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AB’nde COVID-19 Kapsamındaki Vergi 
Muafiyetleri

AB Komisyonu tarafından, 19 Nisan 2021 tarihinde 
kabul edilen karar ile, COVID-19 ile mücadele 
kapsamında, üçüncü ülkelerden tıbbi cihaz ve 
koruyucu ekipman ithalatında 30 Nisan 2021 
tarihinde sona erecek olan gümrük vergileri ve katma 
değer vergisinden geçici muafiyet süresi 31 Aralık 
2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Diğer taraftan, AB Komisyonu tarafından 12 Nisan 
2021 tarihinde açıklanan Konsey Direktif teklifi (EK) 
ile, Komisyon ve diğer Birlik organları ile ajanslarının 
AB içinde acil durum amaçlı olarak kullanılmak üzere 
belirli ürün ve hizmet alımı ve ithalatının katma değer 
vergisinden muaf tutulması öngörülmektedir. 

Söz konusu teklifin, kabul edilmek üzere Konsey’e 
sunulmasının ardından, üye ülkeler tarafından 
30 Nisan 2021 tarihine kadar iç mevzuatlarına 
aktarılması ve geriye dönük olarak 1 Ocak 2021 
tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi planlanmaktadır. 

12 Nisan 2021 tarihinde açıklanan Konsey direktif 
teklifi hakkında detaylı bilgi için:

ht tps : / /ec .europa.eu/ t ransparency/ regdoc/
rep/1/2021/EN/COM-2021-181-F1-EN-MAIN-
PART-1.PDF

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

COVID - 19 GelişmeleriCOVID - 19 Gelişmeleri

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2021/EN/COM-2021-181-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2021/EN/COM-2021-181-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2021/EN/COM-2021-181-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
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Almanya’da Şirket Çalışanlarını Aşılama 
Çalışmaları

Alman otomotiv devi Daimler şirketi, aşılama 
konusunda tüm hazırlıkların tamamlandığını ve 
çalışanların online platform üzerinden aşı için 
kayıt yaptırabildiklerini belirtmiştir. Bu kapsamda, 
Daimler şirketi günlük 3000 çalışanını aşılamayı 
planlamaktadır. Buzdolabı ve vinç üreticisi Liebherr 
şirketinin 26 Nisan tarihinden itibaren çalışanlarını 
aşılamasına izin verilmiş olup, BASF ve Volkswagen 
gibi şirketlerin çalışanları ise pilot proje kapsamında, 
Nisan ayının ortasından itibaren aşılanmaktadır.

Almanya’da yaklaşık 12.000 şirketin çalışanlarına 
ayda yaklaşık 5 milyon 
doz aşı yapabileceği 
belirtilmektedir. Makina 
Üreticileri Birliği VDMA, 
aşılamanın hızlanabilmesi 
için şirket doktorlarının 
da aşı yapabilmesinin 
kapsama alınmasını 
talep etmişti. Bunun için, 
yeterince aşı temin edilmesi 
ve şirket doktorlarının 
kendi değerlendirmelerine 
göre aşı yapma yetkisine 
sahip olmaları gerektiği ifade edilmiştir. Hangi 
çalışanların daha riskli olduğu ve öncelikli olarak 
aşılanması gerektiği konusunda şirket doktorlarının 
karar vermesinin doğru olacağı ve şirketler için 
öncelik sırasının dışarıdan belirlenmemesi gerektiği 
belirtilmiştir.

Üretim sürecinin kesintiye uğramaması için 
Almanya'da şirket çalışanlarının, iş kolu/yaş/kronik 
rahatsızlık gibi öncelik sıralamasından bağımsız 
olarak aşılama kapsamına alındığı anlaşılmaktadır.

(Kaynak T.C. Stuttgart Ticaret Ataşeliği)

Alman Enfeksiyon Koruma Yasasında Değişiklik

Federal Almanya’da, iş ortamında doğrudan 
temasların sayısını olabildiğince en aza indirgeyerek 
koronavirüsün kontrolsüz yayılmasını engellemek 
amacıyla Ocak ayı itibariyle evden çalışma 
uygulamasına geçilmiştir.
 
Bu çerçevede çıkarılan “Korona İş Güvenliği 
Yönetmeliği’nde; “ofiste çalışma veya benzer 
faaliyetler söz konusu olduğunda işveren, zorunlu 
operasyonel nedenler olmadığı müddetçe, çalışanlara 
bu faaliyetleri evlerinde gerçekleştirmelerini teklif 
etmelidir” ifadesi yer almakta ve bu hakkı kullanıp 
kullanmayacaklarına çalışanlar tarafından karar 

verilmekteydi. 

Ancak, Enfeksiyon Koruma 
Yasası’nda yapılan bir 
değişiklik ile çalışanlara 
bırakılan bu inisiyatif 
ortadan kaldırılmış olup, 
yeni yasada "çalışanlar, 
geçerli bir sebep 
sunmadıkları takdirde, 
bu teklifi kabul etmek 
zorundadır" ifadesine yer 
verilerek, mümkün olan 

yerlerde ofis işlerinin evden yapılmasının bir kural 
haline getirilmesi sağlanmıştır.

Söz konusu Yönetmelik, korona testi ile ilgili 
bir değişikliği de içermekte olup, bu kapsamda 
işverenlerin çalışanlarına haftada bir kez yerine, 
haftada iki kez hızlı-test imkânı sağlamaları 
gerektiğini, ancak önceden olduğu gibi çalışanların 
bu testi yapma zorunluluğu olmadığını belirtmektedir.

(https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/
bundesnotbremse-faq-101.html)

(Kaynak: T.C. Frankfurt Ticaret Ataşeliği)

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/bundesnotbremse-faq-101.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/bundesnotbremse-faq-101.html
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Almanya’da Salgın Hastalıklarla İlgili Yasa 
Tasarısı Onaylandı

Federal Acil Durumları Hakkında Yasa Tasarısı, 
Alman Federal Meclisi’nin iki kanadından da geçerek, 
Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından 
da 22 Nisan’da imzalanmıştır.
 
Bu Yasa’nın yürürlüğe girmesi ile bir şehirde 7 gün 
içindeki yeni vaka sayısının 100’ün üzerinde olması, 
sokağa çıkma yasaklarını (22.00-05.00), 150 vaka 
işletmelerin kapanmasını, 165 vaka ise okulların 
kapanmasını gündeme getirebilecektir.
 
Tedbirler çerçevesinde, Almanya genelinde en çok 
eleştirilen konuların başında sokağa çıkma yasakları 
gelmektedir. Vaka sayılarına bağlı olarak aynı esnada 
şehir bazındaki farklı kapanmaların-önlemlerin, 
beraberinde istenmeyen bir seyahat hareketliliğini 
getireceği de belirtilmektedir.

(Kaynak: T.C. Frankfurt Ticaret Ataşeliği)

Birleşik Krallık COVID-19 Gelişmeleri

Birleşik Krallık’ta yayımlanan yeni veriler COVID-19 
enfeksiyon oranının Eylül ayından bu yana en düşük 
seviyesine indiğini göstermektedir.

“NHS Test and Trace” verilerine göre 14-21 Nisan’a 
haftasında test sonucu pozitif rapor edilen toplam kişi 
sayısı 16.776 olup, rakamlar bir önceki haftaya göre 
%9 daha düşüktür. Ayrıca yayımlanan rakamların 
2 Eylül 2020 haftasından bu yana en düşük sayı 
olduğu açıklanmıştır.

Diğer yandan 28.04.2021 tarihinden itibaren 42 
yaş ve üzeri yetişkinlerin aşı için kayıt yaptırması 
mümkündür. İngiltere’de şimdiye kadar yaklaşık 34 
milyon kişi ilk doz COVID-19 aşısını yaptırmıştır.

(Kaynak: T.C. Londra Ticaret Müşavirliği)

Hırvatistan'da Sınır Geçişlerine İlişkin Yeni 
Düzenleme Yapıldı 

Hırvatistan’da sınır geçişlerine ilişkin yeni bir 
düzenleme yapılmıştır. Söz konusu düzenlemeye 
ilişkin detaylı bilgiler Hırvatistan İçişleri Bakanlığı’nın 
web-sayfasında (https://mup.gov.hr/uzg-
covid/286210) ve T.C. Zagreb Büyükelçiliği’nin web-
sayfasında (http://zagreb.be.mfa.gov.tr/Mission/
ShowAnnouncement/383288) yer almaktadır.

Yeni düzenlemede, PCR testinin yanı sıra, antijen 
testi sonucu, COVID-19 aşısı yaptırıldığına dair 
sertifika ve daha önce anılan hastalığın geçirilmiş 

olduğuna dair belgelerin 
de Hırvatistan’a girişte 
kabul edilmesi (belli 
esaslar çerçevesinde) 
kararlaştırılmıştır. Ayrıca, 
ülkeye turistik amaçlı 
seyahatler, konaklamayla 
ilgili gerekli belgelerin 
sunulması şartıyla mümkün 
hale getirilmiştir.

(Kaynak: T.C. Zagreb Ticaret 
Müşavirliği)

https://mup.gov.hr/uzg-covid/286210
https://mup.gov.hr/uzg-covid/286210
http://zagreb.be.mfa.gov.tr/Mission/ShowAnnouncement/383288 
http://zagreb.be.mfa.gov.tr/Mission/ShowAnnouncement/383288 
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Avrupa Birliği-Birleşik Krallık Ticaret ve İşbirliği 
Anlaşması’nın AB İç Onay Süreci Tamamlandı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi tarafından, AB-
Birleşik Krallık Ticaret ve İşbirliği Anlaşması’nın 
onaylanmasına ilişkin Konsey kararının 29 Nisan 
2021 tarihinde kabul edildiği ve böylelikle AB’de iç 
onay süreçlerinin tamamlandığı açıklanmıştır.

Anlaşma, 1 Mayıs 2021 tarihi itibarı ile yürürlüğe 
girmiştir.  

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

Finans Sektörü İngiltere'den Ayrılıyor

Almanya'nın Handelsblatt Gazetesi'nde çıkan 16 
Nisan 2021 tarihli habere göre Brexit'in Londra 
Finans Piyasası’nı derinden etkilemeye başladığı ve 
yaklaşık 440 firmanın Londra'dan Avrupa Birliği’ne 
taşındığı belirtilmektedir.

Bu firmaların 135'i Dublin'e, 102'si Paris'e, 93'ü 
Lüksemburg'a, 63'ü Frankfurt'a ve 43'ü Amsterdam'a 
taşınmıştır.

(Kaynak: T.C. Hamburg Ticaret Ataşeliği)

Almanya’da Girişimcilerce En Fazla Tercih 
Edilen Şehirler Anketi 

Alman ekonomi bilgi portalı “Die Deutsche Wirtschaft” 
(DDW), Almanya’da girişimcilerce en çok tercih 
edilen şehirlere ilişkin bir anket düzenlemiştir. DDW 
haber bültenine abone 80 bin ticari karar vericinin 
görüşlerinin alındığı ankette katılımcılara "en çok 
rahat ettikleri" şehirler sorulmuş, bu kapsamda 
Hamburg, Münih, Berlin, Frankfurt ve Düsseldorf 
girişimcilerce en fazla tercih edilen ilk beş şehir 
olmuştur.

