düzelmenin devamı ile bütçenin de 
güçleneceği vurgulanmıştır. 

Bütçe tahminlerine göre Avustralya ekonomisinin 
2020 yılında %3,75 küçülmesi, 2021 yılında ise 
%4,25 büyümesi beklenilmektedir. İşsizliğin ise 
2020 yılı sonunda %8’e yükseleceği, 
2021 yılında ise %6,5’e gerileyeceği 
tahmin edilmektedir. 

Salgın sürecinde 
uygulamaya konulan; 
çalışanların işlerinde 
kalmaya devam etmesi, 
iş arayanlara sağlanan 
desteğin artırılması, i ş l e t m e l e r e 
destek sağlanması ve uygun koşullarda kredi 
imkanları getirilmesi, devletten yardım alanlara 
ilave gelir sağlanması temelindeki teşviklerin yanı 
sıra, Avustralya Federal Hükümeti 2020-21 bütçesi 
ile “JobMaker Plan” adı verilen, ekonomide iş ve 
istihdam yaratılmasına yönelik yeni bir teşvik paketini 
de uygulamaya geçirmeye hazırlanmaktadır. 2023-
24 mali yılına kadar 74 milyar Avustralya doları 
(AUD) bütçe ayrılması planlanan “JobMaker Plan” 
ile 860.000'den fazla kişiye istihdam sağlayan  imalat 
sektörünün güçlendirilmesi öngörülmekte olup, 
bu amaçla 1,5 milyar AUD kaynak ayrılmaktadır. 
(Modern Manufacturing Strategy: https://www.
industry.gov.au/news media/manufacturing-a-new-
future-foraustralia)

Avustralya Federal Hükümeti, 2020-21 bütçesinde 
altyapı yatırımları için ilave 14 milyar AUD ayırdığını 
da açıklamıştır. Halihazırda yürütülen projeler ve 
planlar (https://investment.infrastructure.gov.au/) 
adresinde yer almaktadır.
 
Hükümet tarafından ayrıca, tarımsal ihracat 
düzenlemesindeki bürokrasiyi azaltmak için 328 
milyon AUD yatırım yapılacak olup, bu yatırımla 
tarımsal ihracatçılara yönelik dijital hizmetlerin 

modernize edilmesi ve deniz ürünleri, et, canlı hayvan 
ve bitki ihracatçıları için makul, teknolojiye dayalı 
düzenlemelerin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. 
Hükümet, tarım vergisi mevzuatını bütünleştirmek ve 
modernize etmek için ayrıca 7,2 milyon AUD ilave 

yatırım öngörmektedir.
  

Ayrıca, Avustralya Federal 
Hükümeti “Global Business and 

Talent Attraction Taskforce” 
adını verdiği bir 
yapılanmaya gitmiş olup, 
bu oluşumla uluslararası 

işletmelerin ve dikkate 
değer buldukları yetenekli 

kişilerin Avustralya’ya 
getirilmesi hedeflenmektedir. 

(Avustralya Federal Hükümeti 2020-21 Bütçe 
Teklifi detayları için: https://treasury.gov.au/ )

(Kaynak: T.C. Sidney Ticaret Ataşeliği)

Avustralya’da Eylül Ayında İşsizlik Yükseldi

Avustralya’nın mevsimsellikten arındırılmış işsizlik 
oranı, 2020 yılı Eylül ayında geçen yılın aynı ayına 
göre 1,7 puan artarak %6,9'a yükselirken, iş gücüne 
katılım oranı %64,8 seviyesine gerilemiştir. Genç işsiz 
sayısı ise aylık 0,4 puanlık artışla %14,5’e ulaşırken, 
geçen yılın aynı dönemine göre genç işsizlerde artış 
2,7 puan olmuştur. Bu bağlamda, toplam istihdam 
sayısı 12.571.900’a, istihdamın toplam nüfusa oranı 
ise %60,3’e gerilemiştir.

Avustralya'da işsizlik rakamları, COVID-19 salgını 
sürecinde %6,9 seviyesine yükselmiş olmakla birlikte, 
alınan ekonomik tedbirlerin işsizliği beklentilerin 
altında tutmayı başardığını göstermektedir. 

