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Almanya’da Bisiklet Üretiminde Yedek Parça 
Tedarik Sorunu

Almanya’da	 Korona	 pandemisi	 sebebiyle	
vatandaşların	 toplu	 taşıma	 araçlarını	 kullanmak	
istememeleri,	 bisiklet	 kullanımını	 ve	 talebi	
arttırmıştır.	 Özellikle	 son	 dönemde,	 vatandaşların	
birikimlerini	 e-bisikletlere	 yatırmayı	 tercih	 ettiği	
gözlemlenmektedir.	 Bu	 kapsamda,	 2020	 yılında	
toplam	5,04	milyon	adet	bisiklet	ve	e-bisiklet	satılmış	
olup,	2019	yılına	kıyasla	2020	yılında	bisiklet	satışı	
%16,9	oranında	artmıştır.

Artan	yoğun	talep	 ile	birlikte,	bisiklet	 fiyatlarında	da	
hızlı	bir	artış	olduğu	tespit	edilmektedir.	Bahse	konu	
fiyat	artışının	tedarik	zincirinde	yaşanan	sorunlardan	
kaynaklandığı	 ve	 özellikle	 Asya	 kıtasından	 temin	
edilen	 parçaların	 tedarikinde	 sıkıntı	 yaşandığı	
bilgisine	ulaşılmıştır.	Örneğin,	bisikletler	için	fren	ve	
vites	gibi	parçaların	üretimini	sağlayan	bazı	firmalar	
tedarik	 konusunda	 büyük	 sorun	 yaşamaktadır.	 Bu	
firmaların	alışılmış	düzenine	ancak	Ağustos	2021’de

 
dönebilecekleri	 belirtilmektedir.	 Genel	 olarak	
bisiklet	endüstrisinde,	Asya’dan	temin	edilen	bisiklet	
iskeletlerinde	de	tedarik	sorunu	olduğu	bilinmektedir.

Artan	 talep	neticesinde,	2020	yılına	kıyasla	bisiklet	
için	 yedek	 parça	 fiyatlarında	 %15	 oranında	 artış	
olduğu	 da	 gözlemlenmektedir.	 Bunun	 da	 etkisiyle,	
bisiklet	 ve	 e-bisiklet	 fiyatlarının	 2021	 yılı	 içerisinde	
%10	ila	%20	oranında	artacağı	ön	görülmektedir.	

Geçen	yıl	bir	bisikletin	ortalama	fiyatı	630	avro	iken,	
bir	e-bisikletin	ortalama	fiyatı	2.975	avro	civarlarında	
gerçekleşmiştir.

Almanya’da	 yaygın	 olarak	 kullanılan	 bisiklete	 olan	
talebin	 artmasının,	 ancak	 ürünün	 yedek	 parça	
ve	 iskeletinin	 yabancı	 ülkelerden	 (özellikle	 Asya	
ülkelerinden)	 temininde	 sıkıntı	 yaşanmasının,	 ara	
mal	 tedariki	 açısından	 firmalarımız	 için	 bir	 fırsat	
yaratabileceği	düşünülmektedir.

(Kaynak: T.C. Berlin Ticaret Müşavirliği)

Ülkelerden Ticari HaberlerÜlkelerden Ticari Haberler
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Volkswagen Büyümeyi Hedefliyor 

2020	 yılının	 Aralık	 ayında	 kararlaştırılan	 tasarruf	
programı	 çerçevesinde	 Volkswagen	 (VW)	
firması	 maliyetlerini	 2023	 yılına	 kadar	 düşürmeyi	
hedeflemektedir.	 Bu	 kapsamda,	 1964	 doğumlular	
için	kısmi	emeklilik	olanağı	sunulması	yönünde	karar	
alınmış	olup,	yaşlı	çalışanlara	da	erken	emeklilik	için	
fırsat	tanınması	hususunda	mutabık	kalınmıştır.

Volkswagen	 firması	 kısmi	 emeklilikten	 yaklaşık	
3.000	 çalışanın	 ve	 erken	 emeklilikten	 ise	 900	
kişinin	 faydalanabileceğini	 tahmin	 etmektedir.	 	 İlgili	
kararın	 özellikle	 firma	 sabit	 giderlerinin	 diğer	 rakip	
firmalara	 kıyasla	 yüksek	 olması	 sebebiyle	 alındığı	
belirtilmektedir.	 Bu	 minvalde	 Volkswagen	 firması,	
2023	 yılına	 kadar	 sabit	 giderlerini	 yaklaşık	 %5	
oranında	düşürmeyi	planlamaktadır.

Bir	 yandan	personel	 giderlerini	 kısmayı	 hedefleyen	
Alman	otomotiv	firması,	diğer	yandan	da	2030	yılına	
kadar	 toplam	6	adet	 büyük	 çaplı	 pil	 hücresi	 üretim	

fabrikası	kurulmasını	kararlaştırmıştır.	Bu	çerçevede,	
anılan	fabrikaların	toplam	üretim	kapasitesinin	yıllık	
240	GWh	olması	hedeflenmektedir.	

Almanya	 Salzgitter’de	 faaliyet	 gösteren	 tesiste,	 pil	
hücre	 üretimine	 başlamayı	 öngören	 Volkswagen	
firması,	İsveç’in	kuzeyinde	de	bir	fabrika	kurulmasına	
karar	vermiştir.	Söz	konusu	2	üretim	tesisinin	hangi	
bölgelerde	 faaliyet	 göstereceği	 hususunda	 netlik	

sağlanmışken,	 diğer	 4	 üretim	 tesisinin	 nerede	
kurulacağı	konusunda	bir	karara	varılamamıştır.

Bununla	 birlikte	 Volkswagen	 firması,	 elektrikli	
otomobiller	için	Avrupa	çapında	hızlı	şarj	istasyon	ağı	
kurmayı	planlamaktadır.	Birkaç	Avrupa	ülkesi	ile	hali	
hazırda	anlaşma	sağlayan	firma,	2025	yılına	kadar	
Avrupa’da	toplam	18.000	adet	hızlı	şarj	istasyonları	
kurmayı	hedeflemektedir.

(Kaynak: T.C. Berlin Ticaret Müşavirliği)
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Hollanda’da Plastik Poşet Kullanımında 
Gelişmeler 

Hollandalı	 Süpermarket	 zinciri	 Alber	 Heijn	 (AH)	
tarafından	 yapılan	 açıklamaya	 göre,	 2021	 yılının	
sonuna	 kadar	 market	 içerisinde	 sebze	 ve	 meyve	
reyonunda	bulunan	ücretsiz	plastik	poşetler	raflardan	
kaldırılacaktır.	 Buna	 göre,	 tekrar	 kullanıma	 uygun	
olan	uzun	ömürlü	poşetlere/torbalara	yer	verilecektir.	
Söz	 konusu	 sürdürülebilir	 poşetler	 hali	 hazırda	
0,30	 avro	 sent	 ücret	 karşılığı	 market	 içerisinde	
satılmaktadır.

Tüketicilerin	 sürdürülebilir	 torbalara	 bir	 süre	 sonra	
alışacağına	 inanan	AH,	 bu	 strateji	 ile	 birlikte	 kendi	
marketleri	içerisinde	yıllık	130	milyon	tek	kullanımlık	
poşet	kullanımını	engellemek	istemektedir.

AH	Hollanda’nın	en	büyük	süpermarket	zinciri	olarak	
trend	belirleyici	özelliğe	de	sahiptir.	Buna	göre,	diğer	
büyük	market	zincirlerinin	gelecek	dönemlerde	aynı	
stratejiyi	izleyecekleri	tahmin	edilmektedir.

(Kaynak: T.C. Deventer Ticaret Ataşeliği)
 

Hollanda’da Bebek ve Çocuk Yatakları İçin 
Güvenlik Uyarısı

Hollanda	Gıda	ve	Tüketici	Ürünleri	Güvenliği	Otoritesi	

(NVWA)	tarafından	01.04.2021	tarihinde	yayımlanan	
duyuru	 ile	 bebek	 ve	 çocuk	 yatakları	 için	 güvenlik	
uyarısında	bulunulmuştur.	

20	 farklı	 bebek/çocuk	 yatak	 markası	 arasında	
yapılan	incelemeye	göre,	4	yaş	ve	altı	çocuklar	için	
üretilen	bazı	yataklarda	güvenlik	 riski	oluşmaktadır.	
Bahse	konu	riskler	kol	ve	bacak	sıkışması,	boğulma	
riski	 ve	 kafa	 bölgesine	 hasardan	 oluşmaktadır.	
Söz	 konusu	 riskli	 yataklarda,	 yatak	 altında	mevcut	
tahtaların	 mesafesi	 fazla	 olmaktadır	 ve	 yatakların	
yeterli	derecede	stabil	olmadığı	tespit	edilmiştir.	

Ayrıca,	 bazı	 bebek	 yataklarında	 yatak	 kenarlarının	
yeterli	 uzunlukta	 olmadığı	 için	 tırmanma	 riski	
bulunmaktadır.

NVWA	web	sayfasında	markaların	hangi	modellerinin	
riskli	 olduğu	 belirtilmekte,	 buna	 göre,	 söz	 konusu	
markaların	 tüm	 yatakları	 için	 güvenlik	 uyarısında	
bulunulmamaktadır.

(https: / /www.openbare- inspect ieresul taten.
n v w a . n l / p r o d u c t o n d e r z o e k e n / k i n d e r b e d 
h t t p s : / / w w w. n v w a . n l / n i e u w s - e n - m e d i a /
n i e u w s / 2 0 2 1 / 0 4 / 0 1 / n v w a - k w a r t -
o n d e r z o c h t e k i n d e r b e d j e s - z e e r - o n v e i l i g )	

(Kaynak: T.C. Deventer Ticaret Ataşeliği)

https://www.openbare-inspectieresultaten.nvwa.nl/productonderzoeken/kinderbed 
https://www.openbare-inspectieresultaten.nvwa.nl/productonderzoeken/kinderbed 
https://www.nvwa.nl/nieuws-en-media/nieuws/2021/04/01/nvwa-kwart-onderzochtekinderbedjes-zeer-onveil
https://www.nvwa.nl/nieuws-en-media/nieuws/2021/04/01/nvwa-kwart-onderzochtekinderbedjes-zeer-onveil
https://www.nvwa.nl/nieuws-en-media/nieuws/2021/04/01/nvwa-kwart-onderzochtekinderbedjes-zeer-onveil
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“Avrupa’nın Görsel İşitsel Merkezi İspanya” 
Planı Başbakan Tarafından Açıklandı

İspanya	 Başbakanı	 Pedro	 Sánchez,	 2021-2025	
dönemi	 içinde	 1,6	 milyar	 avronun	 üzerinde	 kamu	
yatırımı	 içeren	 "Avrupa'nın	 Görsel-İşitsel	 Merkezi	
İspanya"	(Spain:	Audio-Visual	Hub	of	Europe)	planını	
açıklamıştır.

Planın	 hedefleri,	 İspanya'daki	 görsel-işitsel	 üretimi	
2025	 sonuna	 kadar	%	 30	 arttırarak	 dijital	 çağ	 için	
görsel-işitsel	 üretimde	 lider	 olmak,	 uluslararası	
yatırım	ve	yetenekler	için	bir	çekim	merkezi	olmak	ve	
uluslararası	pazarlarda	ihracat	ve	rekabet	için	güçlü	
bir	 endüstri	 hizmetleri	 ekosistemine	 ev	 sahipliği	
yapmaktır.	

Plan,	mali	açıdan	istikrarlı	bir	görsel-işitsel	endüstri,	
iyi	eğitimli	 ve	prestijli	 profesyoneller,	 küresel	olarak	
tanınan	 yaratıcı	 kapasite	 ve	 rekabetçi	 bir	 iş	 ortamı	
gibi	İspanya'nın	güçlü	yönlerini	vurgulayacak	görsel-
işitsel	endüstrideki	tüm	değer	zincirini	güçlendirmeyi	
amaçlayan	 kamu	 yatırımlarını	 ve	 reformları	
içermektedir.	

Planın	 diğer	 hedeflerinden	 birisi	 de	 İspanya'nın	
imajını	 güçlendirmek	 ve	 turizm	 kapasitesini	
geliştirmek	 amacıyla	 görsel-işitsel	 endüstrinin	
sinema,	TV	dizileri,	kısa	filmler,	reklam,	video	oyunları	

ve	animasyon	gibi	tüm	alt	sektörlerini	kapsayacak	bir	
çalışma	gerçekleştirmektir.	

Plan	kapsamında	3	temel	aksiyon	yer	almaktadır:	

1) İdarî ve düzenleyici maliyetleri azaltarak görsel-
işitsel üretim için İspanya'yı bir üretim merkezine 
dönüştürmek,

2) Dijitalleştirilmiş bir pazarda rekabet ortamını 
destekleyen yeni teknolojilerin uygulanması yoluyla 
şirketlerin küresel pazarlardaki rekabet gücünü 
artırmak,

3) Sektördeki cinsiyet eşitsizliğini azaltarak 
yetenekleri teşvik etmek. 

Ülkemizin	 dizi/film	 endüstrisindeki	 potansiyeli	
ve	 halihazırdaki	 yükselen	 ihracat	 trendi	
değerlendirildiğinde,	 bahse	 konu	 sektörel	 planın	
çeşitli	 yönleriyle	 ülkemiz	 için	 de	 uygulanabilir	
olabileceği	değerlendirilmektedir.	İspanya	Ekonomik	
İşler	 ve	 Dijital	 Dönüşüm	 Bakanlığı'nın	 web	
sayfasında	 (https://portal.mineco.gob.es/es-es/TID/
hub-audiovisual/Paginas/el-plan.aspx)	 	 planla	 ilgili	
detaylı	bilgiler	yer	almaktadır.	

(Kaynak: T.C. Madrid Ticaret Müşavirliği)

https://portal.mineco.gob.es/es-es/TID/hub-audiovisual/Paginas/el-plan.aspx)
https://portal.mineco.gob.es/es-es/TID/hub-audiovisual/Paginas/el-plan.aspx)
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Barselona’da Düzenlenen Alimentaria Fuarı 
2022’ye Ertelendi

4-7	 Mayıs	 2021	 tarihlerinde	 Barselona'da	
düzenlenmesi	 öngörülen	 gıda	 fuarı	 Alimentaria	
seyahat	 kısıtlamalarının	 kaldırılmaması	 nedeniyle	
4-7	Nisan	2022	tarihlerine	ertelenmiştir.	

2018	 yılında	 düzenlenen	Alimentaria	 fuarına	 4.500	
firma	katılım	sağlamış,	fuarı	%25'i	uluslararası	olmak	
üzere	15.000	kişi	ziyaret	etmiştir.	

Fuarın	 aynı	 kapasite	 ve	 uluslararası	 katılım	 ile	
düzenlenebilmesini	 teminen	 ertelenmesi	 kararı	
alındığı	 açıklanmıştır.	 Fuar	 şirketi	 tarafından	
yapılan	 açıklamada,	 8-11	 Kasım	 2021	 tarihlerinde	
düzenlenecek	 olan	 Forum	 Gastronomic	 fuarının	

kapasitesinin	 artırılacağı	 ve	 Alimentaria'ya	
katılamayan	 firmaların	bir	kısmının	bu	 fuara	katılım	
sağlayabileceği	belirtilmiştir.

(Kaynak: T.C. Barselona Ticaret Ataşeliği)

İspanya Fruit Attraction Fuarı 5 - 7 Ekim 2021 
Tarihlerinde Gerçekleşecek

İspanya'nın	başlıca	 fuar	organizatörlerinden	 IFEMA 
ve FEPEX  (İspanya Meyve, Sebze, Çiçek ve 
Canlı Bitki Üreticileri ve İhracatçı Birliği)	 tarafından	
ortaklaşa	düzenlenen	Fruit	Attraction	Fuarı,	5-7	Ekim	
2021	 tarihleri	 arasında	 Madrid'de	 gerçekleşecektir.		
2020	 yılında	 Covid-19	 küresel	 salgını	 nedeniyle	
geliştirilen	"Live	Connect"	isimli	dijital	platform	da,	bu	
yıl	gerçek	etkinliklere	ilaveten	aktif	durumda	olacaktır.
 
Etkinlik	 organizatörleri	 tarafından	 katılımcıların	
akışını	 ve	 hareketliliğini,	 kapasite	 kontrollerini	 ve	
kişiler	arası	mesafeleri	düzenlemek	için	dijital	kayıt,	
ateş	 ölçme	 gibi	 gerekli	 tüm	 önlemleri	 içeren	 bir	
protokolün	 uygulanmasının	 ardından,	 IFEMA'da	
sekteye	uğrayan	faaliyetlerin	yeniden	devam	edeceği	
belirtilmiştir.	

(Kaynak: T.C. Madrid Ticaret Müşavirliği)
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Finlandiya Ekonomisine Yönelik Ara Tahmin

Finlandiya	 Merkez	 Bankası,	 ülke	 ekonomisine	
yönelik	 ara	 tahminleri	 yayımlamıştır.	 Finlandiya	
ekonomisinin	 Covid-19	 krizinden	 toparlanmasının,	
2020	 yılının	 ikinci	 yarısında	 beklenenden	 daha	
güçlü	 gelişmelerle	 desteklendiğinin	 belirtildiği	
açıklamada,	 2021	 yılındaki	 ekonomik	 büyümenin,	
yılın	ilk	aylarında	salgının	durumunun	kötüleşmesine	
rağmen	 öngörülenden	 daha	 yüksek	 olmasının	
beklendiği	ve	Finlandiya	ekonomisinin	2021	yılında	
%2,6	oranında	büyüyeceği	ifade	edilmektedir.