Diğer taraftan Kuzey Ren - Vestfalya Eyaleti; beşinci 
sırada yer alan Düsseldorf, altıncı sırada yer alan 
Köln ve sekizinci sırada yer alan Essen'in yanısı sıra, 
sırasıyla ondört, onaltı, onsekiz ve ondokuzuncu 
sıralarda yer alan Bonn, Wuppertal, Dortmund ve 
Duisburg şehirleri ile en fazla dikkat çeken Alman 
Eyaleti olmuştur.

Ülkelerden Ticari HaberlerÜlkelerden Ticari Haberler
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2017 yılından bu yana düzenlenen anketin 
hazırlanmasında Almanya’daki 3.572 bölge, çeşitli 
kriterler temelinde değerlendirilmeye alınmakta olup, 
detaylı bilgilere (https://die-deutsche-wirtschaft.
de/das-standortranking-deutschland) adresinden 
ulaşmak mümkündür.

Ülkemizin en önemli dış ticaret ortaklarından biri olan 
Almanya'nın Kuzey Ren - Vestfalya Eyaleti, doğrudan 
yabancı yatırımcıların ülkede en fazla tercih ettikleri 
bölge olup, eyalet 2020 yılında yaklaşık 398 milyar 
avro dış ticaret hacmi ile de ülkenin ihracatında iki, 
ithalatında ise ilk sırada yer almıştır. Aynı zamanda 
Almanya içerisinde en fazla Türk nüfusun yaşadığı 
Eyalet, Türk yatırımcılarca da Almanya içerisinde en 
fazla tercih edilen bölgelerden biri durumundadır.

(Kaynak: T.C. Düsseldorf Ticaret Ataşeliği)

Almanya’da Enerji Dönüşümünde "Reallabor" 
Projesi

Federal Almanya Cumhuriyeti'nde enerji dönüşümü 
kapsamında Hamburg, Schleswig Holstein ve 
Mecklenburg Vorpommern Eyaletlerini kapsayan 
"Reallabor" projesi, 14 Nisan 2021 tarihi itibarı ile 
başlamıştır.

Projenin amacı, endüstri, trafik ve ısınmada hidrojen 
enerjisinin kullanılması ve karbondioksit salınımın 
azaltılması için firmalar ve araştırma kuruluşları 
tarafından yapılacak çalışmaların desteklenmesidir.

Söz konusu proje, Federal Almanya Cumhuriyeti 
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından 
desteklenmekte olup, 5 yıl sürmesi planlanan proje 
için 52 milyon avro tutarında kaynak ayrılmıştır.

(Kaynak: T.C. Hamburg Ticaret Ataşeliği)

Alman Otomotiv Devinden Yeni Nesil Akülere 
Yatırım

Dünya otomotiv devlerinden Alman BMW firması, 
hedeflerinin dünyanın en “yeşil” elektrikli arabasını 
üretmek olduğunu, akülü arabaların menzilini ve 
maliyetlerini içten yanmalı motorlar seviyesine 
getirmek ve enerji depolarını daha yüksek oranda 
geri dönüştürülmüş malzemeden elde etmek 
istediklerini ve ürünlerinin daha fazla çevre dostu 
olmasını beklediklerini belirtmiştir.
 
Asya’da üretilen hücreler, kömür enerjisi kullanılması 
sebebiyle çevreye zarar vermekte ve bu sebeple 
de ciddi şekilde eleştirilmektedir. BMW’nin Çin’den 
temin ettiği hücreler eko enerji ile üretilmiş olmakla 

https://die-deutsche-wirtschaft.de/das-standortranking-deutschland
https://die-deutsche-wirtschaft.de/das-standortranking-deutschland
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birlikte, BMW firması elektrikli arabalarının “yeşil” 
olduğunu söylemeye henüz cesaret edemediklerini 
ifade etmiştir.

Nikel, kobalt ve lityum gibi ham maddelerin kirli enerji 
yöntemleriyle ve insani olmayan çalışma koşulları 
ile elde edildiğini ve Alman otomobil sanayisinin 
sürdürebilirliği yeni bir özellik olarak keşfettiğini 
belirten Federal Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier, 
piyasaya en ucuz seri üretim ürünlerle girmek yerine, 
önemli olanın en iyi geri dönüştürülebilen, en güçlü ve 
sürdürülebilir akülerle piyasada bulunmak olduğunu 
ifade etmiştir.

BMW firması, federal düzeyde ve Bavyera Eyaleti 
tarafından “European Battery Innovation” girişimi 
kapsamında teşvik edilmektedir.

Elektrikli otomobillerin "yeşil" ürün niteliği 
kazanabilmesi için bu araçların insani çalışma 
koşulları altında ve üretiminde kullanılan girdilerin 
çevre dostu yöntemlerle üretilip üretilmediği 
sorgulanmaktadır.

(Kaynak: T.C. Stuttgart Ticaret Ataşeliği)

Almanya’da Firmalara Öz Sermaye Desteği

Korona krizi nedeniyle salgının başından bu yana 
şirketlere finansal destek veren Alman Hükümeti, 
20 Nisan 2021 itibarıyla başvurulmak üzere yardım 
seçeneklerine bir yenisini daha eklemiştir. Bu 
çerçevede Federal Hükümet, zor durumda olan 
firmalara “Öz Sermaye Desteği” adı altında yardım 
edilmesi yönünde karar almıştır. Anılan destek ile 
firmaların iflastan kurtarılması hedeflenmektedir.

“Öz Sermaye Desteği” başvuruları, hali hazırda 
var olan “Geçici Yardım III” paketi kapsamında 
gerçekleştirilecek olup, anılan yardım paketine 
başvuruda bulunmuş firmaların “Öz Sermaye 
Desteği”nden de faydalanması öngörülmektedir. 

İlgili yardımın özellikle en az 3 aylık bir süre 
zarfında asgari %50 oranında ciro kaybı yaşayan 
firmalara ve serbest meslek sahiplerine sunulması 
kararlaştırılmıştır. Destek süresi için dikkate alınan 
3 aylık sürenin ise Kasım 2020 ila Haziran 2021 
tarihleri arasında olması gerekmektedir.

Federal Ekonomi Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre, 
13 Nisan 2021 tarihine kadar “Geçici Yardım III” 
paketi çerçevesinde devlet tarafından 3,1 milyar 
avro tutarında ödeme gerçekleştirilmiştir. Anılan 
ödeme Kasım ve Aralık 2020’de yapılan başvuruların 
%42’sini kapsamaktadır.

(Kaynak: T.C. Berlin Ticaret Müşavirliği)

Almanya'da Güneş Enerjisi Kullanımı 
Zorunluluğu

Almanya'nın Baden-Württemberg Eyaleti'nde, 2022 
yılından itibaren güneş enerjisi kullanımı zorunlu 
olacaktır. Başlangıçta konut inşaatları hariç yeni 
inşaatlar/binalar için geçerli olacak olan güneş 
enerjisi kullanımının, 2023 yılından itibaren Hamburg 
ve Berlin'de de uygulanması beklenmektedir.

Eyalet Hükümeti yetkilileri tarafından, 2022 yılından 
itibaren konut hariç yeni inşaatlar için güneş enerjisi 
panellerinin kullanılması zorunluluğunun Baden-
Württemberg’in İklimi Koruma Yasası'nda yer alacağı 
ifade edilmiştir. Eyalet Çevre Bakanı, depo ve üretim 
yerleri ile otopark binalarının çatı alanlarının güneş 
enerjisi panellerinin kullanımı ve etkisi için büyük 
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potansiyel oluşturduğunu belirtmiştir. Öte yandan, 
güneş enerjisi kullanımının konut inşaatları için de 
zorunlu hale getirilmesine yönelik çalışmalar devam 
etmektedir.

Önemi her geçen gün artan düşük karbon salınımı 
ve bu bağlamda, enerji verimliliğinin sağlanması, 
mümkünse yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanılması konusunda Almanya'da kamu ve 
özel sektörün çalışmaları hızla devam etmektedir. 
Sadece Almanya'nın değil gelişmiş ülkelerin, diğer 
bir ifadeyle dünya ticaretine yön veren ülkelerin 
benimsediği politikalar çevreye duyarlı yeni bir ticaret 
sisteminin kurulmaya başladığını göstermektedir.
 
Almanya'da güneş enerjisi kullanımının zorunlu 
olmasıyla birlikte, güneş paneline ve bu ürünle 
bağlantılı yan ürünlere olan talebin artacağı, diğer 
yandan, ihracatçı firmalarımızın üretim teknolojilerini 
yeni sisteme uyumlu hale getirmelerinin büyük önem 
arz ettiği değerlendirilmektedir.

(Kaynak: T.C. Stuttgart Ticaret Ataşeliği)

Alman Hükümeti’nin 2021 Yılına İlişkin 
Öngörüleri

Alman Hükümeti’nin ilk tahminlerine göre, Alman 
firmalarının güçlü ihracat çalışmaları sayesinde 
2021 yılında Alman ekonomisinin %3,5 oranında 
büyüyeceği belirtilmektedir.

2021 yılının Ocak ayında Federal Ekonomi ve Enerji 
Bakanı Peter Altmaier, ekonominin 2021’de sadece 
%3,0 oranında büyüyeceği yönünde açıklamalarda 
bulunurken, 27 Nisan 2021 tarihli açıklamasında 
bu verileri güncellemiş olup koronavirüs salgını 
nedeniyle yaşanan kapanmalara rağmen gayri safi 
yurtiçi hasılanın 2021’de %3,5 oranında artacağını 
ifade etmiştir. Öte yandan, 2022 yılı için ise %3,6 
oranında bir büyüme beklendiği de belirtilmiştir. 
Bu çerçevede, Federal Almanya 2022 yılının 
sonuna kadar eski gücüne yeniden kavuşmayı 
hedeflemektedir.

Almanya’daki toparlanmanın özellikle ihracattan 
kaynaklandığı ifade edilmekte olup, ihracatın %9,2 
oranında büyümesi beklenmektedir. Özellikle, 
Almanya’nın en önemli ihracat ortakları olarak bilinen 
ABD ve Çin’in toparlanması ile birlikte, Almanya’nın 
ihracatının da canlanacağı öngörülmektedir. Bu 
çerçevede, Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığı daha 
fazla yatırımcıyı ülkeye çekmeyi hedeflemektedir. 

Koronavirüs salgını kısıtlamalarının hafifletilmesi ile 
birlikte, özel tüketici harcamalarının da düzelmesi 
beklenmektedir. Buna rağmen, 2021 yılında istihdam 
edilen kişi sayısında 60.000 gerileme olacağı 
belirtilmektedir. 2022 yılında ise 290.000 kişilik 
istihdam artışı olacağı tahmin edilmektedir.

(Kaynak: T.C. Berlin Ticaret Müşavirliği)

Hollanda Kişisel Bakım Pazarı Büyüyor

Hollanda’nın önde gelen kişisel bakım market zinciri 
Kruidvat, dağıtım merkezi ve depo kapasitesini ikiye 
katlayarak 30.000 metrekareye çıkarmıştır. A.S. 
Watson firmasına bağlı olan Kruidvat, koronavirüs 
salgını ile artan online alışverişlere zamanında 
cevap verebilmek için depolama kapasitesini artırma 
yoluna gitmiş, depo ve dağıtım merkezini büyüterek 
gelecekte günlük 35 tır ürün gönderme kapasitesine 
erişmeyi hedeflemiştir.
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Ayrıca, depo ve dağıtım merkezlerinde otomasyon 
teknolojilerinde entegrasyona da giden Kruidvat, 
deposunda şu an için 12 otonom robot ve 1,2 kilometre 
uzunluğunda lojistik bantlarla çalışmaktadır.

