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Azerbaycan Cumhuriyeti Vergi Kanunu'nda 
Değişiklik

Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan 
kanun değişikliğine göre, tarım sektörüne yönelik 
makine ve ekipmanın ülkeye ithalatı ve satışının 
KDV'den muaf tutulduğu hususu Vergi Kanunu’na bir 
madde olarak eklenmiştir.

Ayrıca Azerbaycan'a ithal edilen oktanı 92 veya daha 
yüksek ancak 95'ten az olan otomobil benzini için 
uygulanan %15 gümrük vergisi sıfırlanmıştır. Diğer 
taraftan, otomobil benzininin Azerbaycan'a ithalatı 
esnasında uygulanan tüketim (aksiz) vergisi 1 ton için 
200 Manat'dan 1 Manat'a indirilmiştir. Söz konusu 
kararlar 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak 
üzere 90 gün süreyle yürürlükte kalacaktır.

(Kaynak:  T.C. Bakü Gümrük Müşavirliği)

Körfez Bölgesi Vatandaşlarının Uluslararası 
Emlak Alımlarında %62 Artış

Körfez Bölgesi’nden her ay milyarlarca Dolar’ın 
uluslararası piyasalardan emlak alımı için çıkış yaptığı 
ve bu çıkışlarda yılın ilk yarısında geçen yılın aynı 
dönemine göre %62’lik bir artışın görüldüğü belirtildi. 
Körfez’de savaş tehlikesinin yüksek boyutlarda 
olması ve sermayenin daha güvenli alanlar aramaya 
başlamasıyla uluslararası gayrimenkul piyasalarına 
çıkışların önemli ölçüde artığı ve Körfez sermayesinin 
emlak alımına yöneldiği en önemli şehrin Londra 
olduğu belirtildi.

Uluslararası gayrimenkul raporlarında da Körfez 
Bölgesi’nden gayrimenkul alımı için nakit çıkışlarının 
alışılmadık düzeylere ulaştığı ve bir müddet 
daha bu durumun devam etmesinin beklendiği 
vurgulanmaktadır.

(Kaynak: T.C. Kuveyt Ticaret Müşavirliği, AL-
QABAS Gazetesi)

Ülkelerden Ticari Haberler
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Dünya Tıbbi Görüntüleme Cihazları Pazarı

Dünya tıbbi görüntüleme cihaz pazarı 2018 yılında bir 
önceki yıla göre %5 büyüyerek 41,4 milyar Dolarlık 
bir büyüklüğe ulaşmıştır. Sektör beş büyük firmanın 
kontrolü altındadır, bu beş firmanın biri Almanya, biri 
ABD, biri Hollanda ikisi de Japonya kökenli olup, 
pazarın %80,4’ünü kontrol etmektedirler. 

 (Kaynak: Nikkei Gazetesi)

Bosna-Hersek’e Kanatlı Eti İhracatı 

Ülkemiz menşeli tavuk eti ve tavuk eti ürünlerinin 
Bosna-Hersek'e ihracatı 22 Ağustos 2019 tarihi 
itibarıyla yasaklanmış bulunmaktadır. Bilindiği üzere, 
Avrupa Birliği (AB) mevzuatına göre üye ülkelerin 
Türkiye’den beyaz et ithalat etmesi yasaktır. Bosna-
Hersek’in ülkemiz menşeli tavuk eti ve tavuk eti 
ürünlerine ithalat yasağı getirmesi, Bosna-Hersek’in 
AB üyesi ülkelere beyaz et ihraç etmesine izin 
verilmesi sonucunda ortaya çıkmış olup, yeni 

dönemde Bosna-Hersek’e söz konusu ürünleri ihraç 
eden firmalara ilişkin listelerin sıfırlanarak yeniden 
değerlendirilmesi ihtiyacını doğurmuştur. 

Büyükelçiliğimiz ve Ticaret Müşavirliğimiz, Bosna-
Hersek’e kanatlı eti ihracatı yapan firmalarımızın 
bu süreçten asgari düzeyde etkilenmeleri ve tekrar 
ihracatçı listelerine alınmaları amacıyla, iki ülkenin 
yetkili makamları (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı 
ile Bosna-Hersek Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler 
Bakanlığı) arasında bir anlaşmanın sağlanması için 
etkin girişimlerde bulunmaktadır.

(Kaynak: T.C. Saraybosna Ticaret Müşavirliği)

Almanya’da Yatırım Fırsatları

Hamburg Ticaret Ataşeliğimizden alınan 
bilgilendirme yazısında, Almanya’nın Mecklenburg-
Vorpommern Eyaleti’nde yaklaşık 8.000 firmanın, 
mirasçısı olmaması nedeniyle kapanma tehlikesi ile 
karşı karşıya bulunduğu, bu nedenle komşu eyalet 
Schleswig-Holstein’da işsiz kalması muhtemel 
kişi sayısının 55.000 civarında olabileceği ifade 
edilmektedir. Bunun ülkemiz açısından bir fırsat 
oluşturabileceği, söz konusu firmaların Türk 
girişimciler tarafından satın alınarak işletilmesinin 
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ihracatımıza önemli katkı sağlayacağının 
değerlendirildiği bildirilmektedir.

