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Yeni COVID-19 Aşısında Bayer ve CureVac 
İşbirliği

07 Ocak 2021 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti 
(Almanya) basın organlarında Almanya'nın 
Leverkusen şehrinde faaliyet gösteren Bayer firması 
ile Tübingen şehrinde faaliyet gösteren biyoteknoloji 
firması CureVac'ın yeni bir COVID-19 aşısı için 
ortaklık oluşturdukları haberleri yer almıştır.

Anılan haberlerde, söz konusu ortaklığın BioNTech ve 
ABD ilaç şirketi Pfizer arasındaki işbirliğini kendisine 
model alacağı, CureVac firmasının aşının pazarlama 
iznine sahip olacağı, Bayer firmasının ise şirketi AB 
ülkelerindeki faaliyetlerinde ve diğer belirli pazarlarda 
destekleyeceği, Avrupa dışındaki pazarlarda ise 
pazarlama yetkisinin muhtemelen Bayer firmasında 
olacağı, bu kapsamda, yetkili makamlarca aşıya 
onay verilmesinin ardından birkaç milyon doz aşı 
üretilmesinin hedeflendiği ifade edilmektedir.

Her iki firmanın da amacının aşıyı mümkün olduğunca 
çabuk ve geniş bir şekilde piyasaya sürmek olduğu, 
böyle bir "ulusal aşı ittifakı" ile 2021 yazına kadar 
Almanya'da aşı olmak isteyen herkes için durumun 
daha iyi bir hale getirilebileceğinin vurgulandığı 
haberlerde, Bayer firmasının uluslararası ilaç ağıyla 
bu ortaklığa katkıda bulunabileceği, tedarik 

zincirlerinin güvenliğini sağlayabileceği ve aşının 
dağıtımına yardımcı olabileceği; üretimin ise Bayer’in 
ABD’deki bir fabrikasında gerçekleştirilmesinin 
gündemde olduğu ifade edilmektedir.

Aralık 2020’de Faz III klinik denemesini başlatmak 
için yeşil ışık yaktığı ifade edilen CureVac’ın, 
çalışmanın ilk sonuçlarını 2021 yılının ilk çeyreğinde 
alması beklenmekte olup; planlanan aşının piyasaya 
sürülmesi için AB Komisyonu'nun onayının da 
gerektiği belirtilmektedir.

(Kaynak: T.C. Düsseldorf Ticaret Ataşeliği)

Korelilerin Büyük Bir Bölümü Aşı Konusunda 
Bekle-Gör Politikası İzleyecek 

Seul Ulusal Üniversitesi tarafından yapılan bir anket, 
Korelilerin yaklaşık üçte ikisinin aşı yaptırmadan 
önce, aşının nasıl sonuç vereceğine dair gelişmeleri 
gözlemlemek için bekleyecekleri sonucunu verdi.

Ülke çapında 1.094 Koreli yetişkinin katıldığı ankette 
katılımcıların %67,7'sinin COVID-19 aşısına yönelik 
olarak bekle-gör politikası izleyecekleri, yalnızca 
%28,8'lik bir oranın mümkün olan en kısa sürede aşı 
yaptırmayı düşündüğü ortaya çıktı.

(Kaynak: T.C. Seul Ticaret Müşavirliği)

COVID - 19 GelişmeleriCOVID - 19 Gelişmeleri
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Tayland’da Salgının İkinci Dalgası

Tayland, COVID-19 pandemisinden ilk etkilenen 
ülkelerden olup, salgının başında tüm ticari uçuşları 
durdurup ülkeyi karantinaya alarak salgını başarılı bir 
şekilde kontrol altına almış ve yurt içinde yerel vaka 
sayısını sıfıra indirmişti. Mart 2020 itibariyle ülkeye 
sadece diplomatlar, Tayland'da ailesi olan yabancılar 
gibi kısıtlı bir kesimin devletin onay verdiği tahliye 
uçakları ile girmesine izin verilmekte ve ülkeye ayak 
basan herkesin istisnasız olarak 15 gün yine devletin 
belirlediği hastane ve otellerde karantina sürecini 
tamamlamış olması gerekmekteydi.