(Kaynak: T.C. Deventer Ticaret Ataşeliği)

Hollanda Güneş Paneli Endüstrisinde 
Gelişmeler

Hollanda ve Avrupa’nın güneş paneli imalat sektörü, 
Çin’den gelen rekabete karşı koyamayarak 2012 
yılında iflas etmiştir. Bahse konu dönem itibariyle 
AB kapsamında çevre ve iklim politikaları önem 
kazanmış olup, beraberinde güneş panelleri ve 
enerji endüstrilerinde büyüme yaşanmıştır.

2021 yılı itibariyle Hollanda’nın ithal ettiği güneş 
panellerinin en az %80’i Çin Halk Cumhuriyeti’nden 
gelmektedir. Ancak, panellerin üretiminde kullanılan 
hammadde ve yarı-mamullerin Çin devletince 
“angarya” kapsamına ürettirildiği iddiası ve güneş 
paneli üretiminde kullanılan polikristalin silikon 
endüstrisinin Xinjiang Eyaleti ile işbirliği yaptığına 
dair bazı deliller nedeniyle, Kuzey-Hollanda Eyaleti 
ve Rotterdam belediyesi tarafından şüpheli Çin 
güneş panelleri alımının durdurulduğu açıklanmıştır.

Hollanda’da az sayıda bulunan güneş paneli 
üreticileri, hammadde ve yarı-mamullerini ağırlıklı 
olarak Uzak Doğu’dan ithal etmektedirler. Yukarıda 
bahsedilen sebepler nedeniyle, AB’nin Çin güneş 
panelleri ve Uzak Doğu hammaddelerine olan ithalat 
bağımlığının azaltılması istenmektedir. Ayrıca, 
gelecek dönemlerde AB kapsamında, polikristalin 
silikon gibi hammaddelerin üretiminin AB içerisinde 
artırılması ve desteklenmesi de hedeflenmektedir.

(Kaynak: T.C. Deventer Ticaret Ataşeliği)
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İspanya Tarragona ve İzmir Limanları
Ro-Ro Seferleri Ticarete Olumlu Yansıdı

İspanya Tarragona ve İzmir limanları arasında 
haftalık Ro-Ro seferleri 2021 yılı Şubat ayında 
başlamış bulunmaktadır.  Bu itibarla Barselona 
Başkonsolosluğumuz ve Ticaret Ataşeliğimiz 
tarafından Tarragona limanına bir ziyaret 
gerçekleştirilmiştir. Yeni Ro-Ro hattının Türkiye ile 
İspanya arasındaki taşıma süresini 60 saate indirmiş 
olduğu, kapıdan kapıya taşımanın ise 96 saatte 
gerçekleşebildiği bilgisi verilmiştir.  Halihazırda %80 
doluluk oranına ulaşmış olan sefer kapsamında, 
ülkemiz tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin hızlı ve 
etkin bir şekilde taşınmasına imkan sağlandığı, hattın 
“fast fashion” konsepti ile çalışan Inditex grubuna 
tedarik sağlayan tekstil ve konfeksiyon sektörü 
tarafından özellikle tercih edildiği Tarragona liman 
yönetimi tarafından ifade edilmektedir. Faaliyette 
olduğu 3 ayda hattın beklenenden fazla talep 
oluşturduğu, bu kapsamda hattı işleten Ekol Lojistik 
tarafından haftalık sefer sayısının ikiye çıkarılmasının 
değerlendirildiği, hattın ayrıca demiryolu ile Madrid, 
Belçika ve Almanya'ya bağlanacağı bildirilmektedir. 
 
COVID-19 pandemisinin etkisiyle Avrupalı 
firmaların tedarikçilerini yakın coğrafyaya kaydırma 
eğilimleri, son dönemde Uzak Doğu'dan yapılan 
ithalatta artan lojistik fiyatları ülkemizin konumunu 
güçlendirmiş olup, yeni Ro-Ro hattının ülkemizin 
yakın coğrafyadaki alternatif tedarikçi konumunu 
güçlendireceği ve Avrupa Birliği ülkelerine olan 
ihracatımıza katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

(Kaynak: T.C. Barselona Ticaret Ataşeliği)

Portekiz'de Yeşil Hidrojen Kümelenmesi 

Portekiz Enerji Bakanlığı tarafından yapılan 
açıklamaya göre; enerji maliyetlerini azaltmak ve 
hidrojen değer zincirinin daha hızlı büyümesini 
sağlamak için, önümüzdeki birkaç yıl içinde 2 
adet hidrojen vadisi projesinin hayata geçirilmesi 
planlanmaktadır. Söz konusu vadiler sanayi 
kümelenmesi şeklinde planlanmakta olup bu 
kümelerde; yeşil hidrojen üretimi, dağıtımı ve ihracatı 
yapılması planlanmaktadır.

Söz konusu projelerden ilkinin hâlihazırda ülkenin 
kuzeyinde yer alan Sines limanında hayata 
geçirilmesi ve Sines Hidrojen Vadisi Projesi ile güneş 
ve rüzgar enerjisinden 1 GW’lik elektrik üretimi ve 
dağıtımı yapılması, bunun yanı sıra elektrolizlerden 
elde edilecek enerjinin ise 1 GW’nin üzerinde olması 
hedeflenmektedir. 

Söz konusu projenin hâlihazırda, bir kamu şirketi 
tarafından işletilmekte olan Sines Sanayi ve Teknoloji 
bölgesinde yapılacağı ifade edilmiştir. 

(Kaynak: T.C. Lizbon Ticaret Müşavirliği)
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Finlandiya İşletme Maliyetlerini Destekleme 
Yasası’nda Değişiklik 

Finlandiya Ekonomik İşler ve İstihdam Bakanlığı 
tarafından yapılan açıklamaya göre; İşletme 
Maliyetlerini Destekleme Yasası’nda, tek başına 
girişimcilere ve küçük şirketlere yardım verilmesini 
daha esnek hale getirmek ve koronavirüs 
salgını nedeniyle kapatılan şirketlere kapatma 
tazminatı oluşturmak amacıyla yapılan değişiklik 
Cumhurbaşkanı tarafından 9 Nisan 2021 tarihinde 
onaylanmış olup, 12 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir.

Yapılan açıklamada, işletme maliyeti desteğinin, 
koronavirüs salgını nedeniyle cirosu en az %30 
oranında düşen şirketler için tasarlandığı ve 
kapatma tazminatının, müşteri tesislerinin yasa 
veya bir makamın emriyle kapatıldığı küçük ve mikro 
ölçekli şirketler için düzenlendiği belirtilmektedir. 
Bu kapsamda, işletme maliyeti desteği için üçüncü 
başvuru turu 27 Nisan 2021 tarihinde, kapatma 
tazminatı için başvuru turu ise 12 Mayıs 2021 
tarihinde başlamış olup, şirketler her iki destek türü 
için de Devlet Hazinesine başvurabileceklerdir.

Hükümet tarafından verilen işletme maliyeti desteği 
için ilk başvuru turu Temmuz-Ağustos 2020, ikinci 
başvuru turu ise Aralık 2020- Şubat 2021 tarihlerinde 
gerçekleşmiştir. Üçüncü tur işletme maliyeti desteği 
ve kapanış tazminatı için toplam 356 milyon avro 
ayrıldığı, yapılan açıklamada belirtilmiştir.

(Finlandiya Ekonomik İşler ve İstihdam Bakanlığı: 
https://tem.fi/en/-/application-rounds-for-business-
cost-support-and-closure-compensation-to-open-in-
april-may)

(Kaynak: T.C. Helsinki Ticaret Müşavirliği)

Finlandiya’nın Kredi Notu AA+ Oldu

Geçtiğimiz Ocak ayında Finlandiya'nın görünümünü 
olumludan durağana indiren derecelendirme kuruluşu 
Fitch, 23 Nisan’da yaptığı son düzenli analizinde, 
Finlandiya'nın AA+ olan kredi notunu doğrulamıştır. 
Kuruluş, notun ülkenin uzun süreli sağlam politika 
oluşturma sicilini yansıttığını belirterek, Finlandiya'nın 
turizme olan düşük bağımlılığının, salgın sırasında 
daha derin bir durgunluktan kaçınmasına yardımcı 
olduğunu da kaydetmiştir.

Derecelendirme kuruluşu tarafından yapılan 
açıklamaya göre, Finlandiya ekonomisinin bu yıl 
%2,3 oranında, 2022 yılında ise %2,9 oranında 
genişleyeceği tahmin edilmekte, ancak iş ve 
tüketici duyarlılığının yeni kısıtlamalar nedeniyle 
bastırılmış durumda kalması öngörülmekte ve 
koronavirüs salgını kısıtlamaları hafifledikçe bu yılın 
ikinci yarısında ekonomik aktivitenin toparlanması 
beklenmektedir.

Bununla birlikte, Fitch tarafından yapılan 
açıklamada, düşük verimlilik artışı ve azalan çalışma 
yaşındaki nüfus gibi pandemi öncesi sorunlara işaret 
edilerek, Finlandiya ekonomisinin toparlanmasının 
AA dereceli emsallerinin çoğundan daha zayıf 
olduğu ifade edilmiştir.(https://yle.fi/uutiset/osasto/
news/fitch_maintains_finlands_credit_rating_says_
outlook_stable/11900442)

(Kaynak: T.C. Helsinki Ticaret Müşavirliği)

https://tem.fi/en/-/application-rounds-for-business-cost-support-and-closure-compensation-to-open-in
https://tem.fi/en/-/application-rounds-for-business-cost-support-and-closure-compensation-to-open-in
https://tem.fi/en/-/application-rounds-for-business-cost-support-and-closure-compensation-to-open-in
https://yle.fi/uutiset/osasto/news/fitch_maintains_finlands_credit_rating_says_outlook_stable/119004
https://yle.fi/uutiset/osasto/news/fitch_maintains_finlands_credit_rating_says_outlook_stable/119004
https://yle.fi/uutiset/osasto/news/fitch_maintains_finlands_credit_rating_says_outlook_stable/119004
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Bosna Hersek Ekonomisinde
İyileşme Beklentileri

Dünya Bankası, daha önce açıklanan enerji ve 
altyapı yatırımları ile tüketim artışı sebebiyle Bosna 
Hersek'in kademeli bir şekilde toparlanmasını 
beklerken, salgının uzamasının ve zorlu siyasi 
ortamın büyüme için risk teşkil ettiğini vurgulamıştır. 
Bu çerçevede; imalat sektöründeki yavaşlama, siyasi 
alandaki büyük belirsizlikler ve dış faktörler sebebiyle 
reel büyümenin %-4,0 oranında gerçekleşmesinin 
beklendiği; 2021 yılı için %2,8 ve 2022 yılı için %3,5 
oranında büyüme öngörüldüğü açıklanmıştır.