(Kaynak: T.C. Melburn Ticaret Ataşeliği)

https://www.industry.gov.au/news media/manufacturing-a-new-future-fo
https://www.industry.gov.au/news media/manufacturing-a-new-future-fo
https://www.industry.gov.au/news media/manufacturing-a-new-future-fo
https://investment.infrastructure.gov.au/
https://treasury.gov.au/ 
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Avustralya'da Konut İnşaatı 2. Çeyrekte Düştü

Avustralya İstatistik Bürosu’nun açıklamalarına 
göre; Avustralya'da mevsimsellikten arındırılmış 
yeni başlanan toplam konut sayısı, 2020 yılı ikinci 
çeyreğinde %5,6 oranında düşüş gösterdi. Yapılan 
inşaatların toplam değeri ise 2020 yılı ikinci 
çeyreğinde %3,8 oranında gerilemiş oldu. 

Bu sonuçlar, Avustralya ekonomisinin en büyük itici 
güçlerinden biri olan konut inşaatında COVID-19 
salgının etkisinin devam ettiğini göstermektedir. 
Konut inşaatındaki durgunluğun, ülkeye yönelik, 
başta mermer olmak üzere, inşaat malzemeleri 
ihracatı için olumsuzluk yarattığı düşünülmektedir.

(Kaynak: T.C. Melburn Ticaret Ataşeliği)

Avustralya-Çin Geriliminin Avustralya Pamuk 
Endüstrisine Etkileri

Avustralya basınında, Çin makamları tarafından 
tahsis edilen gümrük vergisiz kotalar dahilinde ithal 
edilmekte olan Avustralya pamuğuna, yeni sezonda 
kota tahsisi yapılmayacağı ve %40 gümrük vergisine 
tabi tutulabileceği yönünde haberler çıkmaktadır.

Konu ile ilgili olarak “Cotton Australia” ve “Cotton 
Shippers Association” kuruluşları tarafından 
yapılan açıklamada: “Çin Ulusal Kalkınma Reform 
Komisyonu”nun son zamanlarda Çin’de yerleşik iplik 
fabrikalarını Avustralya pamuğunu kullanmaktan 
caydırdığının netleştiği belirtilirken, Avustralya 

Ticaret Bakanlığı ve Federal Tarım Bakanlığı da bu 
konuyu yakından takip ettiklerini açıklamıştır. 

Çin'in mevcut ticaret kurallarına göre, Çin 
Hükümeti’nin bir kota sistemi aracılığıyla her bir 
fabrikanın ne kadar pamuk ithal edebileceğini 
belirlediği ifade edilmektedir.

Avustralya’daki üreticiler tarafından, Çin'e 2019 
yılında yaklaşık 768 milyon ABD doları değerinde 
pamuk satılmış olup, Çin’e yapılan ihracat 
Avustralya’nın toplam pamuk ihracatının %69,3’ünü 
teşkil etmektedir. Çin’in toplam pamuk ithalatında 
Avustralya’nın payı 2018 yılında %2,3, 2019 yılında 
ise %8,3 olmuştur. 

(Kaynak: T.C. Sidney Ticaret Ataşeliği)

Ekvator-EFTA Serbest Ticaret Anlaşması 
Yürürlüğe Girdi

Ekvator - Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) 
Serbest Ticaret Anlaşması (STA) 25 Haziran 
2018 tarihinde imzalanmış olup, Resmi Gazete’de 
yayımlanmasının ardından 1 Kasım 2020 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir.  

Söz konusu Anlaşma’yla; Ekvator 14 milyon nüfusa 
sahip EFTA pazarına erişim imkanı sağlamış olurken, 
EFTA ülkeleri de gümrük duvarları yüksek bir pazar 
olan Ekvator’a erişim imkanı sağlayacaktır. 
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EFTA ülkelerinden Ekvator’a ihraç edilen başlıca 
ürünler peynir, ilaçlar, tıbbi cihazlar, saatler, 
gübreler, kozmetik ürünleri, kimyasallar, çeşitli gıda 
müstahzarları ve sanayi makineleridir. 

AB ile de STA’sı bulunan Ekvator, EFTA ile STA’sının 
yürürlüğe girmesi sonucunda Avrupa pazarının 
hemen hemen tamamına gümrük vergisiz veya 
düşük gümrük vergisi oranlarıyla erişebilecektir.

