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Birleşik Krallık Brexit Sonrasında Yeni Göç 
Sistemi Uygulamasına Geçiyor

Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan 
bir açıklama ile ülkenin puan tabanlı yeni göç 
uygulamasına geçeceği ifade edilmiştir. Açıklamada, 
söz konusu yeni sistem kapsamında, Birleşik Krallık’ta 
çalışmak ve yaşamak üzere başvuruda bulunan 
kişilerin Kanada ve Avustralya'da olduğu gibi İngilizce 
seviyesi, eğitim ve mesleki durumu dikkate alınarak 
bir puanlamaya tabi tutulacağı belirtilmektedir. Geçiş 
dönemini müteakip, 2021 yılı başından itibaren 
uygulanacak olan sistemde, AB vatandaşları ile AB 
üyesi olmayan ülkelerin vatandaşlarının aynı şekilde 
değerlendirileceği, bilim insanları, mühendisler ve 
akademisyenler gibi yüksek vasıfl ı kişilere öncelik 
tanınacağı ifade edilmektedir.

Diğer taraftan, yeni sistemde düşük vasıfl ı işçiler için 
bir düzenleme olmayacağı, bu grupta olanlara vize 
verilmeyeceği ifade edilmektedir.

(Kaynak: Londra Ticaret Müşavirliği)

Almanya Hidrojen Yakıt İkmali Altyapı 
Çalışmalarını Hızlandırıyor

Almanya otomotiv sektörü, küresel ısınmaya 

yönelik mücadele çerçevesinde fazla karbondioksit 
emisyonunu önlemeye yönelik hidrojen yakıt ikmali 
altyapı çalışmalarına ayrı bir önem vermektedir. Bu 
kapsamda, Almanya'nın belirlenen pilot bölgelerde 
hidrojene dayalı yakıtın kullanılacağı otomobil, tır ve 
kamyonların üretiminin yanı sıra yakıt istasyonlarının 
da kurulması hedefl enmektedir.

Federal Almanya'nın karbondioksit emisyonunu 
sıfırlama vaadine yönelik düzenleme ve 
çalışmalarının bu ülkeye olan ihracatımızı olumsuz 
yönde etkilememesi için söz konusu gelişmelerin, 
özellikle otomotiv ana ve yan sanayiinde faaliyet 
gösteren firmalarımız tarafından yakından takip 
edilmesinin önem arz ettiği düşünülmektedir. 

(Kaynak: Berlin Ticaret Müşavirliği)

Almanya Yeni Göç Yasasını Uygulamaya 
Başlıyor

Almanya göç yasasında geçtiğimiz yıl gerçekleşen 
kanun değişiklikleri 01 Mart 2020 tarihi itibarıyla 
yürürlüğe girecektir. 

Ülkelerden Ticari Haberler



Ülke Masaları Bülteni - Mart 2020 - Sayı: 16 5

 Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü

Yeni göç yasası ile:

1. Almanya ve AB harici ülke vatandaşlarının 
Almanya’da çalışma ve oturum izni almaları 
kolaylaşmış, 

2. İş arama vizesi alma imkanı ortaya çıkmış,

3. Almanya’da meslek eğitimi almak isteyenler ile 
üniversite öğrencilerine yönelik yenilikler getirilmiştir. 

Yeni yasa ile nitelikli işgücü olarak değerlendirilen, 
Almanya veya AB üyesi ülkelerden birinin 
vatandaşlığını taşımayan, Almanya’da ya da 
Almanya’da denkliği kabul edilen bir meslek 
okulundan/üniversiteden mezun olan kişilerin, bu 
yasa çerçevesinde çeşitli koşulları sağlamak şartıyla, 
istihdam edilebilmeleri mümkün olmaktadır.

Konuya ilişkin olarak Türk-Alman Ticaret ve Sanayi 
Odası (TD-İHK) tarafından hazırlanan bilgi notuna 
aşağıda sunulan linkten ulaşılabilmektedir.

(https://www.td-ihk.de/uploads/userfiles/fi les/
Fachkr%C3%A4fte_Infoblatt.pdf)

(Kaynak: Düsseldorf Ticaret Ataşeliği)

Hannover Messe Fuarı Ertelendi

Bilindiği üzere dış ticaretimizde en önemli ortağımız 
olan Almanya'da fuarlara katılım firmalarımız 
açısından önem arz etmektedir. Ancak Koronavirüs 
salgınına karşı alınan sağlık önlemleri nedeniyle, 
Frankfurt ve Köln'de yakın zamanda düzenlenmesi 
planlanmış olan fuarlar ertelenmiştir. Fuarlar şehri 
olan Hannover ise, Şubat ayında ortalarında fuar 
programına uyulacağını açıklamış, ancak Salgın’ın 
kötüleşmesi nedeniyle bazı fuarların erteleneceği 4 
Mart günü kamuoyuna duyurulmuştur.

Bu sene 20-24 Nisan 2020 tarihleri arasında 
düzenlenmesi planlanmış olan ve her sene açılışını 
Alman Başbakanı ile partner ülke Başkanının 
yaptığı, Almanya genelindeki en büyük sanayi fuarı 
olan “Hannover Messe” fuarı da, ertelenen fuarlar 
arasında yer almıştır. Ana organizatör tarafından 
13-17 Temmuz 2020 tarihine ertelendiği bildirilen 
Fuar’da, geçen yıl 75 ülkeden 6.500’un üzerinde 
firma ürünlerini sergilemiş olup, Ülkemiz katılımcı 
sayısı bakımından 4. ülke olarak yer almıştır. 

Koronavirüs salgını sebebiyle Almanya'da 
ertelenen/iptal edilen diğer fuarlar:
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Aircraft Interiors Expo: Hamburg / Almanya'da 30 
Mart-02 Nisan 2020 tarihleri arasında düzenlenecek 
olan ve Türkiye'nin milli katılım düzeyinde iştirak 
edeceği "Aircraft Interiors Expo" fuarı, COVID-19 
tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir, 

Internorga Fuarı: Hamburg/Almanya'da 13-17 Mart 
tarihleri arasında düzenlenecek olan ve Türkiye'nin 
milli katılım düzeyinde iştirak edeceği Internorga 
fuarının COVID-19 tedbirleri kapsamında önce 
ileri bir tarihe ertelenmişti. Bu defa, anılan Fuar’ı 
düzenleyen firma olan “Hamburg Messe und 
Congress GmbH” firmasının 06.03.2020 tarihli 
açıklamasına göre Internorga fuarı 20-24 Haziran 
2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir,
                                                                 
Light & Building Fuarı: 8-13 Mart 2020 tarihleri 
arasında Almanya’nın Frankfurt am Main şehrinde 
düzenlenmesi öngörülen Light & Building fuarı 2020 
yılı Eylül ayı sonuna ertelenmiştir, 

Twenty 2x Fuarı: Bakanlığımızca desteklenen 
uluslararası sektörel fuarlar listesinde yer alan ve 
17-19 Mart 2020 tarihlerinde yapılması öngörülen 
bilişim sektöründeki Twenty 2x fuarı, 23-25 Haziran 
2020 tarihlerine ertelenmiştir, 

Helal Expo 2020: 6-8 Mart 2020 tarihleri arasında 
“Deutsche Messe tarafından” düzenlenecek olan 
Helal Expo fuarının şu an itibariyle ertelendiği 
bildirilmiştir, 

Berlin Uluslararası Turizm Fuarı: Berlin Sağlık 
Senatörü Sn. Kalacı'nın yapmış olduğu açıklama 
uyarınca, 4-8 Mart 2020 tarihlerinde Berlin'de 
düzenlenmesi planlanan "Uluslararası Turizm 
Borsası Berlin 2020” fuarı (ITB 2020) Koronavirüs 
nedeniyle iptal edilmiştir

(Kaynak: Hannover ve Hamburg Ticaret 
Ataşelikleri, Berlin Ticaret Müşavirliği)

Hollanda’da Çin Stokları Eriyor

Hollanda’da perakende stoklarının giderek erimekte 
olduğu haberleri tekrar gündemde ön sıralarda 
gelmeye başlamıştır. Çin’den muhtelif ürünler alan 
mağaza zincirlerinin, özellikle elektrik/elektronik 
ev aletleri satışı yapan sanal mağazaların stok 
sorunlarından dolayı yakın zamanda ürün fiyatlarını 
artıracakları bildirilmiştir. 

Öte yandan, normal şartlar altında Hollanda 
tarafından ithal edilen sarımsak ve zencefil ürünlerinin 
%80’i Çin’den gelmektedir. Virüs nedeniyle bu 
iki ürün grubunda da stok sorunu yaşandığı ve 
fiyatların arttığı bilinmekte olup, Hollanda’daki büyük 
süpermarket tedarikçilerinin bahsedilen ürünler için 
İspanya, Şili ve Mısır gibi alternatif pazarlar aradığı 
belirtilmektedir. 