Öte yandan, Aralık 2020 
itibariyle ülkeye kaçak 
yollarla giren Myanmarlı 
göçmenler arasında 
başlayan ikinci dalga 
salgın, Bangkok’a sadece 
50 km uzaklıkta olan 
Samut Sakhon şehrindeki 
deniz ürünleri pazarından 
tüm ülkeye kontrolsüz bir 
şekilde yayılmıştır.

Halihazırda günlük vaka sayısının 745’e ulaşması 
ile Tayland Hükümeti, aralarında Bangkok’un da 
bulunduğu 28 şehri yüksek riskli bölge ilan ederek 
OHAL kapsamında okullar, spor salonları, SPAlar gibi 
birçok işletmeyi kapatmış ve bazı devlet kurumları 
evden çalışma sistemine geçmiştir.

Yapılan resmi açıklamalara göre, tedbirlerin 
yetersiz kalması halinde, daha kapsamlı ulusal bir 
kapanmanın denenmesi de beklenmektedir.

(Kaynak: T.C. Bangkok Ticaret Müşavirliği)

Meksika’da COVID-19’un Yeni Türünün 
Tamaulipas Eyaleti’nde Tespit Edildiği Açıklandı

Halihazırda ülkede COVID-19 salgınında ikinci dalga 
yaşanmakta olup; Tamaulipas Eyaleti Sağlık Bakanı, 
10 Ocak 2021 tarihinde COVID-19’un yeni türünün 
sırayla Amsterdam-Meksika Şehri-Matamoros 
arasında seyahat eden bir yolcuda tespit edildiğini 
açıklamıştır.

23 Mart 2020 tarihinde başlatılan ve dördüncü kez 
uzatılan Karar uyarınca, salgın riski nedeniyle federal 
hükümet çalışanlarının zorunlu olmayan faaliyetlerini 
evden yürütmesi uygulaması 30 Nisan 2021 tarihine 
kadar uzatılmıştır.

Ülkede günlük açıklanan 
yeni vaka sayısı 10.000, 
vefat sayısı ise 500 
civarındadır. Halihazırda Baja 
California, Meksika Şehri, 
Meksika eyaleti, Morelos 
ve Guanajuato eyaletleri 
COVID-19 salgını riskinin 
en yüksek olduğu kırmızı 
renktedir ve bu eyaletlerde 
yalnızca zorunlu faaliyetler 
sürdürülebilmektedir. Baja 
California Sur, Aguascalientes, 

Quintana Roo ve Veracruz eyaletleri orta derecede 
risk düzeyini gösteren sarı renkte; Chiapas ve 
Campeche eyaletleri ise düşük risk düzeyini gösteren 
yeşil renktedir. Diğer eyaletler ise turuncu renktedir 
ve buralarda ekonomik faaliyetler %30 kapasite ile 
devam ettirilmektedir.

Pandeminin etkilerinin ülkede devam etmesi, 
özellikle salgın riskinin yüksek olduğu kırmızı renkteki 
eyaletlerde ticari ve ekonomik faaliyetleri olumsuz 
etkilemektedir.

(Kaynak: T.C. Meksiko Ticaret Müşavirliği)
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AB Dönem Başkanlığı Portekiz’e Geçti

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı 
resmi olarak Portekiz’e geçti. Dönem başkanlığını 
Almanya’dan devralan Portekiz, 6 ay boyunca AB 
Konseyi Dönem Başkanlığı’nı yürütecektir.

Başbakan Antonia Costa, bu vesileyle 1 Ocak 2021 
tarihinde yayımladığı mesajında; dönem başkanlığı 
mottolarının adil, yeşil ve dijital bir dönüşüm 
olduğunu, bunu sağlamak için de önceliklerinin şu üç 
konuya münhasır olacağı ifade etmiştir;

1-İklim değişikliği konusunu ve dijital dönüşümü 
destekleyen bir toparlanmayı desteklemek,

2-İklim değişikliği ve dijital dönüşüm için AB’nin 
Temel Sosyal Haklar Mevzuatı’nı uygulamak,

3-İklim değişikliğine karşı sürdürülen çabalarda öncü 
bir rol üstlenerek insanların hizmetine sunulmuş bir 
dijital dönüşümü teşvik ederek, bir taraftan AB’nin 
özerkliğini korumak, ancak bir taraftan da dünyaya 
açık kalabilmek.