(Kaynak: Kito Ticaret Müşavirliği)

ABD Vergilerinin Brezilya'nın ABD'ye 
Alüminyum İhracatına Etkileri

Brezilya Alüminyum Birliği, ABD tarafından 9 
Ekim 2020 tarihi itibariyle alüminyum ithalatına 
uygulanmaya başlayan %136,78 oranındaki verginin, 
Brezilya'nın ABD'ye alüminyum ihracatı yapmasını 
imkansız hale getirdiğini açıklamıştır. ABD, Brezilya 
ile Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 18 ülkeden 
alüminyum ithalatında damping uygulandığı 
şüphesiyle Mart ayında bir soruşturma başlatmıştı. 
Söz konusu soruşturma sonucunda, Brezilya için 
%49,48 oranında uygulanmakta olan verginin 
%136,78'e çıkarılmasına karar verilmiştir. Brezilya 
Alüminyum Birliği tarafından, ek verginin %50'nin 
üzerine çıkmasıyla Brezilya'nın ABD'ye alüminyum 
ihracatının imkansız hale geldiği ifade edilmiştir. 

Brezilya'nın ABD'ye alüminyum ihracatı, 2020 yılının 
ilk sekiz ayında önceki senenin aynı dönemine 
kıyasla %5,9 artmış ve 600 milyon dolar olmuştu. 

Söz konusu soruşturma sonucunda, ABD tarafından 
Türkiye için getirilen verginin %12,71'den %12,90'a 
çıkarılması da kararlaştırılmış olup, Türkiye söz 
konusu ürünlerde Brezilya'ya kıyasla büyük bir 
avantaj elde etmiş durumdadır.

(Kaynak: T.C. Sao Paulo Ticaret Ataşeliği) 

Arjantin'de Yaşanan Ekonomik Gelişmeler

Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez, verdiği 
bir mülakatta Arjantin’in döviz piyasasının karışık bir 
durumda olduğunu ve düzene ihtiyaç duyduğunu; 
dolar cinsinden yüklü miktarlarda paranın ülkeden 
çıkışının ve vatandaşların dolar birikimi ihtiyacının 
ülkeyi zorlu bir duruma soktuğunu; 2019’un Aralık 
ayında görevi devraldıklarında, zayıf bir Merkez 
Bankası ile boş rezervler bulduklarını ve eldeki 
mevcut dolarları ihracat için hammadde alımında 
kullanmak istediklerini söylemiştir. Fernandez bir 
başka demecinde de, Hükümet tarafından resmi 
dolar kuru ile piyasa kuru arasındaki farkın azaltılması 
için Arjantin pesosunda devalüasyona gidileceği 
yönündeki iddiaları yalanlamış, mevcut döviz 
eksikliğinin ve gayri resmi kurun yüksekliğinin turizm 
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sektörünün COVID-19 salgını nedeniyle faaliyet 
gösterememesinden kaynaklandığını söylemiştir.

IMF değerlendirmesine göre, Arjantin ekonomisinin 
bu yıl %11,8 oranında daralması, 2021 yılında 
ise %4,9 oranında toparlanması beklenmektedir. 
İşsizlik oranı beklentisi ise bu yıl için %11 olarak 
belirlenmiştir.

Arjantin Ulusal İstatistik ve Sayım Enstitüsü 
(INDEC) tarafından açıklanan verilere göre, Eylül 
ayında bir önceki aya göre enflasyon oranı %2,8 
olarak kaydedilmiş olup, 2020’nin Ocak-Eylül ayları 
arasında toplamda  %22,3’e, son 12 ayda ise 
toplamda %33,6’ya ulaşmıştır.