Tahmin,	 aşılamanın	 kapsamı	 arttıkça	 toplumun	
açılabileceği	ve	ekonomik	büyümenin	hız	kazanacağı	
varsayımına	 dayanmakta	 olup,	 2022	 yılında	
ekonominin	toparlanmaya	devam	edeceği	ve	GSYİH	
büyümesinin	 %2,7'ye	 ulaşacağı	 öngörülmektedir.	
Ancak	 büyümenin,	 çalışma	 çağındaki	 nüfusun	
azalması	 ve	 zayıf	 verimlilik	 artışı	 nedeniyle	
kısıtlanacağı,	 bu	 nedenle	 büyümenin	 2023	 yılında	
%1,2'ye	düşeceği	de	tahmin	edilmektedir.

Özel	 tüketimin,	 2021	 yılında	 büyümenin	 lokomotifi	
olacağı	 belirtilen	 açıklamada;	 pandeminin	
kötüleşmesinin,	pandemi	koşullarına	uygun	yeni	ve	
daha	güvenli	uygulamaların	başlatılmasına	rağmen,	
yılın	ilk	yarısında	harcama	olanaklarını	kısıtlayacağı,	
aşılama	oranındaki	artışın	pandeminin	sona	ermesi	
ihtimaline	 olan	 güveni	 artırmakta	 olduğu,	 özel	
tüketimdeki	 büyümenin	 yıl	 boyunca	hızlanacağı	 ve	
tüketimdeki	büyümenin	2022	yılında	güçlü	kalacağı	
da	ifade	edilmektedir.

İstihdam	oranının	2020	yılında	%71,6'ya	gerilediği,	
ancak	 2022	 yılında	 pandemi	 öncesi	 seviyelere	
döneceği	 de	 belirtilmekte	 olup,	 enflasyonun	 2021	
yılında	%1,3’e	yükseleceği		bildirilmektedir.	

(https://www.suomenpankki.f i /en/media-and-
publications/releases/2021/interim-forecast-for-the-
finnish-economy-growth-will-strengthen-as-the-
pandemic-recedes/) 

(Kaynak: T.C. Helsinki Ticaret Müşavirliği)

https://www.suomenpankki.fi/en/media-and-publications/releases/2021/interim-forecast-for-the-finnish
https://www.suomenpankki.fi/en/media-and-publications/releases/2021/interim-forecast-for-the-finnish
https://www.suomenpankki.fi/en/media-and-publications/releases/2021/interim-forecast-for-the-finnish
https://www.suomenpankki.fi/en/media-and-publications/releases/2021/interim-forecast-for-the-finnish
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Hırvatistan'ın Dış Ticareti 2020 Yılında %6,2 
Geriledi

Hırvatistan	 İstatistik	 Ofisi	 2020	 yılı	 Dış	 Ticaret	
İstatistiklerini	yayımlamıştır.

Bu	 çerçevede,	 Hırvatistan’ın	 ihracatı	 2019	 yılında	
15,2	milyar	avro	seviyesinde	iken,	2020	yılında	%2,3	
gerileyerek	14,9	milyar	avro	olarak	gerçekleşmiştir.	
İthalatı	ise	2019	yılındaki	25	milyar	avro	seviyesinden,	
2020	yılında	%8,6	gerileyerek	22,8	milyar	avro	olarak	
gerçekleşmiştir.	Böylelikle	2020	yılı	itibariyle	ülkenin	
dış	 ticaret	hacmi	%6,2	gerileyerek	37,7	milyar	avro	
olarak	gerçekleşmiş,	dış	 ticaret	açığı	 ise	7,9	milyar	
avro	olarak	kaydedilmiştir.

2020	 yılı	 itibariyle	 Hırvatistan’ın	 ihracatında	 3,5	
milyar	avro	ile	“Makineler	ve	Ulaştırma	Araçları”		ilk	
sırada	yer	alırken,	bunu	2,5	milyar	avro	ile	“Başlıca	
Sınıflara	Ayrılan	İşlenmiş	Mallar”	ve	2,1	milyar	avro	
ile	“Çeşitli	Mamul	Eşya	takip	etmiştir.

2020	 yılı	 itibariyle	 Hırvatistan’ın	 ithalatında	 6,1	
milyar	avro	ile	“Makineler	ve	Ulaştırma	Araçları”		ilk	
sırada	yer	alırken,	4,1	milyar	avro	tutarında	“Başlıca	
Sınıflara	Ayrılan	İşlenmiş	Mallar”	ve	3,8	milyar	avro	
tutarında	“Kimya	Ürünleri”	ithalatı	gerçekleştirilmiştir.

2020	 yılında	 Hırvatistan’ın	 ihracatının	 %69,7’si	
Avrupa	Birliği	ülkelerine,	 ithalatının	ise	%80,2’si	AB	
ülkelerinden	gerçekleştirilmiştir.

2020	yılında	Hırvatistan’ın	ülkemize	 ihracatı	%28,8	
artarak	 183,2	 milyon	 avro	 olarak	 gerçekleşirken,	
ülkemizden	ithalatı	ise	%4	gerileyerek	363,8	milyon	
avro	olmuştur.

(Kaynak: T.C. Zagrep Ticaret Müşavirliği)

Hırvatistan'dan Transit Geçişler ile İlgili Yeni 
Uygulamalar 

Hırvatistan	 Dış	 ve	 Avrupa	 İşleri	 Bakanlığı’ndan	
Zagrep	 Büyükelçiliğimize	 iletilen	 bilgiler	
çerçevesinde,	 Hırvatistan'dan	 transit	 geçişlerde	
aşağıdaki	 hususların	 dikkate	 alınması	 önem	 arz	
etmektedir:

-    Hırvatistan'dan transit geçiş yapan ve Hırvatistan'da 
geçici veya kalıcı oturum sahibi olmayan kişiler,  
transit süresi olarak 12 saati aşmaları durumunda 
8.000 Hırvat kunası-HRK (yaklaşık 1.050 avro) 
idari para cezasına çarptırılacak ve karantina 
uygulanmadan ülkeden çıkabilecekler.



Ülke Masaları Bülteni - Nisan 2021 - Sayı: 29 11

Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü

- Öte yandan 12 saatin aşılmasının geçerli ve 
kanıtlanabilir bir nedeni olması halinde (aracın 
bozulması, yol şartları, sınırdaki kuyruk, takograf 
nedeniyle zorunlu dinlenme süresi) idari para cezası 
uygulanmayacaktır.

(Kaynak: T.C. Zagrep Ticaret Müşavirliği)

Avrupa Birliği - Birleşik Krallık Ticaret 
Anlaşmasının Geçici Uygulama Süresi Uzatıldı

Avrupa	 Birliği'nin	 (AB)	 talebi	 üzerine,	 AB-Birleşik	
Krallık	 (BK)	 Ticaret	 ve	 İşbirliği	 Anlaşması’nın	 28	
Şubat	 2021	 tarihinde	 sona	 eren	 geçici	 uygulama	
süresinin,	 AB'de	 gerekli	 iç	 onay	 prosedürlerinin	
tamamlanabilmesini	teminen,	30	Nisan	2021	tarihine	
kadar	uzatılması	kararlaştırılmıştır.

AB-BK	 Ortaklık	 Konseyi’nin	
BK	kanadı	geçici	Eş	Başkanı	
Michael	 Gove	 tarafından,	
geçici	 uygulama	
seçeneğinin,	 yarattığı	
belirsizlik	 nedeniyle	
BK	 tarafından	 tercih	
edilen	bir	sonuç	olmadığı	
ve	 bu	 sürenin	 daha	 da	
uzatılmasının	 belirsizliği	 de	
arttırdığı,	bu	doğrultuda	AB’de	
iç	 onay	 süreçlerinin	 30	 Nisan	
2021	 tarihine	 kadar	 tamamlanmasının	
beklendiği	ifade	edilmiştir.	

(Kaynak: AB Nezdinde T.C. Daimi Temsilciliği)

Birleşik Krallık AB Malları Üzerindeki Sınır 
Kontrollerini Altı Ay Uzattı

Kabine	 Bakanı	 Michael	 Gove	 tarafından	 yapılan	
resmi	 açıklamada;	 Brexit	 ve	 Covid-19	 nedeniyle	
işletmelerin	 karşılaştıkları	 zorlukların	 dikkate	
alınarak	hükümetin	Birleşik	Krallık’a	gelen	bazı	AB	

malları	 üzerindeki	 gümrük	 kontrollerini	 altı	 ay	daha	
ertelediği	açıklanmıştır.

Et	ve	süt	gibi	ürünlerin	ithalatındaki	sağlık	sertifikaları	
zorunluluğu	 Ekim	 ayına	 ertelenmiştir.	 Ayrıca	 bu	
tür	 hayvansal	 ürünlerde	 Temmuz	 ayından	 itibaren	
yapılacak	 fiziksel	 incelemeler	2022	yılı	Ocak	ayına	
kadar	ertelenmiştir.		

Konuyla	ilgili	resmi	açıklamaya:	
(https://questions-statements.parl iament.uk/
written-statements/detail/2021-03-11/hcws841)  
bağlantısından	ulaşılabilmektedir.

(Kaynak: T.C. Londra Ticaret Müşavirliği) 

Birleşik Krallık’ın AB ile Ticareti Daraldı

Birleşik	 Krallık	 Ulusal	 İstatistik	 Ofisi	
(ONS)	 verilerine	 göre,	 Brexit	
geçiş	döneminin	sona	ermesinin	
ardından	2021	yılı	Ocak	ayında	
İngiltere'nin	AB'ye	mal	 ihracatı	
%40,7	 ve	 AB’den	 mal	 ithalatı	
ise	%28,8	düşmüştür.

İthalattaki	 azalmanın,	 otomobil,	
tıbbi	 ve	 farmasötik	 ürünler	 başta	

olmak	 üzere,	 büyük	 ölçüde	 makine	
ve	 nakliye	 ekipmanları	 ile	AB'den	alınan	

kimyasalların	ithalatında	görüldüğü	belirtilmiştir.	

ONS	 tarafından	yapılan	açıklamada:	Ocak	2021'de	
gerçekleşen	 mal	 ithalatı	 ve	 ihracatındaki	 aylık	
düşüşün,	 kayıtların	 tutulmaya	 başladığı	 tarihten	 bu	
yana	 görülen	 en	 büyük	 aylık	 düşüş	 olduğu	 ifade	
edilmiştir.	

Diğer	yandan,	İngiltere'nin	AB	dışı	ülkelere	ihracatının	
aynı	dönemde	(%1,7)	arttığı	belirtilmektedir.

(Kaynak: T.C. Londra Ticaret Müşavirliği)

https://questions-statements.parliament.uk/written-statements/detail/2021-03-11/hcws841)
https://questions-statements.parliament.uk/written-statements/detail/2021-03-11/hcws841)


12

Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü

 Ülke Masaları Bülteni - Nisan 2021 - Sayı: 29

Karadağ Tarife Kararnamesi Kabul Edildi

Karadağ	Hükümeti,	bu	yıl	için	tarife	oranlarını	Dünya	
Ticaret	 Örgütü	 (DTÖ)	 üyeliğinden	 kaynaklanan	
yükümlülüklerle	 ve	 Karadağ'ın	 girdiği	 diğer	
uluslararası	 anlaşmalarla	 uyumlu	 hale	 getiren	 bir	
tarife	kararnamesi	kabul	etmiştir.

Hükümet	tarafından	yayımlanan	basın	açıklamasına	
göre,	 yeni	 kararname	 ile	 getirilen	 ana	 değişiklikler;	
tarifelerdeki	 düşüş	 ve	 farklı	 isimlendirme	 ile	 ilgili	
yapılmıştır.

Ayrıca	 söz	 konusu	 basın	 açıklamasında;	 AB	
İstikrar	 ve	Ortaklık	Anlaşması’nın,	 Karadağ'ı	 ulusal	
isimlendirmeleri	 her	 yıl	 değiştirilen	 “AB	 Birleşik	
İsimlendirmesi”	 ile	uyumlu	hale	getirmekle	yükümlü	
kıldığı	 belirtilmiş,	 ayrıca	 kararnamenin,	 serbest	
ticaret	 anlaşmaları	 veya	mal	 değişimiyle	 ilgili	 diğer	
uluslararası	anlaşmalarla	 tanımlanan	 tarifelerle	 ilgili	
tüm	değişiklikleri	içerdiği	ifade	edilmiştir.

(Kaynak: T.C. Podgoritsa Ticaret Müşavirliği)

Kuzey Makedonya’da Aselsan’ın Başarısı

Kuzey	Makedonya'da	"Koridor	10"	olarak	adlandırılan	

otoyol	üzerindeki	elektronik	ücret	 toplama	sistemini	
kurmuş	olan	Aselsan,		"Koridor	8"	otoyolu	üzerinde	
kurulacak	 ücret	 toplama	 sistemi	 için	 Kuzey	
Makedonya	 Devlet	 Karayolları	 Genel	 Müdürlüğü	
tarafından	 açılan	 ihaleyi,	 "Strabag"	 gibi	 Avrupa'da	
ve	Kuzey	Makedonya'da	pek	çok	otoyolun	yapımını	
gerçekleştiren	 güçlü	 firmaları	 da	 geride	 bırakarak	
kazanmıştır.	

Aselsan	 tarafından	yürütülecek	yeni	proje,	 "Koridor	
8"	otoyolu	üzerindeki	5	ücret	toplama	istasyonunun	
inşaat	 dâhil	 modernizasyonunu,	 2	 yeni	 istasyonun	
inşaat	 dâhil	 sıfırdan	 kurulumu	 ile	 devreye	 alma	
çalışmalarını	 ve	 sistem	yönetimi	 için	 1	 ana	 kontrol	
merkezinin	kurulumunu	içermektedir.	

Avrupa	 İmar	 ve	 Kalkınma	 Bankası	 tarafından	
finanse	edilen	projenin	bedeli	12,5	milyon	avro	olup,	
proje	 kapsamındaki	 çalışmaların	 12	 ay	 içerisinde	
tamamlanması	planlanmaktadır.

Aselsan	 tarafından	 kurulacak	 yeni	 ücret	 toplama	
sistemi	ile	birlikte,	Kuzey	Makedonya’nın	tüm	ücretli	
otoyollarında	 "Aselsan	 Ücret	 Toplama	 Sistemleri"	
çalışacaktır.

(Kaynak: T.C. Üsküp Ticaret Müşavirliği) 
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Kuzey Makedonya'da Türkiye Destekli Tarım 
Sigortaları Sistemi

Kuzey	 Makedonya’da	 Türkiye'deki	 tarım	 sigortaları	
sistemine	 benzer	 bir	 sistemin	 kurulabilmesine	
yönelik	 olarak,	 iki	 ülkenin	 Tarım	 Bakanlıkları	
tarafından	 başlatılan	 çalışmalar	 doğrultusunda,	
Üsküp’te	 16	 Mart	 2021	 tarihinde	 Tarım	 Sigortaları	
Çalıştayı	 düzenlenmiştir.	 Söz	 konusu	 Çalıştay'a	
Türkiye'den	Tarım	ve	Orman	Bakanlığı	 yetkililerinin	
yanı	sıra	Tarım	Sigortaları	Havuz	İşletmesi	(TARSİM)	
temsilcileri	katılım	sağlamışlardır.	

Çalıştay'da	 bir	 açılış	 konuşması	 yapan	 Kuzey	
Makedonya	 Tarım,	 Ormancılık	 ve	 Su	 Ekonomisi	
Bakanı	Arjanit	Hoxha,	Kuzey	Makedonya’nın	doğal	
afetlerden	 her	 yıl	 ortalama	 3,5	 milyon	 avro	 zarar	
gördüğünü,	 çiftçilerin	 doğal	 afetlerin	 yol	 açtığı	
hasarlardan	korunabilmesi	 için	ülkede	sürdürülebilir	
bir	 tarım	sigortaları	sisteminin	kurulması	gerektiğini	
belirtmiş	 ve	 bu	 çerçevede,	 sistemi	 Türkiye'de	
başarıyla	uygulayan	TARSİM	ile	işbirliği	yapılacağını	
ifade	etmiştir.	

Kuzey	 Makedonya'daki	 mevcut	 tarım	 sigortaları	
sisteminin	işleyişi,	hem	doğal	afetlerden	zarar	gören	
çiftçileri	 hem	bu	zararları	 karşılamak	zorunda	olan,	

aralarında	Halk	Insurance	Skopje	fda’nın	yer	aldığı,	
sigortacılık	 firmalarını	 memnun	 etmemektedir.	
Türkiye'nin	teknik	desteğiyle	kurulacak	yeni	sistemin,	
ülkede	 uygulanmaya	 çalışılan,	 tarım	 alanlarının	
ve	 tarım	 ürünlerinin	 verimini	 ve	 kalitesini	 artırmayı	
hedefleyen,	 tarım	 politikalarını	 destekleyici	 bir	 etki	
oluşturması	beklenmektedir.	

Kuzey	 Makedonya'nın	 düzgün	 işleyen	 bir	 tarım	
sigortaları	sistemine	sahip	olmasının,	aynı	zamanda	
ülkede	 tarım	 alanında	 yatırımları	 bulunan	 veya	
bu	 alana	 yatırım	 yapmayı	 planlayan	 Türk	 firmaları	
açısından	da	önem	arz	ettiği	düşünülmektedir.