Dünya Bankası raporunda, Bosna Hersek'in 
karmaşık kurumsal yapısının salgınla daha da 
belirgin hale geldiği, hane halkı ve işyerlerine yapılan 
mali yardım ödemelerinin yavaş olduğu, bunların 
ekonomik faaliyetleri zorlayıp 2021 yılında iyileşmeyi 
geciktirebileceği belirtilmiştir. 

Raporda devamla, Bosna Hersek'in acil önceliğinin 
salgınla savaşmak ve salgının ekonomik ve 
sosyal etkilerini en aza indirmek olduğu; salgının 
yavaşlaması ile enerji ve altyapı yatırımlarının 
başlayacağı, tüketimde kademeli artış yaşanacağı, 
tüketimin büyümeyi tetikleyeceği ve ithalatın 
artacağı, orta vadede ülkeye para transferlerinin 
toparlanacağı, reformlarda ilerleme kaydedileceği 
ve ticari açığın önemli bir kısmının finanse edileceği 
ifade edilmiştir. Ayrıca, bütçenin 2019 yılında 
GSYİH'nin %1,9'u oranında fazla vermesinden 
sonra 2020 yılında %5,5’i oranında açık vermesinin 
beklendiği belirtilmiştir.

(Kaynak: T.C. Saraybosna Ticaret Müşavirliği)

Kuzey Makedonya'da Nüfus Sayımı Ertelendi

Kuzey Makedonya'da 1-21 Nisan 2021 tarihleri 
arasında gerçekleştirilmesi planlanan nüfus 
sayımının, iktidar ve ana muhalefet partisi liderlerinin 

29 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirdikleri toplantı 
sonucunda 5 - 30 Eylül 2021 tarihlerine ertelenmesi 
kararlaştırılmıştır.
 
Söz konusu kararın, salgın hastalığın ülke genelinde 
etkisini artırması ve yurt dışından aşı temininde 
yaşanan sıkıntılar nedeniyle kitlesel aşılanma 
sürecinin gecikmesi nedeniyle alındığı açıklanmıştır. 

Bu çerçevede, Hükümet tarafından ivedilikle 
hazırlanan nüfus sayımının ertelenmesine yönelik 
yasa tasarısı Meclis'e sevk edilmiş olup, söz konusu 
yasa tasarısının muhalefet bloğunda yer alan 
Arnavut partilerinin itirazlarına rağmen çoğunluk 
kararıyla onaylanması beklenmektedir.
     
Kuzey Makedonya'da çözüm bekleyen temel 
konulardan biri olan, nüfus sayımı aynı zamanda 
ülkenin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine kabulü açısından 
da önemli bir kriterdir. 

Avrupa Komisyonu, konuyla ilgili açıklamalarında, 
Kuzey Makedonya'nın AB'ye katılım öncesi 
hazırlıklarının bir parçası olarak, Avrupa standartları 
ve AB yönetmeliklerine uygun bir nüfus sayımı 
yapması gerektiğini vurgulamaktadır.

(Kaynak: T.C. Üsküp Ticaret Müşavirliği)
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COVID-19 Pandemisinin Hırvatistan Devlet 
Bütçesine Maliyeti 

Hırvatistan Maliye Bakanı Zdravko Maric, Covid-19 
pandemisinin devlet bütçesine maliyetinin 32 milyar 
Hırvat Kunası - HRK (yaklaşık 4,2 milyar avro) 
olduğunu belirtmiştir.

Maliye Bakanı tarafından açıklanan bilgilere göre, 
bu meblağın 13 milyar HRK tutarındaki kısmı vergi 
ve katkı paylarının düşürülmesine yönelik tedbirler 
nedeniyle bütçe gelirlerindeki azalışı ifade ederken, 
19 milyar HRK tutarındaki kısmı ise pandemi 
nedeniyle bütçeden yapılan doğrudan harcamaların 
miktarıdır.

İş gücüne yönelik önlemler, doğrudan harcamaların 
büyük bir kısmını oluşturmakta olup,  bu alanda 
bugüne kadar 10 milyar HRK ödenirken, ilave sağlık 
harcamaları için yaklaşık 2 milyar HRK tahsis edilmiş 
bulunmaktadır. Geri kalan miktar büyük ölçüde, 
Hırvat Sağlık Sigortası Fonu’na, yerel yönetimlere, 
Hırvat Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası 
ve KOBİ'ler için HAMAG ajansına yapılan likidite 
koruma bütçe transferleriyle ilgilidir.

Finansman açısından, Hırvatistan 5,9 milyar HRK 
tutarında AB hibeleri kullanmış ve bu miktarın 
büyük bir kısmı “REACT-EU” finansman paketinden 
temin edilmiştir. Bununla birlikte, COVID-19 krizinin 
maliyetinin büyük bir kısmı devlet bütçesinden 
karşılanmış, bu doğrultuda kamu borcunun GSYİH'ye 
oranı 2020 yılı sonunda %89,1'e ulaşmıştır.

Maliye Bakanı, vergi gelirleri ve devlet bütçesine 
katkıların beklentiler doğrultusunda gerçekleştiğini; 
söz konusu gelirlerin, ön verilere göre, 2021 yılının 
ilk üç ayında 2020 yılının %97,4’ü seviyesinde 
kaydedildiğini ifade etmiştir. 

Maliye Bakanı; bu eğilimlerin, tüm ekonominin yeni 
duruma uyum sağladığına ve planlanan ekonomik 
toparlanmanın ve dolayısıyla kamu maliyesinin 
konsolidasyonunun önemli ölçüde kesintiye 
uğramayacağına dair bir miktar iyimserlik yarattığını 
vurgulamıştır.

(Kaynak: T.C. Zagreb Ticaret Müşavirliği)
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Hırvatistan Merkez Bankası 2021 Yılı
Büyüme Tahminini Revize Etti 

Hırvatistan Merkez Bankası (HNB) 12.04.2021 
tarihinde, 2020 yılının Aralık ayında yaptığı %4,9 
seviyesindeki büyüme tahminini revize ederek, ülke 
ekonomisinin 2021'de %5,9 büyümesini beklediğini 
açıklamıştır.

Açıklamada, geçtiğimiz aylarda çoğu Avrupa 
ülkesinde kötüleşen epidemiyolojik durum ve 
aşılamadaki görece yavaş ilerleme dikkate alınarak 
dış talep artışına ilişkin beklentilerin bir miktar aşağıya 
doğru revize edildiği; iç talebin ise güçlü bir şekilde 
toparlanmasının beklendiği; bu doğrultuda yüksek 
ekonomik büyüme tahmininin olumlu son ekonomik 
göstergelerin yanı sıra, iç talep toparlanması ve 
nispeten başarılı turizm sezonu beklentilerini 
yansıttığı belirtilmiştir.

Küresel ve yerel epidemiyolojik durumun kötüleştiği 
ve COVID-19 önleyici tedbirlerinin beklenenden daha 
uzun süre yürürlükte kaldığı alternatif senaryoda 
ise, 2021'de gerçek gayri safi yurtiçi hâsıla (GSYİH) 
büyümesinin %2,8 olacağı tahmin edilmiştir.

Merkez bankası, petrol ve diğer enerji kaynaklarının 
artan fiyatları nedeniyle 2021 yılında ortalama 
yıllık tüketici fiyatları enflasyonunun %1,7'ye 
ulaşabileceğini kaydetmiştir.

Merkez Bankası ayrıca Hırvatistan kunasının avro 

karşısındaki istikrarını korurken, genişlemeci para 
politikasına devam edeceğini ifade etmiştir.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası 
ise, Hırvatistan için 2021 yılında %4,7 oranında 
ekonomik büyüme öngördüklerini açıklamışlardı.

(Kaynak: T.C. Zagreb Ticaret Müşavirliği)

Sırbistan'ın Kredi Notu Açıklandı

Sırbistan Merkez Bankası tarafından yapılan 
açıklamaya göre, Fitch kredi derecelendirme 
kuruluşu Sırbistan'ın kredi notunu yatırım seviyesinin 
bir seviye altında, BB+ olarak sabit tutmuştur. 

Söz konusu kuruluş tarafından açıklanan rapora 
göre, Sırbistan'daki koronavirüs salgınının negatif 
etkileri Sırbistan Hükümeti’nin açıklamış olduğu 
kapsamlı ekonomik tedbir paketleri sayesinde önemli 
ölçüde hafifletilmiştir. Raporda ayrıca, Sırbistan'da 
enflasyonun düşük ve istikrarlı seyri, döviz kurunun 
istikrarı ve 2021 yılı Ocak ayı sonunda 13,6 milyar 
avroya ulaşan yüksek döviz rezervinin bu karara 
katkı sağladığı ifade edilmiştir. 

Öte yandan; Fitch’e göre, kamu borçlarının 
GSYİH’ye oranının 2021 yılında %59,5'e ulaşması, 
2022 yılında ise %58,5'e gerilemesi beklenmektedir. 
İlaveten, ekonominin 2021 yılında %5,2, 2022 yılında 
ise %4,5 oranında büyüyeceği öngörülmektedir.

(Kaynak: T.C. Belgrad Ticaret Müşavirliği)
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Dünya Bankası’ndan Sırbistan’a Demiryolu 
Modernizasyonu Kredisi

Dünya Bankası Belgrad Ofisi tarafından yapılan 
açıklamaya göre, Dünya Bankası Yönetim Kurulu 
Sırbistan’ın demiryolu altyapısının modernizasyonu 
projesi için çok aşamalı kredi programının ilk 
aşamasını onaylamıştır. Böylelikle Sırbistan, bahsi 
geçen program kapsamında, 62,5 milyon dolar 
değerinde kredi alabilecektir. Programın toplam 
değeri ise 400 milyon dolardır.
 
Dünya Bankası ve Fransız Kalkınma Ajansı, söz 
konusu projenin birinci aşaması için, %50’şer 
oranda ortak finansman sağlamaktadır, bu nedenle 
söz konusu aşamadaki toplam yatırım 125 milyon 
dolar değerinde olacaktır. Açıklamada, Sırbistan'ın 
önümüzdeki on yıl içinde demiryolu ağına 3,3 milyar 
avro yatırım yapmayı planladığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda ihaleye çıkılacak projelerin 
Türk şirketleri tarafından takip edilmesinde ve 
değerlendirilmesinde fayda olduğu düşünülmektedir.

(Kaynak: T.C. Belgrad Ticaret Müşavirliği)

Sırbistan “Niş - Merdare Karayolu”
İlk Aşama İhalesi

Sırbistan'da karayolu inşâsından sorumlu kamu 
iştiraki “Koridori Srbije” tarafından yapılan 
açıklamaya göre, Niş-Merdare karayolunun 5,5 
kilometre uzunluğunda kesiminin inşası için bir 
ihaleye çıkılmıştır. Bu kapsamda, teklifler 25 Mayıs 
2021 tarihine kadar gönderilebilecektir. Söz konusu 
ihaleye ilişkin bilgilere (https://www.ekapija.com/
tender/3206870/izgradnja-autoputa-e-80-nis-
merosina-plocnik-beloljin-deonica-1-merosina-
merosina) internet adresinden ulaşılabilmektedir.
 