(Kaynak: T.C. Hamburg Ticaret Ataşeliği)

 Finlandiya’da Kamu İhaleleri 

Finlandiya'da tüm kamu idaresi alımlarının 
sorumluluğu Eylül ayının başından itibaren Hansel 
Şirketi altında toplanmıştır. Böylece kamu alımlarında 
uzmanlık tek bir şirkette birleştirilmiştir. Bundan böyle 
Finlandiya’nın tüm merkezi ve yerel yönetim alımları 
Hansel Sistemi altında gerçekleştirilecek olup, 
süreç içerisinde Hansel'in ihale ve tedarik geliştirme 
hizmetlerinin tüm müşteri tabanına sunulacağı 
bildirilmiştir. 

(Kaynak: T.C. Helsinki Ticaret Müşavirliği)

Brexit Sonrası Firmaların Yeni Adresi Hollanda

Hollanda Yabancı Yatırım Ajansı (Netherlands 
Foreign Investment Agency - NFIA) yaptığı açıklama 
ile Brexit belirsizliği sebebiyle ortalama 100 yabancı 
şirket tarafından Hollanda’ya taşınma işlemlerinin 
başlatıldığı belirtilmiştir.
Bu şirketlerin sadece İngiltere değil Kuzey-Amerika, 
Asya ve Avustralya kökenli şirketler olduğu görülmekte 
olup, Bloomberg, AMBest, Cboe, MarketAxess ve 
Discovery şirketlerinin NFIA tarafından Hollanda’ya 
taşınmaları teyit edilmiştir.  

Söz konusu şirketlerin Hollanda’ya taşınmalarının 
ana sebebi, Birleşik Krallığın Avrupa Birliği’nden 
ayrılması sonrası bu şirketlerin AB ortak pazarına 
erişiminin devamını garantilemek olarak ifade 

edilmektedir.  Ülke olarak Hollanda’nın seçilmesinde 
ise lojistik altayapı sağlamlığı, İngilizce konuşulma 
seviyesi, dijital altyapı ve iş güvenliği gibi farklı 
sebepler büyük rol oynamaktadır.

Hollanda’ya artan bu ilginin Hollanda pazarının 
büyümesi ve Hollanda ile ticaret yapmanın daha 
da çekici bir hal alması sonuçlarını doğurması 
beklenmektedir. 
 
Bundan hareketle, Hollanda'ya olan yabancı yatırımcı 
ilgisinin ülkenin genel ekonomik görünümüne katkı 
sağlayacağı ve dolayısıyla ülkemizin Hollanda ile olan 
ticaretini olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir. 

(Kaynak: T.C. Deventer Ticaret Ataşeliği)

Japonya’nın İhracatı Azalmaya Devam Ediyor

Japonya Maliye Bakanlığı 18 Eylül’de Ülke’nin 
Ağustos ayı dış ticaret verilerini açıklamıştır. Buna 
göre, ihracat Ağustos ayında da bir önceki yılın aynı 
ayına göre azalmış ve 9 aydır devam eden düşüş 
serisini devam ettirmiştir. Ticaret savaşlarından 
dolayı ABD ve Çin’e ihracat azalmakla birlikte, AB ve 
Uzak Doğu-Güney Asya’ya da ihracat düşmektedir. 
İhracat Ağustos ayında bir önceki yıla göre %8,2 
azalarak yaklaşık 56,5 milyar Dolar (6,1 trilyon Yen) 
olarak gerçekleşmiştir. 6 aydır sürekli azalan Çin’e 
yönelik ihracat, Ağustos’ta da %12,1 azalmıştır. 
Ürün bazında ise otomotiv ve otomotiv yan sanayi 
ürünlerindeki azalış dikkat çekmektedir. 2018 yılı 
verilerine göre, Japonya’nın ihracatında Çin ve 
ABD’nin payı sırasıyla, %19,5 ve %19, otomotiv ve 
yan sanayi sektörünün toplam ihracattaki payı ise 
%20’dir.  

(Kaynak: Nikkei Gazetesi)

İspanyol Inditex Grubu Moda Paktı’nı İmzaladı

İspanyol Inditex grubu tekstil ve konfeksiyon 
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sektöründe çevresel sürdürülebilirliğin artırılması 
amacıyla hazırlanan Moda Paktı’nı imzalayan 
32 firmadan biri olmuştur. Bu çerçevede, Inditex 
grubu 2025 yılına kadar tüm ürünlerinin organik, 
sürdürülebilir ve geri dönüştürülmüş materyalden 
üretilmiş olması taahhüdünde bulunmuştur.
 