(Kaynak: T.C. Üsküp Ticaret Müşavirliği)      

Sırbistan-Endonezya Serbest Ticaret Anlaşması 

Sırbistan	 Ticaret,	 Turizm	 ve	 Telekomünikasyon	
Bakanlığı	 tarafından	 yapılan	 açıklamaya	 göre,	
iki	 ülke	 arasında	 bir	 serbest	 ticaret	 anlaşması	
(STA)	 tesis	 etmek	 için	 çalışmalara	 başlanması	
hususunda	 mutabakata	 varılmıştır.	 Buna	 ilaveten	
söz	 konusu	 açıklamada,	 iki	 ülkenin	 ticaret	 odaları	
arasındaki	mutabakat	anlaşmasının	yanı	sıra,	askeri	
teçhizat	ve	 tarımsal	ürün	 ticaretinde	 işbirliği	konulu	
müzakerelerin	tamamlanmasının	destekleneceği,	iki	
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ülkenin	turizm	sektörlerine	kalkınma	fırsatı	yaratacak	
ortak	 bir	 Endonezya-Sırbistan	 turizm	 programı	
başlatılacağı	da	belirtilmiştir.

Sırbistan'ın,	 Endonezya	 ile	 imzalayacağı	 olası	 bir	
STA,	Sırbistan'daki	Türk	yatırımları	için	ilave	bir	pazar	
açılımı	sağlaması	açısından	önem	arz	etmektedir.

(Kaynak: T.C. Belgrad Ticaret Müşavirliği)

Sırbistan’da Maden ve Enerji Sektörü Yatırım 
Bekliyor

Sırbistan	 Madencilik	 ve	 Enerji	 Bakanlığı,	 ülkenin	
maden	 kaynaklarının	 200	 milyar	 ABD	 dolarının	
üzerinde	 olduğunu	 ve	 sürdürülebilir	 şekilde	
kullanılması	 gerektiğini	 açıklamış;	 bu	 çerçevede,	
Sırbistan'ın	modern	ve	daha	başarılı	bir	madencilik	
sektörüne	 kavuşmasını	 sağlamak	 amacıyla	
Bakanlığın,	Madencilik	ve	Jeolojik	Arama	Yasası’yla	
ilgili	değişiklik	tasarısı	hazırladığı	belirtilmiştir.

Yapılan	açıklamada	ayrıca,	Sırbistan'a	 yeni	 yatırım	
çekilmesinin	 yanı	 sıra,	 madencilik	 sektörünün	
ülkenin	 GSYİH'sindeki	 %1,9	 olan	 mevcut	

payının	 %4’e	 çıkarılmasının	 da	 amaçlandığı	 dile	
getirilmiştir.	 Diğer	 bir	 hedef	 ise,	 madencilik	 ve	
enerji	kanunlarında	gerekli	değişikliklerin	yapılarak,	
izinlerin	 elektronik	 ortamda	 verilmesi	 için	 yeni	 bir	
sistem	 oluşturulmasıdır.	 Söz	 konusu	 sistem	 ile	
hâlihazırda	 150	 gün	 olan	 izin	 süresinin,	 15	 güne	
kadar	kısaltılması	ve	yatırımcıların	tüm	prosedürlerin	
ilerleyişini	izlemesi	amaçlanmaktadır.

Bu	 kapsamda,	 gelecek	 dönemde	 her	 iki	 alanda	
da	 ülkemiz	 açısından	 hem	 yatırımcılar	 hem	 de	
ihracatçılar	için	önemli	fırsatlar	doğacaktır.

(Kaynak: T.C. Belgrad Ticaret Müşavirliği)

Sırbistan’da Yenilenebilir Enerji Kaynakları 
Derneği Kuruldu

Sırbistan'da	 lisanslı	 elektrik	 enerjisi	 üreticileri	
tarafından	 “Sırbistan	Yenilenebilir	Enerji	Kaynakları	
Derneği”	 kurulmuştur.	 Söz	 konusu	 üreticiler,	
Sırbistan'da	 toplam	 kurulu	 gücü	 300	 MW'ın	
üzerinde	 olan	 rüzgâr	 santralleri	 inşa	 etmek	 için,	
bugüne	kadar	600	milyon	avronun	üzerinde	yatırım	
yapan	 şirketlerdir.	 Bahsi	 geçen	 şirketlerin	 başında	
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Vetroelektrane	 Balkana	 (Cibuk	 1	 Wind	 Farm),	
Electrawinds	 K-Wind	 Kovacica	 (Kovacica	 Wind	
Farm),	 Electrawinds-S	 Belgrade	 (Alibunar	 Wind	
Farm)	gelmektedir.

Dernek	 tarafından	 yapılan	 açıklamaya	 göre,	
son	 birkaç	 yıldır	 enerji	 sektöründe	 bir	 ilerleme	
kaydedilmiştir	ve	yeni	oluşum,	ülkedeki	yenilenebilir	
enerji	kaynaklarının	konumunu	daha	da	iyileştirmeye	
çalışacaktır.	Bu	çerçevede	güneş	enerjisi,	biyokütle,	
biyogaz,	 jeotermal	 enerji	 ve	 rüzgâr	 enerjisi	 ile	
çalışan	 tüm	 ilgili	şirketleri	Derneğe	katılmaya	davet	
etmişlerdir.	 Dernek,	 Avrupa	 İmar	 ve	 Kalkınma	
Bankası'nın	(EBRD)	desteğiyle	kurulmuştur.

Ülkemizde	 yenilenebilir	 enerji	 alanında	 faaliyet	
gösteren	 ve	Sırbistan	pazarı	 ile	 ilgilenen	şirketlerin	
bahsi	 geçen	 Dernek	 ile	 iletişim	 kurmasında	 fayda	
bulunmaktadır.

(Kaynak: T.C. Belgrad Ticaret Müşavirliği)

Sırbistan-Bulgaristan Doğalgaz Boru Hattı’na 
İlişkin İhale 

Sırbistan	 Başbakan	 Yardımcısı	 ve	 aynı	 zamanda	
Madencilik	 ve	 Enerji	 Bakanı	 Zorana	 Mihajlovic	
tarafından	 yapılan	 açıklamaya	 göre,	 Sırbistan	 (Niş	
şehri)	 ile	 Bulgaristan	 (sınır)	 arasındaki	 109	 km	
uzunluğunda	 doğalgaz	 boru	 hattı	 bağlantısının	
Sırbistan’a	ait	kısmının	inşaatı	için	ihaleye	çıkılmıştır.
Projenin	 toplam	 değeri	 85,5	 milyon	 avro	 olarak	

tahmin	 edilmektedir	 ve	 Avrupa	 Birliği	 tarafından	
49,6	milyon	 avro	 değerinde	 bir	 hibe	 sağlanacaktır.	
Avrupa	 Yatırım	 Bankası	 tarafından	 ise	 25	 milyon	
avroluk	 kredi	 verilecektir,	 geri	 kalan	 finansman	 ise	
Sırbistan	 Cumhuriyeti	 ve	 PE	 Srbijagas	 tarafından	
sağlanmaktadır.	

Söz	 konusu	 ihaleye	 ilişkin	 bilgilere:	 https://www.
ekapija.com/tender/3196368/construction-of-gas-
interconnector-serbia-bulgaria-on-the-serbian-
territory-nearbeg2021ea-op0032 internet	adresinden	
ulaşılması	mümkündür.	

Söz	konusu	proje	kapsamında	Bulgaristan	da,	Sofya	
ile	Sırbistan	sınırı	arasında	yaklaşık	75	milyon	avro	
değerinde	67	kilometrelik	bir	bölüm	inşa	edecektir	ve	
ihale	prosedürünü	tamamlamıştır.	

(Kaynak: T.C. Belgrad Ticaret Müşavirliği) 

Slovenya'da Hükümet 170 Milyon Avro 
Değerinde Dört Büyük Askeri Projeyi Onayladı 

Slovenya	tarafından	askeri	iletişim	ve	bilgi	sisteminin	
modernizasyonu,	 kışlalarının	 elden	 geçirilmesi,	
taktik	nakliye	uçağı	satın	alınması	ve	Bell	helikopter	
filosunun	iyileştirilmesi	dâhil	olmak	üzere,	yeni	askeri	
yatırım	 projeleri	 kalkınma	 programı	 kapsamına	
alınmıştır.	Projelerin	toplam	tahmini	maliyeti	yaklaşık	
170	milyon	avrodur.

https://www.ekapija.com/tender/3196368/construction-of-gas-interconnector-serbia-bulgaria-on-the-ser
https://www.ekapija.com/tender/3196368/construction-of-gas-interconnector-serbia-bulgaria-on-the-ser
https://www.ekapija.com/tender/3196368/construction-of-gas-interconnector-serbia-bulgaria-on-the-ser
https://www.ekapija.com/tender/3196368/construction-of-gas-interconnector-serbia-bulgaria-on-the-ser
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Söz	 konusu	 projeler	 kapsamında;	 Slovenya	
Silahlı	 Kuvvetleri’nin	 (SAF)	 2021-2026	 dönemi	 için	
ekipman	 alımını	 içeren,	 iletişim	 ve	 bilgi	 sistemleri	
modernizasyonu	 için	 25,4	 milyon	 avro	 ayrılacağı	
duyurulmuştur.

Savunma	 Bakanlığı	 ayrıca,	 SAF'nin	 1.100-1.200	
üyesi	için	barınma	ve	çalışma	koşullarına	ilişkin	proje	
kapsamında,	Ljubljana'nın	doğu	eteklerindeki	Edvard	
Peperko	 kışlasını	 elden	 geçirmeyi	 planlamaktadır.	
Toplam	19	binanın	tadilatını,	5	binanın	kaldırılmasını	
ve	15	yeni	tesisin	inşasını	öngören	projenin	değerinin	
40,5	milyon	avro	olduğu	tahmin	edilmektedir.

Bununla	birlikte	askerlerin	nakliyesi,	insani	amaçlar,	
SAF	 üyelerinin	 tıbbi	 tahliyesi	 ve	 sivillerin	 tahliyesi	
için	 hizmet	 verecek	 bir	 taktik	 nakliye	 uçağı	 satın	
almak	için,	asgari	tutar	olmak	üzere,	72	milyon	avro	
ayrılmıştır.

Önümüzdeki	 20	 yıl	 için	 mevcut	 filonun	 ömrünü	
uzatmayı	 hedefleyen,	 Bell	 412	 helikopterlerinin	
planlanan	 modernizasyonunun	 31,7	 milyon	 avro	
olacağı	tahmin	edilmektedir.

Hükümet	 ayrıca,	 2021-2024	 kalkınma	 programı	
planının	 bir	 parçası	 olarak,	 dört	 tekerlekli	 zırhlı	

personel	 taşıyıcılarının	 (APC'ler)	 satın	 alınmasına	
yönelik	finansmanı	artırmaya	karar	vermiştir.	Yatırımın	
değeri	124	milyon	avro	olarak	güncellenmiştir.

(Kaynak: T.C. Lübliyana Ticaret Müşavirliği)

Bosna Hersek’in S&P Kredi Notu Değişmedi 

Bosna	 Hersek	 Merkez	 Bankası	 tarafından	 yapılan	
açıklamada,	 Uluslararası	 Kredi	 Derecelendirme	
Kuruluşu	 “Standard	 and	 Poors”un	 (S&P),	 Bosna	
Hersek'in	 kredi	 notunu	 “stabil	 görünümlü	B”	 olarak	
devam	ettirdiği	belirtilmiştir.

Uzmanların	 görüşüne	 göre,	 istikrarlı	 görünümün,	
bir	 tarafta	 Covid-19	 salgınının	 ülke	 ekonomisine	
etkisine	bağlı	mali	ve	dış	riskler	arasındaki	dengenin	
değerlendirilmesine,	 diğer	 taraftan	 da	 yapısal	
reformların	uygulanması	ve	güçlü	orta	vadeli	ekonomi	
büyüme	beklentisine	dayandığı	ifade	edilmiştir.

Açıklamada,	 Bosna	 Hersek	 Merkez	 Bankası'nın	
döviz	rezervlerinin	2020	yılında,	2019	yılına	nazaran	
%10	oranında	arttığı,	 ülkenin	 bankacılık	 sisteminin	
pandemi	 etkisine	 karşı	 ayakta	 kalabildiği,	 yurtiçi	
mevduatlarda	 2020	 yılı	 boyunca	 artış	 sağlandığı	
belirtilmiştir.
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Ayrıca,	 ticari	 faaliyetlerin	2020	yılında	beklenenden	
daha	düşük	oranda	azaldığı,	2020	yılındaki	ekonomik	
daralmanın	 bir	 önceki	 yıla	 kıyasla	 %6	 oranında	
olması	 beklenirken	 %4,8	 oranında	 gerçekleştiği,	
2020	 yılının	 Aralık	 ayında	 gerçekleştirilen	 sanayi	
üretiminin	Aralık	2019'a	kıyasla	%2,8	oranında	arttığı	
vurgulanmıştır.

Bosna	 Hersek	 Hükümeti’nin	 2021	 yılının	 sonuna	
kadarki	genel	net	borcunun,	gayri	safi	yurtiçi	hasılanın	
%31'i	 oranında	 artmasının	 beklendiğinin	 belirtildiği	
açıklamada,	 bunun	 da	 gelişmekte	 olan	 ülkeler	 için	
ılımlı	olarak	değerlendirildiği	ifade	edilmiştir

(Kaynak: T.C. Saraybosna Ticaret Müşavirliği)

Fas'ta Gaz Depolama ve Çevrim Gemisi İnşasına 
İlişkin İhale 

Fas	Enerji,	Madenler	ve	Çevre	Bakanlığı	tarafından	
gaz	 depolama	 ve	 çevrim	 gemilerinin	 (FSRU)	
geliştirilmesi	ve	inşasında	faaliyet	gösteren	şirketleri	
tespit	etmek	amacıyla	bir	ihale	çağrısı	yapılmıştır.	

Söz	konusu	 ihale	çağrısı	bir	FSRU	gemi	projesinin	
geliştirilmesi,	tasarımı,	finansmanı,	yapımı,	işletilmesi	
ve	bakım	işlerini	kapsamaktadır.	İhale	çağrısına	göre,	
inşa	edilecek	geminin	2025	yılında	hizmete	girmesi	
ve	Nador	West	Med,	Kénitra	Atlantique,	Jorf	Lasfar	
ya	da	Mohammedia	limanlarındaki	gaz	terminallerine	
uygun	 olarak	 inşa	 edilmesi	 gerekmektedir.Bakanlık	
tarafından	 yeterliliği	 olan	 şirketlerin	 tespit	 edilmesi	

ardından,	 yeni	 bir	 ihalenin	 açılması	 ya	 da	 kamu-
özel	işbirliği	kapsamında	projenin	gerçekleştirilmesi	
beklenmektedir.

İhaleye	 ilişkin	 dokümana	 aşağıdaki	 bağlantıdan	
ulaşmak	mümkündür:

h t t p s : / / w w w . m e m . g o v . m a / L i s t s / L s t _
A p p e l _ D o f f r e s - R H / A t t a c h m e n t s / 3 1 /
D o s s i e r % 2 0 d % E 2 % 8 0 % 9 9 A p p e l % 2 0
% C 3 % A 0 % 2 0 M a n i f e s t a t i o n % 2 0
d%E2%80%99Int%C3%A9r%C3%AAt.pdf 

(Kaynak: T.C. Rabat Ticaret Müşavirliği)

Montreal Limanı’ndaki Grevle İlgili Son 
Gelişmeler

Montreal	Limanı’nda	çalışan	işçilerin	mensup	olduğu	
“Canadian	 Union	 of	 Public	 Employees”	 bir	 süredir	
sürdürmekte	 oldukları	 ücret	 ve	 çalışma	 süreleri	
müzakerelerinde	 önerilen	 son	 değişikliği	 kabul	
etmediklerini	 belirtmişlerdir.	 Gelişme,	 Kanada'nın	
ikinci	 büyük	 limanında	 grev	 endişelerini	 artırmıştır.	
2020	 yılında	 yapılan	 19	 günlük	 iş	 durdurma	
eyleminde	 ticaret	 sekteye	 uğramış	 ve	 daha	 sonra	
liman	 çalışmaya	 başlamış	 olsa	 da	 çok	 uzun	 süreli	
kuyruklar	ve	demorajlar	oluşmuştur.

Ülkemizden	Kanada'ya	yapılan	 ihracatın	önemli	bir	
kısmı	 Montreal	 Limanı’na	 indirilmektedir.	 Limanda	
yaşanan	 beklemeler	 ve	 zorluklar	 ihracatımızı	
olumsuz	 etkilemektedir.	 Mevcut	 konteyner	

https://www.mem.gov.ma/Lists/Lst_Appel_Doffres-RH/Attachments/31/Dossier%20d%E2%80%99Appel%20%C3%A0%20Manifestation%20d%E2%80%99Int%C3%A9r%C3%AAt.pdf 
https://www.mem.gov.ma/Lists/Lst_Appel_Doffres-RH/Attachments/31/Dossier%20d%E2%80%99Appel%20%C3%A0%20Manifestation%20d%E2%80%99Int%C3%A9r%C3%AAt.pdf 
https://www.mem.gov.ma/Lists/Lst_Appel_Doffres-RH/Attachments/31/Dossier%20d%E2%80%99Appel%20%C3%A0%20Manifestation%20d%E2%80%99Int%C3%A9r%C3%AAt.pdf 
https://www.mem.gov.ma/Lists/Lst_Appel_Doffres-RH/Attachments/31/Dossier%20d%E2%80%99Appel%20%C3%A0%20Manifestation%20d%E2%80%99Int%C3%A9r%C3%AAt.pdf 
https://www.mem.gov.ma/Lists/Lst_Appel_Doffres-RH/Attachments/31/Dossier%20d%E2%80%99Appel%20%C3%A0%20Manifestation%20d%E2%80%99Int%C3%A9r%C3%AAt.pdf 
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sıkıntısının	üstüne	bir	de	grev	eklenirse,	ülkemizden	
ithalat	yapan	firmaların	zor	duruma	düşmesi	kuvvetle	
muhtemeldir.	 Alternatif	 olarak,	 ihracatçılarımız	
tarafından	 lojistik/shipping	 firmaları	 ile	 görüşülerek	
Halifax	 Limanı’nın	 değerlendirilmesinin	 söz	 konusu	
olabileceği	değerlendirilmektedir.