Diğer yandan, normal şartlarda çıkış yapan 
gemilerin %45’inin Asya Kıtası’na gittiği Rotterdam 
Limanı’ndan Çin’e giden gemilerde Koronavirüs 
nedeniyle %20 oranında azalma yaşanmaktadır. 
Bununla birlikte, Rotterdam Liman İdaresi tarafından 
yapılan açıklamalarda limanlarda virüs tehlikesinin 
az olduğu ve hijyen kuralları dışında ek tedbir almayı 
gerekecek bir durum olmadığı da bildirilmektedir.

Hollandalı tüccarlar tarafından tekstil, züccaciye, 
temizlik, kırtasiye ve gıda gibi ürünler için 
alternatif pazarlar aranmakta olduğu dikkate 
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alındığında, Türk üretici ve tedarikçilerin bu fırsatı 
değerlendirebilecekleri düşünülmektedir.

(Kaynak: Deventer Ticaret Ataşeliği)

İtalya’ya Hayvansal Olmayan Dondurulmuş Gıda 
İhracatı Prosedüründe Değişiklik

İtalyan Sağlık Bakanlığı, Hijyen Gıda ve Beslenme 
Güvenliği Genel Müdürlüğü 
(Uff ico 2 – DGISAN) 
tarafından yapılan 
açıklamada, AB dışında 
kalan ülkelerden İtalya’ya 
yapılan dondurulmuş gıda 
ihracatında uygulanan 
“fabrika yetkilendirme 
prosedürü”nün yürürlükten 
kaldırılmış olduğu 
bildirilmektedir.

Yeni düzenleme ile 14 Aralık 
2019 tarihinde yürürlüğe 
giren 625/2017 sayılı Avrupa 
Parlamentosu ve Konseyi 
Yönetmeliği’nin kabul 
edilmesiyle “Avrupa Sınır 
Kontrol Noktaları” (Nuovi 
Posti di Controllo Frontalieri 
Europei - PCF) kurulmuştur. 
Bunun yanı sıra, üçüncü ülkelerden ithal edilmesi 
riskli kabul edilen hayvansal olmayan gıdalar 
üzerindeki kontrollerin artırılmasına ilişkin 2019/1793 
sayılı AB Komisyonu Uygulama Yönetmeliği’nin 
kabul edilmesiyle, AB dışı yabancı firmaların 
İtalya'ya hayvansal olmayan dondurulmuş gıda ihraç 
edebilmeleri için İtalyan Sağlık Bakanlığı listesine 
eklenmiş olma zorunluluğu kaldırılmıştır. 

(Kaynak: Roma Ticaret Müşavirliği)

İtalya'da Koronavirüs Salgını Sebebiyle 
Ertelenen/İptal Edilen Fuarlar

Koronavirüs salgını sebebiyle, Lombardiya Bölge 
Başkanlığınca alınan ve İtalyan Sağlık Bakanlığınca 
onaylanan tedbirler çerçevesinde, Ülkemizden çok 
sayıda firmanın katılımcı olduğu ve aşağıda listesi 
yer alan fuarlar ileri bir tarihe alınmış veya iptal 
edilmiştir.

 Koronavirüs salgını sebebiyle 
İtalya'da ertelenen/iptal edilen 
fuarlar:

12-16 Mart 2020, Cosmoproof- 
Kozmetik ve Kişisel Bakım 

Fuarı, Bologna / 11-14 Haziran 
2020 tarihine alındı,

17-20 Mart 2020, Mostra 
Convegno Expocomfort - 

Enerji, Klima, İklimlendirme 
Teknolojileri, Milano / 8-11 Eylül 
2020 tarihine alındı,

21-25 Mart 2020, Samoter - 
Uluslararası İnşaat Makinaları 

Fuarı, Verona / Şu an için değişiklik 
bulunmamaktadır, 

26-28 Mart 2020, MECSPE - 
İmalat Sanayii Teknolojileri 

Fuarı, Parma / 18-20 Haziran 2020 tarihine alındı, 

21-26 Nisan 2020, Salone Del Mobile - Mobilya 
ve Dekorasyon Fuarı ve Milano Tasarım Haftası, 

Milano / 16-21 Haziran 2020 tarihine alındı,

27-29 Nisan 2020, Proposte ve International 
Observatory - Ev Tekstil Ürünleri Fuarı, Como / 

Şu an için değişiklik bulunmamaktadır.

(Kaynak: Roma Ticaret Müşavirliği)
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Koronavirüs Salgını İspanya’nın Hazır Giyim 
Üretimini Türkiye ve Fas’a Kaydırdı

İspanya'nın önemli haber ajanslarından El Mundo’da 
yer alan habere göre Koronavirüs salgını sebebiyle 
İspanya'nın dev hazır giyim firmaları Çin'deki 
üretimlerini Türkiye ve Fas'a taşımaya başlamıştır.

Çin’deki fabrikaların Koronavirüs 
salgını nedeniyle üretime ara 
vermesi nedeniyle İspanyol 
hazır giyim firmaları, Çin’de 
üretemediği ürünleri Fas ve 
Türkiye’de üretmeye başlarken, 
teknoloji sektörü firmaları da 
yedek parça ürünlerinin üretimi 
için Çin yerine Güney Kore’yi 
tercih etmeye başlamıştır. Çin 
aynı zamanda birçok sektörün 
ham maddesinin üretildiği bir 
ülke konumunda yer almaktadır. 
Ürünlerinin %90’ını ülkelerinde üreten Alman 
markalarının çoğu Çin’den gelen bileşenler ve yedek 
parçalarla üretim süreçlerini tamamlamaktadır. 
Çin’deki fabrikaların kapanmasından Alman 
üreticilerin de etkilenmesi beklenmektedir. 
Tekstil derneği “Acotex” tarafından yapılan 

açıklamada, İspanyol moda sektörü firmalarının 
Çin’deki üretimin ne kadar süre durdurulacağı ile ilgili 
büyük bir belirsizlikle karşı karşıya kaldığı belirtilmiştir. 
Çin Hükümeti virüsün daha fazla yayılmasını 
önlemek için vatandaşlarına evden çıkmamalarını 
tavsiye ettiğinden beri, birçok tekstil fabrikası ya 
tamamen kapalıdır ya da yarı performansla çalışır 
durumdadır. Markaların güvenlik stokunun birkaç 

ay içerisinde tükenmesi halinde 
İspanyol tekstil firmalarının 
büyük bir tedarik sorunuyla 
yüz yüze kalabileceği tahmin 
edilmektedir. İspanya’daki 
bütün büyük hazır giyim 
firmalarının Çin’de fabrikaları 
bulunmaktadır. Örneğin, 
Inditex’in Çin’de 1.866 adet 
tedarikçisi bulunurken Inditex’in 
en ünlü markası Zara’nın ise 
425 tedarikçisi bulunmaktadır. 
Acotex’in başkanı, yaptığı 

konuşma sırasında, bazı İspanyol moda firmalarının 
Çin’deki üretimlerini yavaş yavaş Türkiye ve Fas’a 
kaydırdıklarını belirtmiştir.

Katalan konfeksiyon firması “Desigual” tarafından 
yapılan açıklamada ise firmanın üretiminin  %50'sinin, 
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Çin başta olmak üzere Asya ülkelerinde yapılmakta 
olduğu, Çin'in boşluğunun ise Fas, Türkiye ve 
İspanya'daki tedarikçilerle doldurulmasının 
planlandığı ifade edilmiştir. “Katalan Moda Kümesi” 
tarafından yapılan açıklamada ise, Mango ve 
Inditex’in tedarikçi çeşitlendirme politikası sayesinde 
Çin’in üretim boşluğunun doldurulmasının görece 
kolay olacağı belirtilmiştir. Söz konusu açıklamada, 
Çin'e bağımlı olan daha küçük ölçekteki firmalar için 
durumun daha kaygı verici olduğu ifade edilmiştir.

İspanyol konfeksiyon sektörünün Çin ve 
Bangladeş'ten sonra en büyük tedarikçisi olan 
ülkemizin bu gelişme sonucunda pazar payını daha 
da artırması beklenmektedir.

(Kaynak: Madrid Ticaret Müşavirliği)

İsveç Hazır Giyim Devinden Dijitalleşme Yolunda 
Önemli Adımlar

Dünyanın ikinci büyük hazır giyim satıcısı 
konumunda olan İsveçli “H&M” firması, internet 
üzerinden alışveriş evresine geçiş kapsamında 
5.000 mağazasını kapatma planını açıklamıştır. 
Şirketin, önümüzdeki 10 yıllık dönemde en az sayıda 
mağaza açacak firma olması beklenmektedir.