Dönem başkanlığı öncelikleri arasında: AB’nin 
2021-2027 dönemini içeren Çok Yıllık Finansal 
Çerçevesi’nin uygulanması; üye ülkelerin ulusal 
ekonomik toparlanma planlarının onaylanması; 
Mayıs ayında Porto’da yapılacak sosyal haklar 
konulu AB’nin üst düzey konferansı;  ayrıca  AB’de 
pandemiyle iyice belirginleşen sağlık hizmetlerindeki 
eksikliğin giderilebilmesi için Avrupa Sağlık Birliği 
Kurulması yönünde çalışılacağı hususlarına da yer 
verilmiştir.

(Kaynak: T.C. Lizbon Ticaret Ataşeliği)

Ülkelerden Ticari HaberlerÜlkelerden Ticari Haberler



8

Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü

 Ülke Masaları Bülteni - Şubat 2021 - Sayı: 27

Kuzey Ren - Vestfalya Eyaleti Dış Ticaret 
Stratejisi Yayımlandı

Almanya’nın Kuzey Ren - Vestfalya (KRV) Eyaleti 
Ekonomi, İnovasyon, Dijitalleşme ve Enerji Bakanlığı 
tarafından dış ticaret danışma kurulunun yanı sıra 
odalar, dernekler, işletmeler ve akademik temsilcilerin 
katılımı ile hazırlanan ve Eyalet’in gelecekteki ticari 
yapısı ve önceliklerinin ele alındığı Dış Ticaret 
Stratejisi yayımlanmıştır.

Belirlenen dış ticaret stratejisinde özetle; 

-  Eyalet’in dış ticaret konusunda artık konu bazında 
hareket edeceği,

-  Stratejinin temelini; “globalleşme, dijitalleşme, yeni 
ekoloji, karmaşıklık ve pandemiler / doğal afetler” 
olmak üzere beş “megatrend”in oluşturduğu,

-  Güçlü ve inovasyona dayalı bir ihracat ile yeniden 
yükselişe geçilmesinin hedeflendiği,
  
- Bu kapsamda önümüzdeki beş yıl içerisinde 
Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti’nin, Almanya’nın tüm 
eyaletleri içindeki ihracat payını (%14) en az Eyalet’in 

ekonomisinin Almanya ekonomisinden aldığı pay 
oranına (%21) çıkarmanın hedeflendiği,

- Dış ticaret alanında faaliyette bulunan bütün 
tarafların aktivitelerini koordineli ve optimize 
bir şekilde yürütmeyi ve dış ticarette bir sinerji 
yaratmanın amaçlandığı,

-  Eyalet’in ticaret ve yatırım ajansı “NRW.Global”in 
yabancı yatırımcıları Eyalet’e çekmek, Eyalet içinde 

bulunan firmaların ise yurtdışı 
pazarlara açılması ve uluslararası 
şirketlerle network oluşturulması 
konularında daha aktif hizmet 
vermesine çalışılacağı, 
belirtilmektedir.

KRV Eyaleti 711 milyar avro 
gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) ile 
Almanya’nın GSYİH’sinin yaklaşık 
%21'ini oluşturmakta, bu özelliği 
ile tüm federal eyaletlerin önünde 
yer almaktadır. En büyük elli 
Alman şirketinden yirmisi Kuzey 
Ren-Vestfalya Eyaleti’nde faaliyet 
göstermekte olup; Almanya’nın 
en önemli yatırım merkezi olduğu 

değerlendirilen Eyalet sınırları içerisinde aralarında 
büyük küresel şirketlerin de bulunduğu 20.000'den 
fazla yabancı yatırımcı yerleşik bulunmaktadır. 

Kuzey Ren – Vestfalya Eyaleti Dış Ticaret 
Stratejisi’nin tam metnine aşağıdaki bağlantılardan 
ulaşılması mümkün bulunmaktadır:

https://www.wirtschaft.nrw/sites/default/files/asset/
document/21-01_aussenwirtschaft_engl_03.pdf 

https://www.wirtschaft.nrw/sites/default/files/asset/
document/20-20_aussenwirtschaft_06.pdf 