(Kaynak: T.C. Toronto Ataşeliği)

Güney Kore'nin 2025 Yılı İhracat Hedefi 700 
Milyar ABD Doları 

Güney	 Kore’nin	 Yonhap	 Haber	 Ajansı’nda	 yer	
alan	 haberde,	 hükümetin	 başta	 sağlık	 sektörü	 gibi	
büyümenin	yeni	motor	sektörlerinde	faaliyet	gösteren	
ihracatçılara	mali	 desteklerini	 artırarak,	 2025	 yılına	
kadar	 yıllık	 ihracatını	 700	 milyar	 ABD	 dolarına	
çıkarmayı	hedeflediği	açıklanmıştır.

Haberde	 devamla,	 Ticaret,	 Sanayi	 ve	 Enerji	
Bakanlığı’nın	 bu	 amaç	 doğrultusunda	 2025	 yılına	
kadar	20	 trilyon	Kore	wonu-KRW	(17,4	milyar	ABD	
doları)	mali	destek	sağlamayı	planladığı	belirtilirken,	
küresel	ticaret	ortamının	karbon	salınımı,	dijitalleşme	
ve	 korumacılık	 eğilimlerinden	 etkilendiği	 ifade	
edilerek,	 pandeminin	 uzun	 süre	 devam	 etmesi	
olasılığına	karşı	ülkenin	hazırlıklı	olması	gerektiği	de	
vurgulanmıştır.	

Asya’nın	 en	 büyük	 dördüncü	 ekonomisi	 olan	
Güney	 Kore,	 2020	 yılında	 2019	 yılına	 göre	 %5,4	
azalışla,	 512,8	 milyar	ABD	 doları	 tutarında	 ihracat	
gerçekleştirmiştir.	 Ülke	 ekonomisi,	 anılan	 yılda	%1	
oranında	 küçülerek	 1997-98	Asya	 finans	 krizinden	
bu	yana	en	büyük	daralmayı	yaşamıştır.

Güney	Kore,	ihraç	ürünlerini	çeşitlendirmek	amacıyla	
ekonominin	 yeni	 büyüme	 motorlarına	 beş	 trilyon	
KRW	harcamayı	 planlamakta	olup,	 bu	miktarın	 1,6	
trilyon	 KRW’sinin	 bio-sağlık	 (bio-health)	 sektörüne	
aktarılacağı	 belirtilmektedir.	 Nitekim,	 2019	 yılında	
9,1	milyar	ABD	 doları	 olan	 sağlık	 ürünleri	 ihracatı,	

pandemi	 ile	 birlikte	 2020	 yılında	 14,1	 milyar	 ABD	
dolarına	ulaşmıştır.

Bakanlığın	ihracatçılara	yönelik	diğer	destek	planları	
ise,	 ihracatçıların	 lojistikte	 yaşadıkları	 sıkıntılarının	
giderilmesi	 ve	 masrafların	 azaltılması	 amacıyla	
aylık	 kargo	 seferlerine	 iki	 yeni	 ek	 sefer	 eklenmesi,	
yılın	 ikinci	 yarısında	 işadamlarının	 aşılanmaya	
başlanması	 ve	 ticarette	 karşılaşılan	 engellerin	
azaltılması	olarak	açıklanmıştır.

(Kaynak: T.C. Seul Ticaret Müşavirliği)

Güney Kore-Orta Amerika STA 

Güney	 Kore	 ve	 Orta	 Amerika	 (Central	 America)	
Serbest	Ticaret	Anlaşması,	 01	Mart	2021	 tarihinde	
yürürlüğe	 girmiştir.	 Anlaşma’ya	 taraf	 ülkeler	
Nikaragua,	 Panama,	 Honduras,	 Kosta	 Rika,	 El	
Salvador	ve	Güney	Kore'dir.

h t t p : / / w w w . m o t i e . g o . k r / m o t i e / n e /
m o t i e n e w s e / M o t i e n e w s / b b s / b b s V i e w .
d o ? b b s _ s e q _ n = 1 5 5 1 1 7 6 5 2 & b b s _ c d _
n=2&currentPage=11&search_key_n=title_v&cate_
n=&dept_v=&search_val_v= 

(Kaynak: T.C. Seul Ticaret Müşavirliği)

http://www.motie.go.kr/motie/ne/motienewse/Motienews/bbs/bbsView.do?bbs_seq_n=155117652&bbs_cd_n=2&c
http://www.motie.go.kr/motie/ne/motienewse/Motienews/bbs/bbsView.do?bbs_seq_n=155117652&bbs_cd_n=2&c
http://www.motie.go.kr/motie/ne/motienewse/Motienews/bbs/bbsView.do?bbs_seq_n=155117652&bbs_cd_n=2&c
http://www.motie.go.kr/motie/ne/motienewse/Motienews/bbs/bbsView.do?bbs_seq_n=155117652&bbs_cd_n=2&c
http://www.motie.go.kr/motie/ne/motienewse/Motienews/bbs/bbsView.do?bbs_seq_n=155117652&bbs_cd_n=2&c
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Çin’den Avustralya Şarap Ürünlerine
Anti-Damping Vergisi

Çin	 Ticaret	 Bakanlığı	 tarafından	 26	 Mart	 2021	
tarihinde	 yapılan	 açıklamaya	 göre;	 28	 Mart	 2021	
tarihinden	 başlayarak	 Avustralya’dan	 ithal	 edilen	
şarap	 ürünlerine	 5	 yıl	 süreyle	 %116,2	 ilâ	 %218,4	
oranlarında	anti-damping	vergisi	uygulanacaktır.	

Çin,	yerli	şarap	üreticilerinin	başvurusu	üzerine,	2020	
Ağustos	ayında	anti-damping	soruşturması	başlatmış	
ve	ilk	bulgulara	istinaden	Avustralya’dan	yapılan	söz	
konusu	ithalatlara	28	Kasım	2021	tarihinden	itibaren,	
geçici	 olarak	%107,1	 ila	 	%212,1	 oranlarında	 anti-
damping	ve	telafi	edici	vergi	uygulaması	başlatmıştı.

Söz	 konusu	 tarihten	 itibaren	 Avustralya	 şarabının	
Çin’e	 ithal	 edilebilmesi	 için,	 gümrük	 idarelerine	
belirlenmiş	oranlarda	teminat	yatırılması	gerekmekte	
idi.	 Bu	 durum	 Avustralya’nın	 Çin’e	 şarap	 ürünleri	
ihracatını	durma	noktasına	getirmiş,	piyasa	payının	
%20	azaldığı	açıklanmıştı.

Avustralya’nın	1,28	milyar	Avustralya	doları	(yaklaşık	
1	milyar	ABD	doları)	toplam	ihracatının	yaklaşık	%44’ü	
Çin’e	 yapılmaktaydı.	 İki	 ülke	 arasındaki	 Serbest	

Ticaret	 Anlaşması	 uyarınca,	 Avustralya	 şarabının	
Çin’e	ithalinde	gümrük	vergisi	uygulanmamaktaydı.

(Kaynak: T.C. Sidney Ticaret Ataşeliği)

Tayland'da Nitril Eldiven Üzerinden 
Dolandırıcılık

Covid-19	 salgını	 döneminde	 tüm	
dünyada	 nitril	 eldiven	 ihtiyacı	
ortaya	 çıkmış	 ve	 başta	 Malezya	
ile	 Tayland	 olmak	 üzere,	 önemli	
üretici	 ülkelerden	 ithalat	 talebi	
doğmuştur.	 Bu	 ürüne	 olan	
talebin	 aynı	 zamanda	 Tayland’da	
dolandırıcıların	 da	 iştahını	
arttırdığı	 bilinmektedir.	 Bahse	
konu	 dolandırıcıların	 profesyonel	
internet	siteleri	kurup,	özellikle	isim	
benzerliği	 yöntemini	 kullanarak,	
sahte	şirketler	üzerinden	piyasanın	
oldukça	 altında	 fiyat	 teklifleri	
verdikleri	 gözlenmektedir.	 Son	
dönemde,	 Tayland’dan	 ucuz	
nitril	 eldiven	 almaya	 çalışan	

birçok	 firmamız	 yüksek	 meblağlarda	 dolandırılmış	
bulunmaktadır.

Ayrıca,	 Taylandlı	 firmalar	 ile	 herhangi	 bir	
sözleşme	 yapmadan	 önce,	 aşağıda	 bilgileri	
yer	 alan	 kurum	 ile	 iletişime	 geçilerek	 firmanın	
güvenilirliğini	 sorgulanmasının	 faydalı	 olacağı	
değerlendirilmektedir:

THAI TRADE CENTER, ANKARA
Department of International Trade Promotion,
Ministry of Commerce, The Royal Thai Government.
Tel : +90 312 4365868-69
E-mail : thaitcankara@gmail.com 
Web : www.thaitrade.com

(Kaynak: T.C. Bangkok Ticaret Müşavirliği)

http://thaitcankara@gmail.com 
http://www.thaitrade.com 
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Tayland Ekonomisi 2020 Yılında %6,1 Küçüldü 

2019	 yılında	 %2,3	 büyüyen	 Tayland	 ekonomisi,	
Covid-19	 etkisiyle	 2020	 yılında	 %6,1	 küçülmüştür.	
Harcama	 hesabına	 göre,	 mal	 ihracatı	 %6,6,	 özel	
tüketim	 %1,0	 ve	 yatırımlar	 %4,8	 daralmıştır.	 Öte	
yandan,	 kamunun	 tüketim	 harcamaları	 %0,8	 ve	
kamu	 yatırımları	 %5,7	 oranında	 artmıştır.	 Üretim	
hesabına	 göre	 ise	 tarım,	 ormancılık	 üretimi	 ve	
balıkçılık	 sektörü,	 imalat	 sektörü,	 konaklama	 ve	
yemek	hizmetleri	sektörü	ile	ulaştırma	ve	depolama	
hizmetleri	 sektörü	 sırasıyla	 %3,4,	 %5,7,	 %36,6	 ve	
%21,0	oranlarında	daralmıştır.

2020'de	cari	fiyatlarla	GSYİH	15,7	trilyon	baht	(501,8	
milyar	 ABD	 doları),	 kişi	 başına	 düşen	 GSYİH	 ise	
225.913	baht	(7219,2	ABD	doları)	olmuştur.

2020	 yılında	 enflasyon	 %-0,8	 ve	 işsizlik	 %1,86	
olarak	 kaydedilirken,	 cari	 hesap	GSYİH’nin	%3,3’ü	
oranında	fazla	vermiştir.

2021	 yılında	 Tayland	 ekonomisinin:	 Dünya	
ekonomisindeki	 ve	 küresel	 ticaret	 hacmindeki	
iyileşme;	 hükümetin	 teşvik	 önlemleri;	 yurtiçi	 özel	
talebin	 toparlanması	 ve	 2020'deki	 düşük	 baz	
etkisi	 sebebiyle	 %2,5-%3,5	 aralığında	 büyümesi	

beklenmektedir.	ABD	doları	bazında	ihracat	değerinin	
%5,8,	 özel	 tüketimin	%2,0	 ve	 toplam	 yatırımın	 ise	
%5,7	 artması	 beklenmektedir.	 Enflasyonun	 %1-2	
aralığında	olacağı	ve	cari	hesabın	GSYİH'nın	%2,3'ü	
kadar	fazla	vereceği	tahmin	edilmektedir.

Özel	 tüketim	 harcamalarının,	 2020'deki	 %1,0'lik	
düşüşten	 sonra,	 %2,0	 oranında	 artması	
beklenmektedir.	 2020'de	 %0,8	 oranında	 büyüyen	
kamunun	tüketim	harcamalarının	ise,	2021’de	%5,1	
oranında	genişleyeceği	tahmin	edilmektedir.

Toplam	yatırımın	2020'deki	%4,8'lik	düşüşe	kıyasla	
%5,7	artması	 beklenmektedir.	Kamu	yatırımlarının,	
2020'deki	 %5,7'lik	 artıştan	 sonra	 %10,7	 oranında	
artması;	 özel	 yatırımın	 ise,	 2020'deki	 %8,4	
daralmadan	 sonra	 %3,8	 oranında	 artması	
beklenmektedir.	Dünya	ekonomisinin	ve	küresel	mal	
ticaretinin	 canlanmasının	 ardından,	 imalat	 sanayi	
üretiminin	ve	ihracatının	hızlanması,	özel	yatırımların	
artması	için	kilit	destekleyici	faktörler	olacaktır.

Son	olarak,	ABD	doları	cinsinden	ihracat	değerinin,	
2020	yılındaki	%6,6	daralmadan	sonra	%5,8	artması	
beklenmektedir.

(Kaynak: T.C. Bangkok Ticaret Müşavirliği)
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Vietnam'ın 3. Büyük Şehri Da Nang'da 2 Metro 
Projesine Yatırımcı Aranıyor 

Vietnam'ın	 merkez	 kısmında	 yer	 alan	 ve	 turistik	
anlamda	 önemli	 şehirlerin	 başında	 gelen,	 aynı	
zamanda	ülkenin	3.	büyük	şehri	olan	Da	Nang’ın	Halk	
Komitesi,	 yaklaşık	 2	 milyar	ABD	 Doları	 maliyetli	 2	
metro	hattının	yapım	projesinin	yanı	sıra,	2020-2025	
dönemi	 için	 57	 farklı	 altyapı	 yatırımını	 Kamu-Özel	
Ortaklığı	modeli	ile	hayata	geçirmeyi	planlamaktadır.

Plan	kapsamında,	turistik	bir	nokta	olan	komşu	Hoi	
An	kasabasına	elektrikli	metro	hattı	 yapılması,	220	
hektarlık	liman	projesi,	3,7	kilometrelik	tünel	yapımı,	
onkoloji	 hastanesi	 inşası,	 opera	 binası	 yapımı,	
atık	 bertaraf	merkezi	 ile	 hipodrom	 inşâsı	 gibi	 farklı	
projelere	de	yatırım	yapılması	beklenmektedir.
 
https://vietnaminsider.vn/da-nang-seeks-investors-
for-2-bln-metro-routes/ 

(Kaynak: T.C. Hanoi Ticaret Müşavirliği)

Vietnam'da KÖİ Modeli ile 800 Milyon USD 
Değerinde Otoyol Yapılacak 

Yaklaşık	 800	 milyon	ABD	 doları	 	 maliyetli,	 67	 km	
uzunluğa	 sahip	 4	 şeritli	 bir	 otoyol	 inşasını	 içeren,	
The	 Tan	 Phu	 (Dong	 Nai)	 –	 Bao	 Loc	 (Lam	 Dong)	
Otoyol	 yapım	projesinin	2021-2025	yılları	 arasında	
tamamlanması	öngörülmektedir.

Başbakanlık	tarafından,	konuya	ilişkin	“4/TB-VPCP”	
sayılı	 bir	 genelge	 yayımlanmış	 olup,	 projenin	
317	 milyon	 dolarının	 merkez	 ve	 yerel	 yönetim	
bütçelerinin	 ortak	 kullanımı	 ile	 karşılanacağı,	
419	 milyon	 dolarlık	 kısmın	 ise	 yatırımcı	 firmalar	
tarafından	karşılanacağı	ve	projenin	ülkenin	orta	ve	
yüksek	 kesimlerindeki	 ekonomik	 gelişmeye	 katkı	
sağlayacağı	değerlendirilmektedir.

(https://www.vir.com.vn/800-million-tan-phu-dong-
nai-expressway-to-be-built-in-2021-2025-under-
ppp-model-82527.html) 

(Kaynak: T.C. Hanoi Ticaret Müşavirliği)

https://vietnaminsider.vn/da-nang-seeks-investors-for-2-bln-metro-routes/ 
https://vietnaminsider.vn/da-nang-seeks-investors-for-2-bln-metro-routes/ 
https://www.vir.com.vn/800-million-tan-phu-dong-nai-expressway-to-be-built-in-2021-2025-under-ppp-mo
https://www.vir.com.vn/800-million-tan-phu-dong-nai-expressway-to-be-built-in-2021-2025-under-ppp-mo
https://www.vir.com.vn/800-million-tan-phu-dong-nai-expressway-to-be-built-in-2021-2025-under-ppp-mo
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Meksika’da Pandemi Nedeniyle 1 Milyondan 
Fazla İşletme Kapandı

Ulusal	 İstatistik	 ve	 Coğrafya	 Enstitüsü	 (INEGI)	
İşletme	 Demografisi	 Üzerine	 Çalışma	 (EDN)	 2020	
verilerine	 göre,	 Meksika’da	 her	 beş	 işletmeden	
biri	 (yaklaşık	 1.010.857	 işletme,	 toplamın	 %20
,81’i)	 pandeminin	 etkileri	 nedeniyle	 süresiz	 olarak	
kapanmıştır.	Kapanan	işletmelerin	%5,6’sının	kayıtlı,	
%12,8’inin	 ise	 kayıtlı	 olmayan	 işletmeler	 olduğu;	
hayatta	kalan	işletmelerin	ise	%25,9’unun	kayıtlı	ve	
%46’sının	 kayıt	 dışı	 olduğu	 belirtilmektedir.	 Kayıt	
dışı	 işletmelerin	 ve	 KOBİ’lerin,	 krediye	 erişimdeki	
güçlük	ve	kendi	kendine	devam	edebilecek	finansal	
kaynağa	 sahip	 olmamaları	 nedeniyle	 daha	 fazla	
etkilendiği	ortaya	koyulmaktadır.