Inditex Grubu’nun önemli tedarikçilerinden 
olan ülkemiz açısından değerlendirildiğinde, 
üreticilerimizin, söz konusu taahhüdü dikkate alarak 
üretim hatlarında gerekli uyarlamaları yapmaları 
gerekecektir. Bu çerçevede, genel olarak hızlı 
moda trendinden uzaklaşıldığı, geri dönüştürülmüş 
materyalden üretilen ürünlerin sayısının her geçen 
gün arttığı ve daha önceki dönemlerden farklı olarak, 
zamansız ürün olarak nitelendirilen daha kaliteli ve 
yüksek fiyatlı (gerçek kaşmir, ipek, deri gibi) ürünlerin 
sayısının arttığı gözlenmektedir. Ülkemizin bu 
çerçevede daha kaliteli ürün ihracatını artırabileceği 
değerlendirilmektedir.

(Kaynak: T.C. Barselona Ticaret Ataşeliği)

Kanada Alüminyum İthalatında Lisans 
Uygulaması Başlattı

Kanada Maliye ve Dışişleri Bakanlıkları, 01.09.2019 
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere belirli 
alüminyum ürünlerinin “İthali Kontrole Tabi Ürünler 
Listesi”ne dahil edileceğini ve bu minvalde mevcut 
çelik ithalatı görüntüleme sistemine ilave olarak 
alüminyum ithalatı görüntüleme sistemi kurulduğunu, 
çelikten sonra alüminyumda da “ithalat lisansı” 
uygulaması başlatılacağını resmi web siteleri 
üzerinden ilan etmişlerdir. Ayrıca, Kanada Dışişleri 
Bakanlığı’nın bundan böyle ithalatçılardan çelik 
ve alüminyum ithalatı hakkında ayrıntılı raporlar 
sunmalarını, ithalat verilerindeki olası hataları tespit 
etmelerini ve tutarsızlıkların kaynağını belirlemelerini 
isteyebileceği ifade edilmektedir. 

(Kaynak: T.C. Ottava Ticaret Müşavirliği)

Katar Somali’de Liman İnşa Edecek

Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı, Somali 
yetkilileriyle yaptıkları yatırım anlaşması çerçevesinde 
Katar Liman İşletmesi Mwani'nin, Somali'deki Hobyo 
Limanı’nın inşaasını gerçekleştireceğini açıklamıştır. 
Bab-ül Mendep Boğazı’na yakınlığı nedeniyle 
stratejik bir konumda bulunan limanın Katar 
devleti tarafından işletilecek olması, ülkenin Afrika 
pazarlarına ulaşımına katkı sağlayacaktır.

(Kaynak: T.C. Doha Ticaret Müşavirliği)

İran’ın Buşehr Limanı ile Katar’ın Hamad Limanı 
Arasında Feribot Seferleri Başladı

İran'ın Buşehr Limanı ile Katar'ın ana limanı olan 
Hamad Limanı arasında haftada bir kez düzenli 
sefer yapacak ve yolcu ve treyler taşıyacak bir 
feribot seferinin başladığı duyurulmuştur. Hamad 
Limanı ile İran arasında düzenli treyler/konteyner 
taşımacılığının başlayacak olması, İran üzerinden 
Katar'a yapılmakta olan ihracatımızı olumlu yönde 
etkileyecektir. Hâlihazırda Ruwais Limanı’na gelen 
ürünlerin daha modern ve daha sistematik çalışan 
Hamad Limanı’na indirilebilecek olması zaman ve 
maliyet avantajı yaratabilecektir.

(Kaynak: T.C. Doha Ticaret Müşavirliği)

Dünyanın En Yaşlı Nüfusu Japonya’da
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Japonya İçişleri Bakanlığı 16 Eylül’de Japonya’nın 
demografik yapısı ile ilgili son gelişmeleri açıklamıştır. 
Güncel nüfus sayımlarına göre, Japonya’da 64 yaş 
üzeri nüfus geçen yıla göre 320 bin artarak 35 milyon 
880 bin olmuştur. Bu artışla 65 yaş üzeri nüfusun oranı 
%28,4’e yükselmiştir. Bakanlığın açıkladığı verilere 
göre, 75 yaş üzeri nüfus ise 530 bin artarak 18 milyon 
480 bine ulaşmış ve bu grubun toplam nüfus içindeki 
oranı %14,7’ye çıkmıştır. Böylece Japonya’da her 
yedi kişiden biri 75 yaş üzeri olmuştur. Japonya 65 
yaş üzeri nüfusta Dünya birincisidir. İkinci sırada ise, 
65 yaş üstü nüfusun toplam nüfusa oranı %23 olan 
İtalya gelmektedir.