İmalat sektöründe dijitalleşmeye büyük önem veren 
İsveç, ticarette aktörlerin ve her tür aracının rollerinin 
değişeceğini savunmaktadır. Şirketin yükselen 
marketlerde bu yıl 200'e yakın mağaza açacağı ifade 
edilmekle birlikte, Avrupa ve Kuzey ABD'de 200 

mağazasının kapatılacağı belirtilmiştir. Mağazalara 
bakış açısının dijitalleşme ile birlikte hızla değiştiğini 
ifade eden şirket yönetimi, eski mağazaların 
birçoğunun ürün toplamaya, teslimatına ve iadesine 
yönelik lojistik merkezlere çevrilmesinin planlar 
dahilinde olduğunu açıklamıştır.

Perakende sektörünün dünya genelinde online 
ticarete kaymasının, hazır giyim sektöründe İsveç'in 
en büyük tedarikçilerinden olan Ülkemiz firmalarının 
da e-ticarete daha fazla önem vermelerine ve 
dolayısıyla sektörel ihracatın artmasına katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir.

(Kaynak: Stokholm Ticaret Müşavirliği)

Finlandiya’nın Önde Gelen Çelik Üreticisi 
Küçülüyor

Finlandiya’nın önemli bir paslanmaz çelik üreticisi 
olan “Outokumpu” firması demir çubuk, çelik teller, 
takviye çelikler ve kaynaklı borular vb. ürünleri 
kapsayan uzun ürünler iş grubunu satışa çıkarmayı 
planladığını açıklamıştır. 

Şirket söz konusu ürünleri, İngiltere, İsveç ve 
ABD'de üretmekte olup, Ülkemizin önemli bir ihraç 
ürünü olan demir çelik mamuller grubundan Finli 
üreticinin çekilmesinin, sektörde faaliyet gösteren 
firmalarımız için yeni ihraç fırsatları taşıyabileceği 
düşünülmektedir.

(Kaynak: Helsinki Ticaret Müşavirliği)



10

Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü

 Ülke Masaları Bülteni - Mart 2020 - Sayı: 16

Karadağ Hükümeti Revize Edilen Karadağ-
Türkiye Serbest Ticaret Anlaşmasını Onadı

Karadağ Hükümeti, Şubat ayında gerçekleşen 153. 
kabine toplantısında “Karadağ ile Türkiye arasında 
imzalanan Protokol’ün Onaylanması ve Serbest 
Ticaret Anlaşması (STA) Hakkında Kanun Önerisi”ni 
kabul etmiştir. Söz konusu Kanunla, şimdiye kadar 
yüksek gümrük vergileri nedeniyle Türkiye’ye ihraç 
edilemeyen bazı tarım ürünlerine kolaylık getirilmiş 
olduğuna vurgu yapılmıştır. 

İki ülke arasında revize edilen STA ile vergi oranları 
düştüğü için, Karadağ pazarında daha önce yüksek 
ithalat vergilerine tabi olan bazı Türk ürünleri daha 
rekabet edebilir fiyatlarla Pazar’a giriş imkanı 
bulmuştur.

(Kaynak: Podgoritsa Ticaret Müşavirliği)

Türkiye-Karadağ Dış Ticaretinde Rekor Değere 
Ulaşıldı

TÜİK'in 2019 yılı Aralık ayı geçici istatistiklerine göre 
2019 yılı Türkiye - Karadağ ikili ticaret hacminde 
%50, Ülkeye ihracatımızda ise %61 oranlarında artış 
yaşanmış olup, 2009 yılında 26,5 milyon dolar olan 
Karadağ’a ihracatımız, 10 yıl sonra 127,6 milyon 
dolar olarak kayıtlara geçilmiştir.

2019’da 140,5 milyon dolar seviyesinde gerçekleşen 
iki ülke arasındaki ticaret hacmi, bugüne kadar 
ulaşılan en yüksek ticaret hacmi olmuştur. Böylece, 
iki ülke arasında akdedilen Karma Ekonomik 
Komisyon Protokolleri kapsamında belirlenen 130 
milyon dolarlık 2019 yıl sonu hedefi önemli bir fark 
ile aşılmıştır. Bu durum, 2020 hedefi olan 165 milyon 
dolarlık ticaret hacminin kolaylıkla ulaşılabileceğine 
işaret olup, 2022 için hedefl enen 250 milyon dolar 
değeri için de umut verici olarak değerlendirilmektedir.

(Kaynak: Podgoritsa Ticaret Müşavirliği)

Karadağ’da Yatırım Fırsatları

Karadağ’da, “Ritz Carlton Montenegro Resort” 
Projesi kapsamında 2020 yılında 39,6 milyon avroluk 
değerinde yatırım yapılması planlanmaktadır. Herceg 
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Novi'de gerçekleştirilecek Proje, ünlü Northstar ve 
Marriott şirketleri tarafından üstlenilecektir. 

2019 yılında toplam 7,7 milyon Avro yatırım yapılmış 
olan Ritz Carlton Montenegro projesi, 120 otel birimi 
ve 180 daire dahil olmak üzere toplam 300 birimden 
oluşacaktır. Proje’nin otel, 113 daire, 13 villa ve dört 
restoranın inşaatının gerçekleştirileceği ilk aşaması, 
2023 yılında tamamlanacaktır.

(Kaynak: Podgoritsa Ticaret Müşavirliği)

Fiat'ın Sırbistan Fabrikasında Üretime Ara Verildi

Daha önce basında yer alan bir haberde, İtalyan-
Amerikan otomotiv üreticisi “Fiat-Chrysler 
Automobiles”ın (FCA) Sırbistan'ın Kragujevac 
şehrindeki fabrikasında, 2020 yılının ilk yarısında 
ayda yaklaşık 10 gün üretim yapılacağı ve söz 
konusu dönemde yaklaşık 25 bin araç üretilmesinin 
planlandığı, “Fiat 500L” üretiminin Haziran ayı 
sonunda sona ereceği ve yeni bir modelin üretimine 
geçilmesinin öngörüldüğü yer almıştı.

Sırp Basını’nda yeni çıkan haberlerde, Koronavirüs 
Salgını nedeniyle Çin Halk Cumhuriyeti’nden (ÇHC) 
ses sistemleri parçalarının tedarikinin mümkün 
olamaması nedeniyle, “Fiat 500L” üretimine geçici 
süreyle ara verileceğinin firma tarafından açıklandığı 
belirtilmektedir. 

Sırbistan’daki Fiat fabrikasında üretime ara verilmesi, 
Avrupa'daki bir otomobil üreticisinin Koronavirüs 

Salgını’na verdiği ilk tepki oldu. Güney Koreli otomobil 
üreticisi Hyundai, Koronavirüs nedeniyle 2020 yılı 
Şubat ayı başında Güney Kore’deki fabrikasında 
üretimi durdurmuştu. 

(Kaynak: Belgrad Ticaret Müşavirliği)

Azerbaycan Bazı İthal Ürünlere Uygulanan Aksiz 
(Özel Tüketim) Vergileri Arttırdı

Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunun 17 
Şubat 2020 tarih ve 43 ve 44 sayılı Kararları ile 
"Azerbaycan Cumhuriyeti’ne Getirilen ve Aksiz 
Vergisi Uygulanan Malların Aksiz Oranlarının 
Onaylanması Hakkında Karar”ıyla Azerbaycan 
Cumhuriyeti’nin gümrük tarife istatistik pozisyonu 
(GTİP), ithalat gümrük vergi oranları ve ihracat 
gümrük vergi oranlarında yapılan değişiklikler 
aşağıda yer almaktadır. Söz konusu Karar yayımı 
tarihinden (17.02.2020) itibaren 30 gün sonra 
yürürlüğe girecektir. 22. Fasıl altında yer alan bazı 
tütün mamülleri ile 24. Fasıl altında yer alan bazı enerji 
içecekleri ile alkollü içkileri kapsayan değişikliklerle 
ilgili detay bilgiler Bakü Ticaret Müşavirliğimizden 
edinilebilir.

(Kaynak: Bakü Ticaret Müşavirliği)

Fas’ta Yatırım İmkanları

Fas'ın “Jorf Lasfar” Elektrik Santralinin Tadilatı:  
Fas Su ve Elektrik Ulusal Ofisi (ONEE) ve Jorf 
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Lasfar elektrik santralini yöneten “Taqa Morocco” 
firması tarafından santralin 4 elektrik üretim biriminin 
iyileştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi için bir 
anlaşma imzalanmıştır. Anlaşmaya göre, Taqa 
Morocco firması Ulusal Ofis’e Nisan 2044 tarihine 
kadar elektrik sağlamaya devam edecektir. Mezkur 
Ofis tarafından söz konusu iyileştirme çalışmaları 
için 500 milyon dolarlık, bütçe tahsis edilecektir. 