(Kaynak: T.C. Düsseldorf Ticaret Ataşeliği)

https://www.wirtschaft.nrw/sites/default/files/asset/document/21-01_aussenwirtschaft_engl_03.pdf 
https://www.wirtschaft.nrw/sites/default/files/asset/document/21-01_aussenwirtschaft_engl_03.pdf 
https://www.wirtschaft.nrw/sites/default/files/asset/document/20-20_aussenwirtschaft_06.pdf 
https://www.wirtschaft.nrw/sites/default/files/asset/document/20-20_aussenwirtschaft_06.pdf 
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Alman Ekonomisi Küçüldü

Basında yer alan haberlerde, korona krizi nedeniyle 
Alman ekonomisinin 2020 yılında %5 oranında 
küçüldüğü ifade edilmektedir. Federal İstatistik 
Ofisi’nin ilk tahminlerine göre de, ekonomik 
performansın %5,0 oranında düşmesi beklenirken, 
güncel verilere göre bu oranın %5,3 olarak 
gerçekleştiği hususu teyit edilmiştir.

Söz konusu haberde, Almanya’nın derin bir 
ekonomik krize girdiğine ilişkin yürütülen tahminlerin 
doğrulandığı da belirtilmektedir. Ayrıca, Almanya 
2011’den bu yana ilk defa bütün bir yıl için bütçe 
açığı vermiştir.

Öte yandan, ilgili haberde ayrıca en keskin düşüşün 
gayri safi yurt içi hasılanın %5,7 oranında azalması 
ile 2009 yılındaki ekonomik kriz döneminde yaşandığı 
hususuna da yer verilmektedir.

Ekonomistler, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde 
devam eden ve sıkılaşan korona kısıtlamaları 
sebebiyle, ekonomik iyileşmenin ancak yılın ikinci 
ve üçüncü çeyreğinde gerçekleşeceğini tahmin 
etmektedir.

(Kaynak: T.C. Berlin Ticaret Müşavirliği)

COVID-19 Sonrası Almanya’da Öne Çıkan 
Sektörler

Avrupa'nın en eski araştırma ve danışmanlık 
şirketlerinden biri olan Alman Prognos Enstitüsü’nün 
yapmış olduğu araştırmalar doğrultusunda, 
Federal Almanya’da korona kapsamında getirilen 
kısıtlamaların 2021 yılının ilkbahar döneminde kalıcı 
olarak hafifletilmesi durumunda, belirli sektörlerin 

keskin bir yükselişe geçebileceği ön görülmektedir. 
Bu çerçevede, korona krizinden ağır etkilenen 
sektörlerin yeni yılda güçlü bir büyüme ivmesi 
yakalayacağı belirtilmektedir.

Anılan Enstitü’nün yaptığı araştırmaya göre, özellikle 
otel ve restoran endüstrisi, kültürel endüstriler, ulaşım 
ve lojistik ile otomotiv endüstrisinin bu kategoride 
olduğu tahmin edilmektedir. Bu kapsamda, 2021 
yılı içerisinde konaklama sektörünün %28 oranında, 
sanat ve kültür alanlarındaki sektörlerin %13,9 
oranında, otomotiv endüstrisinin %14 oranında, 
ulaşım ve lojistik sektörlerinin %10 oranında, tekstil 
ve hazır giyim sektörünün %7,2 oranında ve makine 
mühendisliği sektörünün %7 oranında büyüyeceği 
tahmin edilmektedir.

Bununla birlikte, inşaat, ilaç ve madeni yağ 
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işleme sektörlerinde “normal” düzeyde büyüme 
gerçekleşebileceği belirtilmiştir. Bu çerçevede, 
ilaç sektöründe %1,8 ve inşaat sektöründe %0,9 
oranında artış olabileceği ifade edilmektedir. 

Prognos Enstitüsü genel olarak, Federal Almanya’da 
2021 yılının ilkbaharından itibaren dinamik bir 
ekonomik iyileşme yaşanacağını ve gayri safi yurt 
içi hasılanın 2021 yılında toplam %3,9 oranında 
büyüyeceğini öngörmektedir. Bunun neticesinde, 
krizin 2020 yılında yarattığı makroekonomik 
kayıpların yaklaşık üçte ikisinin 2021 yılında telafi 
edilebileceği belirtilmektedir. 