(Kaynak: Nikkei Gazetesi)

Irak’ta Ek Vergiye Tabi Ürünler

Irak, yerli ürünleri koruma ve ulusal sanayiyi 
geliştirme gerekçesiyle çeşitli ürünler için ithalat 
yasakları ve/veya ek vergi uygulamalarına sıklıkla 
başvurmaktadır. Tek gümrük uygulamasına 17 Şubat 
2019’da geçilen Irak’ta Merkezi Irak Hükümeti (MIH) 
ile Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi (KIBY) arasında 
eşgüdümün sağlanamaması, ithalat mevzuatının 
çok sık değişmesi, özellikle ithalat yasağına ve/
veya ek gümrük vergisine tabi ürünler listesinde sık 
sık yapılan değişiklikler uygulamada ciddi sıkıntılara 
yol açabilmektedir. Dolayısıyla, ihracatımızda önde 
gelen ülkelerden biri olan Irak’ın dış ticaret ve 
gümrük uygulamalarındaki değişikliklerin takibi ve 
firmalarımızın zamanında bilgilendirilmesi büyük 

önem taşımaktadır. 

Bu çerçevede, T.C. Erbil Başkonsolosluğu Gümrük 
Ataşeliğinin, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi 
(KIBY) Gümrükler Genel Müdürlüğü yetkilileri 
ile sürdürdükleri temaslarda aşağıdaki bilgiler 
edinilmiştir.

- Etkinliğin sağlanması bakımından KIBY Gümrükler 
Genel Müdürlüğü gümrük vergileri, ek vergiler, ithalat 
yasaklamaları gibi konularda Merkezi Irak Hükümeti 
(MIH) gümrük heyetleri ile görüşme halindedir.

- Bakanlar Kurulu Kararı ile konulan ek vergilerin 
pek çoğu belirli bir süre için uygulanmaktadır. 
KIBY Gümrükler Genel Müdürlüğü bazı ürünler 
(kola ve diğer gazlı içecekler, plastik borular, sıvı 
klor, hidroklorik asit, askeri elbise ve ayakkabılar, 
çimentolar için bağlayıcı katkı maddeleri, …) için 
ek vergi uygulama sürelerinin dolmuş olduğunu 
belirlemiş ve İbrahim Halil Gümrüğü’nde bu ürünlere 
yönelik ek vergi uygulamasına son verilmesini 
sağlamıştır.

- Yakın tarihte uygulama süresi dolacak diğer ürünler 
üzerindeki ek vergilerin de kaldırılması gündemdedir.

- Bazı ürünler için ilgili Bakanlar Kurulu kararlarında 
öngörülen ek vergilerin uygulanma dönemi sonunda 
sıfırlanmasını sağlayacak şekilde tedrici olarak her yıl 
uygulanması gereken bir indirim oranı belirtilmesine 
rağmen, uygulamada yıllık indirim uygulamasına 
gidilmediği, dönem sonuna kadar başlangıçta 
belirlenen ek vergi oranının sabit şekilde uygulandığı 
anlaşılmıştır. Bununla birlikte, yapılan görüşmeler 
neticesinde KIBY yetkilileri ile MIH yetkilileri arasında 
görüşmelerin devam ettiği, ek vergi uygulama süresi 
dolan ürünler için yeni kararlar alınıp alınmayacağı, 
uygulamanın hangi yöne evrileceğine dair 
müzakerelerin devam ettiği anlaşılmıştır.

(Kaynak: T.C. Erbil Gümrük Ataşeliği)
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Ülke Dosyası : Çekya
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ÜLKE BULGULARI VE PAZAR FIRSATLARI

Genel

2018 yılında cari fiyatlara göre,  242 milyar Dolar 
olacağı tahmin edilen GSYİH’nın 2019 yılında 

246 ve 2024 yılında 315 milyar Dolar olması 
beklenmektedir. (IMF-Nisan 2019)

Çekya, 2018 yılı itibariyle 194 ülke arasında 
dünyanın 46. büyük ekonomisidir. [ABD 1. (21 

trilyon Dolar), Türkiye 19. (766 milyar Dolar)] (IMF-
Nisan 2019)

2018 yılında 11 milyon kişi ile nüfus bakımından 
dünya ülkeleri arasında 82. sırada yer 

alan Çekya’nın, 2024 yılında da 11 milyonluk 
bir nüfusa sahip olacağı tahmin 
edilmektedir.
[(Çin 1. (1,4 milyar), 
Türkiye 19. (82 milyon)] 
(IMF-Nisan 2019))