Mwellness Grubunun İki Yeni SPA Merkezi 
İnşası: Fas’ta 15 yıldır faaliyet gösteren Fransız 

“mWellness” Grubu Fas’ta iki yeni SPA merkezi 
açarak ülkedeki merkez sayısını 6’ya çıkarmayı 
hedefl emektedir. Fes ve Marakeş şehirlerinde 
açılacak iki merkez için 200 milyon dirhem yatırım 
yapılacaktır. İki merkezin 300 kişiye istihdam 
sağlaması öngörülmektedir. 

Fas’ın Beni Mellal Şehrinde “ELSAN” Grubunun 
Yeni Klinik İnşası: Sağlık alanında faaliyet 

gösteren Fransız “ELSAN” Grubu, Fas’ın Bouskoura 
ve Settat şehirlerinde sonra Beni Mellal şehrinde de 
yeni bir klinik açacaktır. 9.600 metrekarelik alan 
üzerine inşa edilecek klinik, 130 yataklı olacak ve 

bünyesinde 6 ameliyathane bulunacaktır. 2021 
yılında hizmete girmesi beklenen klinik için 180 
milyon dirhemlik bir bütçe ayrılacaktır. 

Kazablanka’da “Credit Du Maroc” Bankasının 
Yeni Merkez Binası İnşası: Kazablanka şehir 

merkezinde bulunan “Credit du Maroc” Bankasına 
yeni bir merkez bina inşa edilmesi öngörülmektedir. 
13.000 metrekarelik alan üzerine inşa edilecek yeni 
merkez, yer üstünde 8 katlı ve 2 bodrum katlı 
olacaktır. 2021 yılında inşaat işleri bitecek yeni 
merkez için 330 milyon dirhem tahsis edilecektir. 

Faslı "Zalar Holding"in Yatırım Projesi: Fas’ta 
faaliyette bulunan ve gıda sanayiinin önemli 

firmalarından birisi olan Zalar Holding’in yatırım 
projeleri için Avrupa Yatırım Bankası tarafından 25 
milyon avro kredi sağlanacaktır. Holding'in yatırım 
projesi kapsamında, hayvan yemine yönelik tahıl 
depolama tesislerinin genişletilmesi, hayvan 
yetiştiriciliği tesislerinin inşa edilmesi ve mevcut diğer 
bazı tesislerin genişletilmesi beklenmektedir. 

Söz konusu projelerin müteahhitlik firmalarımız için 
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taahhüt işi anlamında fırsatlar taşıdığı, aynı zamanda 
mal tedariki konusunda da firmalarımız için imkanlar 
yaratacağı düşünülmektedir.

(Kaynak: Rabat Ticaret Müşavirliği)

Türkiye - Fas STA Müzakereleri Hakkında Fas 
Basınında Yer Alan Haberler 

Ülkemiz ile Fas arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması 
(STA) ve bağlantılı konularla ilgili son dönemde Fas 
basınında, sosyal medyada ve çeşitli platformlarda 
haberler çıkmakta ve konu tartışılmaktadır. Bu 
çerçevede, Fas Tekstil ve Giyim Sanayicileri 
Derneği (AMITH) ve Fas özel sektörünün %85’ini 
temsil eden çatı örgütü olan Fas Girişimciler Genel 
Konfederasyonu (CGEM) tarafından yapılan 
açıklamalara basında geniş yer verilmiştir. 

Söz konusu haberlerde genel olarak, yapılan bütün 
STA’ların taraf ülkelere eşit kazançlar sağlaması 
gerektiğine vurgu yapılmışsa da, Fas piyasasında 
faaliyet göstermek isteyen yabancı markaların bazı 
şartlara uyması gerektiğine de değinilmiştir. Fas 
Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneğinin (AMITH)  
yabancı firmalar tarafından Fas piyasasında 
satışa sunulan ürünlerin en az %60'ının Fas'ta 
üretilmiş olması, en az 5 Türk firmasının Fas tekstil 
ekosistemine yerleşmesi ve tekstil ithalatına kalıcı 
olarak %30 vergi uygulanması gibi radikal tedbirler 
de haberlerde yer almıştır.

Ülkemiz tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin Fas'lı 
tüketicilerin ilk tercihi olması ve gelen vergilerin 
fiyatlara yansıması sebebiyle tüketici refahı 
etkilenmekte ve Fas halkının bu durumdan rahatsız 
olduğu da bilinmektedir. 

(Kaynak: Rabat Ticaret Müşavirliği)

Afrika’da Çekirge İstilası Nedeniyle Gıda 
Güvenliği Risk Altında

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 
tarafından, başta Kenya olmak üzere, Etiyopya 
ve Somali'de de iki aydır etkili olan çekirge istilası 
nedeniyle yaklaşık 800 milyon kişinin geçim 
kaynaklarının risk altında olduğu açıklanmıştır. 
Ülkede gıda güvenliği de risk altındadır. FAO raporları 
da riskin çok büyük olduğuna dikkat çekmekte, kıtlık 
tehlikesine karşı uyarılar yapmaktadır. Söz konusu 
ülkelerde gıdada ithalat bağımlılığının artması 
beklenmektedir.

(Kaynak: Nairobi Ticaret Müşavirliği)

Türk Hava Yolları Kanada-Vancouver Seferlerine 
Haziran’da Başlıyor

Türk Hava Yolları (THY) halihazırda her hafta 
İstanbul’dan Toronto’ya 6, Montreal’e 3 karşılıklı sefer 
düzenlemektedir. Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri 
Kesici ile Kanada Dışişleri Bakanlığı Havacılık İşleri 
baş müzakerecisi Louis Marcotte arasındaki mektup 
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teatisi sonucunda, Türkiye-Kanada Hava Ulaştırma 
Anlaşması'nın tadil edilerek, 7 Şubat 2020 tarihinden 
itibaren THY’nin İstanbul-Vancouver arasında 
haftada 3 sefer gerçekleştirmesine izin verilmesi, 
mezkur Anlaşma’nın iç onay sürecinin ise bilahare 
tamamlanması kararlaştırılmıştır. Konuyla ilgili olarak 
THY yetkililerince, İstanbul-Vancouver arasındaki 
ilk seferin 09/06/2020 tarihinde gerçekleştirileceği 
beyan edilmiştir.

Vancouver'a yapılacak THY seferlerinin, Kanada'nın 
batı yakası ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizin 
gelişmesine katkı sağlayacağı, ayrıca bölgeden 
daha fazla Kanadalının ülkemizi turistik amaçla 
ziyaret edeceği değerlendirilmektedir.

(Kaynak: Ottava Ticaret Müşavirliği)

Avustralya’da İnşaat ve Enerji Yatırım Fırsatları

Karbon emisyonlarının azaltılması çalışmaları 
kapsamında, Avustralya Hükümeti tarafından 
Ülke’nin ilk “Yenilenebilir Enerji Bölgesi”nin kurulması 
çalışmaları başlatılmıştır.

Avustralya, Paris Anlaşması ile, 2005 yılındaki 
karbon emisyon seviyesini 2030 yılına kadar %26-28 
oranında azaltma taahhüdünde bulunmuştur. 

Son 2 yıldır devam etmekte olan kuraklık, mevsim 
normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, tarihi 
yüksek seviyelerdeki sıcaklıkların görüldüğü gün 
sayısının artması ve özellikle 2019 Kasım ayından 
itibaren artarak devam eden ve ülke genelinde çok 
büyük bir tahribata sebep olan orman yangınlarıyla 
birlikte küresel ısınma ve iklim değişikliği konuları 
Avustralya siyasetinde ve ekonomi camiasında en 
çok tartışılan konuların başında yer almaktadır.

Federal Hükümet, söz konusu gelişmeler 
nedeniyle, yenilenebilir enerji kaynaklarına daha 
fazla kaynak ayrılmasına ve yapılacak yatırımların 
desteklenmesine ağırlık vermeye başlamıştır. Bu 
kapsamda, Federal Hükümet ile Avustralya’nın 
ekonomik olarak en büyük eyaleti olan New South 
Wales (NSW) arasında 2 milyar Avustralya doları 
(AUD) (yaklaşık 1,4 milyar ABD doları) değerinde 
kaynak ayrılması anlaşması imzalanmıştır.
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Eyalet içerisinde oluşan emisyonların 2030 yılına 
kadar %35’e kadar azaltılması, 2050 yılında da 
“0 emisyon”a ulaşılması hedefl enmektedir. Bu 
itibarla, NSW eyaleti yenilenebilir enerji yatırımlarını 
özendirmekte olup, detaylı bilgi, (https://energy.
nsw.gov.au/renewables/renewable-energyoffers/
renewable-energy-action-plan#-about-the-nsw-
renewable-energy-action-plan-) adresinde yer 
almaktadır.