İmalat	 sanayinde	 faaliyet	 gösteren	 işletmelerin	
%15’i,	 ticaret	sektöründe	 faal	 işletmelerin	%10,98’i,	
hizmetler	 sektöründe	 (özellikle	 turizm	 ve	 eğlence)	
faaliyet	 gösteren	 işletmelerin	 ise	 %24,92’si	
kapanmıştır.	 En	 yüksek	 sayıda	 kayıtlı	 işletmenin	
kapandığı	 eyalet,	 turizm	 açısından	 gelişmiş	 olan	
Quintana	Roo	eyaleti	(%28,9)	iken;	en	yüksek	sayıda	
kayıt	 dışı	 işletmenin	 kapandığı	 eyalet	 ise	 %34	 ile	
Baja	California	 Sur	 eyaletidir.	 Sinaloa	 eyaleti,	 hem	
kayıtlı	hem	de	kayıt	dışı	ekonomik	birimlerin	en	fazla	
etkilendiği	eyaletlerden	biridir.

2019	 yılı	 Ekonomik	 Sayımı’nda	 toplam	 sayısı	 4,86	
milyon	olarak	belirlenen	mikro,	küçük	ve	orta	ölçekli	
işletmelerin	 yalnızca	 3,85	 milyonu	 pandemiden	
sonra	 ayakta	 kalabilmiş	 olup,	 toplamda	 1.010.857	
işletme	kapanmıştır.	Anılan	dönemde	619.443	yeni	
işletme	 kurulması	 nedeniyle,	 işletme	 sayısındaki	
açığın	halihazırda	391.414	olduğu	görülmektedir	ve	
bu	 işletmelerin	%99’u	mikro,	 küçük	 ve	 orta	 ölçekli	
işletmelerdir.

Söz	 konusu	 çalışma,	 2020	 yılında	 kurulan	 mikro	
işletmelerin	ortalama	2	çalışana	sahip	olduğunu	ve	
aynı	yıl	kapanan	işletmelerin	2018	yılında	ortalama	3	
çalışana	sahip	olduğunu	ortaya	koymaktadır.	Hayatta	
kalan	işletmelerde	ise	ortalama	istihdam	3’ten	2,7’ye	
gerilemiştir.	 Mayıs	 2019-Eylül	 2020	 döneminde	
kurulan	küçük	ve	orta	ölçekli	 işletmelerde	ortalama	
21	 kişi	 istihdam	 edilirken,	 2018	 yılında	 kapanan	
işletmelerde	 ortalama	 29	 çalışan	 olduğu	 ve	 aynı	
dönemde	 hayatta	 kalan	 işletmelerde	 7	 çalışanın	
azaldığı	belirtilmektedir.	İstihdam	edilen	personelde	
en	büyük	düşüş,	2020	yılının	Nisan	ve	Mayıs	ayları	
arasında	 kaydedilmiş	 olup;	 anılan	 dönemde	 kayıtlı	
işletmelerde	%23,1	ve	kayıt	dışı	işletmelerde	%26,6	
istihdam	 kaybı	 yaşanmıştır.	 İstihdam	 kaybı	 bu	
işletmelerde	Haziran	ve	Eylül	ayları	arasında	sırayla	
%11,2’e	ve	%9,1'e	gerilemiştir.

(Kaynak: T.C. Meksiko Ticaret Müşavirliği)
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Meksika’nın 2020 Yılı Reel İmalat Sanayi Üretimi 
%9,7 Geriledi

Ulusal	 İstatistik	 ve	 Coğrafya	 Enstitüsü	 (INEGI)	
verilerine	göre,	Meksika’nın	imalat	sanayi	üretimi	2020	
yılında	 reel	olarak	%9,7	gerilemiştir.	Colima	eyaleti	
%6,2'lik	 artışla	 en	 yüksek	 artışın	 görüldüğü	 eyalet	
olurken;	üretimlerini	artırabilen	diğer	eyaletler	Sinaloa	
(%3,7),	Nayarit	(%2,9),	Tabasco	(%2,9)	ve	Durango	
(%0,7)	 olmuştur.	 Tabasco	 haricindeki	 üretim	 artışı	
görülen	dört	eyaletin	ortak	özelliği	gıda	sektörünün	
gelişmiş	 olmasıdır.	 Ayrıca	 Colima	 eyaletinde	 gıda	
ve	metal	 dışı	madenler;	Sinaloa	 eyaletinde	 plastik,	
metal	 ve	 ulaştırma	
ekipmanları;	Tabasco	
eyaletinde	 ise	 kimya	
üretimi	 gelişmiştir.	
Pandemiden	 en	
az	 etkilenen	 imalat	
sanayi	 sektörleri	
gıda,	 beyaz	eşya	ve	
medikal	cihazlardır.

Geçtiğimiz	 yıl	 imalat	
faaliyetlerinde	 en	
belirgin	 düşüş	
görülen	 eyaletler	 ise	
Hidalgo	 (-%22,9),	
Oaxaca	 (-%21,9),	
Morelos	 (-%19,2),	 Veracruz	 (-%17,1)	 ve	 Puebla	
(-%14,9)	olarak	sıralanmıştır.

Üretimini	artıran	beş	eyaletin	ulusal	üretime	katkısı	
yalnızca	%2,7	(7,47	milyar	peso)	seviyesinde	olup;	
değer	 olarak	 Meksika’da	 yüksek	 imalat	 üretimine	
sahip	eyaletlerin	üretimlerindeki	azalma,	bu	sektörlere	
yönelik	 mal	 ve	 hizmet	 tedarik	 eden	 firmalarımız	
açısından	olumsuz	bir	durumu	yansıtmaktadır.

(Kaynak: T.C. Meksiko Ticaret Müşavirliği)

Meksika’ya 2020 Yılında Gelen Yabancı 
Yatırımların %60’ı Kuzey Eyaletlerine Yöneldi

El	Economista	gazetesinin	haberine	göre	Meksika’ya	
2020	 yılında	 gelen	 yabancı	 yatırım	 projelerinin	
yaklaşık	 %60'ı;	 otomotiv,	 elektrikli	 ev	 aletleri,	 bilgi	
ve	 iletişim	 hizmetleri	 (ICT)	 gibi	 sektörlerde	 sağlam	
değer	 zincirlerine	 ve	 tedarikçilere	 sahip	 olan	
Monterrey,	Ciudad	Juárez	ve	Tijuana	gibi	kuzeydeki	
eyaletlere	 yönelmiştir.	 İş	 kültürü,	 insan	 sermayesi,	
ABD	 ve	 Kanada	 pazarlarına	 yakınlık,	 ABD-Çin	
ticaret	 savaşları	 ile	 ABD-Meksika-Kanada	 Ticaret	
Anlaşması	(T-MEC,	USMCA)	ise	yatırımları	etkileyen	

diğer	faktörlerdir.

Diğer	 taraftan	 ülkeye	 gelen	
Doğrudan	Yabancı	Yatırımların	
%43,7’si	 (29,08	 milyar	
dolar)	 Meksika	 Şehri,	 Nuevo	
Leon	 ve	 Meksika	 Eyaletine	
yönelmektedir.	 Doğrudan	
Yabancı	Yatırımlarda	Meksika	
Şehri’nin	 (%23,9)	 ardından	
%11,6	pay	ile	ikinci	sırada	yer	
alan	 Nuevo	 León	 eyaletinin	
Ekonomi	 ve	 Çalışma	
Bakanlığı	 -	 Yatırım	 ve	 Sınai	
Kalkınma	 Müsteşarı,	 Nuevo	
Leon	 eyaletindeki	 yabancı	

yatırımların	 2020	 yılında	 %3,2	 arttığını;	 bunun	
%57’sinin	 ABD,	 %11’inin	 Güney	 Kore,	 %9’unun	
Arjantin	ve	%1’inin	Çin	kaynaklı	olduğunu	belirtmiştir.

32	 eyalette	 işgücüne	 erişim	 ve	 meslek	 kalitesini	
ölçen	 “Eyalet	 İşgücü	 Kalitesi	 ve	 Yetenek	 Endeksi”	
sonuçlarına	 göre	 Baja	 California,	 Sinaloa	 ve	
Aguascalientes	 eyaletleri	 Covid-19	 pandemisine	
rağmen	 olumlu	 sonuçlarla	 öne	 çıkarken,	 Tlaxcala	
eyaleti	 en	 kötü	 koşullara	 sahip	 eyalettir.	 100	
üzerinden	86,7	puanla	Baja	California	ilk	sırada	yer	
almış,	onu	Sinaloa	 (85,5)	ve	Aguascalientes	 (81,6)	
eyaletleri	izlemiş	ve	yeşil	trafik	ışığında	yer	almıştır.
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2019	 yılı	 sonuçları	 ile	 kıyaslandığında	 2020	
yılında	 15	 eyalette	 büyüme	 ve	 17	 eyalette	 düşüş	
kaydedildiği	 görülmektedir.	 En	 büyük	 artış	 Sinaloa	
(25,8	 puan	 artış)	 ve	 Hidalgo	 (+14,8)	 eyaletlerinde;	
en	 belirgin	 düşüş	 ise	 Quintana	 Roo	 (-28,5	 puan),	
Puebla	(-22,7	puan)	ve	Meksika	Şehri	(-12,9	puan)	
eyaletlerindedir.	 Pandemi	 nedeniyle	 Quintana	 Roo	
eyaletinin	 turizm	 sektörünün,	 Puebla	 eyaletinin	 ise	
otomotiv	endüstrisinin	etkilendiği	görülmektedir.

Anılan	 istatistikler,	 Meksika'da	 yatırım	 yapmayı	
düşünen	firmalarımız	açısından	önem	arz	etmektedir.

(Kaynak: T.C. Meksiko Ticaret Müşavirliği)

Brezilya, DTÖ Kamu Alımları Anlaşması'na Taraf 
Olma Sürecini Hızlandırmak İstiyor

Brezilya	 Ekonomi	 Bakanlığı,	
Mayıs	 2020	 tarihinde	 Dünya	
Ticaret	 Örgütü	 (DTÖ)	 Kamu	
Alımları	 Anlaşması'na	
taraf	 olmak	 için	 yaptığı	
başvurunun	 ardından,	
Mart	 ayının	 ilk	 haftasında	
yaptığı	 açıklamada,	 söz	
konusu	 anlaşmaya	 taraf	 olma	
sürecini	bir	an	önce	sonuçlandırmak	
istediğini	 ifade	 etmiştir.	 Brezilya	
delegasyonu,	 Covid-19	 salgınına	
rağmen,	ülkenin	145	milyar	ABD	doları	
tutarında	 kamu	 ihale	 sözleşmelerini	
yabancı	 şirketlerle	 rekabete	 açmak	
için	 "çok	 hırslı	 ve	 geniş"	 bir	 ilk	 teklif	
sunabileceğinin	 altını	 çizmiştir.	 İkinci	
etap	 olarak	 Brezilya'nın	 DTÖ	 Kamu	
Alımları	 Anlaşması'na	 taraf	 olan	 48	
ülke	ile	görüşmesi	ve	satın	alma	süreçleri	
yabancılara	 açık	 olacak	 kuruluşlar,	
anlaşmaya	dâhil	 olacak	mal	 ve	hizmetler,	 alımların	
açılacağı	 sınır	 değerler	 ve	 olabilecek	 istisnalar	 ile	
ilgili	 taahhütleri	 müzakere	 etmesi	 beklenmektedir.	

Brezilya,	 Covid-19	 pandemisine	 rağmen	 özellikle	
karayolu,	demiryolu	ve	havaalanlarının	dâhil	olduğu	
altyapı	sektöründe	yabancı	yatırım	çekmek	için	yeni	
açılımlar	yapmaktadır.
 
DTÖ	Kamu	Alımları	Anlaşması'na	taraf	olan	ülkelerin,	
diğer	taraf	ülkelere	karşı	yerli	ve	yabancı	tedarikçiler	
arasında	ve	 taraf	ülkeler	arasında	ayrım	yapmama	
yükümlülükleri	 bulunmakta	 olduğu	 göz	 önünde	
bulundurulduğunda,	 anılan	anlaşmaya	 taraf	 olması	
halinde	Brezilya'nın	kamu	alımları	 ihalelerinde	yerli	
firmalar	 ile	 anlaşmaya	 taraf	 ülke	 firmaları	 arasında	
ayrım	yapma	imkanı	bulunmayacaktır.		

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

Şili Donanması Tarafından Üniforma Alımı İçin 
Kamu İhalesi Açılmıştır

Şili	 Donanması	 Tedarik	 Müdürlüğü	 tarafından	
ulusal	 kamu	 ihale	 platformu	 Mercado	

Publico'da	 yayımlanan	 ilana	 göre,	
yaklaşık	 230.000	 ABD	 doları	

değerinde	 8000	 parça	
üniforma	alımı	için	bir	kamu	
ihalesi	açılmıştır.		

Başvurular	7	Mayıs	2021	tarihine	
kadar	elektronik	ortamda	

(https://www.mercadopublico.cl/) 
bağlantısı	üzerinden	alınacak	ve	6	Temmuz	

2021	tarihinde	sonuçlar	ilan	edilecektir.	İhaleyi	
kazanacak	tedarikçi	ile	imzalanacak	sözleşmenin	

süresi	bir	yıl	olarak	belirlenmiştir.

Anılan	ihalenin	teknik	detayları	ile	başvuru	şartlarına	
aşağıdaki	bağlantıdan	ulaşılabilir.

(https://www.mercadopublico.cl/Procurement/
M o d u l e s / R F B / D e t a i l s A c q u i s i t i o n .
aspx?qs=DpmuVGxh7sRnETUvYzPXfg== )

https://www.mercadopublico.cl/
https://www.mercadopublico.cl/Procurement/Modules/RFB/DetailsAcquisition.aspx?qs=DpmuVGxh7sRnETUvYzP
https://www.mercadopublico.cl/Procurement/Modules/RFB/DetailsAcquisition.aspx?qs=DpmuVGxh7sRnETUvYzP
https://www.mercadopublico.cl/Procurement/Modules/RFB/DetailsAcquisition.aspx?qs=DpmuVGxh7sRnETUvYzP


Ülke Masaları Bülteni - Nisan 2021 - Sayı: 29 25

Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü

Ayrıca	 bkz.:	 (https://www.infodefensa.com/
latam/2021/04/12/noticia-armada-chile-adquirira-
ambos-navegacion.html)

(Kaynak: T.C. Santiago Ticaret Müşavirliği)

Şili Bayındırlık Bakanlığı 15 Milyar Dolar 
Değerindeki 2021 - 2025 Dönemi İhale Planını 

Açıkladı

Şili	 Bayındırlık	 Bakanlığınca	 (Ministerio	 de	 Obras	
Publicas)	 önümüzdeki	 5	 yıllık	 dönemi	 (2021-2025)	
kapsayan	ve	aralarında	otoyol,	hastane,	havaalanı,	
raylı	sistemler	ve	hapishane	projelerinin	bulunduğu,	
toplam	 değeri	 15	 milyar	 ABD	 dolarını	 aşan	 ihale	
planı	 açıklanmıştır.	 Söz	 konusu	 plan	 kapsamında,	
yalnızca	2021	yılı	içerisinde	ihaleye	çıkması	beklenen	
projelerin	 değeri	 4,7	 milyar	 ABD	 doları	 düzeyinde	
olup	 yeni	 yatırımlar	 ile	 pandemi	 sonrasında	ülkede	
ekonomik	canlanmanın	hızlanması	amaçlanmıştır.
2021-2025	 dönemine	 ait	 plan	 kapsamında,	 otoyol	
projelerinin	değeri	 tek	başına	11	milyar	ABD	doları	
düzeyindedir.

Detaylı	bilgi	 için:	 (http://blog.investchile.gob.cl/chile-
unveils-2021-concessions-plan-worth-us-4.7-billion)

(Kaynak: T.C. Santiago Ticaret Müşavirliği)

Şili Körfez Ülkeleriyle Ticari Konularda İlk 
Mutabakat Zaptını (MoU) İmzaladı

Şili	Uluslararası	Ekonomik	İlişkiler	Müsteşarı	Rodrigo	
Yáñez’in	 Suudi	Arabistan,	 Birleşik	Arap	 Emirlikleri,	
Katar	ve	Umman’ın	dâhil	olduğu	Orta	Doğu	ziyareti	
kapsamında,	 Körfez	 Ülkeleri’yle	 ticari	 ilişkileri	
derinleştirmek,	 Şili’ye	 yatırım	 çekmek	 ve	 ihracatta	
pazar	 çeşitliliğini	 sağlamak	 maksadıyla,	 Körfez	
İşbirliği	 Konseyi	 (GCC)	 Genel	 Sekreterliği’nde	
taraflar	arasında	tarihi	anlamda	bir	ilk	olan	Mutabakat	
Zaptı	 imzalanmıştır.	 Anılan	 anlaşma	 ile	 gelecekte	
taraflar	arasında	yürürlüğe	girmesi	muhtemel	olan	bir	
Serbest	Ticaret	Anlaşması’nın	fizibilite	çalışmalarına	
da	başlanacağı	belirtilmiştir.