Cari fiyatlara göre 
Çekya, 2018 yılında 

22.850 Dolarlık kişi başına düşen 
milli gelir ile dünyada 43. sırada yer 
almaktadır. [Lüksemburg 1. (114.234 
Dolar), Türkiye 73. (9.346 Dolar)] (IMF-
Nisan 2019)

2018 yılında sabit fiyatlara göre %2,9 oranında 
artan GSYİH’nin, 2019 yılında %2,9 oranında 

artarak 246 milyar Dolar olması beklenmektedir. 
(IMF-Nisan 2019)

Ülkenin araştırma ve geliştirme harcamalarının 
GSYİH içindeki payı 2015-2016 yılında %2 olup 

dünyada 20. sıradadır. (İsrail %4 pay ile 1., Türkiye 
%1 pay ile 37.) (Dünya Bankası-2018)

2018 yılı verilerine göre ülkenin GSYİH'sı içinde 

tarım sektörünün payı %2, sanayinin payı %33 ve 
hizmetler sektörünün payı %65’tir. (Dünya 
Bankası-2019)

2018 yılında %2,2 olan tüketici fiyatlarındaki 
yıllık ortalama enflasyon oranının 2019 yılında 

%2,3 olacağı tahmin edilmektedir. (IMF-Nisan 2019)

Ülkedeki işsiz sayısının toplam işgücüne oranı 
2018 yılında %2 olup dünyada işsizliğin yüksek 

olduğu ülkeler arasında 168. sıradadır. (Lesotho 
%28 ile 1.) (Dünya Bankası-2018)

2018 yılında açık vereceği tahmin edilen cari 
ödemeler dengesinin GSYİH'ya oranının, 2019 

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

2018 yılında %26 olacağı tahmin 
edilen ülkedeki toplam 

yatırımların GSYİH'ya 
oranının, 2019 yılında 

%27 ve 2024 yılında 
%27 olması 

b e k l e n m e k t e d i r . 
(IMF-Nisan 2019)

Çekya, 2018 yılında 9 milyar 
D o l a r ile doğrudan yabancı yatırım çeken 

ülkeler arasında 31. sıradadır. (ABD  252 milyar 
Dolar ile 1., Türkiye  13 milyar Dolar ile 23.) 
(UNCTAD) 

2016-2018 döneminde toplam doğrudan 
yabancı yatırım miktarı 48 milyar Dolar olan 

Çekya, 2018 yılında 155 milyar Dolarlık toplam 
yabancı sermaye stoğu ile dünyada 34. sıradadır. 
(ABD  7 trilyon Dolar ile 1., Türkiye 135 milyar Dolar 
ile 41.) (UNCTAD)
 

İnsani gelişmişlik endeksine göre dünyada 189 
ülke arasında Çekya 27. sıradadır. (Norveç 1., 
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Türkiye 64.) (UN-2017)

Ekonomik serbestlik endeksine göre Çekya, 
dünyada 186 ülke arasında 23. sıradadır. (Hong 

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

Küresel rekabetçilik açısından dünyadaki 140 
ülke arasında Çekya 29. sıradadır. (ABD 1., 

Türkiye 61.) (World Economic Forum-2018)

İş yapma kolaylığı açısından Çekya, dünyada 
190 ülke arasında 35. sıradadır. (Yeni Zelanda 

1., Türkiye 43.) (Dünya Bankası-2018)

Dış Ticaret

2018 yılında 202 milyar Dolarlık ihracatla 
dünyada 27. sırada olan ülkenin ihracat yaptığı 

başlıca ülkeler Almanya, Slovakya, Polonya, Fransa 
ve İngiltere’dir. Ülkenin ihracatında Türkiye %1,1 pay 
ile 18. sıradadır. (ITC-Trademap)

Ülkenin 2018 yılında ihraç ettiği başlıca ürünler; 
otomobiller, karayolu taşıtları için aksam ve 

parçalar, otomatik bilgi işlem makineleri ve bunlara 

ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri 
koda dönüştüren ve işleyen makinalar; telefon 
cihazları; ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya 
veya vermeye mahsus diğer cihazlardır. (ITC-
Trademap)

Yüksek teknoloji ihracatı 2017 yılında 21,07 
milyar Dolar olan Çekya dünyada 19. sıradadır. 

(Dünya Bankası-2018)

2018 yılında 184 milyar Dolarlık ithalatla dünya 
ithalatında 28. sırada olan ülkenin ithalat yaptığı 

başlıca ülkeler; Almanya, Polonya, Çin, Slovakya ve 

Hollanda’dır. Ülkenin ithalatında Türkiye %0,7 pay ile 
22. sıradadır. (ITC-Trademap)

2018 yılında ithal ettiği başlıca ürünler; karayolu 
taşıtları için aksam ve parçalar; otomatik bilgi 

işlem makineleri ve bunlara ait birimler; manyetik 
veya optik okuyucular, verileri koda dönüştüren ve 
işleyen makinalar; otomobiller; ilaçlar ve ham 
petroldür.   (ITC-Trademap)
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İkili Ticari ve Ekonomik İlişkiler

2018 yılında ülkeye ihracatımız 1 milyar Dolardır. 
(bir önceki yıla göre %10 artış)

 
2018 yılında ülkenin toplam ihracatımızdaki 
payı %1 olup 39. sıradadır. 