Gerek federal gerek eyalet seviyesindeki emisyonların 
azaltılması çabaları sonucunda imzalanmış olan 2 
milyar AUD’lik anlaşma kapsamında:

NSW eyaleti, işletmeleri emisyonların 
azaltılmasına yönelik olarak teşvik etmek üzere 

1 milyar AUD kaynak ayıracak ve her yıl Ülke’nin 
doğusundaki elektrik piyasasına ekstra 70 petajul 

doğalgaz sağlayacaktır. (Bu oran, Eyalet’in yıllık 
tüketiminin yarısından daha fazla olup, fizibilite 
çalışmaları devam etmekte olan Santos Narrabri gaz 
projesinin kapasitesi içerisindedir),

Diğer taraftan Federal Hükümet, NSW 
Eyaleti’ndeki yenilenebilir enerji hatlarının ana 

elektrik şebekesine bağlanması ile elektrik 
üretimindeki dalgalanmalardan Eyalet’in 
etkilenmemesi için 1 milyar AUD destek verecektir.

Bu çerçevede, NSW Eyalet yönetimi, ülkenin 
ilk “Yenilenebilir Enerji Bölgesini” kurmak üzere 
çalışmalara başlamış olup (https://energy.nsw.gov.
au/renewables/renewable-energy-zones), NSW 
Çevre Bakanlığı halihazırda inşa edilmeyi bekleyen 
24 milyar AUD (16,5 milyar ABD doları) değerinde 
yenilenebilir enerji projesinin bulunduğunu 
açıklamıştır.

(Kaynak: Sidney Ticaret Ataşeliği)

Avustralya Holden Marka Araçların Üretimini 
Sonlandırıyor

General Motors firması tarafından yapılan 
açıklamada, Avustralya ve Yeni Zelanda’da 
satılmakta olan Holden marka araçların üretimine 
2020 yılı sonu itibariyle son verileceği belirtilmiştir. 

1856 yılında eyer ve koşum takımları üretmek üzere 
“J.A. Holden & Co.” olarak kurulan firma, 1908 
yılında otomotiv sektörüne giriş yapmış ve 1917 
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yılında adını “Holden's Motor Body Builders Ltd” 
(HMBB) olarak değiştirmiştir. Firma, 1931 yılında 
General Motors firması tarafından satın alınmıştır. 
Satış rakamlarındaki düşüş ve Avustralya’da 
üretim yapmanın maliyeti nedeniyle 2017’de 
Avustralya’daki üretimini durdurma kararı almış olan 
firma, bu yıl Şubat ayında yaptığı duyuruyla sağdan 
direksiyonlu araba piyasasındaki bölünmüşlük ve 
Holden markasını korumak için yapılması gereken 
yatırımın büyüklüğü dikkate alınarak üretime son 
verilmekte olduğunu ilan etmiştir. Bununla birlikte, 
10 yıl boyunca yedek parça ve satış sonrası hizmet 
sağlanmasına devam edileceği belirtilmiştir.

Avustralya piyasasında Avrupa ve Asya markalı 
araçların artması ile yoğunlaşan rekabet şartları 
içerisinde, Avustralya ve Yeni Zelanda genelinde 
satılmakta olan Holden marka araçlar rekabet 
edemez hale gelmiştir. Holden markasının piyasadan 
çıkması ile Avrupa ve Asya markalarının payının 
artması beklenmektedir. 

(Kaynak: Sidney Ticaret Ataşeliği)

Avustralya 2020 Altyapı Projeleri Listesi 
Yayınlandı

Avustralya Federal Hükümeti tarafından öncelik 

verilmesi planlanan 147 tane altyapı projesine ilişkin 
bilgilerin yer aldığı “The Infrastructure Priority List” 
yayınlanmıştır. 

Avustralya ekonomisi 1992 yılından beri kesintisiz 
olarak büyümekle birlikte, 2016 yılı sonrasında 
ekonomik büyüme oranlarında azalma görülmeye 
başlamış, ekonomik büyümenin teşvik edilmesi 
amacıyla Federal Hükümet tarafından 10 yılda 
100 milyar Avustralya doları tutarında bir bütçenin 
altyapı yatırımlarına aktarılacağı 2019 yılı içerisinde 
açıklanmıştı. Eyalet hükümetleri tarafından da 
altyapı yatırımları için muhtelif büyüklüklerde bütçe 
harcamaları öngörülmektedir. 

Söz konusu liste, Avustralya genelinde 
gerçekleştirilmesi öngörülen projeleri ihtiva etmekte 
olup, bu projelerin bir kısmı halihazırda yürütülmekte 
olan, bir kısmı ise yeni belirlenmiş projelerdir. 
Projelerin maliyetleri ise genel olarak federal ve 
eyalet hükümetleri tarafından ortak karşılanmakta, 
zaman zaman da kamu-özel sektör işbirliğine 
gidilebilmektedir. Bahse konu listeye (https://
www.infrastructureaustralia.gov.au/publications/
infrastructure-priority-list-2020) adresinden 
ulaşılabilmektedir.

(Kaynak: Sidney Ticaret Ataşeliği)
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Ülke Dosyası : Brezilya
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  ÜLKE BULGULARI VE PAZAR FIRSATLARI

Genel
 

2018 yılında cari fiyatlara göre,  1,86 trilyon 
dolar olduğu tahmin edilen GSYİH’nın 2019 

yılında 1,84 ve 2024 yılında 2,29 trilyon dolar olması 
beklenmektedir. (IMF-2019)

Brezilya, 2018 yılı itibariyle 194 ülke arasında 
dünyanın 9. büyük ekonomisidir. [ABD 1. (21 

trilyon dolar), Türkiye 19. (771 milyar dolar)] (IMF-
2019)

2018 yılında %1 
oranında artarak 208 

milyon kişi ile dünyada 5. 
sırada yer alan Brezilya 
nüfusunun 2024 yılında 216 
milyon kişi olacağı tahmin 
edilmektedir. [Çin 1. (1 
milyar), Türkiye 19. (82 
milyon)] (IMF-2019)

Cari fiyatlara göre 
Brezilya, 2018 yılında 

8.959 dolarlık kişi başına 
düşen milli gelir ile dünyada 
77. sırada yer almaktadır. 
[Lüksemburg 1. (115.536 
dolar), Türkiye 73. (9.405 
dolar)] (IMF-2019)

2018 yılında sabit fiyatlara göre %1,1 oranında 
artan GSYİH’nin, 2019 yılında %0,9 oranında 

artarak 2 trilyon dolar olması beklenmektedir. (IMF-
2019)

2018 yılı verilerine göre ülkenin GSYİH'sı içinde 
tarım sektörünün payı %4, sanayinin payı %18 

ve hizmetler sektörünün payı %63’tür. (Dünya 
Bankası-2019)

2018 yılında %3,7 olan tüketici fiyatlarına göre 
yıllık ortalama enfl asyon oranının, 2019 yılında 

%3,8 olacağı tahmin edilmektedir. (IMF-2019)

2018 yılında %1 oranında açık vereceği tahmin 
edilen cari ödemeler dengesinin GSYİH'ya 

oranının, 2019 yılında %1 ve 2024 yılında %2 
oranında açık vermesi beklenmektedir. (IMF-2019)

2018 yılında %15 olacağı tahmin edilen ülkedeki 
toplam yatırımların GSYİH'ya oranının, 2019 

yılında %16 ve 2024 yılında 
%18 olması beklenmektedir. 
(IMF-2019)

Brezilya, 2018 yılında 61 
milyar dolar ile doğrudan 

yabancı yatırım çeken ülkeler 
arasında 7. sıradadır. [ABD  252 
milyar dolar ile 1., Türkiye  13 
milyar dolar ile 23. (UNCTAD)]

2016-2018 döneminde 
toplam doğrudan yabancı 

yatırım miktarı 310 milyar dolar 
olan Brezilya, 2018 yılında 684 
milyar dolarlık toplam yabancı 
sermaye stoğu ile dünyada 12. 
sıradadır. [ABD  7 trilyon dolar 
ile 1., Türkiye  135 milyar dolar 
ile 41. (UNCTAD)]

2019 yılında 13 milyar varil kanıtlanmış ham 
petrol rezervine sahip Brezilya, 69 ülke arasında 

%1 pay ile 15. sıradadır. [Venezüella 1. (303 milyar 
varil), Türkiye 51. (320 milyon varil)] (ABD-EIA)

2019 yılında 13 trilyon feet3 kanıtlanmış 
doğalgaz rezervine sahip Brezilya, 92 ülke 

arasında 35. sıradadır. [Rusya Federasyonu 1. (2 
katrilyon feet3), Türkiye 90. (170 milyar feet3)] (ABD-
EIA)
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“İnsani Gelişmişlik Endeksi”ne göre, Brezilya 
189 ülke arasında 79. sıradadır. (Norveç 1., 