Yáñez,	 Körfez	 ülkelerinin	 dünya	 çapındaki	 ana	
ekonomik	 bloklardan	 biri	 olduğuna	 dikkat	 çekerek,	
söz	 konusu	 ülkelerle	 olan	 ticaretin	 derinleşmesine	
verilen	öneme	değinmiştir.

Körfez	 İşbirliği	 Konseyi	 ile	 Şili	 arasındaki	 ticaret	
hacmi	2003-2020	yılları	arasında	yıllık	bazda	%3,6’lık	
bir	 artış	 gösterirken	 2020’de	 ikili	 ticaret	 hacmi	
432	 milyon	ABD	 dolarına	 ulaşmıştır.	 Bunun	 404,7	
milyonu	ise	Şili’nin	ihracatına	denk	düşmektedir.

Şili’nin	 bölgedeki	 varlığı,	 esasen	 meyve	 ve	 deniz	
ürünleri	sektörlerinde	görülmekte	olup,	Şili	bölgenin	
kurutulmuş	 elma,	 donmuş	 somon	 ve	midyede	 ana	
tedarikçisi	konumundadır.

(Kaynak: T.C. Santiago Ticaret Müşavirliği)

https://www.infodefensa.com/latam/2021/04/12/noticia-armada-chile-adquirira-ambos-navegacion.html
https://www.infodefensa.com/latam/2021/04/12/noticia-armada-chile-adquirira-ambos-navegacion.html
https://www.infodefensa.com/latam/2021/04/12/noticia-armada-chile-adquirira-ambos-navegacion.html
http://blog.investchile.gob.cl/chile-unveils-2021-concessions-plan-worth-us-4.7-billion
http://blog.investchile.gob.cl/chile-unveils-2021-concessions-plan-worth-us-4.7-billion
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Peru - Piura Elektrik Hattı İhale Duyurusu

Peru	 Yatırım	 Ajansı	 (ProInversion)	 Piura	 Elektrik	
Hattı	 ihale	 duyurusunda	 bulunmuştur.	 İhale	 irtibat	
yetkilisinin	 isim	 ve	 iletişim	 bilgileri	 aşağıda	 yer	
almaktadır:

Aníbal del Aguila Acosta
E-posta : adelaguila@proinversion.gob.pe
Tel : (511) 200-1200

Söz	 konusu	 ihaleye	 ilişkin	 ayrıntılı	 bilgilere	
ProInversion'un	aşağıda	yer	alan	internet	adresinden	
ulaşılabilmektedir.

( h t t p s : / / w w w . p r o y e c t o s a p p . p e /
m o d u l o s / J E R / P l a n t i l l a P r o y e c t o .
aspx?ARE=1&PFL=2&JER=8661&SEC=30) 

(Kaynak: T.C.  Lima Ticaret Müşavirliği)

Peru Piura'da Hastane İnşaatı İhalesi Duyurusu

Peru	 Yatırım	 Ajansı	 (ProInversion)	 ülkenin	 kuzey	
kesiminde	yer	alan	Piura	şehrinde	yapılacak	hastane	
inşaatına	 ilişkin	 ihale	 duyurusunda	 bulunmuştur.	
ProInversion'da	 yetkili	 ihale	 irtibat	 kişisinin	 isim	 ve	
iletişim	bilgileri	aşağıda	yer	almaktadır:

Maria Elena Fernández Cervantes
E-posta : mfernandezc@proinversion.gob.pe
Tel : 200-1200 ext 1221

Söz	 konusu	 ihaleye	 ilişkin	 ayrıntılı	 bilgilere	
ProInversion'un	aşağıda	yer	alan	internet	adresinden	
ulaşılabilmektedir.

(https://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/
PlantillaProyecto.aspx?ARE=0&PFL=2&JER=818)

(Kaynak: T.C.  Lima Ticaret Müşavirliği)

http://adelaguila@proinversion.gob.pe
https://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaProyecto.aspx?ARE=1&PFL=2&JER=8661&SEC=30
https://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaProyecto.aspx?ARE=1&PFL=2&JER=8661&SEC=30
https://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaProyecto.aspx?ARE=1&PFL=2&JER=8661&SEC=30
http://mfernandezc@proinversion.gob.pe 
https://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaProyecto.aspx?ARE=0&PFL=2&JER=818
https://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaProyecto.aspx?ARE=0&PFL=2&JER=818


Ülke Masaları Bülteni - Nisan 2021 - Sayı: 29 27

Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü

AB Yeni İthalat Kontrol Sistemi (ICS2)

Avrupa	 Birliği'nin	 (AB	 dış	 sınırlarından	 yasadışı	
ticaretin	 ortaya	 çıkardığı	 güvenlik	 ve	 emniyet	
tehditlerine	karşı	AB	Gümrük	Birliğinin	"ilk	savunma	
hattı"nın	 güçlendirilmesine	 yönelik	 yeni	 İthalat	
Kontrol	 Sistemi	 (ICS2)	 15	 Mart	 2021	
tarihinde	uygulamaya	konulmuştur.

AB’nin	Gümrük	Varış	Öncesi	
Emniyet	 ve	 Güvenlik	
Programı	 (Customs	
Pre-arrival	 Safety	 and	
Security	 Programme)	
reformunun	merkezinde	
bulanan	 kargo	 risk	
yönetimi	 sisteminin	 1	
Mart	2024	 tarihine	kadar	
üç	aşamada	mevcut	ithalat	
kontrol	 sisteminin	 yerini	
alması	öngörülmektedir.

15	 Mart	 2021	 tarihinde	 başlayan	 ilk	
aşamada;

-	 Sistemin	AB'ye	hava	yoluyla	gelen	posta	ve	
ekspres	 gönderilere	 uygulanacağı;	 bu	 çerçevede,	
AB'de	 yerleşik	 ekspres	 taşıyıcılar	 ve	 belirlenmiş	
posta	 operatörlerince,	 eşya	 AB'ye	 giden	 uçaklara	
yüklenmeden	 önce	 Giriş	 Özet	 Beyannamesi	
verilerinin	bir	alt	kümesinin	sağlanmaya	başlayacağı,	

-	 "PLACI"	verileri	olarak	da	bilinen	bu	ön	kargo	
bilgilerinin,	 havacılık	 güvenliğine	 yönelik	 tehditleri	
tespit	etmek	amacıyla	gümrükler	tarafından	analiz
edileceği	 ve	 sevkiyat	 öncesi	 ilave	 bir	 risk	 analizi	
katmanı	sunacağı,	

-	 Silah	 veya	 uyuşturucu,	 sahte	 ilaçlar	 veya	
tehlikeli	 oyuncaklar	 başta	 olmak	 üzere	 yasadışı	
tedarik	 zincirlerinin,	 dünya	 çapında	 küçük	 paket	
akışlarının	 sunduğu	 olasılıkları	 kullanmaya	 devam	
ettiği,	

-	 Dolayısıyla	 sistemin,	 gümrüklerin	
artan	 e-ticaret	 bağlamında	 söz	

konusu	güvenli	olmayan	ticaret	
ile	 mücadelesine	 katkı	
sağlayacağı,

 
-	 Güvenlik	 riskleri	
konusunda	 işbirliğinin	
geliştirilmesi	 amacıyla	
Schengen	 Bilgi	
Sistemi	 ve	 Europol	 ile	
temel	 veri	 paylaşımı	

olasılıklarının	araştırılacağı	
görülmektedir.

Sistemin	ikinci	aşamasında,	
1	 Mart	 2023	 tarihi	 itibariyle	 genel	 hava	

kargosuna	genişletilmesi	ve	son	aşamada	ise	1	Mart	
2024	tarihinden	itibaren	deniz,	demiryolu	ve	karayolu	
ulaşım	modlarını	kapsaması	öngörülmektedir.

(Kaynak: AB Nezdinde T.C. Daimi Temsilciliği)

AB Dijital Yeşil Sertifikası

Avrupa	Komisyonu	tarafından	17	Mart	2021	tarihinde	
Dijital	Yeşil	Sertifika	(Digital	Green	Certificate)	önerisi	
sunulmuş	olup,	söz	konusu	sertifika	ile	AB	içerisinde	
kişilerin	 serbest	 dolaşımının	 kolaylaştırılmasının	
amaçlandığı	ve	sertifikanın	serbest	dolaşım	 için	bir	
ön	şart	olmayacağı	açıklanmıştır.

Mevzuat DeğişiklikleriMevzuat Değişiklikleri



28

Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü

 Ülke Masaları Bülteni - Nisan 2021 - Sayı: 29

Öte	 yandan	 halihazırda,	 istisnalar	 saklı	 kalmak	
kaydıyla,	üçüncü	ülkelere	yönelik	seyahatlere	ilişkin	
kısıtlamaların	devam	ettiği	bildirilmiştir.

Sertifikanın,	 kişinin	 Covid-19’a	 karşı	 aşılandığı	
(aşı	 sertifikası),	 negatif	 test	 sonucu	 aldığı	 (test	
sertifikası)	 veya	 Covid-19	 hastalığını	 geçirerek	
iyileştiğini	 gösterecek	 şekilde	 üç	 farklı	 sertifikayı	
kapsadığı;	 bu	 doğrultuda	 aşılanan	 insanların	 yanı	
sıra	 aşılanmayanların	 da	 AB	 içi	 seyahatlerde	
sertifikadan	 faydalanabileceği	 ve	 aşılanan	 insanlar	
ile	 aşılanmayanlar	 arasında	 ayrımcılığa	 neden	
olunmayacağı	belirtilmiştir.

Aşılama	 sertifikası,	 Avrupa	 İlaç	 Ajansı	 (EMA)	
tarafından	 yetkilendirilen	 aşılar	 (halihazırda	
BioNTech-Pfizer,	Moderna,	AstraZeneca	ve	Janssen	
Pharmaceutica	 NV	 aşıları	 için	 yetki	 verilmiş	 olup;	
Curevac,	 Novavax	 ve	 Sputnik	 için	 EMA	 tarafından	
yapılan	 incelemeler	 devam	 etmektedir)	 için	 geçerli	
olup,	üye	ülkeler	 ilave	olarak	diğer	aşıları	da	kabul	
etmeye	karar	verebilecektir.

Bir	 üçüncü	 ülke	 vatandaşı,	 gerekli	 tüm	 bilgileri	
sağlamak	kaydıyla	(aşılamaya	dair	belgeleme	gibi),	
seyahat	edeceği	ülkeden	Dijital	Yeşil	Sertifika	 talep	
edebilecek	 ve	 ilgili	 devlet,	 belgeleri	 yeterli	 görmesi	
halinde,	bahse	konu	sertifikayı	düzenleyebilecektir.

Mevzuat	 önerisinin,	 Avrupa	 Parlamentosu	 ve	 AB	

Konseyi	 tarafından	 kabul	 edilmesini	 takiben,	 yaz	
mevsimine	kadar	yürürlüğe	girmesi	hedeflenmektedir.

(Kaynak: AB Nezdinde T.C. Daimi Temsilciliği)

Almanya : Tek Kullanımlık Plastik Ürünler ile 
Çözülebilir Plastikten Elde Edilen Ürünlerin 
Yasaklanmasına Dair Yönetmelik Hakkında 

Güncelleme 

Federal	Almanya	 Cumhuriyeti'nde	 “Tek	 Kullanımlık	
Plastik	Ürünlerin	Yasaklanmasına	Dair	Yönetmelik”	
03/07/2021	tarihi	itibarıyla	yürürlüğe	girecektir.	Bahse	
konu	 yönetmelik	 ile	 ilgili	 olarak	 Federal	 Almanya	
Cumhuriyeti	 Çevre	 Bakanlığı	 ile	 gerçekleştirilen	
görüşmeler	neticesinde;

-	 EPS	yöntemi	 ile	üretilen	 “fast	 food”	 yemek	
kapları,	 “to	 go”	 bardaklar	 ve	 kapakları	 ile	 içecek	
kapları	 ve	 kapaklarının	 03/07/2021	 tarihinden	
itibaren	piyasaya	girişinin	yasaklanacağı,

-	 XPS	 yöntemi	 ile	 üretilen	 bu	 ürünlerin	
piyasaya	girişinin	serbest	olacağı,
 
-	 Ancak	 	 nihayetinde	 yönetmeliğin	 amacının	
yasaklanan	 tek	 kullanımlık	 ürünler	 yerine	 çevre	
dostu	ürünlerin	kullanımının	sağlanması	olduğu,

-	 Sürecin	 03/07/2027	 tarihine	 kadar	
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Bakanlıkça	 değerlendirmeye	 tabi	 tutulacağı	 ve	 bu	
değerlendirme	sonucunda	XPS	ile	üretilen	ürünlerin	
de	 piyasaya	 girişinin	 yasaklanabileceği,bilgileri	
edinilmiştir.

(Kaynak: T.C. Hamburg Ticaret Ataşeliği)

ABD’den Sırbistan’a Yeni Anti-Damping Vergisi 

ABD	 Ticaret	 Bakanlığı,	 Sırbistan	 da	 dâhil	 olmak	
üzere,	18	ülkeden	alaşımlı	alüminyum	levhalara	yeni	
bir	anti-damping	vergisi	uygulayacağını	açıklamıştır.
 
ABD	 Ticaret	 Bakanlığı	 resmi	 web	
sitesinde	 yer	 alan	 açıklamaya	
göre;	 Sırbistan	 için	 damping	
vergisi,	 2020	 yılı	 Ekim	
ayında	açıklanan	ön	karar	
kapsamında	 öngörülen	
%11,67’lik	 oran	 yerine,	
%25,84	 oranında	
olacaktır.	 (ABD,	 2019	
yılında	 Sırbistan'dan	
9,8	 milyon	 ABD	 doları	
değerinde	 alüminyum	 ithal	
etmiştir).

En	 yüksek	 damping	 oranı	 artışı	 ise	
Almanya	 için	belirlenirken	 (%49,40’tan	%242,80’e),	
ikinci	 sırada	 Brezilya	 (%49,61’den,	 %137,06’ya)	
yer	 almaktadır.	 Bölge	 ülkelerine	 bakıldığında	 ise,	
Hırvatistan	için	damping	oranı	%3,22	olarak	önerilen	
ön	 karara	 kıyasla	 düşürülmüş	 ve	 %3,19	 olarak	
belirlenmiştir.	Slovenya	için	damping	oranı	%13,43	ve	
Romanya	için	%37,26'dır.	ABD,	Yunanistan	ve	Güney	
Kore	için	ise	sıfır	damping	oranı	uygulayacaktır.

ABD'nin	 söz	 konusu	 kararının	 Sırbistan'dan	 ve	
önlem	 uyguladığı	 diğer	 tüm	 ülkelerden	 ithalatının	
düşmesine	neden	olacağı	düşünülmektedir.	

(Kaynak: T.C. Belgrad Ticaret Müşavirliği)

Kanada Türk Menşeli Ağır Sac Ürünlerine 
Yönelik Damping Soruşturmasını Sonlandırdı

Kanada'ya	 Türkiye,	 Tayvan	 ve	 Almanya’dan	
ithal	 edilen	 7208.51	 ve	 7208.52	 GTP	 kodlu	 ürün	
grupları	 altında	 yer	 alan	 sıcak	 haddelenmiş	 saclar	
ve	 ağır	 levha	 saclar	 ithalatında	 yürütülen	 damping	
soruşturması	 kapsamında	 Kanada	 Uluslararası	
Ticaret	Mahkemesi	(CITT)	 tarafından	alınan	karara	
göre,	Türkiye	menşeli	 veya	Türkiye’den	Kanada’ya	
ihraç	 edilen	 soruşturma	 konusu	 ürünün	 ihracat	
hacminin	 SIMA	 42	 (4.1).	 maddesine	 göre	 ihmal	
edilebilir	seviyede	olduğu	tespit	edilmiştir.	

Bu	doğrultuda,	CITT'nin	yürüttüğü	
damping	 soruşturması,	 Türkiye	

menşeli	 veya	 Türkiye’den	
Kanada’ya	 ihraç	
edilen	 söz	 konusu	
ürünler	 bakımından	
sonlandırılmış	 olup,	
kararın	 Kanada'ya	
ihracatımız	 açısından	

olumlu	 etkiler	 doğuracağı	
değerlendirilmektedir.