2018 yılında ülkeden ithalatımız 2,7 milyar 
Dolardır. (bir önceki yıla göre %6 azalma)

 
2018 yılında ülkenin toplam ithalatımızdaki payı 
%1 olup 21. sıradadır.

2019 yılının Ocak-Ağustos döneminde ülkeye 
ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre % 7 

oranında azalarak 605 milyon Dolar olmuştur.

2019 yılının Ocak-Ağustos döneminde ülkeden 
ithalatımız geçen yılın aynı dönemine göre %32 

oranında azalarak 1 milyar Dolar olmuştur.

2018 yılında Çekya ile ticarette Türkiye’nin 2 
milyar Dolar dış ticaret açığı verdiği 

gözlenmektedir.

Ülkenin 2018 yılı toplam ithalatı dikkate 
alındığında;

Tarifenin başka yerinde yer almayan gıda 
müstahzarları (GTİP:2106) ithalatının %10'u (38 

milyon $)

Dokunmamış mensucat (emdirilmiş, sıvanmış, 
kaplanmış veya lamine edilmiş olsun olmasın) 

(GTİP:5603) ithalatının %8'i (33 milyon $)

10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus 
motorlu taşıtlar (GTİP:8702) ithalatının %20'si 

(32 milyon $)

Tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve diğer 
iç giyim eşyası (örme) (GTİP:6109) ithalatının 

%7'si (31 milyon $)

Mücevherci eşyası ve aksamı (kıymetli 
metallerden veya kıymetli metallerle kaplama 

metallerden) (GTİP:7113) ithalatının %16'sı (31 
milyon $)

Alüminyumdan çubuklar ve profiller (GTİP:7604) 
ithalatının %6'sı (30 milyon $)

Dokuma ipliklerin, mensucatın yıkanması, 
temizlenmesi, kurutulması, ütülenmesi, 

sarılması, katlanması vb. için makineler (GTİP:8451) 
ithalatının %12'si (19 milyon $)
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Bakırdan demetlenmiş teller, kablolar, örme 
halatlar ve benzerleri (elektrik için izole edilmiş 

olanlar hariç) (GTİP:7413) ithalatının %34'ü (16 
milyon $)

Diğer örme mensucat (GTİP:6006) ithalatının 
%15'i (13 milyon $)

Pamuk ipliği (dikiş ipliği hariç) (ağırlık itibariyle 
pamuk oranı >=%85 ve perakende olarak 

satılacak hale getirilmemiş) (GTİP:5205) ithalatının 
%15'i (12 milyon $) Türkiye’den yapıldığı 
görülmektedir.  

Pazar Değerlendirmesi

GSYİH’nın yaklaşık 1/3’ünü tek başına üreten Çek 
imalat sanayi, toplam işgücünün de yaklaşık %40’ını 
istihdam etmektedir. Üretim itibarıyla, sanayideki 
en büyük iş kolları otomotiv, elektronik, makine ve 
ekipman, cam ve savunma sanayidir. Sanayinde 
içerisinde otomotiv önemli bir yere sahiptir. Avrupalı 
birçok otomotiv firmasının Çekya’da yatırımı 
bulunmaktadır. Çekya, dünyanın en eski otomobil 
firmasına ev sahipliği yapmakta olup Orta Avrupa’nın 
ilk otomobil üreticisidir. Yılda ortalama 1 milyon 
civarında araç üretilmektedir.

GSYİH’nın %2,4’ünü oluşturan tarım sektöründe, 
son yıllarda önemli yapısal değişiklikler yapılmıştır. 
Çek Hükümeti tarım sektörü için özel destek 
programları uygulamakta ve bütçenin %4,6’sını 
bunun için ayırmaktadır. Bütçe dışında da “Tarımsal 
Müdahale Fonu” kaynaklı destekler yapılmaktadır. 
Çekya, dünya en fazla alanda haşhaş ekilen 
ülkelerden biridir. Ülkede haşhaş üretimi 49,4 bin 
tona yükselmiştir. Organik tarım son yıllarda hızla 
gelişmekte olup organik tarım alanları 27.000 ha 
bulmuştur. Tahıl, patates ve elma başlıca üretilen 
ürünlerdir.