Türkiye 64.) (UN-2017)

Brezilya, “Ekonomik Serbestlik Endeksi”ne göre 
186 ülke arasında 150. sıradadır. (Hong Kong 

1., Türkiye 68.) (The Heritage Foundation-2019)

“Küresel Rekabetçilik” açısından, Brezilya 141 
ülke arasında 71. sıradadır. (Singapur 1., 

Türkiye 61.) (World Economic Forum-2019)

Brezilya, “İş Yapma Kolaylığı” açısından 190 
ülke arasında 124. sıradadır. (Yeni Zelanda 1., 

Türkiye 33.) (Dünya Bankası-2019)

Dış Ticaret
  

2019 yılında 224 milyar dolarlık ihracat 
gerçekleştiren Brezilya’nın ihracat yaptığı 

başlıca ülkeler: Çin, ABD, Hollanda, Arjantin ve 
Japonya’dır. Ülkenin ihracatında Türkiye %1 pay ile 
26. sıradadır. (ITC-Trademap)

Ülkenin 2018 yılında ihraç ettiği başlıca ürünler; 
soya fasulyesi, ham petrol, demir cevherleri, 

mısır ve kimyasal odun hamurudur. (ITC-Trademap)

Yüksek teknoloji ihracatı 2018 yılında 11 milyar 
dolar olan Brezilya, dünya sıralamasında 28. 

sırada yer almaktadır. (Dünya Bankası-2019)

2019 yılında 177 milyar dolarlık ithalat 
gerçekleştiren Brezilya’nın ithalat yaptığı 

başlıca ülkeler: Çin, ABD, Arjantin, Almanya ve 
Güney Kore’dir. Ülkenin ithalatında Türkiye %.0,3 
pay ile 45. sıradadır.  (ITC-Trademap)

2019 yılında ithal ettiği başlıca ürünler; petrol 
yağları, ham petrol, karayolu taşıtları için aksam 

ve parçalar, mobil telefonlar, fener gemileri, yangın 
söndürme gemileri ve yüzer vinçlerdir. (ITC-
Trademap)
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Ülkemizle Ticari ve Ekonomik İlişkiler
  

Brezilya, Bakanlığımız tarafından 2020-2021 
dönemi için belirlenen “Hedef Ülkeler”den 

biridir.

2019 yılında ülkeye ihracatımız 479 milyon 
dolardır. (Bir önceki yıla göre %2 azalma.) 

2019 yılında ülkenin toplam ihracatımızdaki 
payı %0,29 olup, 63. sıradadır. 

2019 yılında, ülkeden ithalatımız 2,5 milyar 
dolardır. (Bir önceki yıla göre %20 azalma.) 

2019 yılında, ülkenin toplam ithalatımızdaki 
payı %1,32 olup 20. sıradadır. 

2019 yılında, Türkiye’nin Brezilya ile ticarette 
yaklaşık 2 milyar dolar dış ticaret açığı verdiği 

gözlenmektedir. 

Türkiye'nin 2018 yılında yurtdışına 
gerçekleştirdiği 4 milyar dolar değerindeki 

toplam yurtdışı doğrudan yatırımda, Brezilya 1 

milyon dolar ile 44. sıradadır. (Hollanda 1.825 milyon 
dolar ile 1.) (TCMB)

Ülkenin 2019 yılı toplam ithalatı dikkate 
alındığında;

Karbonat, peroksikarbonat, amonyum karbonat 
içeren ticari amonyum karbonat (GTİP:2836) 

ithalatının %18'inin, (60 milyon dolar)

Diğer kabuklu meyveler [(taze/kurutulmuş) 
(kabuğu çıkarılmış/soyulmuş)] (GTİP:0802) 

ithalatının %32'sinin, (31 milyon dolar)

İnşaat demiri (GTİP:7214) ithalatının %30'unun, 
(24 milyon dolar)

Demir veya alaşımsız çelikten profiller 
(GTİP:7216) ithalatının %40'ının, (17 milyon 

dolar)

Demir veya alaşımsız çelikten filmaşin [(sıcak 
haddelenmiş, kangal halinde) (GTİP:7213)] 

ithalatının %49'unun (15 milyon dolar)
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Çimento (GTİP:2523) ithalatının %34'ünün (15 
milyon dolar)

Sülfatlar, şaplar, peroksisülfatlar [(persülfatlar) 
(GTİP:2833)] ithalatının %9'unun (15 milyon 

dolar)

Kadınlar ve kız çocuk için takım elbise, takım, 
ceket, blazer, elbise, etek, pantolon etek, vb. 

[(yüzme kıyafetleri hariç)] (GTİP:6204) ithalatının 
%7'sinin (15 milyon dolar)

Meyve [(kurutulmuş) (0801, 0806'de kiler hariç)] 
08. Fasıl’daki sert ve kabukluların karışımları 

(GTİP:0813) ithalatının %37'sinin (13 milyon dolar) 
Türkiye’den yapıldığı görülmektedir.

Genel Değerlendirme

Brezilya’nın ticaret merkezi olan Sao Paulo’da, 
Başkonsolosluğumuz nezdinde Ticaret Ataşeliğimiz 
bulunmaktadır. (İletişim bilgileri için: https://
ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/guney-amerika/
brezilya/ticaret-temsilciliklerimiz/temsilciliklerimize-
ulasabilirsiniz)

Sao Paulo Ticaret Ataşeliğimizin Brezilya pazarına 
giriş hususunda değerlendirme ve önerilerini aşağıda 
bulabilirsiniz:

Hükümetin ticareti serbestleştirici ve özelleştirmelere 
ağırlık veren bir politika izlemeyi vaat etmesi 
ile ekonomideki canlanmanın hızlanacağı 
düşünülmektedir. Brezilya ekonomisinin 2020-
24 yılları arasında ortalama %2,2 büyümesi 
beklenmektedir. Öte yandan, cari işlemler açığının 
artması ile 2024 yılına kadar Brezilya realinin 
değer kaybetmeye devam etmesi ve 1 ABD Doları 

= 4,15 Brezilya reali olması 
öngörülmektedir.

Önümüzdeki dönemde; ekonomik 
gelişme ve özelleştirmelere hız 
verilmesi, altyapı projelerinin 
artırılması ile yatırımların hız 
kazanması ve işgücü piyasasında 
beklenen iyileşme ile hane 
halkı harcamalarının artacağı 
düşünülmektedir. Ülke’de 2022 
yılına kadar 130 devlet şirketinin 
özelleştirilmesi planlanmaktadır.

Brezilya, geleneksel olarak dış 
ticaret fazlası veren bir ülkedir. 
Ham madde ve ara malları ihracatı 
ağırlıklı olup, ülkede dört mevsim 
tarım yapılabilmektedir. Brezilya’nın 
ihracatında; temel endüstriyel 
girdiler, temel gıda maddeleri gibi 
ham madde ve ara mallarının 
%65 pay aldığı gözlenmektedir. 
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Brezilya’nın ihracatında yakıtlar %13 ve sermaye 
malları %8’lik paya sahiptir. 

Brezilya’nın genel ithalat yapısına baktığımızda; 
işlenmiş endüstriyel girdiler, sermaye malları için 
parçalar, ulaştırma ekipmanları yedek parçaları, 
işlenmiş gıda ürünleri gibi ara mallar, motorlu ulaşım 
araçları, dayanıklı ve yarı dayanıklı tüketim malları 
ile yakıtların ağırlıklı olduğu görülmektedir.

Brezilya Pazarına Girişteki Engeller:

Brezilya’nın yüksek gümrük vergileri, 

İthalat üzerinden alınan sosyal entegrasyon 
programı fonu (PIS), sosyal güvenlik 

finansmanına katkı fonu (COFINS), sanayileşmiş 
ürün vergisi (IPI) ve katma değer vergisi (ICMS) gibi 
iç vergiler, 

İthal edilen pek çok üründe istenen sertifikasyon: 
İnsan sağlığını ilgilendiren ürünlerde Ulusal 

Sağlık Gözetimi Ajansı (ANVISA) izni; elektrikli ve 
medikal ürünler, oyuncaklar, otomotiv yedek 
parçaları, lastikler, mobilyalarda Metroloji, 
Standardizasyon ve Sınai Kalite Enstitüsü 

(INMETRO) sertifikası; tarım ve gıda ürünlerinde 
Tarım, Hayvancılık ve Gıda Bakanlığı izni,

İthalat yapmak için şirketlerin “RADAR” denilen 
ithalat lisansına sahip olması şartı; 

Dil bariyeri
 
Uzaklık nedeniyle uzun taşımacılık süreleri ve 
yüksek navlun bedelleri, 

Brezilya pazarına girişi zorlaştıran etmenlerin 
başında gelmektedir. 