Arjantin, dış borçlarının 65 milyar dolarlık kısmını 
geçtiğimiz ay yeniden yapılandırarak, yaklaşık 38 
milyon dolarlık borç ertelemesi elde etmiş olmasına 
karşın, tahvilleri Eylül ayından bu yana %20’nin 
üzerinde değer kaybetmiş olup, bahse konu değer 
kaybının dünya genelinde aynı dönemde meydana 
gelen en büyük düşüş olduğu kaydedilmiştir. Yatırım 
bankası "Morgan Stanley" tarafından, söz konusu 
durumun son 20 yılda borç yapılandırmanın ardından 
yaşanan en büyük düşüş olduğu ifade edilmiştir. 
Konu hakkındaki bazı yorumlarda: Borçların 
yapılandırılmasının ardından, Hükümet tarafından 
ekonominin düzeltilmesi ve büyümenin yeniden 
sağlanması için güvenilir ve uzun vadeli bir plan 
ortaya konulamamasının yatırımcılarda hayal kırıklığı 
yarattığı; mevcut önlemlerin gönülsüzce alındığı ve 
pesoyu güçlendirerek döviz rezervlerini korumak 
açısından etkisiz olduğu; sürekli olarak temerrüde 
düşen ülkenin, kreditörlerin öncelikleri yerine halkın 
ihtiyaçlarına öncelik vereceğini taahhüt eden solcu 
bir hükümet tarafından yönetildiği düşünüldüğünde, 
bunların belki de yatırımcılar açısından şaşırtıcı 
olmadığı kaydedilmiştir.

Ülkede devam etmekte olan ekonomik 
olumsuzlukların ve ülkenin para biriminde serbest 

piyasalarda yaşanan devalüasyonun ihracatımız 
üzerinde olumsuz etkilerinin bulunabileceği 
değerlendirilmektedir.

(Kaynak: T.C. Buenos Aires Ticaret Müşavirliği)

Meksika Devlet Başkanı, Önümüzdeki Yıl 
Tulum’da Yeni Bir Havaalanı İnşa Edileceğini 

Duyurdu

Meksika Devlet Başkanı 06/10/2020 tarihli 
açıklamasında, 2021 yılının başında Quintana Roo 
eyaletindeki Tulum’da yeni bir havaalanının inşaatına 
başlanacağını duyurmuştur. Halihazırda Tulum’a en 
yakın havaalanı Cancun ve Cozumel’dedir.

Yeni havaalanının Felipe Angeles Havaalanı gibi 
ordu tarafından inşa edilmesi ve 2023 yılında 
açılışının yapılması beklenmektedir. İnşaatına 
devam edilen Maya Treni projesi ile Quintana 
Roo, Yucatán, Campeche ve Chiapas bölgelerinin 
birbirine bağlanacağı ve güneydoğu eyaletlerinin 
anılan projeler sayesinde kalkınacağı belirtilmiştir.

(Kaynak: T.C. Meksiko Ticaret Müşavirliği)

Çin'in Serbest Piyasa Ekonomisine Geçmesi için 
DTÖ'de Ortak Deklarasyon Açıklandı

Brezilya'nın, Çin'in serbest piyasa ekonomisine 
geçmesi konusunda baskı yapmak için ABD ve 
Japonya ile birleşmesiyle, üç ülke tarafından 13 
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Ekim 2020 tarihinde Dünya Ticaret Örgütü'nde 
bir ortak açıklama yapılmıştır. Konu, Brezilya ve 
ABD'nin piyasa ekonomisi ilkesinin tüm üyeler için 
geçerli olması gerektiği yönünde diğer üye ülkelere 
geçtiğimiz günlerde bir teklif sunması ile Dünya 
Ticaret Örgütü (DTÖ) gündemine girmiş, ardından 
Japonya da söz konusu iki ülkeye katıldığını 
açıklamıştır.

Brezilya açısından konu, tarımsal sübvansiyonların 
azaltılması anlamında önem arz etmektedir. 
Brezilya, piyasa ekonomisi ilkesinin, uluslararası 
ticareti bozan tarım sübvansiyonlarını da içeren 
"yatay tartışmalara" açılan bir kapı olması gerektiğini 
savunmaktadır.

Brezilya'nın bu görüşünün arkasında, ABD'nin 
gittikçe daha fazla tarımsal sübvansiyon vermekte 
olması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın çiftçilere 
bu yıl 46 milyar dolarlık sübvansiyon sağlamasının 
yattığı anlaşılmaktadır. Brezilya'nın DTÖ Nezdindeki 
Daimi Temsilcisi Alexandre Parola, DTÖ'de 
yaptığı ayrı bir açıklamada, diğer ülkeleri "eşit bir 
oyun alanı ve daha adil ve açık bir ticaret sistemi 
sağlamak için pazar odaklı politikalara olan toplu 
bağlılığı yeniden teyit etmeye ve güçlendirmeye" 
çağırmıştır. Parola, sözlerine “uluslararası ticaretin 
düzgün işlemesi için piyasa odaklı olmayan politika 
ve uygulamaların zararlı etkilerinin hepimizin 
farkındayız. Ayrıca DTÖ'nün üye ekonomilerin açık 
ve piyasa odaklı politikalara dayalı bir dünya ticaret 
sistemine katılımını teşvik etmek için kurulduğunun 