(Kaynak: T.C. Berlin Ticaret Müşavirliği)

Avrupa'nın En Büyük Elektrikli Araç Şarj Parkı 
Almanya'da Olacak

Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Ekonomi, İnovasyon 
Dijitalleşme ve Enerji Bakanlığı tarafından 
15/06/2020 tarihinde açıklanan enerji tasarrufu ve 
elektrikli ulaşımı desteklemeye yönelik  “PROGRES.
NRW” kararı kapsamında,  elektrikli araçlar ve şarj 
istasyonlarının desteklenmesine ilişkin olarak bir 
program hayata geçirilmiş olup, anılan program 
Kasım 2020’de güncellenmiştir. Güncel program 
kapsamında desteklenen teşviklerden kimlerin 

yararlanabileceği, ne tür faaliyetlerin destekleneceği 
ve destek oranları gibi bilgilere https://www.
elektromobilitaet.nrw/foerderprogramme/nrw-faq/  
internet adresinden ulaşılması mümkündür.

Bu kapsamda, Eyalet’in elektrikli ulaşıma verdiği 
önemin bir göstergesi olarak Eyaletin ulaşım ağının 
önemli bir kesişim noktası olan, Düsseldorf’un 15 km. 
doğusunda ve Köln’ün 30 km. kuzeyinde yer alan 
Hildener Kreuz’da 112 şarj istasyonunun yer aldığı 
bir şarj parkı kurulması planlanmakta olup, parkın 
“Avrupa’nın en büyüğü” olacağı ifade edilmektedir.

Anılan istasyon ile elektriğin doğrudan kullanımı ya 
da geçici depolanması planlanmakta olup, anılan 
projeyi Eyalet Yönetimi yaklaşık yarım milyon avro 
ile finanse edecektir. “Tesla” ve “Rheinland Solar” 
şirketlerinin yanı sıra, Hollandalı hızlı şarj istasyonu 
sağlayıcısı “Fastnet” şirketi de söz konusu projeye 
ortak iştirak etmektedirler.

Bu ve benzer projeler ile Kuzey Ren-Vestfalya 
Eyaleti’ndeki şarj altyapısını hızlı bir şekilde 
genişletilmesinin ve araçların sadece evlerde değil, 
seyir halinde de şarj edilmesi konusunda da gelişme 
kaydedilmesinin hedeflendiği belirtilmiştir. 

(Kaynak: T.C. Düsseldorf Ticaret Ataşeliği)

https://www.elektromobilitaet.nrw/foerderprogramme/nrw-faq/  
https://www.elektromobilitaet.nrw/foerderprogramme/nrw-faq/  


Ülke Masaları Bülteni - Şubat 2021 - Sayı: 27 11

Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü

Almanya’da Otomotiv Endüstrisinde Çip 
Yetersizliği

Yeni üretilen araçlarda çip kullanımının yoğun 
olması ve tedarik hususunda sorun yaşanıyor olması 
sebebiyle, Alman otomotiv endüstrisinin özellikle 
üretim aşamasında sorun yaşayacağı ve 2021 
yılının ilk aylarında sektörün olumsuz etkileneceği 
öngörülmektedir. 

Konuya yaptığı açıklamada Volkswagen firması, yarı 
iletken ürünlerin tedarikine ilişkin yaşanan sorun 
nedeniyle 2021 yılının ilk çeyreğinde 100.000 adet 
daha az araç üreteceğini belirtmiştir. Aynı zamanda, 
Volkswagen firmasının rakibi Honda da aynı sorunu 
yaşadığını ve yılın ilk döneminde üretimin azaltıldığını 
ifade etmiştir. Bununla birlikte, yarı iletken ürün 
tedarikçisi olan Bosch firmasının da çiplerin 
yetersizliğinden şikâyetçi olduğu bilinmektedir.

Alman otomotiv üreticilerinin çip tedarikinde yetersiz 
kalması durumunda, 2021 yılının Şubat ayı itibariyle 
bazı otomobil üreticilerinin üretimlerini %20 oranında 
azaltabilecekleri tahmin edilmektedir. 

Çip endüstrisine makine sağlayan üreticiler 
açısından bakıldığında ise, birçok firmanın yoğun 
talebe rağmen üretim kapasitesini arttıramadığı 
gözlemlenmektedir. Örneğin, çip endüstrisi 
için makine üretimi gerçekleştiren Hollandalı 
“STMicroeletronics” firmasının almış olduğu yoğun 
siparişleri yetiştiremediği yönünde açıklamalar 
yapılmaktadır.