Niş-Merdare karayolunun inşaatının Niş ile Beloljin 
arasında 37,4 km’lik bölümü, Avrupa İmar ve 
Kalkınma Bankası (EBRD) ile Avrupa Yatırım 
Bankası (EIB) tarafından Sırbistan'a sağlanan bir 
yatırım hibesi ile finanse edilecektir. Avrupa İmar ve 
Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından verilen toplam 
kredi 85 milyon avro değerindedir. Avrupa Yatırım 
Bankası (EIB) tarafından verilen kredi ise 100 milyon 
avro iken, aynı kurum tarafından Batı Balkanlar 
Yatırım Çerçevesi kapsamında 40,6 milyon avro da 
hibe sağlanmıştır.
 
Niş ve Beloljin arasında yer alan diğer üç bölümün 
tasarım-teknik ve ihale dokümantasyonu geliştirme 
çalışmaları da hızlandırılmış olup, ihalelerin yakında 
başlatılması beklenmektedir. 

(Kaynak: T.C. Belgrad Ticaret Müşavirliği)

https://www.ekapija.com/tender/3206870/izgradnja-autoputa-e-80-nis-merosina-plocnik-beloljin-deonica
https://www.ekapija.com/tender/3206870/izgradnja-autoputa-e-80-nis-merosina-plocnik-beloljin-deonica
https://www.ekapija.com/tender/3206870/izgradnja-autoputa-e-80-nis-merosina-plocnik-beloljin-deonica
https://www.ekapija.com/tender/3206870/izgradnja-autoputa-e-80-nis-merosina-plocnik-beloljin-deonica
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Sırbistan - Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti 
Doğal Gaz Boru Hattı İnşası

Sırbistan’ın Srbijagas ve Bosna Hersek sınırları 
içinde bulunan Sırp Cumhuriyeti’nin (RS) Gas-Res 
şirketleri tarafından yılda 1,2 milyar m3 kapasiteye 
sahip olması planlanan yeni bir doğal gaz boru 
hattının inşasına ilişkin bir anlaşma imzalanmıştır. 
Boru hattı güzergahı Indjija-Macvanski Prnjavor-
Bijeljina-Banja Luka-Prijedor-Novi Grad şeklinde 
olacaktır. 

Söz konusu doğalgaz boru hattıyla Sırp Cumhuriyeti 
ve Bosna-Hersek, Sırbistan'ın doğalgaz boru hattı 
sistemine ve Balkan Akımı projesine bağlanacaktır. 
Bahsi geçen anlaşma, Srbijagas CEO'su Dusan 
Bajatovic ve Gas-Res CEO'su Djuro Glamocic 
tarafından RS Enerji ve Madencilik Bakanı Petar 
Djokic'in huzurunda imzalanmıştır.

(Kaynak: T.C. Belgrad Ticaret Müşavirliği)

Belgrad'a Yeni Lojistik Park

Orta ve Doğu Avrupa'daki en büyük endüstriyel 
mülkiyet geliştiricisi olan Hollanda merkezli CTP 
şirketi, Sırbistan’ın en büyük lojistik parkını kurmak 
için Belgrad şehir merkezine oldukça yakın 
mesafedeki 27,5 hektarlık arazinin satın alımını 
tamamlamıştır.
 
Tasarım çalışmaları devam eden CTPark Belgrad, 
Belgrad şehir merkezine 6 km ve Belgrad 
Havaalanına 5 km uzaklıkta olup, 130.000 m2 brüt 
kiralanabilir alanı ile Sırbistan'ın bugüne kadarki en 
büyük lojistik ve teknoloji tesisi olacaktır. 

Sırbistan başta olmak üzere bölgede gelişen 
e-ticaret nedeniyle lojistik sektörü ve lojistik amaçlı 
kullanılacak yerlerin önem kazanması göz önünde 
tutularak başlatılan projede, CTPark’ın iki yıl içinde 
inşa edilmesi öngörülmekte olup, söz konusu alanın 

%40'ı hâlihazırda tüketici elektroniği sektöründe bir 
perakende zincir olan Tehnomanija'ya kiralanmıştır. 

Dünyada son dönemde önemi artan ve yaygınlaşan 
lojistik merkezler; malların depolanması, siparişlerin 
toplanması ve dağıtımı için kullanılan alanlardan 
oluşmaktadır.

(Kaynak: T.C. Belgrad Ticaret Müşavirliği)

Sırbistan’da 2020 Yılında E-Ticaret 
Satışlarında Artış

Sırbistan Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon 
Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020 
yılında Sırbistan’daki e-ticaret hacmi 33 milyar Sırp 
dinarına-RSD (yaklaşık 282 bin avro) ulaşmıştır. Söz 
konusu pazar 2019 yılında sadece 17 milyar RSD 
büyüklüğünde idi. Bu çerçevede, 2020 yılında bir 
önceki yıla göre iki katı bir artış yaşanmıştır.

Buna karşın, e-ticaret yoluyla geçekleştirilen satışlar 
Sırbistan’da faaliyet gösteren perakende zincirleri 
tarafından gerçekleştirilen geleneksel ticaretin 
yalnızca %1'ini oluşmaktadır. Bu nedenle, ülkede 
e-ticarete duyulan güvenin her geçen gün arttığı da 
göz önüne alınırsa, birçok farklı ürün seçeneğinin 
daha ucuza sunulabildiği söz konusu platformlarda 
satışların daha da büyümesi için potansiyel 
bulunmaktadır. 
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Bakanlık, e-ticarette gelişme sağlamak amacıyla, 
Tüketicinin Korunması Kanunu’nda da değişikliklere 
gideceklerini belirtmiştir.

(Kaynak: T.C. Belgrad Ticaret Müşavirliği)

Dünya Enerji Geçişi Endeksi

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından yayımla-
nan ve 115 ülkeyi kapsayan Enerji Geçişi Endeksi’n-
de, Fas Devleti 100 puan üzerinden 57 puan alarak 
66. sırada konumlanmıştır. Fas bahse konu endeks-
te; “Enerji Sistemi Performansı” ile ilgili olarak 64,9 
puan, “Enerji Geçişine Hazırlık” kriteri ile ilgili de 48,7 
puan almıştır.
 
Endekste alınan puanların ortalamasının 59/100 
olduğu belirtilmiş olup, Fas, Afrika düzeyinde Gana 
(56.), Namibya (59.) ve Kenya’nın (61.) ardında, Or-
tadoğu ve Kuzey Afrika düzeyinde ise Katar (53.), 
Türkiye (63.) ve BAE’nin (64.) ardında yer almıştır. 

Söz konusu endekste İsveç, Norveç ve Danimarka 
ilk üç sırayı paylaşırken, dünyanın en büyük ilk on 
ekonomisinden Enerji Geçişi Endeksi ilk onda sade-
ce Birleşik Krallık ve Fransa yer alabilmiştir. Enerji 

Geçişi Endeksi’nde ilk 10’da yer alan ülkelerin, kü-
resel CO2 emisyon miktarının yaklaşık %3’ünü oluş-
turduğu da kaydedilmiştir.

(https://lematin.ma/journal/2021/transition-energe-
tique-maroc-mieux-faire/357026.html)

(Kaynak: T.C. Rabat Ticaret Müşavirliği)

Fas’ta İki Yeni Otoban Projesi

Fas Otoban Ulusal Ofisi’nin yayımladığı son ihale 
duyurusuna göre, Kazablanka ile Berrchid şehri ara-
sında ve Tit Mellil kavşağı ile Lissasfa çıkışı arasında 
üçer şeritli otoban projelerinin gerçekleştirileceği ilan 
edilmiştir. 

Duyurunun devamında, 1. projenin ihalesine katıl-
mak için 4,5 milyon Fas dirhemi, 2. projenin ihalesi-
ne katılmak için ise 4 milyon Fas dirheminin güvence 
olarak yatırılmasının gerektiği belirtilmektedir.

Başvuruları sadece elektronik ortamda kabul edil-
mekte olan ihalelere ilişkin son başvuru tarihi 17 Ha-
ziran 2021 olup, söz konusu ihale dokümanlarına: 

https://lematin.ma/journal/2021/transition-energetique-maroc-mieux-faire/357026.html
https://lematin.ma/journal/2021/transition-energetique-maroc-mieux-faire/357026.html
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(https://achats.adm.co.ma/index.php?page=entrep-
rise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultati-
on=3102&orgAcronyme=e3r) adresinden ulaşılabil-
mektedir.

(Kaynak: T.C. Rabat Ticaret Müşavirliği)

Fas Mandalina İhracatında Üçüncü Sırada

Güney Afrika Narenciye Üreticileri Derneği’ne (CGA) 
göre, Fas uluslararası düzeyde 3. büyük mandalina 
ihracatçısı olmuştur. Mezkûr Derneğin açıkladığı sı-
ralamaya göre, 2015-2020 döneminde Fas’ın yıllık 
ortalama mandalina ihracatı 508.000 ton seviyesine 
ulaşmıştır.

Türkiye aynı dönemde, yıllık 759.000 ton mandalina 
ihraç ederek bahsi geçen sıralamada 1. sırada ko-
numlanmıştır.Çin Halk Cumhuriyeti 644.000 ton ihra-
cat ile 2. sırada yer alırken, Güney Afrika ve Avrupa 
Birliği sırasıyla 294.000 ton mandalina ve 98.000 ton 
mandalina ihraç ederek 4. ve 5. sırada yer almışlar-
dır. Yıllık mandalina üretimi açısından ilk 5 ülke, der-
nek tarafından şu şekilde açıklanmıştır: Çin (21,68 
milyon ton), AB (3,1 milyon ton), Türkiye (1,45 milyon 
ton), Fas (1,17 milyon ton), ABD (875.000 ton).

( h t t p s : / / w w w . m o r o c c o w o r l d n e w s .
com/2021/03/338557/morocco-becomes-third-big-
gest-exporter-of-mandarins/) 

(Kaynak: T.C. Rabat Ticaret Müşavirliği)

Cezayir'in Ürün ve Üretici Rehberi Platformu

Cezayir, Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ile ülkenin 
üretim ve üretici bilgilerini içeren bir platformu elekt-
ronik ortamda uygulamaya almıştır. Fransızca olarak 
hizmet veren platformda ürün ve üretici araması ya-
pılabilmekte olup, hâlihazırda 8 binden fazla üretici 
ve 25 bin civarında ürünün sistemde kayıtlı olduğu 
görülmektedir. 