da farkındayız” şeklinde devam etmiştir. Brezilya'nın 
açık piyasaya yönelik olmayan politikalar ve 
uygulamalarla ilgili sistemik endişeleri olduğunu, 
aynı zamanda piyasa odaklı koşulları yeniden teyit 
etmede stratejik hedefleri olduğunu belirtmiştir. 
Stratejik hedeflerin ise DTÖ reformuyla bağlantılı 
olduğunu, Brezilya'nın "bu örgütü ve çok taraflı ticaret 
sisteminin kurduğu ilkeleri ve hedefleri yeniden teyit 
etmedikçe reforma devam edemeyeceğini" ifade 
etmiştir. Brezilya'ya göre üç ülkenin 13 Ekim 2020 
tarihinde yaptığı ortak deklarasyonun, endüstriyel ve 
tarımsal sübvansiyonları tartışmak için temel ilkeleri 
içerdiğini de sözlerine eklemiştir.

(Kaynak: T.C. Sao Paulo Ticaret Ataşeliği) 

Peru Hükümeti GDO'lu Ürünlerin Ülkeye Giriş 
Yasağını Uzattı

Peru Parlamentosu’nun 27 Ekim 2020 tarihli 
oturumunda alınan bir karara, GDO’lu (genetiği 
değiştirilmiş organizmalar) ürünlerin ülkede üretimine 
ve ülkeye girişine yönelik yasak 2035 yılına kadar 
uzatılmıştır.

Basında yer alan haberlerde; GDO’lu ürünlerin 
ülkeye girişinin engellenmesiyle 2,2 milyon zirai 
üreticinin korunduğu; tohumda dışa bağımlılığın, 
genetiği değiştirilmiş gıdaların tüketilmesinin ve 
ülkedeki tarımsal üretim çeşitliliğinin azalmasının 
önlendiği belirtilerek, kararın özellikle Amazon 
bölgesinin korunması açısından önemli olduğu 
kaydedilmektedir.

(Kaynak: T.C. Lima Ticaret Müşavirliği)
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AZERBAYCAN

Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'nun 
427 sayılı Kararı ile, COVID-19 salgınının 

ülkede yayılmasının önlenmesi amacıyla, 
Azerbaycan Cumhuriyeti'nde özel karantina rejiminin 
süresi 1 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. 
(Tarih: 28.10.2020)

BAHREYN

2020 tarihli ve 28 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Bahreyn Ticari Şirketler 

Kanunu’nun bazı hükümleri değiştirilmiştir.
(Tarih: 09.10.2020)

FİLİPİNLER

4566 sayılı Cumhuriyet Yasası’ndaki 
düzenlemeler uyarınca, Filipinler’de inşaat işi 

ile iştigal etmek isteyen firma ve her türlü diğer 
kuruluşların Philippines Contractor Accreditation 
Board (PCAB) tarafından lisanslama işlemine tabii 
tutulması ve sertifikasyon şartı getirilmiştir.
(Tarih: 23.10.2020)

GÜRCİSTAN

Gürcistan Gümrük İdaresince, uluslararası yük 
taşımacılığı yapan şoförlerin Gürcistan'a 

girişten sonra ülkede geçirecekleri her 72 saatte bir 
PCR zorunluluğunun kaldırıldığı bildirilmiştir.
(Tarih: 23.10.2020)

İSPANYA

Google vergisi ve Tobin vergisi isimleriyle de 

adlandırılan dijital hizmet vergisinin İspanya'da 2021 
yılının Ocak ayında yürürlüğe gireceği açıklanmıştır. 
(Tarih: 16.10.2020)