Diğer yandan, “MERCOSUR”, “ALADI” gibi ticaret 
entegrasyonları ile Güney Amerika ülkelerine 
uygulanan vergi avantajlarının yanı sıra, Brezilya 
tarafından geleneksel olarak ithalatta komşu ülkelere 
öncelik verilmesini savunan “Rekabete Dayalı İthal 
İkame Programı (PSCI)” gibi politikalar izlenmektedir. 

Brezilya’daki Yatırım Fırsatları:

Brezilya’da pek çok farklı sektörde yatırım olanakları 
bulunmaktadır.
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Yenilenebilir Enerji: Brezilya, dünya 
sıralamasında 8. büyük elektrik üreticisidir.  

Uluslararası Enerji Ajansına göre, 2016 yılında 560 
milyar kilovat saat elektrik üretmiştir. Rüzgar, güneş 
enerjisi gibi alternatif yenilenebilir kaynaklar hala 
nispeten küçük ama büyüme potansiyeli olan 
sektörlerdir. Enerji ve Madencilik Bakanlığına bağlı 
olan Federal Enerji Planlama Kuruluşu’nun yaptığı 
tahminlere göre 2016 yılında %16,2 olan alternatif 
yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam enerji 
üretimindeki payı, 2024 yılında %27,3’e çıkacaktır. 
Söz konusu sektörde Brezilya’nın ulusal kalkınma 
bankası olan “BNDES” düşük faizli kredi sağlamakta 
ve yatırımın %80’ine kadar fon sağlamaktadır.

Petrol ve Doğal Gaz: Latin Amerika’daki en 
büyük petrol rezervlerine sahip olan Brezilya’da 

2007 yılında açık denizde 2 km’lik tuz tabakasının 
altında “pre-salt” petrol rezervleri keşfedilmiştir. 
Brezilya’nın petrol arama, çıkarma, rafinasyon ve 
pazarlamadan sorumlu devlet kuruluşu Petrobras 
tarafından 2017-2021 yılları arasında arama, tedarik 
ve lojistik alanlarına 74,1 milyar ABD doları yatırım 
yapılması planlanmaktadır. 

Altyapı Yatırımları: Yabancı yatırımlar 
Brezilya’da, nükleer enerji, posta telgraf ve uzay 

teknolojileri dışındaki sektörler için herhangi bir ön 
izne tabii değildir. Yabancı yatırımlar, şirketler arası 
krediler (intercompany loans), özelleştirmeler, satın 
almalar ve “greenfield” yatırımları olduğu gibi risk 
sermayesi şeklinde de olabilmektedir. Şirketler arası 
krediler, federal mali işlemler vergisine (IOF) tabii 
olmakla birlikte, Brezilya'ya giriş yapan doğrudan 
yabancı sermaye herhangi bir vergilendirmeye tabi 
değildir. Yabancı yatırımcılar yerli yatırımcılar ile aynı 
hukuki statüye sahiptir. 

Tarımsal ve endüstriyel ürünlerde dünyanın en büyük 
tüketici pazarına ve 8,5 milyon metrekare alana 
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sahip olan Brezilya ulaştırma ve lojistik sektörlerinde 
yüksek miktarda altyapı yatırımı yapmak zorundadır. 
Bu kapsamda, 2016 yılının sonunda, “Projeto 
Crescer” (Growing Project) olarak bilinen Yatırım 
Ortaklığı Programı (PPI) başlatılmıştır. Söz konusu 
program, altyapı yatırımlarına özel sektör katılımını 
artırmayı amaçlamaktadır. Programın birinci 
aşamasında, 2018 yılında, bazılarında yapım ve 

işletim de dahil olmak üzere havaalanları, limanlar, 
elektrik santralleri, petrol ve gaz sahaları, madencilik 
alanları kapsamında 34 tesis ve hizmet için ihaleye 
çıkılmıştır. Söz konusu programın yaklaşık 45 milyar 
real (14,3 milyar ABD doları) tutara sahip ve 55 
projeyi kapsayan ikinci bir aşaması olacaktır. BNDES 
söz konusu programı desteklemek için özel koşullu 
finansman sağlamaktadır. 

Ayrıca, Brezilya’da inşaat sektörü için büyük yatırım 
fırsatları bulunmaktadır. Geçmiş yıllarda bu sektörde 
meydana gelen yolsuzluk (Odebrecht firması 
tarafından işlenen, yaklaşık 30 milyar ABD doları 
civarında olan ve firmanın CEO’sunun ceza almasıyla 

sonuçlanan yolsuzluk skandalı) davalarının sonuçları 
sektörü etkilemiş ve sektörde yer almak isteyen 
firmalar için yeni olanaklar oluşmuştur. Bu çerçevede, 
hükümetin şeff afl ık ve mali disiplin koşullarını yerine 
getirmek zorunda kalan ve yüksek miktarda ceza 
ödeyen Brezilyalı firmalar, ihaleleri üstlenebilmek için 
yabancı ortak arayışına girmiştir. 

İhracat İşleme Bölgeleri (EPZ'ler): Endüstriyel 
serbest ticaret bölgeleri olan bu bölgeler, ihraç 

mallarının üretimi için Brezilya'ya yeni yatırım, 
teknolojik yenilik ve istihdam sağlayacak firmaları 
hedefl emektedir. Söz konusu bölgelerdeki şirketlere 
bir takım vergi muafiyetleri sağlanmaktadır: Örneğin; 
üretimde kullanılan mal ve hizmetlerin satın 
alınmasında Sosyal Entegrasyon Programı Fonu 
(PIS), Sosyal Güvenlik Finansmanına Katkı Fonu 
(COFINS), Sanayileşmiş Ürün Vergisi (IPI) 
alınmamaktadır. Buna karşılık, söz konusu 
firmalardan üretimlerinin en az %80’ini ihraç etmeleri 
beklenmektedir. Bahse konu EPZ’ler 17 eyalette yer 
almaktadır. 
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Ticaret Müşavirleri Artık "Bir Tık Uzaklıkta"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlığın 
dijitalleşme çalışmalarına bir yenisini daha 
eklediklerini ve "Müşavire Danışın" uygulamasını 
hayata geçirdiklerini belirterek, iş dünyasının 
ticaret müşavir ve ataşelere sorularını, taleplerini 
bu sistem üzerinden ileterek hızlı bir şekilde yanıt 
alabileceklerini bildirdi.

Bakan Pekcan, Bakanlığın yurt dışı teşkilatı ile 
merkez birimleri arasında hızlı bilgi paylaşımını ve 
koordinasyonu sağlamak, yurt dışı teşkilatında görevli 
Bakanlık temsilcilerinin faaliyetlerini, programlarını 
takip etmek, çalışmalarında etkinlik ve verimliliği 
geliştirmek üzere "Dış Temsilcilikler Yönetim Bilgi 
Sistemi"ni devreye aldıklarını anlattı.

Pekcan, sistem sayesinde ticaret müşavirlerinin 
ihtiyaç duydukları bilgi, belge, rapor ve sunumlara 

online erişebildiklerini, ayrıca gerçekleştirdikleri 
faaliyetler ile görev yaptıkları ülkelerdeki ekonomik 
ve ticari nitelikteki bilgilerin, pazara giriş fırsatlarının 
Bakanlığa iletilmesinin hızlandırıldığını vurguladı.

Bu kapsamda; çalışmaların programlandığını, 
faaliyetlerin raporlanabildiğini, aynı zamanda daha 
sonra görev yapacak müşavir ya da ataşeler için 
yol gösterici nitelikte veri tabanı oluşturulmasının 
sağlandığını belirten Pekcan, böylece daha güçlü ve 
erişilebilir bir kurumsal hafızaya ulaşmanın mümkün 
olacağını söyledi.

Pekcan, Bakanlığın dış temsilcilik operasyonları 
çerçevesinde, bugün itibarıyla 92 ülke 129 merkezde 
162 ticaret müşaviri ve ataşesi ile hizmet verdiklerini 

belirterek, söz konusu sistem içerisinde geliştirdikleri 
"Müşavire Danışın" modülü ile ticaretin önündeki bir 
engelin daha ortadan kalkacağını ifade etti. 

Bakanlıktan
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(Haberin  Devamı: https://ticaret.gov.tr/haberler/
ticaret-musavirleri-artik-bir-tik-uzaklikta)

Bakan Pekcan'dan Eximbank'ın Döviz 
Kredilerinde Faiz İndirimi Müjdesi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın 
ihracata olan desteğini döviz kredilerinde yeni faiz 
indirimleriyle artırarak sürdürdüğünü belirterek, söz 
konusu kredilerde 60-140 baz puanlık faiz indiriminin 
yapıldığını bildirdi.