Gelişmiş bir sanayi altyapısına sahip olan Çek 
Cumhuriyeti'nde, ortak teknoloji geliştirmenin 
yanı sıra, altyapı projeleri, ulaşım, tekstil, gıda, 
turizm, demir-çelik, mühendislik ürünleri, makine-
ekipmanları, otomotiv ve yan sanayi, enerji-
taahhüt projeleri, denizcilik (sondaj, sismik teknoloji 
kullanımı, gemi parçaları vs.) alanında işbirliği 
imkanları mevcuttur. Çek mamul ve yarı mamulleri 
diğer Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında kalite ve 
fiyat avantajı nedeniyle Türk sanayisine cazip iş 
birliği imkanları sunmaktadır.

Türkiye, altyapı ve çevre gibi çeşitli alanlarda gelişimi 
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sağlamaya yönelik Avrupa Birliği Çerçeve Programları 
fonlarından yararlanabilmektedir. Bu program 
fonlarından yararlanmak için de Türk firmaları, 
Çek firmaları ile ortaklaşa proje sunabilir, böylece 
projelerde Çek teknolojisinden yararlanmanın 
yanı sıra, Çek firmalarının AB tecrübesinden de 
faydalanılabilir.

Çek Cumhuriyeti, müşteri ilişkileri, AR-GE, tasarım, 
bilgi teknolojisi, uzman çözüm ve yazılım-bilişim 
merkezlerini ülkeye çekerek bölgede lider olmayı 
hedeflemektedir. Bu da gerek hizmetler konusunda 
gerek inşaat sektöründe ülkeye yatırımı teşvik 
etmektedir. Ayrıca yüksek kalitede emlak talebindeki 
artış da inşaat sektörünü Türk firmaları için cazip hale 
getirebilir. Ülkede ulaşım altyapı çalışmaları devam 
ettiğinden, Türk firmaları bu alanda da yer alabilirler.
Çekya ekonomisinde ve ithalatındaki gelişmeler, 
ülkemiz ile Çekya arasındaki ticari ilişkiler ve 
ülkemizin ihracatı dikkate alınarak yapılan çalışmalar 
neticesinde;  sanayi ürünleri (elektrikli makineler, 
kablolar, fonksiyonel mobilyalar, ev içi ekipman ve 
dekorasyon ürünleri, elektronik ürünler, demir/çelik 

ve demir çelik ürünler, otomotiv yan sanayi, inşaat 
malzemeleri, kauçuk eşya, hava araçları yan sanayi, 
iş ve maden makineleri, ambalaj malzemeleri, bakır 
mamulleri, alüminyum inşaat malzemeleri, beyaz 
eşya, ayakkabılar, hazır giyim) ve tarım ve gıda 
ürünleri şekerli ve çikolatalı mamuller, bisküviler, 
hayvan yemleri, alkollü ve alkolsüz içecekler, 
sebzeler, meyveler, konserve meyve sebzeler, su 
ürünleri, hayvansal ve bitkisel yağlar, makarnalar, 
sert kabuklu meyveler ve doğal-sağlıklı yaşam 
temalı gıda ürünleri) ülkemiz ihracatı için potansiyel 
arz etmektedir. Çekya’ya ihracatta en yüksek 
potansiyele sahip ürünlerle ilgili detay bilgilere 
Bakanlığımızın web sayfasından (https://ticaret.gov.
tr/yurtdisi-teskilati/avrupa/cek-cumhuriyeti/sektorler/
potansiyel-sektorler) ulaşabilirsiniz.
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Türkiye ile Ürdün Arasında “Ticaret ve 
Ekonomik İşbirliği” Anlaşması İmzalandı

“Türkiye-Ürdün Ticaret ve Ekonomik İşbirliği 
Anlaşması"nın imza töreni, Ticaret Bakanımız 
Sayın Ruhsar Pekcan ve Ürdün Sanayi, Ticaret ve 
Tedarik Bakanı Sayın Tarık Hammuri'nin katılımıyla 
Bakanlığımız toplantı salonunda 1 Ekim günü 
gerçekleştirilmiştir.

Törende konuşan Sayın Pekcan, Türkiye-Ürdün 
ilişkilerinin bölgesel refah ile istikrarın sağlanması 
ve korunması açısından çok önemli olduğunu 
belirtmiştir. İmzalanmak üzere olan çerçeve 
anlaşmasıyla ikili ticaret ilişkilerinin yeniden ivme 
kazanmasının hedeflendiğini aktaran Pekcan, 
bu anlaşmanı aynı zamanda iki ülke arasında 
Karma Ekonomik Komisyon (KEK) kurulmasını da 
öngördüğünü vurgulamıştır.

Anlaşma’nın çok önemli olduğunu kaydeden Ürdünlü 

Bakan Hammuri, "Bu anlaşma çerçevesinde KEK 
kurulacak. Her iki ülke de çok isteklidir, iyi niyet 
vardır. Çerçevesi belirlenmiş, iki ülke yararının 
dengeli biçimde olmasına yardım edecek anlaşmalar 
ortaya çıkacaktır" demiştir.