İTALYA

Kamu kurumları’nda esnek çalışmanın %50 
oranında teşvik edilmesi ve fiziki ortamda 

toplantı yapılmasının önerilmemesine dair 
Kararname yayımlanmıştır. Bununla birlikte restoran 
ve kafelere en geç saat 24:00’te kapanma şartı 
getirilmiştir. (Tarih: 19.10.2020)

MEKSİKA

Ekonomi Bakanlığı tarafından, ÇHC ve Tayvan 
menşeli "paslanmaz çelik yassı ürün" ithalatına 

yönelik başlatılan antidamping soruşturması 
kapsamında ÇHC'den yapılan tüm ithalata 0,63 
USD/kg, “Hoka” ve “YLSS” firmalarından yapılan 
ithalata ise sırayla 0,61 USD/kg ve 0,05 USD/kg 
dampinge karşı vergi uygulanacağı belirtilmektedir.  
(Tarih: 01.10.2020)

ABD ve ÇHC menşeli 3102.21.01 tarife kodlu 
"amonyum sülfat" ithalatına uygulanan telafi 

edici kotanın geçerliliğinin incelenmesine ilişkin 
olarak 09.10.2015 tarihinde Ekonomi Bakanlığı 
tarafından başlatılan idari süreç sonuçlanmıştır. 
(Tarih: 02.10.2020)

Ekonomi Bakanlığı tarafından, ÇHC menşeli 
8502.31.01 tarife kodlu "rüzgar türbinleri" 

ithalatına yönelik 16.04.2019 tarihinde başlatılan 
antidamping soruşturması kapsamında, ÇHC'den 
yapılan ithalata %21 oranında dampinge karşı vergi 
uygulanacağı belirtilmektedir. (Tarih: 05.10.2020)

Ülkelerden Mevzuat DeğişiklikleriÜlkelerden Mevzuat Değişiklikleri
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PERU

Peru Dışişleri Bakanlığı tarafından, Peru, ABD, 
Avustralya, Botswana ve Kanada’nın 

“Madencilikte Tedarik Zinciri Faaliyetlerinin Teşviki 
ve Madencilik Sektörünün Enerji Amacıyla İstikrarlı 
Yönetimi Mutabakat Zaptı”nı imzaladıkları 
açıklanmıştır. (Tarih: 26.10.2020)

Peru Parlamentosu’nun 27 Ekim 2020 tarihli 
oturumunda alınan bir kararla, genetiği 

değiştirilmiş organizma ürünlerinin üretimine ve 
ülkeye girişine yönelik yasak, 2035 yılına kadar 
uzatılmıştır. (Tarih: 28.10.2020)

UMMAN

01.10.2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 
mevzuat uyarınca, şekerli içecek satışlarında 

%50 vergi uygulanacaktır. (Tarih: 01.10.2020)

Katma değer vergisine dair çalışmalar 
kapsamında hazırlanan taslak metin, 12 Ekim 

2020 tarihinde 121/2020 sayılı Sultanlık Kararı 
olarak kabul edilmiştir. %5 oranında KDV 
uygulamasına 2021 yılı itibarıyla başlanacaktır. 
(Tarih: 13.10.2020)

YUNANİSTAN 

Yunan Maliye Bakanlığı, 2021 yılı bütçe 
tasarısını Parlamento'ya sunmuştur. Tasarıya 

göre: Dayanışma vergisi askıya alınacak, sosyal 
güvenlik primleri 3 puan düşürülecek ve ulaştırma, 
kahvehane, sinema ve turizm hizmetleri sektörlerinde 
KDV düşürülecektir. (Tarih: 06.10.2020)

Yeni “İflas Kanunu” tasarısı Yunan 
Parlamentosu'na sunulmuştur. Yeni Kanun AB 

direktifleriyle tamamen uyumlu hale gelmeyi 
hedeflemektedir. Buna göre; mali sıkıntı içindeki 
işletmelerin faaliyetlerine devam etmelerini 

sağlayacak yeniden yapılandırmaların yanı sıra, 
dürüst iş adamlarına borçlarını sildirerek faaliyetlerine 
devam etmeleri için ikinci bir şans verilmektedir. 
(Tarih: 13.10.2020)
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Ekim Ayı İhracat Rakamlarını Açıkladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ekim ayı ihracatının %5,6 artışla 17 milyar 333 milyon dolar olarak gerçekleştiğini 
belirterek, "Bu rakam, bugüne kadar gerçekleştirilen en yüksek aylık ihracat rakamı" dedi.