Bilindiği üzere, Avrupa’da “yeşil” ve “dijital” dönüşüm 
birlikte yürütülmekte ve çoğu sanayi üretiminin 
çehresi de bu minvalde değişmektedir. 

(Kaynak T.C. Berlin Ticaret Müşavirliği)

Almanya Frankfurt am Main Fuar İptalleri

Frankfurt Fuar İdaresi (Messe Frankfurt GmbH) 
tarafından önceden yapılan açıklamalarla, COVID-19 
pandemisindeki gelişmeler nedeniyle:

Prolight&Sound Fuarı’nın, 13-16 Nisan 2021 
tarihlerine,

Ambiente (Tüketim ve mutfak eşyaları) Fuarı’nın, 
Christmasworld-Paperworld Fuarları ile 
“International Consumer Goods Show”adı altında 
birlikte gerçekleştirilmek üzere 17-20 Nisan 2021 
tarihlerine,

Heimtextil Fuarı’nın, Techtextil ve Texprocess 
Fuarları ile birlikte gerçekleştirilmek üzere 4-7 Mayıs 
2021 tarihlerine ertelendikleri duyurulmuştu.

Ancak yapılan yeni açıklamalarla, söz konusu 
fuarlardan Prolight&Sound, Heimtextil, Techtextil 
ve Texprocess Fuarları’nın 2022’ye ertelendiği; 
Ambiente-Christmasworld-Paperworld Fuarları’nı 
birleştiren ve bir defa düzenlenmesi öngörülen 
“International Consumer Goods Show” Fuarı’nın ise 
iptal edildiği basına duyurulmuştur.
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Böylece halihazırda söz konusu fuarların şu tarihlerde 
yapılması planlanmaktadır.

- Hemtextil 2022: 11-14 Ocak 2022

- Christmasworld 2022: 28 Ocak – 1 Şubat 2022

- Paperworld 2022: 29 Ocak – 1 Şubat 2022

- Ambiente 2022: 11-15 Şubat 2022

- Prolight&Sound 2022: 26-29 Nisan 2022

- Techtextil 2022: 2022 Yılı 2. çeyreği

- Texprocess 2022: 2022 Yılı 2. çeyreği

(Kaynak: T.C. Frankfurt Ticaret Ataşeliği)

Leipzig Kitap Fuarı İptal Edildi

Korona tedbirleri kapsamında, 2021 yılının Mayıs 
ayında düzenlenmesi öngörülen Leipzig Kitap Fuarı 
(Leipziger Buchmesse) fuar idaresinin açıklaması 
uyarınca bu yıl iptal edilmiştir.

2021 yılı boyunca söz konusu fuarın yerine dijital 
ortam ve Leipzig şehrinin belirli yerlerinde canlı 
okuma ve yayıncı sunum etkinliklerinin yapılması 
planlanmaktadır.

(Kaynak: T.C. Berlin Ticaret Müşavirliği)

Hollanda’da Yerli Maske Üretimi

COVID-19 salgını başlangıç döneminde Hollanda’da 
gündeme gelen maske eksikliği, endüstri firmaları 
“VDL” ve “DSM” birlikteliğinde Hollanda’da bir 
maske fabrikası inşa etmelerini doğurmuştur. 
Helmond kentinde bulunan fabrika, yıllık 10 milyon 
FFP2 standardı maske üretim kapasitesine sahip 
bulunmaktadır. Şu an için fabrikada dört makina 
bulunmakta olup, talebin artması durumunda 
makina ve üretim kapasitesinin de yükseltilmesi 
hedeflenmektedir. 

Maskeler, Hollanda’nın renklerini sembolize 
edilmesini teminen, dış kısmı beyaz ve iç kısmı 
turuncu olarak üretilecektir. Söz konusu maskelerin 
toz, su ve yağlara dayanıklılık özelliği bulunmakta, 
inşaat ve diğer endüstriyel alanlarda kullanıma da 
uygun olarak nitelendirilmektedir.

(Kaynak: T.C. Deventer Ticaret Ataşeliği)

Hollanda’da Güneş Enerjisi Yabancı 
Yatırımcıların Elinde

AD Gazetesi tarafından yapılan araştırmaya göre, 
Hollanda’da bulunan en büyük 33 güneş enerjisi 
parkının %79’unun sahibi yabancı yatırımcılardır. 
Özellikle Alman, Çin, İngiliz ve İskandinav proje 
firmaları tarafından Hollanda güneş enerjisi 
parkları, yatırım opsiyonu olarak tercih edilmektedir.  