Platforma ulaşmak için: (https://www.commerce.gov.
dz/cartographie/#hero)

(Kaynak: T.C. Cezayir Ticaret Müşavirliği)

Montreal Limanı’nda 26 Nisan 2021’de Başlayan 
Sınırsız Genel Grev Sona Erdi

Montreal Liman İdaresince 1 Mayıs 2021 Cumartesi 
günü yapılan açıklamada;

•    Kanada Parlamentosu Avam Kamarası (House of 
Commons) tarafından “Bill C-29” adlı kanunun onay-
landığı ve Montreal Limanı’nda ilan edilen “sınırsız 
genel grev”in sona erdiği ve limanın tam kapasite ile 
yeniden faaliyete başlayacağı; bu karar ile MEA ile 
CUPE Local 375 arasında liman işçilerinden kaynak-
lanan operasyonel ve ticari belirsizliklerin ortadan 
kalktığı; 

•   “Bill C-29” adlı kanun sayesinde sürecin taraflar 
arasında iş bırakma eylemi olmadan bir toplu iş söz-
leşmesi yapmak suretiyle sonuçlanacağı; 

• “Bill C-29” adlı kanuni düzenleme öncesi bir uzlaşı 
formülü her ne kadar tercih edilse de liman hizmetle-

https://achats.adm.co.ma/index.php?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=310
https://achats.adm.co.ma/index.php?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=310
https://achats.adm.co.ma/index.php?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=310
https://www.moroccoworldnews.com/2021/03/338557/morocco-becomes-third-biggest-exporter-of-mandarins/
https://www.moroccoworldnews.com/2021/03/338557/morocco-becomes-third-biggest-exporter-of-mandarins/
https://www.moroccoworldnews.com/2021/03/338557/morocco-becomes-third-biggest-exporter-of-mandarins/
https://www.commerce.gov.dz/cartographie/#hero 
https://www.commerce.gov.dz/cartographie/#hero 
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rinin sahip olduğu stratejik karakter nedeniyle böylesi 
öneme sahip bir ekonomik aktivitenin yeniden baş-
latılmasının önemine vurgu yapan bir karar verme 
sürecinin zorunlu kılındığı; 

•   Önceliğin Montreal Limanı’nda operasyonlarının 
bir an evvel yeniden başlatılması ve limanın yerel ih-
racatçı ve ithalatçıların yanı sıra tüm müşterilere en 
kısa zamanda etkin ve hatasız biçimde hizmet sun-
masının sağlanması olduğu; 

•    Montreal Limanı’nda günlük orta-
lama 275 milyon dolar değerinde, 
gıda ve tarım ürünlerinden ilaç 
ve inşaat malzemelerine ka-
dar, yerel şirketlerin ürettiği 
çok sayıda önemli ürünün 
işlem gördüğü, limanın 19 
bin kişilik istihdama ev sa-
hipliği yaptığı ve yıllık yak-
laşık 2,6 milyar dolar gelir 
yarattığı; 

•  Kısmi ve sınırsız genel grev 
kararlarının limandaki kuru yük ve 
konteyner sektörlerinde kargo elleçleme 
hizmetlerini önemli ölçüde olumsuz yönde etkilediği; 

•    “Bill C-29” adlı kanuni düzenleme çıkmadan bir-
kaç gün öncesinden itibaren, Montreal Liman İda-
resi’nden bir çalışma ekibi ile liman işletmecileri ve 
bunların demiryolu ve kamyon taşımacılığı sektörün-
de yer alan çok türlü (intermodal) taşımacılık yapan 
partnerlerinin limanın yeniden faaliyete başlamasına 
yönelik hazırlık içerisinde oldukları;

•    Montreal Limanı’nda yaklaşık 10 geminin demir-
leme halinde beklediği ve yaklaşık 20 bin TEU’luk 
(twenty-foot equivalent units) yükün grev kararı son-
rasında liman sahasında kaldığı; limanın yeniden 
tam kapasite ile faaliyete geçmesi ve mal akışının 
sorunsuz biçimde yapılabilmesi için işçiler ile teda-

rik zincirinde yer alan diğer ilgililerin çok sayıda gün 
çalışması gerekeceği; bu nedenle ihracatçı ve itha-
latçıların önümüzdeki haftalarda gecikmeler yaşaya-
bilecekleri ifade edilmiştir.
    
Montreal Limanı’nın yeniden faaliyete geçmesi ve 
operasyonlarının devamını amaçlayan “Bill C-29” 
adlı kanunun Kanada Parlamentosu Avam Kama-
rası’ndan (House of Commons) geçerek 30 Nisan 
2021 tarihinde onaylanmasının akabinde Montreal 

Limanı, 2 Mayıs 2021 Pazar günü saat 
07:00 itibariyle faaliyetlerine başla-

mıştır.

Bu çerçevede, Montreal Li-
manı üzerinden Kanada 
ile ticaret yapan firmala-
rımızın, limandaki iş ve 
işlemlerine yönelik plan-
lamalarında, bahse konu 

gelişmeleri dikkate alma-
larında fayda görülmektedir.

Montreal Limanı üzerinden Ka-
nada ile ticaret yapan ve grev nede-

niyle bir süredir sevkiyat ve planlamala-
rında sorun yaşayan firmalarımız için olumlu yönde 
bir gelişme olmakla birlikte, Montreal Limanı'nın tam 
kapasite ile operasyonel hale gelebilmesi için gere-
ken süreç tamamlanıncaya kadar, muhtemel bekle-
me ve gecikmelerin de dikkate alınması önem arz 
etmektedir. Bu nedenle, grevden dolayı limanda 
yaşanan yığılmadan kaynaklanabilecek söz konusu 
gecikmelerin ihracatçımız üzerinde olumsuz etkile-
rini bir süre daha devam ettirmesi beklenmektedir.

(Kaynak: T.C. Ottava Ticaret Müşavirliği)
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Hyundai Motors ve Samsung Electroncis'in 
ABD'deki Yeni Yatırımları 

Hyundai Motors ve Samsung Electronics,  Kore 
Cumhurbaşkanı Moon ve ABD Başkanı Biden ara-
sında Mayıs ayında gerçekleşecek görüşme sonra-
sında yeni yatırımlarını ABD'de yapmaya hazırlan-
maktadırlar.

Samsung'un 17,9 milyar ABD doları tutarındaki ya-
tırımını ABD'nin Texas eyaletindeki Austin şehrinde 
gerçekleştirmeyi; Hyundai Motor ise Alabama'daki 
fabrikasına yeni bir hat eklemeyi planlamaktadır.

( h t t p s : / / w w w . k o r e a t i m e s . c o . k r / w w w /
tech/2021/04/693_307829.html)

(Kaynak: T.C. Seul Ticaret Müşavirliği)

Güney Kore 1. Çeyrek Büyüme Rakamları 

Güney Kore Merkez Bankası tarafından yapılan açık-
lamada ülkenin birinci çeyrekte ihracat ve uygulanan 

mali politikaların da yardımıyla beklentilerin üzerinde 
büyüme kaydettiği ifade edilmiştir.

GSYİH üç aylık %1,8 oranında büyürken, ilk çeyrek-
te %1,6 büyüme kaydetmiştir.

(Kaynak: T.C. Seul Ticaret Müşavirliği)

Güney Kore Demiryolu Yatırımları 

Güney Kore 2030 yılına kadar ülkedeki demiryolu 
ağının genişletilmesi ve büyükşehirlerin birbirlerine 
bağlanması amacıyla 114,7 trilyon Güney Kore wo-
nu-KRW (102,7 milyar ABD doları) yatırım yapacağı-
nı açıklamıştır.

Söz konusu yatırımın ülkedeki demiryolu taşıma ka-
pasitesini %17'ye çıkarması beklenmektedir.

(Kaynak: T.C. Seul Ticaret Müşavirliği)

https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2021/04/693_307829.html
https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2021/04/693_307829.html
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Citigroup Tayland Pazarından Çıkıyor 

Küresel bankacılık devi Citigroup, rekabette sorun 
yaşadığı 13 ülkeden çıkış hareketinin bir parçası ola-
rak Tayland'daki faaliyetlerini elden çıkarmayı düşün-
düğünü duyurmuştur.

Yaklaşık 1,5 milyon kullanıcı ile Tayland'ın en büyük 
kredi kartı müşterisi portföyüne sahip kuruluşu olan 
Citibank, ayrıca yaklaşık 800.000 "Hazır Kredi" kişi-
sel kredi müşterisine sahiptir.

Citigroup’un Tayland'da elden çıkartmayı planladığı 
varlıklar, kredi kartı ve kişisel kredilerin yanında tü-
ketici bankacılığına ilişkin diğer varlıkları da içermek-
tedir.

(Kaynak: T.C. Bangkok Ticaret Müşavirliği)

Vietnam’ın Batılı Firmaların Gözündeki 
Popülaritesi Artıyor 

Yeni bir ankete göre, Vietnam'ın Batılı firmaların gö-
zündeki popülaritesinin son birkaç yılda hızla arttığı 
görülmektedir.
 
Hong Kong merkezli Qima firmasının uluslararası 
tedarik zincirlerine sahip 700 şirketle yaptığı anke-
tin sonuçlarına göre, Vietnam, Hindistan ve Türkiye, 

tedarik zincirini çeşitlendirmek için Çin'den kaçan 
firmaların en çok tercih ettikleri ülkelerdir. Dahası, 
küresel olarak alıcıların yaklaşık üçte biri ve ABD 
merkezli alıcıların %38'i, 2021'de Vietnam menşeli 
ürünleri daha fazla satın almayı planladıklarını 
belirtmişlerdir.

(https://vietnamtimes.org.vn/survey-vietnams-po-
pu la r i t y -among-wes te rn -buyers -g rows- le -
aps-and-bounds-30855.html) 

(Kaynak: T.C Hanoi Ticaret Müşavirliği)

Vietnam Güneş Enerjisinde Rekor Kırdı 

Vietnam 2020'nin sonunda, ülkenin çatılarda kurulu 
güneş enerjisi sistemleri sayesinde ulusal şebeke-
sine 9,3 gigawatt (GW) eklemiştir. Vietnam'ın çatı 
üstü güneş enerjisi kapasitesi 2019'da sadece 378 
megawatt (MW) iken, 2020'nin sonunda (Hükümet’in 
güneş enerjisi çatı tarife garantisi süresi dolmak üze-
reyken) sekiz kat artış yaratarak yeni bir rekora imza 
atılmıştır.
 
Vietnam, tarife garantisinin başlatılmasının ardın-
dan iki yıldan kısa bir süre içinde, 2020'de dünyanın 
üçüncü büyük güneş enerjisi pazarı haline gelmiştir.

Endüstriyel ve ticari birimlerin de dâhil edilmesiyle, 

https://vietnamtimes.org.vn/survey-vietnams-popularity-among-western-buyers-grows-leaps-and-bounds-3
https://vietnamtimes.org.vn/survey-vietnams-popularity-among-western-buyers-grows-leaps-and-bounds-3
https://vietnamtimes.org.vn/survey-vietnams-popularity-among-western-buyers-grows-leaps-and-bounds-3
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Vietnam'da bugüne kadar yaklaşık 101.000 çatı üstü 
güneş enerjisi kurulumu gerçekleştirilmiştir.

(https://theaseanpost.com/article/vietnam-smas-
hes-2020-solar-capacity-records) 

(Kaynak: T.C. Hanoi Ticaret Müşavirliği) 

Brezilya Posta ve Telgraf Şirketi Özelleştiriliyor

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro tarafından 
14 Nisan 2021 tarihinde yapılan açıklamada, Hü-
kümet’in Ulusal Özelleştirme Programı'na ülkenin 
Posta ve Telgraf Şirketi'nin de dâhil edileceği ve söz 
konusu programın yürütülmesinden ise Brezilya Ulu-
sal Kalkınma Bankası'nın (BNDES) sorumlu olacağı 
ifade edilmiştir.

Kongre'nin onayının 
ardından özelleştir-
me programına dâ-
hil edilecek Posta 
ve Telgraf Şirketi'nin 
ihalesinin 2022 yı-
lında gerçekleşti-
rilmesinin planlan-
dığı açıklanmıştır. 
Şirketin vergi, faiz ve 
amortisman öncesi 
karı, 2020 yılında önceki yıla kıyasla %46 oranında 
artarak 988 milyon real (174 milyon dolar) olmuştur. 
Söz konusu yılda şirketin net gelirleri ise, önceki yıla 
göre %6 düşerek 17,7 milyar real (3 milyar dolar) ol-
muştur.