Bakan Pekcan, Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında, Ekim ayı dış ticaret 
rakamlarını açıkladı.

Türkiye'nin ihracattaki kapasitesini koruduğunu ifade eden Pekcan, bununla da kalmayıp yeni ve tarihi 
rekorlarla hedefler doğrultusunda güçlü adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Pekcan, başarılı ihracat rakamları yakaladıklarını belirterek, "Ekim ayı ihracatımız %5,6 artışla 17 milyar 333 
milyon dolar olarak gerçekleşti. Eylül ayına göre de ihracatımızı 8,3 artırmış olduk. 17 milyar doların üzerinde 
gerçekleşen bu rakam, bugüne kadar gerçekleştirilen en yüksek aylık ihracat rakamı." diye konuştu. 

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını koşullarına rağmen 17,3 milyar dolarlık ihracatın Türkiye ekonomisinin 
temellerinin ne kadar sağlam olduğunun göstergesi niteliğini taşıdığını vurgulayan Pekcan, bunun reel sektörün 
direncini ve gücünü gösterdiğini dile getirdi. Pekcan, "17,3 milyar dolarlık Ekim ayı ihracatı aynı zamanda, 
Türkiye'nin pandemiyi mümkün olan en az hasarla atlatacak ve pandemi sonrasında en hızlı toparlanacak 

BakanlıktanBakanlıktan



Ülke Masaları Bülteni - Kasım 2020 - Sayı: 24 39

 Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü

ülkeler arasında olacağının ayrı bir teyididir" değerlendirmesinde bulundu. 

Pekcan, 3'üncü çeyrekte, 2'nci çeyreğe göre bir toparlanma süreciyle beraber ihracatta %34 artış gerçekleştiğine 
dikkati çekerek, ekim ayında yakalanan bu trendin de ihracat artışının devam edeceğinin bir teyidi anlamında 
olduğunu bildirdi. 

Ekimde ithalatın %8,5 artışla 19 milyar 729 milyon dolar olarak gerçekleştiği bilgisini veren Pekcan, "Bu ithalatın 
%87,8'i ham madde ve yatırım mallarından oluşmaktadır. Dış ticaret hacmimiz 37 milyar 62 milyon dolara 
ulaşmış. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %87,9 ile 2020'nin en yüksek rakamına ulaşmış bulunmaktadır." 
ifadelerini kullandı. 

- "10 ayda altın hariç ithalatımız %5,1 düştü"

Pekcan, dış ticaret performansına ilişkin daha anlamlı bir değerlendirme sunması açısından, altın hariç verileri 
de paylaşmak istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Altın, ticareti yapılan bir emtia olduğu kadar, sermaye değeri taşıyan bir tasarruf veya yatırım aracıdır. Biz de 
altın hariç verileri sizlerle paylaşacağız. Nitekim, en çok altın ticaretinin yapıldığı ülkelerden İngiltere şubattan 
itibaren dış ticaret verilerini altın hariç paylaşmaktadır. Ekim ithalatına baktığımızda 19,7 milyar dolarlık 
ithalatın 2 milyar dolarının sadece ekim ayında altın ithalatı olduğunu görüyoruz. Altın hariç ithalatımız 17 
milyar 718 milyon dolar oldu. Daha da çarpıcı olarak 2020 yılı genelinde, Türkiye'nin ithalatında artış değil 
azalış olduğunu görüyoruz. 10 ayda altın hariç ithalatımız %5,1 düşmüş ve 155 milyar 403 milyon dolar ile 
sınırlı kalmıştır. Resmi olarak 10 ay itibarıyla 175,9 milyar dolar ithalat içinde 20,5 milyar dolar altın ithalatı 
bulunmaktadır."
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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 ve Güney 
Afrika Cumhuriyeti 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.

https://musaviredanisin.ticaret.gov.tr
https://www.ticaret.gov.tr
https://www.ticaret.gov.tr
https://dtuegm.ticaret.gov.tr/yayinlar/ticaret-musavirlerimizle-elektronik-sohbetler
https://dtuegm.ticaret.gov.tr/yayinlar/ticaret-musavirlerimizle-elektronik-sohbetler
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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