(Kaynak: T.C. Ottava Ticaret 
Müşavirliği) 

Buğday Ürünlerinin Azerbaycan’a İthalatında 
Gümrük Vergi Muafiyeti

Azerbaycan	 Cumhuriyeti	 Bakanlar	 Kurulu’nun	
04/03/2021	tarih	ve	52	No’lu	Kararı	ile,	“Azerbaycan	
Cumhuriyeti	 Dış	 Ekonomik	 Faaliyet	 Eşya	
Nomenklatürü,	İthal	Gümrük	Vergi	Oranları	ve	İhraç	
Gümrük	Vergi	Oranları”nda	değişiklik	yapılmış	olup,	
1.,	2.,	3.,	4.	ve	5.	sınıf	sert	buğday	ile	1.,	2.,	3.,	4.	ve	
5.	 sınıf	 yumuşak	 buğday	 ürünlerinin	Azerbaycan’a	
ithalatında	 gümrük	 vergisi	 muafiyeti	 uygulanması	
kararı	alınmıştır.	
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(Kaynak: T.C. Bakü Ticaret Müşavirliği)

Belarus’ta İnşaat Faaliyetleri İçin Gerekli 
Koşullarda Yapılan Değişikler

Belarus’ta	 birçok	 projenin	 tamamlanması	
prosedürler	 yüzünden	 uzun	 zaman	 almaktadır	 ve	
bu	 uygulamalar	 maliyeti	 artırmaktadır.	 Yürürlüğe	
giren	 yeni	 bir	 kararname	 ile	 bazı	 uygulamaların	
maliyetleri	 azaltılmış	 ve	 süreleri	 kısaltılmıştır.	
Belarus’ta	 iş	 yapmak	 isteyen	Türk	Müteahhitleri	 de	
bu	kolaylıklardan	yararlanabilecektir.

26	Şubat	2021	tarih	ve	58	sayılı	"İnşaat	Faaliyetlerinin	

Uygulanmasına	 İlişkin	
Kararname”	 mevcut	 bazı	
koşulları	değiştirmiştir.

Söz	 konusu	 değişiklikler;	
inşaat	 faaliyetlerinde	
girişimcilik	 inisiyatifini	 ve	
ticari	 faaliyetini	 teşvik	 etmek	
ve	 tesislerin	 inşası	 için	
prosedürü	 basitleştirmek	 ve	
yatırım	 döngüsünü	 kısaltmak	
amacıyla	yapılmıştır.

Kararname,	 yüklenicinin	
garanti	 süresi	 içinde	 tespit	
edilen	 inşaat	 işlerinde	
eksiklikleri	 gidermeye	 yönelik	
yükümlülüklerini	 yerine	
getirmesi	için	öngörülen	yedek	
fon	 miktarında	 bir	 azaltmayı	
öngörmektedir.	Bu	 tutar,	daha	
önce	 yapılan	 işin	 maliyetinin	
%1,5’i	 yerine	 yapılan	 işin	
maliyetinin	%0,5'i	olacaktır.

Kararnameyle,	 denetim	
makamlarının	 beşinci	
karmaşıklık	 sınıfına	 ait	

nesnelerin	 tasarım	 dokümantasyonunun,	 güvenlik	
gereksinimleri	 ve	 operasyonel	 güvenilirliğe	
uygunluğuna	 ilişkin	sonuçlara	ulaşılmadan	devreye	
alınmasına	 izin	 vermektedir.	 Bu	 tür	 nesneler	
arasında,	örneğin,	7	metre	yüksekliğe	kadar	tek	aileli	
ve	bloke	konut	binaları,	bahçe	evleri,	kişisel,	bahçe	
ve	yazlık	arazilerdeki	hizmet	barakaları,	tarım	turizmi	
binaları	 ve	 yapıları,	 yollar,	 güç	 kaynağı	 ve	 iletişim	
hatları	yer	almaktadır.

Ayrıca	 müteahhitlere,	 işletme	 sermayesi	 yenileme	
kararının	 yürürlüğe	 girdiği	 tarihten	 itibaren	 özel	 bir	
hesapta	önceden	ayrılmış	fonların	%50'sini	kullanma	
hakkı	tanınmaktadır.

GTİP Ürün Adı Gümrük Vergisi %

1001	19	000 --	diğerleri  

1001	19	000	1 ---	1.	sınıf	sert	buğday 0

1001	19	000	2 ---	2.	sınıf	sert	buğday 0

1001	19	000	3 ---	3.	sınıf	sert	buğday 0

1001	19	000	4 ---	4.	sınıf	sert	buğday 0

1001	19	000	5 ---	5.	sınıf	sert	buğday 0

1001	19	000	9 ---	diğerleri 0

1001	99	000 ---	diğerleri

1001	99	000	1 ---	1.	sınıf	yumuşak	buğday 0

1001	99	000	2 ---	2.	sınıf	yumuşak	buğday 0

1001	99	000	3 ---	3.	sınıf	yumuşak	buğday 0

1001	99	000	4 ---	4.	sınıf	yumuşak	buğday 0

1001	99	000	5 ---	5.	sınıf	yumuşak	buğday 0

1001	99	000	9 ---	diğerleri 0

1002	90	000 -	diğeri

1002	90	000	1 --	yemeklik 5

1002	90	000	2 --	yemlik 5

1002	90	000	9 --	diğerleri 5

1003	90	000 -	diğeri

1003	90	000	1 --	yemeklik 5

1003	90	000	2 --	yemlik 5

1003	90	000	9 --	diğerleri 5
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Bakanlar	Kurulu,	tesislerin	paralel	tasarımı	ve	inşası	
için	bir	prosedür	oluşturma	yetkisine	sahiptir.

(Kaynak: T.C. Minsk Ticaret Müşavirliği)

Belarus’ta Bazı Arazi Sahaları Kategorileri İçin 
Kayıt Prosedürü Basitleştirilmiştir

2	Mart	2021’de	imzalanan	76	sayılı	"Tapu	Belgelerinin	
Tescili	Hakkında	Kararname”,	konut	ve	ortak	tesisler	
ile	 çok	 birimli	 apartmanlara	 hizmet	 vermek	 için	
devlet	 teşebbüslerine	 ve	 kuruluşlarına	 sağlanan	
arsaların	 kayıt	 prosedürlerini	 basitleştirmiş	 ve	
ayrıca	bu	kuruluşlar	için	bu	prosedürlerin	maliyetleri	
azaltılmıştır.

Kararname,	 mevcut	 sermaye	 yapılarına	 (binalar,	
yapılar)	 hizmet	 vermek	 için	 sağlanan	 arsaların	
ve	 mevcut	 mezar	 yerlerine	 hizmet	 vermek	 için	
kullanılan	 arsaların	 kayıtlarının	 basitleştirilmesini	
öngörmektedir.	 Çok	 birimli	 apartman	 binalarının	
(hizmet	binaları,	bodrum	katları,	zemin	katları,	ekler)	
ayrılmaz	parçaları	için	belge	işleme	prosedürü,	kayıtlı	
arsanın	sınırları	dışında	yer	almaları	durumunda	da	
basitleştirilmiştir.

Basitleştirilmiş	prosedür	1	Ocak	2023	tarihine	kadar	
geçerli	olacaktır.	Aynı	dönem	için,	çok	üniteli	apartman	

binalarının	 bakımı	 için	 sağlanan	 arsa	 sınırlarının	
belirlenmesi	 çalışmaları	 ile	 işletilen	 gayrimenkul	
objelerinin	 teknik	 envanterine	 ilişkin	 çalışmalar	
katma	değer	vergisinden	muaf	tutulmuştur.

Bu	 durum	 Belarus’ta	 inşaat	 maksatlı	 arsaların	
maliyetini	 azaltacağından,	 Türk	 Müteahhitleri	 de	
dâhil	olmak	üzere,	sektördeki	şirketlere	yeni	arsalar	
bulmalarında	kolaylıklar	getirmektedir.

(Kaynak: T.C. Minsk Ticaret Müşavirliği)

Belarus’taki Ticari Kuruluşlar Döviz Kuru 
Farklarını İptal Edebilecek

18	Şubat	2021	tarih	ve	51	sayılı	Kararname,	varlık	ve	
yükümlülüklerin	 değerinin	 yeniden	hesaplanmasına	
ilişkin	mevcut	kararnameyi	değiştirmiştir.

Kararname	 ile	 ticari	 kuruluşların	 döviz	 kurundaki	
dalgalanmalardan	 kendilerini	 koruyabilmeleri	
amaçlanmaktadır.

Ticari	 kuruluşlara,	 vergi	 muhasebesi	 amacıyla	 1	
Ocak	2021-31	Aralık	2022	tarihleri	arasında	oluşan	
kur	 farklarını,	 2022	 yılı	 sonuna	 kadar	 adım	 adım	
faaliyet	 dışı	 gelir	 (giderler)	 olarak	 sınıflandırma	
imkanı	verilmektedir.
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Kararname,	 Belarus	 rublesi	 kurundaki	
dalgalanmaların	 olumsuz	 etkisini	 en	 aza	 indirecek	
ve	 olumsuz	 bir	 epidemiyolojik	 durumda	 ticari	
kuruluşların	istikrarlı	bir	şekilde	çalışmasına	katkıda	
bulunacaktır.

(Kaynak: T.C. Minsk Ticaret Müşavirliği)

Fas'ta Enerji Tüketen Cihazlarda Etiketleme 
Zorunluluğu

Fas	 Enerji,	 Madenler	 ve	 Çevre	 Bakanlığı,	 son	
dönemde	 Hükümet	 Konseyi	 tarafından	 onaylanan	
2.20.716	 sayılı	 kararname	 tasarısının	 Fas'ta	 enerji	
tüketiminin	daha	fazla	rasyonelleştirilmesine	yönelik	
olduğunu	açıklamıştır.
 
Bu	bağlamda,	kararname	tasarısında	enerji	cihazları	
ve	ekipmanlarının	 üretimi	 ya	da	distribütörlüğünde,	
üreticiler,	 ithalatçılar	 ve	 distribütörler	 tarafından	
yerine	getirilmesi	gereken	asgari	enerji	performansı	
ve	etiketleme	düzenlemelerine	yer	verilmiştir.
 
Kararname	 tasarısına	 göre;	 Fas'a	 ithal	 edilen	 ve	
ülkede	 doğrudan	 ya	 da	 çevrimiçi	 satılan	 enerji	
cihazları	ve	ekipmanlarında	asgari	enerji	performansı	
ve	yürürlükteki	standartlara	uyum	aranacak	ve	 tüm	
ilgili	 cihazların	 enerji	 tüketimi	 seviyesi	 gösterilecek	
şekilde	 etiketlenmesi	 gerekecektir.	 Kararnamede	
yer	verilen	etiketlemenin	ürün	üzerinde,	bu	mümkün	
değilse	 ambalajında	 bulunması	 şartı	 getirileceği	
ifade	edilmektedir.

Söz	 konusu	 kararnameyle;	 satışa	 sunulan	 elektrik,	
doğalgaz,	 sıvı	 veya	 gaz	 halindeki	 petrol	 ürünleri,	
kömür	 veya	 yenilenebilir	 enerjilerle	 çalışan	 cihaz	
ve	 ekipmanların	 enerji	 tüketim	 seviyesi	 açısından	
vatandaşların	 alım	 tercihlerinde	 kolaylık	 sağlaması	
hedeflenmektedir.

Bahsi	geçen	Bakanlık	ile	birlikte	Fas	Sanayi,	Ticaret,	
Yeşil	 ve	 Dijital	 Ekonomi	 Bakanlığı	 tarafından,	 hem	
yerel	 piyasada	 hem	 de	 ithalat	 sırasında,	 bu	 yeni	
uygulamaya	ilişkin	kontrol	yapılması	öngörülmektedir.

(http://mapecology.ma/actualites/projet-de-decret-
2-20-716-contribuera-a-rationaliser-consommation-
energetique/) 

(Kaynak: T.C. Rabat Ticaret Müşavirliği)

Fas'ta Boya Satışlarında “Jeton”la Bağlılık 
Sağlama Yöntemlerinin Yasaklanması

Fas	Sanayi,	Ticaret,	Yeşil	ve	Dijital	Ekonomi	Bakanlığı	
duyurusuyla,	Fas’ta	boya	pazarlamasında	kullanılan	
ve	“jeton”	olarak	tanımlanan	tüm	bağlılık	yöntemleri	
(biletler,	kazı	kazan	biletleri,	bağlılık	puanları,	bağlılık	
kartları,	 puan	 kartları,	 elektronik	 uygulamalar,	 QR	
kodu	vb.)	yasaklanmış,	30	Nisan	2021	tarihine	kadar	
söz	 konusu	 bağlılık	 programlarına	 son	 verilmesi	
gerektiği	bildirilmiştir.

Ayrıca,	 ilgili	 tarafların	 bu	 yeni	 uygulamaya	 uyması	
için	 bakanlık	 tarafından	 fabrikalar,	 dağıtım	

http://mapecology.ma/actualites/projet-de-decret-2-20-716-contribuera-a-rationaliser-consommation-en
http://mapecology.ma/actualites/projet-de-decret-2-20-716-contribuera-a-rationaliser-consommation-en
http://mapecology.ma/actualites/projet-de-decret-2-20-716-contribuera-a-rationaliser-consommation-en
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kanalları	ve	 ithalat	düzeyinde	kontrol	yapılacağı	da	
duyurulmuştur.	Bakanlığın	yeni	kararının	31-08	sayılı	
Tüketici	 Koruma	 Kanunu	 uyarınca	 verildiği,	 bu	 tür	
bağlılık	 programlarının	 Fas	Ceza	Kanunu’nun	 339.	
maddesine	göre	suç	sayıldığı	vurgulanmıştır.
 
(http://www.mcinet.gov.ma/fr/content/peinture-de-
b%C3%A2timent-interdiction-de-la-pratique-des-
jetons)

(Kaynak: T.C. Rabat Ticaret Müşavirliği)

Güney Kore Menşeli Ürünlere Yönelik 
Uygulanan Ticaret Politikası Önlemleri

Güney	 Kore’de	 günlük	 olarak	 ekonomi	 ve	 finans	
haberleri	veren	Pulse	News	isimli	sitede	yer	alan	“S.	
Korea	faces	record	import	restrictions	in	2020	amid	
growing	protectionism”	başlıklı	haberde,	Güney	Kore	
menşeli	ürünlerin	2020	yılında	rekor	seviyede	ithalat	
kısıtlamasına	maruz	kaldığı	belirtilmektedir.

Haberde	 yer	 alan	 bilgilere	 göre,	 Kore’ye	 karşı	
alınan	 ticaret	 politikası	 önlemleri	 anti-damping,	
telafi	edici	önlemler	ve	korunma	önlemleri	 ile	halen	
yürütülmekte	 olan	 soruşturmalardır.	 Kore	 menşeili	
ürünlere	 2020	 yılında	 en	 fazla	 alınan	 önlem,164	
adetle	 anti-damping	 önlemi	 olmuştur.	Anti-damping	
önlemlerini	sırasıyla	telafi	edici	önlemler	ve	korunma	
önlemleri	takip	etmektedir.	
  
Haberde	devamla:	ABD’nin	46,	Hindistan’ın	33,	Çin’in	
16,	 Türkiye’nin	 14,	 Kanada’nın	 13	 ve	 Tayland’ın	 9	
kısıtlayıcı	önlem	aldığı	 ifade	edilerek;	ürün	bazında	
çelik	ürünleri	ve	metallerin	110	önlemle	ilk	sırada	yer	
alırken,	anılan	ürünleri	53	ürünle	kimyasal	ürünlerin	
takip	 ettiği	 belirtilmekte	 ve	 19	 önlemin	 plastik	 ve	
kauçuk,	 17	 önlemin	 tekstil,	 8	 önlemin	 elektrik	 ve	
bir	 önlemin	 ise	 makine	 ürünlerine	 karşı	 alındığı	
vurgulanmaktadır.

Haberde	vurgulanan	bir	diğer	husus	ise;	önlemlerin	

büyük	 çoğunluğunun	 gelişmekte	 olan	 ekonomiler	
tarafından	 yurtiçi	 üretimin	 korunması	 amacıyla	
uygulandığıdır.