Brezilya'daki ihalelere katılmak için ülkede yasal 
temsilci bulundurulması şartı 2020 yılında kaldırılmış 
olup, firmalarımız Brezilyalı ve uluslararası firmalar 
ile eşit şartlarda ülkedeki ihalelere katılabilmektedir.

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

Meksika’da Perakende Satışlar 2020 Yılında 
%9,3 Azaldı

Ulusal İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (INEGI) Aylık 
Ticari Şirketler Araştırması (EMEC) sonuçlarına göre 
2020 yılında %9,3 azalan perakende satışlar, 2014 
yılından bu yana en düşük seviyede gerçekleşmiştir. 
En son 2009 yılındaki krizde perakende satışlardaki 
gerileme %3,5 seviyesinde idi.

Toplam dokuz kategorinin yedisinde düşüş yaşanır-
ken; artış görülen iki kategori çevrimiçi ve katalog 
satışları (%51,9) ile sağlık ürünleri (%5,9) olmuştur. 
En çok zarar gören kategoriler ise: Cirosu %35,2 da-
ralan hazır giyim, tekstil, ayakkabı ve aksesuarları, 
kırtasiye ve eğlence ürünleri; bakkaliye ve içecek 

(%-14,6); otomobil, 
motosiklet ve yedek 
parçaları (%-13,6); 
beyaz eşya ve elekt-
ronik (%-13,4); hır-
davat (%-1,8) ve self 
servis ve büyük ma-
ğazalar (%-1,3) ola-
rak sıralanmaktadır.

2021 yılının Ocak 
ayında ise pandemi-
de ikinci dalga ön-

lemlerinin etkisiyle yıllık bazda %7,2 gerileme (aylık 
bazda %0,1 artışla) ile Kasım 2015’teki seviyelere 
dönülmüştür. Perakende satışlardaki son 13 aylık 
düşüş trendi, Ocak ayında da devam etmiştir. Pera-
kende şirketlerinde istihdam edilen personel sayısı 
ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %4 azalmış-
tır. Hazır giyim, tekstil, ayakkabı ve aksesuarları sa-
tışları %7,4 ve self servis ve büyük mağaza satışları 
%3,2 azalırken; sağlık ürünleri sektöründe %4,7'lik 
bir artış kaydedilmiştir. 

(Kaynak: T.C. Meksiko Ticaret Müşavirliği)

https://theaseanpost.com/article/vietnam-smashes-2020-solar-capacity-records) 
https://theaseanpost.com/article/vietnam-smashes-2020-solar-capacity-records) 
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Arjantin'de Yaşanan Ekonomik Gelişmeler 

Arjantin Ulusal İstatistik ve Sayım Enstitüsü (INDEC) 
tarafından son açıklanan verilere göre, Arjantin eko-
nomisi 2020 yılında %9,9 oranında küçülmüş olup, 
söz konusu rakam son 20 yılın en büyük düşüşünü 
ve ülkenin resesyondaki üçüncü yılını teşkil etmekte-
dir. GSYİH resmi kura göre yaklaşık 382 milyar dolar, 
kişi başına düşen GSYİH ise 8.500 dolar civarında-
dır. GSYİH 2020’nin son çeyreğinde bir önceki çey-
reğe göre %4,5 artış göstermiş olmasına karşın, bir 
önceki yıla kıyasla %4,3 düşüş kaydetmiştir. Bu kap-
samda, 2020 yılında tüketim %13,1, yatırımlar %13, 
ihracat %17,7, ithalat ise %18,1 oranında azalmıştır. 
En çok darbe alan sektörler ise otel ve restoranlar, 
sosyal hizmetler, inşaat, balıkçılık, ev hizmetleri, 
ulaştırma ve iletişim ile madencilik olmuştur.

INDEC tarafından, 2021 Mart ayında, bir önceki yılın 
aynı dönemine kıyasla, ihracatın %9,1, ithalatın ise 
%16,4 oranında arttığı, toplam ticaretin %12,1 artış 
göstererek 8,5 milyar dolara, ticaret fazlasının ise 1,6 
milyar dolara ulaştığı açıklanmıştır. Buna karşılık, ih-
racat gelirlerindeki artışın kaynağı olarak fiyatlarda 
kaydedilen %14,2’lik artış gösterilmekte olup, miktar 
olarak %4,5 düşüş yaşanmıştır.

2020 yılının sonunda Arjantin’in dış borcu 271,51 
milyar dolara ulaşmıştır.

Temsilciler Meclisi’nde 28 Mart’ta, gelir vergisi ta-
banını aylık 150 bin pesoya (yaklaşık 1633 dolar) 
yükselten bir yasa tasarısı kabul edilerek, Senato’ya 
gönderilmiştir. Bahse konu tasarının yasalaşması 
halinde, 1,3 milyon kişinin gelir vergisi ödemekten 
muaf hale gelmesi beklenmektedir.

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

Küba’da Komünist Parti Başkanı Olarak
Cumhurbaşkanı Miguel Díaz-Canel Seçildi

Küba basınında yer alan haberlere göre, Küba Cum-
huriyeti’nde önemli kararların alındığı ve 8.si 16-19 
Nisan 2021 tarihlerinde düzenlenen Küba Komünist 
Parti Kongresi'nin  16 Nisan 2021 tarihindeki açılı-
şında Parti Lideri ve Birinci Sekreteri Raúl Castro 
emekliye ayrıldığını duyurmuştur. 19 Nisan 2021 
Pazartesi günü ise resmi olarak, Küba Komünist 
Partisi Twitter hesabında, ülkenin Cumhurbaşkanı 
Miguel Díaz-Canel'in Parti’nin yeni Birinci Sekre-
teri olarak seçildiği duyurulmuştur. Uzun zamandır 
beklenen söz konusu iktidar konsolidasyonu sonu-

cunda, Küba'da rejimin 
güçlenmesine 20 yıla 
yakın bir süredir hizmet 
ederek ülkeyi yönetmiş 
olan, 89 yaşındaki Kü-
ba’nın kurucu lideri Fidel 
Castro’nun kardeşi Raúl 
Castro, emekli olduğunu 
söz konusu 8. Komünist 
Parti Kongresi’nde res-
men açıklamıştır.

(Kaynak: Havana Ticaret 
Müşavirliği)
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İsviçreli Nestlé Firması Küba'lı Ortak 
Kuruluşuyla Üretime Başlıyor

Gıda Sanayi Bakanlığı (MINAL) Sanayi Politikası 
Genel Müdürü Diorgys Hernández Díaz tarafından 
yapılan bir basın açıklamasında, Kasım 2017’deKü-
ba’da İsviçre'li Swiss Nestlé ve Kübalı Coralsa A.Ş 
arasında yapılan bir sözleşme ile Küba-İsviçre ortak 
girişimi olarak kurulan Nescor A.Ş.'nin yeni üretim 
tesisini devreye alması sürecinin başlatıldığını ve 
halkın çikolata, dondurma gibi gıda tüketim ihtiyaçla-
rının karşılanması için ilk defa ticari olmayan üretimi-
nin başlatıldığını bildirmiştir. Ticari faaliyetlerine 2018 
yılında Mariel Özel Geliştirme Bölgesi'nde (ZEDM) 
başlamış olan Nescor A.Ş.'nin 55 milyon dolarlık 
bir yatırımla yaklaşık 13 bin metrekarelik bir tesiste, 
yılda yaklaşık 18 bin ton üretim kapasitesine sahip 
olması beklenmektedir. 2018 yılından 2021 yılına 
kadar geçirdiği hazırlık sürecinin sonunda ancak bu 
yıl içinde üretime başlayacak firmanın ülke çapında 
Kübalı CIMEX, Caracol, TRD Caribe ve Palco mar-
ket zinciri şirketleri vasıtasıyla yaklaşık dört bin satış 
noktasına mal tedarikinde bulunması beklenmekte-
dir. Aynı haberde, Nescor A.Ş.'nin  ürünlerini Küba 
pazarına bu şekilde eskisinden çok daha ucuza te-
darik edebileceği ve daha düşük fiyatlara pazarlaya-
cağı duyurulmaktadır. Çok uluslu Swiss Nestlé’nin 
Coralsa A.Ş. ile yapmış olduğu ortak girişimlerden 
Nescor A.Ş. ZEDM'deki ilk, Küba'daki üçüncü İsviç-
re-Küba ortak girişimi olup, diğer ortak girişimlerinde 
Los Portales A.Ş. Küba’da içme suyu üretiminde ve 

Coralac A.Ş. firması ise dondurma üretiminde paza-
ra tedarikte bulunmaktadır.

(Kaynak: Havana Ticaret Müşavirliği)

Dominik Cumhuriyeti’nin 2021 Yılı İlk 
Çeyreğinde Ekonomik Görünümü

Dominik Cumhuriyeti’nin ihracatı, 2021 yılının ilk 
çeyreği itibarı ile bir önceki yılın aynı dönemine göre 
%9,7 aratarak 2,7 milyar dolara ulaşmıştır. 

Dominik İhracatçılar Birliği (Adoexpo) Başkanı Eliza-
beth Mena, geçtiğimiz Mart ayının Dominik’in ihracatı 
açısından bir rekor anlamına geldiğini ifade ederek, 
ihracatın 1,1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bil-
dirmiştir. Dünya Bankası, Dominik Cumhuriyeti için 
büyüme tahminini revize ederek, 2020 yılında %6,6 
ekonomik küçülme ve 2021'in sonunda ise %5,5 ora-
nında ekonomik büyüme öngörmektedir. 

Bölgedeki en yüksek büyüme oranı ile Dominik 
Cumhuriyeti ekonomisinin 2021 yılı Şubat ayında 
%1,1 oranında büyüdüğü ve COVID-19 salgının 
başlangıcından bu yana ilk kez pozitif büyüme sergi-
lediği bildirilmektedir. Dünya Bankası’na göre Domi-
nik Cumhuriyeti’nin Şubat ayı enflasyon oranı %0,65 
olmuştur. 

(Kaynak: T.C. Havana Ticaret Müşavirliği)
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“Bayramiç Beyazı” ve “Taşköprü Sarımsağı”
AB Coğrafi İşaretli Ürünler Listesinde

Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi’nin 16 Nisan 
2021 tarihli ve L 131 sayılı nüshasında yayımlanan 
2021/614 ve 2021/615 sayılı Komisyon Uygulama 
Tüzükleri ile “Bayramiç Beyazı” ve “Taşköprü 
Sarımsağı” AB’nin coğrafi işaretli ürünler listesine 
girmiştir.

Daha önce, “Antep Baklavası, Aydın İnciri, Malatya 
Kayısısı, Aydın Kestanesi ve Milas Zeytinyağı”nın 
coğrafi işaret sahibi olduğu listede, söz konusu iki 
ürün ile birlikte, AB coğrafi işaretli Türk ürünü sayısı 
yediye yükselmiştir.