Bakan Pekcan, yazılı açıklamasında, 2019 yılında 
ihracata 44,1 milyar dolarlık destek sağlayan Türk 
Eximbank'ın 2020'de 28,9 milyar dolar nakdi kredi 
ve 21,1 milyar dolar sigorta/garanti olmak üzere 

toplam 50 milyar dolarlık bir hacimle ülke ihracatının 
%26,3'üne destek sağlamayı hedefl ediğini ifade etti.

Türk Eximbank'ın, ihracatçıların gerek Türk lirası 
gerekse döviz kredilerini daha düşük maliyetlerle 
kullanabilmesine yönelik faiz düzenlemelerine devam 
ettiğini vurgulayan Pekcan, bankanın en son Aralık 
2019'da ihracat döviz kredilerinde vade ve türlerine 
göre değişen oranlarda, 100 baz puana varan faiz 
indirimi yaptığını hatırlattı.

Pekcan, Türkiye'nin makroekonomik 
göstergelerindeki olumlu gelişmeler sonucunda 
ülke risk priminde yaşanan gerilemenin gelecek 
dönemde Banka’nın döviz kaynak maliyetlerini daha 
da düşüreceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
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"Türk Eximbank, önümüzdeki dönemde uluslararası 
piyasalardan gerçekleştirilecek uygun maliyetli 
ilave borçlanmalar kapsamında, ihracatçıların döviz 
kredilerini daha uygun koşullarda ve daha yoğun 
bir biçimde kullanabilmesine imkan tanıyacak yeni 
bir faiz indirimine gitti. Bu kapsamda; kısa vadeli 
döviz kredilerinde 60 baz puana, reeskont döviz 
kredilerinde 90 baz puana, orta ve uzun vadeli döviz 
kredilerde ise 140 baz puana varan faiz indirimi 
yapıldı. Yeni indirimle birlikte faizler: Kısa vadeli döviz 
kredilerinde (libor/euribor+%1,80-2,00), reeskont 
döviz kredilerinde (libor/euribor+%0,30-1,50), 
orta ve uzun vadeli döviz kredilerinde ise (libor/
euribor+%1,00-3,75) aralığına gerilemiş oldu."

Bakan Pekcan, Türk Eximbank'ın yeni dönemde 
120 günden 10 yıla kadar uzanan vade aralığında 
ve rekabetçi faiz oranları ile ihracatçıların finansal 
ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğini 
belirterek, "Söz konusu düzenleme her ay yeni 
rekorlara imza atan değerli ihracatçılarımıza hayırlı 
olsun. İhracatçılarımızın finansman maliyetlerini 
düşürmek ve yeni pazarlara rahatça açılmalarını 
sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." 
değerlendirmesinde bulundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan Koronavirüs 
Açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "(Yeni tip Koronavirüs 
vakaları) İran'daki olaylar biraz kontrolden çıkınca 
biz mecburen İran kapımızı kapatmak zorunda 
kaldık. Aslında İran bizim Orta Asya'ya da ihracat 
yolumuz ama Gürcistan'la şu an temas halindeyiz. 
Azerbaycan'dan yeni geldik. Gürcistan üzerinden 
Sarp Sınır Kapımızın, Türkgözü'nün ve Çıldır Aktaş 
kapımızın kapasitelerini artırdık." dedi.

Pekcan, Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nı 
ziyaret ederek, toplantı salonunda ilgililerden brifing 
aldı. 

Bakan Pekcan, daha sonra gazetecilere yaptığı 
açıklamada, Kilis'teki temasları kapsamında partisinin 
Siyaset Akademisi programına katılacağını, ardından 
il koordinasyon kurulunda esnaf ve iş insanlarıyla 
bir araya gelip, talep ve sorunları dinleyeceklerini 
söyledi.

Öncüpınar Gümrük Kapısı'nı ziyaret ettiğini, buradaki 
ihtiyaçları, eksiklikleri yerinde tespit ettiklerini anlatan 
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Pekcan, eksiklikleri en kısa sürede gidereceklerini 
ifade etti.

Pekcan, bir gazetecinin sınır kapılarında yeni tip 
koronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin sorusu 
üzerine, "Bununla ilgili bir çalışma grubumuz 
var kabinede, ilgili bakanlıklarla beraber. Biz 
kapılarımızda her türlü önlemi, güvenlik tedbirlerini 
alıyoruz. Özellikle öncelikli riskli kapılarımızda maske 
olsun, eldiven olsun, dezenfektan olsun..." dedi.

Bütün kapıları, özellikle İran sınır kapılarını 
dezenfekte ettiklerini anlatan Pekcan, şöyle devam 
etti:

"İran'daki olaylar biraz kontrolden çıkınca, biz 
mecburen İran kapımızı kapatmak zorunda 
kaldık. Aslında İran bizim Orta Asya'ya da ihracat 
yolumuz ama Gürcistan'la şu an temas halindeyiz. 
Azerbaycan'dan yeni geldik. Gürcistan üzerinden 
Sarp Sınır Kapımızın, Türkgözü'nün ve Çıldır Aktaş 
kapımızın kapasitelerini artırdık. Sarp kapımızda 
aydınlatma yaptık, şu an 24 saat, tarım ürünlerinin 
dahil kontrollerini yapabilir hale geldiler. Aktaş 

kapımızda günlük 500 araca kadar çıkabiliyoruz. Şu 
anda 200 araç ama onu da 500'e kadar artırabileceğiz. 
Dolayısıyla İran'dan verdiğimiz açığı buradan 
kapatabiliriz. Onun dışında bizim Bakü-Tifl is-Kars 
demir yolumuz var. Bu hatta günde 1 tren çalışıyor 
ve 40 vagon. Bunu 60 vagona çıkartabiliyoruz. Ben 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızla da görüştüm. 
Gerekirse bu hattı 7 tren/güne kadar çıkartabiliyoruz. 
Dolayısıyla yeter ki ihracatçılarımız istesin, biz onlar 
için önlerindeki tüm engelleri kaldıracağız, bunun 
içinde, bu geçiş döneminde, bu süreç içerisinde 
kotalar da dahil."

Ticaret Müşavirleri Müteahhitlik Firmaları ile 
Buluştu

Bakanlığımız koordinasyonu ve Türkiye Müteahhitler 
Birliği (TMB) organizasyonu ile 18 Şubat 2020 
tarihinde Ankara’da “Ticaret Müşavirleri ile Ülke 
Sohbet Toplantıları” etkinliği düzenlendi.
 
Türkiye Müteahhitler Birliği’nde gerçekleşen ve 20 
müteahhitlik firmasının katıldığı etkinlik kapsamında 
önceki Tifl is Ticaret Müşavir Yardımcısı Kerim 
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Özgün HEMDİL ve önceki Kiev Ticaret  Müşaviri 
Haydar KOÇAK tarafından ülke sunumları yapıldı 
ve  sunumların ardından firma temsilcilerinin soruları 
yanıtlandı.

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. 

Ticaret Bakanlığı Destekleri Kapsamındaki 
Yurtdışı Fuarlar

Bakanlığımızca, mal ticaretine ilişkin uluslararası 
fuarlara firmalarımızın katılımları ve organizatörlerin 
tanıtım harcamaları, “Yurt Dışında Gerçekleştirilen 

Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 
sayılı Karar” kapsamında desteklenmektedir. Bu 
çerçevede, Bakanlığımızca belirlenip ilan edilen 
sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara firmalarımızın 
bireysel katılımı, bunun yanı sıra, yetkilendirilen 
organizatörlerce düzenlenen fuarlara milli katılım ve 
sektöründe önde gelen prestijli fuarlara katılım belirli 
kalemlerde ve değişen tutarlarda desteklenmektedir. 
Devlet desteği kapsamındaki fuarların listesi aşağıda 
verilen bağlantıda yer almaktadır: 

(Bağlantı: https://ticaret.gov.tr/ihracat/fuarlar) 

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 “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.

Dış temsilciliklerimize iletilen firma taleplerinin 
başvuru ve cevaplanma süreçlerinin merkezi bir 
sistemde tutulmasını sağlamak amacıyla oluşturulan 
“Müşavire Danışın” uygulaması geliştirilerek 2 Ocak 
2020 tarihinde ihracatçılarımız ile iş dünyamızın 
hizmetine sunulmuştur.

“Müşavire Danışın” uygulaması iş dünyamızın ticaret 
müşavir ve ataşelerimiz ile iletişimini kolaylaştırmayı 
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ve etkinleştirmeyi amaçlamaktadır. “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.

Ticaret Bakanlığı İletişim Merkezi

Ticari bilgi talepleri, 0850 808 04 04 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
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Ticaret Bakanlığı “Uzmana Danışın” Uygulaması

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

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 )

Bakanlığımızdan B�lg� Talepler�n�z �ç�n;
İlet�ş�m Noktası: 0850 808 04 04

Uzmana Danışın
https://uzmanadan�s�n.t�caret.gov.tr