(Kaynak: T.C. Seul Ticaret Müşavirliği)

ALMANYA

■  Merkezî	yönetim	Almanya’da	bulunan	firmalara,	
tedarik	 zincirlerinde	 yer	 alan	 firmalarda	 insan	
hakları,	 çocuk	 işçi	 çalıştırma,	 çalışma	 şartları	
çevre	 vb.	 konularda	 önlemler	 alma,	 bu	 konularda	
meydana	 gelen	 sorunları	 çözmek	 için	 gerekli	
mekanizmayı	 oluşturma	 ve	 raporlama	 zorunluluğu	
getiren	Tedarik	Zinciri	Yasası,	 03/03/2021	 tarihinde	
Federal	 Almanya	 Cumhuriyeti	 Bakanlar	 Kurulu	
tarafından	 kabul	 edilmiştir.	 Yasanın	 yürürlüğe	 giriş	
tarihi	olan	01/01/2023	tarihi	itibarıyla	ilk	olarak	3.000	
kişinin	 üzerinde	 çalışanı	 istihdam	 eden	 firmalar	 ve	
sonrasında	01/01/2024	 tarihi	 itibarıyla	1.000	kişinin	
üzerinde	çalışanı	istihdam	eden	firmalar	söz	konusu	
yasanın	kapsamına	girecektir.	(Tarih:	03.03.2021)

AZERBAYCAN

■  Bakanlar	Kurulu’nun	52	No’lu	Kararı	ile,	
“Azerbaycan	 Cumhuriyeti	 Dış	 Ekonomik	 Faaliyet	
Eşya	Nomenklatürü,	İthal	Gümrük	Vergi	Oranları	ve	
İhraç	Gümrük	Vergi	Oranları”nda	değişiklik	yapılmış	
olup,	1.,	2.,	3.,	4.	ve	5.	sınıf	sert	buğday	ile	1.,	2.,	3.,	4.	
ve	5.	sınıf	yumuşak	buğday	ürünlerinin	Azerbaycan’a	
ithalatında	 gümrük	 vergisi	 muafiyeti	 uygulanması	
kararı	alınmıştır.	(Tarih:	04.03.2021)

FİLİPİNLER

■ Tarife	 Komisyonu	 tarafından	 korunma	 önlemi	
kapsamında	 binek	 araçlara	 yönelik	 olarak	 8703	
GTP	kodunda	ve	hafif	 ticari	araçlara	yönelik	olarak	
8704	 GTP	 kodunda	 ek	 vergisel	 yükümlülüklerin	
getirilmesine	 yönelik	 soruşturma,	 17	 Şubat	 2021	
tarihinde	“Ön	Hazırlık	Toplantısı”	ile	başlatılmış	olup,	

http://www.mcinet.gov.ma/fr/content/peinture-de-b%C3%A2timent-interdiction-de-la-pratique-des-jetons
http://www.mcinet.gov.ma/fr/content/peinture-de-b%C3%A2timent-interdiction-de-la-pratique-des-jetons
http://www.mcinet.gov.ma/fr/content/peinture-de-b%C3%A2timent-interdiction-de-la-pratique-des-jetons
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ve	bunun	söz	konusu	ürünlerin	perakende	fiyatlarını	
artırıcı	etkisi	olacağını	belirtmiştir.	(Tarih:	01.03.2021)

IRAK

■ KIBY	Tarım	ve	Su	 İşleri	Bakanlığı'ndan	 yapılan	
açıklamaya	göre,	yerli	ürünlerin	korunması	ve	devam	
eden	 projelere	 ekonomik	 destek	 sağlanması	 için	
15	Mart-15	Haziran	 2021	 tarihleri	 arasında	 somon	
(canlı	 balık-	 taze	 balık)	 ithalatının	 yasaklanmasına	
karar	verilmiştir.	Bununla	birlikte	söz	konusu	kararın	
anılan	 tarihlerde	 Gümrükler	 Genel	 Müdürlüğü	
tarafından	kesin	olarak	uygulanıp	uygulanmayacağı	
henüz	bilinmemektedir.	(Tarih:	15.03.2021)

İRAN

■   Bütçe	Düzenleme	Komisyonu	üyesi	Ramazandaki	
Sangduini,	 pirinç	 yetiştirme	 yasağının	 Eyalet	 Su	
Komisyonu’nun	 uygun	 görüşüyle	 kaldırıldığını	
belirtmiştir.	(Tarih:	03.03.2021)

KATAR

■ Mart	 2021	 itibarıyla	 yürürlüğe	 giren	 2020	 yılı	
17	 no’lu	 Kanun’a	 ve	 Çalışma	 Bakanlığı	 2020	
yılı	 25	 sayılı	 Kararı’na	 göre,	 asgari	 ücret	 1000	
Katar	 riyali	 (275	 ABD	 doları)	 olarak	 belirlenmiştir.	
Eğer	 işveren	 tarafından	 yemek	 ve	 kalacak	 yer	
ihtiyacı	 karşılanmıyorsa,	 asgari	 300	 Katar	 riyali	
gıda,	 500	 Katar	 riyali	 de	 kira	 yardımı	 ödenecektir.	
Öte	 yandan,	 2004	 yılı	 14	 no'lu	 Çalışma	 Kanunu	
ve	 21	 no'lu	 Kanun’da	 sırasıyla	 değişiklik	 yapan	
2020	 yılı	 18	 ve	 19	 no'lu	 Kanunlar	 çerçevesinde,	
çalışanların	iş	değiştirirken	işverenlerinden	NOC	(no	
objection	certificate)	isimli	izin	belgelerini	alma	şartı	
kaldırılmıştır.	(Tarih:	29.03.2021)

ÖZBEKİSTAN

■ “Norma”	 hukuk	 portalının	 yayımladığı	 habere	
göre,	 Merkez	 Bankası	 Kurulu'nun	 "Özbekistan	

bu	 kapsamda,	 geçici	 korunma	 önlemleri,	 Gümrük	
Bürosu	tarafından	emrin	verilmesinden	itibaren	200	
gün	boyunca	uygulanmaya	başlamıştır.	Buna	göre,	
200	 gün	 boyunca	 8703	 ve	 8704	 GTP	 kodlarında	
yapılan	 ithalatlar	 için	 araç	 başına	 sırasıyla	 70.000	
ve	 110.000	 peso	 ek	 yükümlülüğün	 depozite	 olarak	
temin	 edilmesi	 süreci	 başlamıştı.	 Öte	 yandan,	 19	
Şubat	 2021	 tarihinde	 yayımlanan	 21-01	 seri	 nolu	
Genelge	 uyarınca,	 ülkemizin	 de	 içinde	 bulunduğu	
bazı	ülkeler	söz	konusu	geçici	korunma	önleminden	
muaf	tutulmuştur.		(Tarih:	08.03.2021)
 
■   Gümrük	Bürosu	tarafından	22	Ekim	2019	
tarihinde,	 ASEAN	 Uyumlaştırılmış	 Tarife	
İsimlendirmesi	ile	(AHTN)	2523.90	ve	2523.90	kodu	
kapsamında	yer	alan	çimentoların	ithalatına	yönelik	
koruma	 önlemlerinin	 “239-2019”	 sayılı	 "Gümrük	
Genelgesi"	 	 ile	 uygulanması	 kararlaştırılmış	 olup	
bu	defa,	Ticaret	 ve	Sanayi	Bakanlığı	Genelgesi	 ile	
muaf	 tutulan	 ülkeler	 yayımlanmıştır.	 Türkiye	 ilgili	
soruşturma	önleminden	muaftır.	(Tarih:	12.03.2021)

GÜRCİSTAN

■   Yabancı	plakalı	uluslararası	yük	taşıtlarının	
ülkeden	 ayrılmaları	 için	 transit	 veya	 ithal/ihraç	 yük	
taşıma	durumlarına	göre	değişen	süreler	tanınmakta	
ve	 süre	 ihlali	 halinde	 şoförlere	 idari	 para	 cezası	
uygulanmakta	 idi.	 Nihayet,	 	 firma	 ve	 şoförlerimiz	
açısından	 çeşitli	 sorunlara	 sebep	 olan	 bahse	 konu	
süre	kısıtlaması	uygulaması	25/3/2021	tarihli	ve	453	
sayılı	 Karar	 ile	 yürürlükten	 kaldırılmıştır.	 Bununla	
birlikte	 şoförlerimizin,	 izin	 verilen	 sahalar	 dışında	
durulmaması	 gibi,	 yürürlükteki	 diğer	 pandemiyle	
mücadele	kurallarına	riayet	etmeleri	gerekmektedir.
(Tarih:	25.03.2021)

HIRVATİSTAN

■    Maliye	Bakanlığı,	1	Mart	2021	tarihinden	itibaren	
sigara,	tütün	ve	ısıtılmış	tütün	ürünlerine	uygulanan	
özel	tüketim	vergilerinin	%75	oranında	artırılacağını	
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Cumhuriyeti'nde	 Para	 İşlemlerini	 Yürütme	
Kurallarında	 Değişiklik	 ve	 Eklemeler	 Hakkında	
Karar”ı	kabul	edildi.	Karara	göre:	Bir	ticari	banka	ile	
bir	müşteri	(ticari	işletme)	arasında	onaylanan	döviz	
alım	 veya	 satım	 başvurularında	 uzlaşma	 yapma	
süresi	 kısaltılmıştır.	 Artık	 ticari	 bankalar	 tarafından	
Özbekistan’a	 nakit	 döviz	 ithalatı,	 Özbekistan	
Cumhuriyet	 Merkez	 Bankası'na	 bildirim	 şeklinde	
gerçekleştirilecektir	 (eskiden	 nakit	 döviz	 ithalatı	
ve	 ihracatı	 Merkez	 Bankası’ndan	 izin	 alınarak	
gerçekleşiyordu).	 Bu	 durumda,	 Özbekistan’a	 nakit	
döviz	 ithalatına	 ilişkin	 bildirimlerin	 ticari	 bankalar	
tarafından	 Merkez	 Bankası’na	 üç	 gün	 içinde	
yapılması	 gerekmektedir.	 Özbekistan’dan	 ticari	
bankalar	 tarafından	 yabancı	 para	 cinsinden	 nakit	
ihracatı,	 Merkez	 Bankası’nın	 iznine	 dayanılarak	
gerçekleştirilir.	(Tarih:	30.03.2021)	

ÜRDÜN

■ Ürdün	 Sanayi,	 Ticaret	 ve	 Tedarik	 Bakanlığı	
tarafından	 uluslararası	 piyasalardaki	 fiyat	 artışları	
ve	 fiyat	 dalgalanmaları	 nedeniyle,	 bitkisel	 yağların	
ihracatı	 yasaklanmıştır.	 Bakanlık	 geçen	 Temmuz	
ayında	 da	 stratejik	 stok	 bulundurulması	 ve	 fiyat	
istikrarı	 sağlanması	 açısından	 buğday,	 un,	 şeker,	
pirinç,	 kuru	 baklagiller	 ve	 hayvan	 yemi	 ihracatını	
yasaklamıştır.	(Tarih:	25.03.2021)
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Ticaret Bakanlığı’nda Devir Teslim Töreni

Ticaret	Bakanı	Mehmet	Muş,	görevi	Ruhsar	Pekcan'dan	devraldı.	Muş,	Ticaret	Bakanlığı	konferans	salonunda	
gerçekleştirilen	devir	teslim	töreninde	yaptığı	konuşmada,	Parlamentoda	Grup	Başkanvekilliği	görevi	sırasında	
Pekcan	ile	Ticaret	Bakanlığının	görev	alanına	giren	yasal	süreçlerle	ilgili	istişarelerinin	olduğunu,	kendisinin	
başarılı	 çalışmalarını	 yakinen	 takip	 etme	 imkanını	 bulduğunu	 belirterek	 bu	 anlamda	 Bakanlıktaki	 önemli	
icraatlarını	çok	iyi	bildiğini	söyledi.	Bundan	sonraki	süreçte	de	Pekcan'ın	deneyimleri,	bilgi	ve	birikimlerinden	
istifade	edeceklerini	belirten	Muş,	sözlerini	şöyle	sürdürdü:

"Esnafıyla,	ihracatçısıyla,	iş	insanı	ve	emekçisiyle	Türkiye'nin	geleceğine	yön	verecek	2023	vizyonumuza	katkı	
sunacak	böyle	önemli	bir	Bakanlığa	atanmış	olmak	benim	için	büyük	bir	gurur	vesilesi	olmuştur.	Bu	milletin	
bir	evladı	olarak	ülkeme	Bakanlık	mevkiinde	hizmet	etmek	benim	için	büyük	bir	şereftir.	Milletimizin	bizlere	
yüklediği	sorumluluğun	elbette	bilinci	içerisindeyiz.	Bize	düşen	görev	teslim	aldığımız	bu	başarı	çıtasını	daha	
da	yukarıya	taşımaktır,	üreten,	büyüyen	istihdam	yaratan,	daha	çok	ihracat	yapan	Türkiye	vizyonumuza	katkı	
sunmaktır.	Bunu	hep	birlikte	başaracağız."

BakanlıktanBakanlıktan
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Muş,	Bakanlığın	görev	alanındaki	konuları	başta	sivil	toplum	kuruluşları	olmak	üzere	tüm	sosyal	paydaşlarla	
istişare	süreçlerini	işleterek	yürüteceklerini	ifade	ederek	şunları	kaydetti:

"Bu	 vesile	 ile	 iş	 insanımıza	 ve	 esnafımıza	 seslenmek	 istiyorum.	 Bu	 Bakanlık	 sizin	 Bakanlığınızdır.	 Bu	
Bakanlık	 esnafımızın,	 ihracatçımızın,	 iş	 insanımızın,	 girişimcimizin,	 dürüst	 tüccarımızın	 Bakanlığıdır.	
Tıpkı	görevi	devraldığım	Sayın	Bakanımızın	bugüne	kadar	yaptığı	gibi	onların	sorunları	 için	bize	gelmesini	
beklemeyeceğiz,	biz	onlara	gideceğiz.	Esnafımızın	derdini	onun	yanına	giderek,	çayını	içerek	dinleyeceğiz.	
İhracatçılarımızın	meselelerini	sektör	sektör	ziyaretler	yaparak	tespit	edeceğiz.	Bakanlığımızın	görev	alanına	
giren	yetkiler	çerçevesinde	yatırım	ortamının	hem	yerli	hem	de	yabancı	yatırımcılar	açısından	iyileştirilmesi	
için	atılan	adımları	daha	da	çoğaltacağız.	Kurallı	serbest	piyasa	ekonomisi	ve	uluslararası	ticaret	ilkelerinden	
hiçbir	şekilde	taviz	vermeyeceğiz."

"Milletin	bize	emaneti	kutsaldır,	emanete	gözümüz	gibi	bakacağız"

Bakan	Muş,	ihracatçıların	kendileri	için	çok	önemli	olduğunu	vurgulayarak	şöyle	konuştu:

"Çünkü	 biz	 biliyoruz	 ki	 bir	 ülkenin	 ekonomik	 gücünün	 en	 temel	 göstergelerinden	 birisi	 o	 ülkenin	 ihracat	
kapasitesidir.	 İhracat,	 dış	 ticaret	 açığımızı	 kapatması,	 ülkemizin	 sermaye	 akışını	 sağlaması	 ve	 bütün	
sektörleri	 harekete	 geçirmesi	 bakımından	 fevkalade	 önemlidir.	 Esasen	 ekonomik	 bağımsızlığımızın	 temeli	
de	ihracat	gücünden	kaynaklanmaktadır.	Küçük	esnafımızı	da	asla	unutmayacağız.	Hedefimiz,	adil	rekabet	
şartlarını	sağlayarak	küçük	esnafımızı	daha	da	büyütmek	olacaktır.	Yolumuz	uzun,	yükümüz	ağır.	Milletin	bize	
emaneti	kutsaldır,	emanete	gözümüz	gibi	bakacağız.	Bakanlıktaki	çalışma	arkadaşlarımla	birlikte	gecemizi	
gündüzümüze	katarak,	durmadan	çalışacağız.	Bu	duygularla	 tekrar	 tüm	milletimize	minnetlerimizi	sunuyor,	
başta	Sayın	Bakanımız	olmak	üzere	Bakanlığımızın	tüm	çalışanlarına	burada	bulunan	milletvekillerimize	ve	
basın	mensuplarımıza	teşekkür	ediyor,	şükranlarımı	sunuyorum."
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Belarus Büyükelçisi V. Rybak Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur'u Ziyaret Etti

4	Mart	2021'de	Belarus	Cumhuriyeti	Olağanüstü	Büyükelçisi	ve	Tam	Yetkili	Viktor	Rybak	ile	Türkiye	Ticaret	
Bakan	Yardımcısı	Gonca	Yılmaz	Batur	arasında	bir	görüşme	gerçekleştirilmiştir.

Görüşmede	taraflar,	Belarus	ile	Türkiye	
arasındaki	 yüksek	 siyasi	 bağları	 teyit	
ederek,	 Belarus-Türkiye	 ticaretinin	 ve	
ekonomik	 işbirliğinin	 geliştirilmesinin	
önemini	vurgulamışlardır.

İki	 ülke	 liderleri	 düzeyinde	 varılan	
anlaşmaların	 uygulanması	 bağlamında	
iki	 ülke	 arasında	 ticaret	 ve	 yatırım	
alanında	 ilişkilerin	 geliştirilmesine	
yönelik	 yaklaşımlar	 konusunda	 görüş	
alışverişinde	bulunulmuştur.

Belarus-Türkiye	Ortak	Hükümetler	arası	
Ekonomi	 Komisyonu'nun	 on	 birinci	
toplantısı,	 ticaretle	 ilgili	 ortak	 çalışma	
grubunun	 ikinci	 toplantısı	 ve	 ikinci	
yatırım	 forumu	 da	 dâhil	 olmak	 üzere	
2021'de	 planlanan	 ikili	 etkinliklerin	
hazırlıklarının	 gündeme	 alınmasına	
özellikle	dikkat	edilmiştir.

Taraflar,	 Belarus	 ve	 Türkiye	 gümrük	
idareleri	 arasında	 bilgi	 etkileşiminin	
düzenlenmesi	 için	 geliştirilen	 teknik	

koşulların	onaylanması	için	yapılan	çalışmalar	hakkında	bilgi	alışverişinde	bulunmuş	ve	karşılıklı	ticareti	teşvik	
etmek	için	sistemin	bir	an	önce	başlatılmasının	önemine	dikkat	çekmişlerdir.

(Kaynak: Minsk Ticaret Müşavirliği)
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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.	

Önemli	ekonomik	ortaklarımız	ve	potansiyel	pazarlarımızı	gündeme	aldığımız	e-sohbet	toplantılarımızı	tüm	iş	
dünyamıza	açık	olarak	ve	geniş	katılımla	gerçekleştiriyoruz.	2020	yılında	“Ticaret	Müşavirlerimizle	Elektronik	
Sohbetler”	 etkinlikleri	 çerçevesinde,	 74	 ülkeyi	 kapsayan	 81	 adet	 online	 toplantı	 gerçekleştirdik.	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.	2021	yılında	60	adet	e-sohbet	toplantısı	gerçekleştirmeyi	
hedeflemekteyiz.

“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://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 )

https://www.ticaret.gov.tr
https://musaviredanisin.ticaret.gov.tr
https://musaviredanisin.ticaret.gov.tr
https://distalep.ticaret.gov.tr
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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	
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	

https://kolaydestek.gov.tr
https://kolaydestek.gov.tr
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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.	

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
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