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

Ülkemiz Menşeli Bazı Çelik Ürünlerinin İthalatına 
Yönelik Anti-Sübvansiyon Soruşturmasının 

Sonlandırılması

Avrupa Komisyonu, ülkemiz menşeli bazı sıcak 
haddelenmiş yassı demir, alaşımlı veya diğer 
alaşımsız çelik ürünleri ithalatına yönelik olarak 12 
Haziran 2020 tarihinden itibaren devam etmekte 
olan anti-sübvansiyon soruşturması kapsamındaki 

nihai bildirimini 7 Nisan 2021 itibariyle ilgili taraflar ile 
paylaşmıştır.

Bildirimde, soruşturmaya mesnet teşkil eden 
EUROFER başvurusunun geri çekildiği, soruşturma 
kapsamındaki mevcut bulguların soruşturmaya 
devam edilmesinin Birlik çıkarına olacağını gösteren 
herhangi bir mülahazayı gün ışığına çıkarmadığı, 
dolayısıyla Komisyon tarafından soruşturmanın 
sonlandırılmasının değerlendirildiği belirtilmekte ve 
ilgili taraflar 17 Nisan 2021 tarihine kadar yorum 
yapmaya davet edilmektedir.

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

Türkiye-Fas STA Tadil Anlaşması 

“Türkiye-Fas Serbest Ticaret Anlaşması’nı Tadil 
Eden Anlaşma”nın onaylanmasına ilişkin yasa 
tasarısı, Fas Parlamentosu Temsilciler Meclisi’nde 
onaylandıktan sonra, 13 Nisan 2021 tarihinde 
Danışmanlar Meclisi’nde de onaylanarak parlamento 
onay süreci tamamlanmıştır. Yasa tasarısı, 
Kral'a sunularak onaylandıktan sonra Fas Resmi 
Gazetesi’nde yayımlanacak ve Fas açısından süreç 
tamamlanacaktır.

(Kaynak: T.C. Rabat Ticaret Müşavirliği)

Mevzuat DeğişiklikleriMevzuat Değişiklikleri
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Tütün ve Kıymetli Maden Ürünlerinin 
Azerbaycan’a İthalatındaki Gümrük Vergi 

Oranlarında Değişiklik Yapıldı

Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 
05/04/2021 tarih ve 88 No’lu Kararı ile “Azerbaycan 
Cumhuriyeti Dış Ekonomik Faaliyet Eşya 
Nomenklatürü, İthal Gümrük Vergi Oranları ve İhraç 
Gümrük Vergi Oranları”nda yapılan değişiklikler 
aşağıda yer almaktadır:

• 2403.19.10.01, 2403.19.10.09, 2403.19.90.01, 
2403.19.90.09, 2403.99.90.02 tarife pozisyonunda 
yer alan belirli tütün ürünlerinin Azerbaycan'a 
ithalatında 1 kg için 1 ABD doları gümrük vergisi 
belirlenmiştir.

• 7102.10.00.00, 7102.21.00.00, 7102.29.00.00, 
7102.31.00.00, 7102.39.00.00, 7103.91.00.00, 
7106.10.00.00, 7106.91.00.00, 7106.92.00.00, 
7108.11.00.00, 7108.12.00.00, 7108.13.10.00, 
7108.13.80.00, 7108.20.00.00, 7110.11.00.00, 
7110.19.10.00, 7110.19.80.00, 7113.11.00.00, 
7113.19.00.00, 7114.11.00.00, 7114.19.00.00, 
7118.90.00.00 (elmas, safir, yakut, zümrüt, gümüş, 
altın, platin, kıymetli metallerden mücevherci eşyası 

ve aksamı, kıymetli metallerden kuyumcu eşyası) 
tarife pozisyonlarında yer alan belirli ürünlerin 
Azerbaycan'a ithalatında uygulanan gümrük vergisi 
sıfırlanmıştır.

Söz konusu Karar yayımı tarihinden (05.04.2021) 
itibaren 30 gün sonra yürürlüğe girer.

(Kaynak: T.C. Bakü Ticaret Müşavirliği)

Tütün Ürünlerinin Azerbaycan’a İthalatında 
Aksiz (Özel Tüketim) Vergileri Artırıldı

 
Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun  5 
Nisan 2021 tarih ve 87 sayılı Kararı ile "Azerbaycan 
Cumhuriyeti’ne Getirilen Aksiz Vergisi Uygulanan 
Malların Aksiz Oranlarının Onaylanması Hakkında 
Kararı”nda yapılan değişiklikler aşağıda yer 
almaktadır:

• 2402.10.00.09 ve 2402.90.00.03 (sigarillolar) 
tarife pozisyonunda yer alan ürünlerin Azerbaycan'a 
ithalatında uygulanan aksiz vergisi 1000 adet için 31 
manattan 43 manata çıkarılmıştır.

•   2402.20 ve 2402.90.00.09 (tütün içeren sigaralar) 
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tarife pozisyonunda yer alan ürünlerin Azerbaycan'a 
ithalatında uygulanan aksiz vergisi 1000 adet için 39 
manattan 43 manata çıkarılmıştır.

•  2403.99.90.01 (elektronik sigaralar için sıvı) tarife 
pozisyonunda yer alan ürünlerin Azerbaycan'a 
ithalatında uygulanan aksiz vergisi 1 litre için 20 
manattan 100 manata çıkarılmıştır.
 
Diğer taraftan, söz konusu karara göre, bugüne kadar 
aksiz vergisi uygulanmayan ve aşağıda belirtilen 
bazı tütün ürünlerine de aksiz vergisi belirlenmiştir.

• 2403.11.00.00, 2403.19.10.09, 2403.19.90.09, 
2403.91.00.00, 2403.99.10.00 tarife pozisyonunda 
yer alan ürünlerin Azerbaycan'a ithalatında 1 kg için 
30 manat aksiz vergisi belirlenmiştir.

• 2403.99.90.02 tarife pozisyonunda yer alan 
ürünlerin Azerbaycan'a ithalatında 1000 adet için 
12,9 manat aksiz vergisi belirlenmiştir.
 
Söz konusu Karar yayımı tarihinden (05.04.2021) 
itibaren 30 gün sonra yürürlüğe girer.

(Kaynak: T.C. Bakü Ticaret Müşavirliği)

Azerbaycan'da Deri ve Deri Ürünlerinin İhraç 
Gümrük Vergilerinde Değişiklik Yapıldı 

Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 
28/04/2021 tarih ve 119 No’lu Kararı ile “Azerbaycan 
Cumhuriyeti Dış Ekonomik Faaliyet Eşya 
Nomenklatürü, İthal Gümrük Vergi Oranları ve İhraç 
Gümrük Vergi Oranları”nda yapılan değişikliklere 
göre;

4102.21.00.00 (yünü alınmış pikle deriler) tarife 
pozisyonunda yer alan ürünlerin Azerbaycan’dan 
ihracatında uygulanan ihraç gümrük vergisi 1000 kg 
için 500 ABD dolarından 150 ABD dolarına,

4105.10.00.00 (koyunların veya kuzuların 
dabaklanmış veya "crust" derileri, yaş halde) tarife 
pozisyonunda yer alan ürünlerin Azerbaycan’dan 
ihracatında uygulanan ihraç gümrük vergisi ise 150 
ABD dolarından 50 ABD dolarına indirilmesi kararı 
alınmıştır.
 
Söz konusu Karar yayımı tarihinden (28.04.2021) 
itibaren 30 gün sonra yürürlüğe girer.

(Kaynak: T.C. Bakü Ticaret Müşavirliği)
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Vietnam Medikal Ürün İhale Mevzuatındaki 
Değişiklik

 
Bir firmamızdan alınan 25 Mart 2021 tarihli e-postada 
özetle; yeni uygulama gereğince kamu ihalelerinde 
Vietnam Sağlık Bakanlığı’nın çıkardığı mevzuatın 
ekindeki sınıflandırmada ilk gruplarda yer alan 
ülkelerin üreticilerinden alınan tıbbi malzemenin 
öncelikli olarak ithal edeceğini ve bu üreticilerin 
mallarına ihalelerde öncelik verileceğini, buna 
istinaden Vietnamlı firmaların bu listede yer alan 
ülkelerin herhangi birinin resmi otoritelerinin 
onayladığı Free Sales Certificate 
(Serbest Satış Sertifikası) 
belgesini firmamızdan 
talep ettiği, bunun ise 
Vietnam'a medikal 
malzeme ihracatımıza 
engel oluşturabileceği 
iletilmiştir.

Bunun üzerine 
yapılan incelemede, 
10.07.2020 tarih ve 
14/2020/TT-BYT Sayılı 
Kamu Sağlık Kurumlarında 
Medikal Cihaz İhalesine İlişkin 
Genelge'nin Ek-1'inde: 1-AB 
ülkeleri, 2-ABD, 3-Japonya, 4-Avustralya 
ve 5-Kanada olmak üzere referans ülkeler listesi 
oluşturulduğu, Türkiye'nin bunların arasında yer 
almadığı, genelgenin 4. maddesi uyarınca sadece 
en düşük teknik yeterlik gerektiren medikal cihazların 
ihalesinde Türk menşeli ürünlerin yer alabileceği 
öğrenilmiştir.

(Kaynak: T.C. Hanoi Ticaret Müşavirliği) 

Vietnam, Malezya Menşeli H-Şekilli Çelik 
Borulara Anti Damping Uyguluyor

Vietnam Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılan 

1162/QĐ-BCT Numaralı Tebliğ uyarınca Malezya 
menşeli H-Şekilli Çelik Boru cinsi eşyaya yönelik 
%10,2 oranında anti damping vergisi uygulanacaktır.

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında başlatılan anti-
damping soruşturmasının ön sonuçlarına göre 
Malezya menşeli H-Şekilli Çelik Boru cinsi eşyanın 
ithalatının önemli oranda arttığı tespit edilmiş olup 
nihai soruşturma sonuçlarının bu yılın ikinci yarısında 
açıklanması beklenmektedir.

(https://vietnamnews.vn/economy/921200/
v i e t - n a m - t o - a p p l y - t e m p o r a r y -

ant i -dumping-measures-on-
malaysian-steel-products.html) 

(Kaynak: T.C. Hanoi 
Ticaret Müşavirliği) 

https://vietnamnews.vn/economy/921200/viet-nam-to-apply-temporary-anti-dumping-measures-on-malaysian-steel-products.html
https://vietnamnews.vn/economy/921200/viet-nam-to-apply-temporary-anti-dumping-measures-on-malaysian-steel-products.html
https://vietnamnews.vn/economy/921200/viet-nam-to-apply-temporary-anti-dumping-measures-on-malaysian-steel-products.html
https://vietnamnews.vn/economy/921200/viet-nam-to-apply-temporary-anti-dumping-measures-on-malaysian-steel-products.html
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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, 79 ülkeyi kapsayan 87 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.

BakanlıktanBakanlıktan

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

https://www.ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/pazara-giriste-dijital-faaliyetlerin-desteklenmesi
https://www.ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/pazara-giriste-dijital-faaliyetlerin-desteklenmesi
https://www.ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/pazara-giriste-dijital-faaliyetlerin-desteklenmesi
https://www.ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati
https://uzmanadanisin.ticaret.gov.tr
https://uzmanadanisin.ticaret.gov.tr
https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati
https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati
https://uzmanadanisin.ticaret.gov.tr