Yapılacak anlaşmaların yatırım, serbest ticaret, 
hizmet, turizm gibi alanlarda olacağını anlatan 
Hammuri, bu çalışmaların nasıl yapılacağına ilişkin 
takvim belirlenmesinde hem fikir olduklarını ifade 
etmiştir.

İhracatçı Süre Tahminiyle Önünü Görecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,  Bakanlık olarak 
iç ve dış ticaret ile gümrüklerde dijitalleşmeyi 
yaygınlaştırmayı, elektronik platformları etkin 
kullanarak güvenli ve hızlı ticareti artırmayı 
hedeflediklerini söyledi.

Bu kapsamda ticaretin kesintisiz ve hızlı işlemesi 

Bakanlıktan
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için Gümrüklerin Dijitalleştirilmesi, Tek Pencere, 
Konteyner ve Liman Takip Sistemi, Liman Tek 
Pencere Sistemi, Varış Öncesi Gümrükleme projeleri 
gibi birçok yenilikçi ve sonuç odaklı çalışmayı 
hayata geçirdiklerini anımsatan Pekcan, Bakanlık 
hizmetlerinin tamamında elektronik sistemleri esas 
alan uygulamalara ağırlık verdiklerini bildirdi. 

- "İthalat ve ihracatta anlık bilgi sunan GET-APP"

Pekcan, dış ticaret yapanlara kolaylık sağlamak 
amacıyla ithalat ve ihracat işlemlerinin hangi 
aşamada olduğuna dair anlık bilgi sunan GET-
APP'ın devreye alındığına işaret ederek, uygulama 
üzerinden gümrük işlemlerinde kullanılan elektronik 
belgelerin tekil veya toplu halde görüntülenebildiğini, 
bunun da iş yapma yeteneğine önemli katkı 
sunduğunu dile getirdi.

SHIP uygulamasıyla da belirli bir dönemde Türkiye'de 

gerçekleştirilen tüm ithalat veya ihracat işlemlerine 
ait ortalama sürelerin farklı değişkenlere göre 

hesaplandığını aktaran Pekcan, ölçülen bu süreler 
üzerinde istatistiki analiz metotları uygulanarak 
tahmin modelleri geliştirdiklerini anlattı.

Pekcan, SHIP'teki sonuçları da GET-APP'a 
yansıttıklarını, ithalatçı ve ihracatçılara her işlem 
için tahmini veriyi bu program üzerinden sunmaya 
başladıklarını belirtti.

İki uygulamanın sağlayacağı katkılara dikkati çeken 
Pekcan, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki ihracatçı ve ithalatçılar artık ticaret 
işlemlerinin ortalama ne kadar süreceğine ilişkin 
tahmini bilgiye GET-APP üzerinden ulaşabilecek. 
SHIP uygulamasıyla da ihracat ve ithalat süreçlerine 
dair analitik değerlendirmeler yaparak, işlem 
sürelerini kısaltan projeler geliştirmeye devam 
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edeceğiz. Bu iki yeni uygulamamızla dış ticaret 
süreçlerinin izlenebilirliği sağlanacak, maliyet ve iş 
yapış şekilleri daha verimli yönetilebilecek."

- "Aksaklıklara ilişkin çözümler geliştirilecek"
Bakan Pekcan, yeni devreye alınan SHIP uygulaması 
sayesinde ileri düzey istatistikî analizler yaparak 
Bakanlığın ihracat ve ithalat süreçlerinde yer alan 
her aktörün iş performansının ölçülebildiğini söyledi.

Ölçüm sonuçlarının dış ticaret ve lojistik süreçlerde 
iyileştirmeye açık alanların belirlenmesinde önemli 
bir referans noktası olacağını vurgulayan Pekcan, 
"Dış ticaret ve lojistik süreçlerindeki aksaklıklar 
kolaylıkla görülebilecek. Tespit edilen aksaklıklara 
ilişkin çözümler geliştirilecek" diye konuştu. 

Pekcan, Bakanlık olarak bilişim sistemlerindeki 
yenilikleri ve veri analiz yöntemlerini önemli bir 
politika aracı olarak benimsediklerini sözlerine ekledi.

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. 
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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 İletişim Noktası

Ticari bilgi talepleri, 0850 808 04 04 numaralı 
telefondan hafta içi 09:00 - 18:00 saatleri 
arasında hizmet sunan İletişim Noktası aranarak 
iletilebilmektedir. Bu saatlerin dışında sesli mesaj 
bırakılabilmekte ve İletişim Noktası 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.

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.

Bakanlığımızdan Bilgi Talepleriniz için;
İletişim Noktası: 0850 808 04 04

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