Ülke Masaları Bülteni - Şubat 2021 - Sayı: 27 13

Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü

Edinilen bilgilere göre, yabancı yatırımcıların elinde 
olan güneş enerjisi parkları yaklaşık 1,1 milyar 
avroluk sübvansiyon almakta olup, söz konusu 
sübvansiyonların %83’ü yurt dışına gitmektedir.

Gelecek yıllarda inşa edilmesi planlanan 29 büyük 
güneş enerjisi parkının yaklaşık %52’si yine yabancı 
yatırımcılar tarafından projelendirilmektedir.

Haberde bahsi geçen ve araştırmaya konu olan “yurt 
dışına akan Hollanda sübvansiyonları” ile ilgili olarak, 
gelecek dönemlerde yabancı yatırımların daha sıkı 
kontrol edilebileceği ve verilen devlet desteğinin yurt 
dışına çıkmaması ile ilgili çalışmalar yapılabileceği 
değerlendirilmektedir.

(Kaynak: T.C. Deventer Ticaret Ataşeliği)

Trieste Limanı’nda Teminat Problemi

TOBB UND Lojistik Yatırım A.Ş. 2013 yılından 
beri İtalya Trieste Limanı’nda faaliyete bulunan 
temsilcilik ofisi vasıtasıyla, Türk taşımacılarının 

transit beyanları için teminat hizmeti vermektedir. 
Ancak Trieste Gümrük İdaresi tarafından 2016 
yılında alınan bir kararla, Trieste Limanı içinden Türk 
teminatıyla transit beyanı açılabilmesi uygulamasına 
son verilmiş, Eylül 2020 tarihinde de araç başı 
teminat tutarı yaklaşık sekiz kat artırılmıştır.

Gerek Türk teminatı ile işlem yapılabilmesi gerekse 
teminat tutarının makul bir seviyeye düşürülmesini 
teminen Roma Ticaret Müşavirliğimiz ve Milano 
Ticaret Ataşeliğimiz tarafından ilgili kurumlar 
nezdinde girişimler devam etmektedir.

(Kaynak: T.C. Milano Ticaret Ataşeliği)

Pandemi Kapsamında EIB Desteğinden En Çok 
Yararlanan AB Ülkesi İspanya Oldu

İspanya, salgınla mücadelede 2020 yılında 4,9 milyar 
avroluk 46 projeyle Avrupa Yatırım Bankası'ndan 
(EIB) en çok finansman desteği alan AB üyesi 
olmuştur. Diğer yandan İspanya, İtalya ve Fransa'nın 
ardından, 8,45 milyon (toplam fonun %11'i) ile fon 
sağlayan üçüncü ülke olmuştur.

Bu veriler, 20 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan "2020 
Avrupa Yatırım Bankası Faaliyet Raporu"nda yer 
almaktadır. İspanya'daki projelere verilen finansman, 
İspanya GSYİH'sinin %0,77'sine tekabül etmekte ve 
Ülke’yi büyüklük bakımından en çok finanse edilen 
sekizinci ülke yapmaktadır.
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EİB'nin İspanya'daki salgını hafifletme önlemleri, 
sağlık sektörü desteği ve KOBİ'lere verilen destekler 
olmak üzere iki ana sektöre odaklanmıştır. EIB 
Grubu'nun İspanya'daki toplam faaliyetinin %50'sini 
oluşturan 4,19 milyar avroluk fonlar ile küçük ve 
orta ölçekli işletmelerin likidite ihtiyaçları çözülmeye 
çalışılmıştır. İkinci olarak, 2,03 milyar avro tutarındaki 
çevre sektöründeki yatırımlar; üçüncü olarak ise 
1,35 milyar avro tutarındaki altyapı yatırımları yer 
almaktadır. 

(Kaynak: T.C. Madrid Ticaret Müşavirliği)

Madrid Moda Haftası 8-11 Nisan 2021 
Tarihlerinde Gerçekleşecek

İspanya'nın başlıca fuar organizatörü IFEMA 
tarafından yapılan açıklamada Ocak ayında pandemi 
nedeniyle ertelenen 73. Madrid Moda Haftası'nın 
8-11 Nisan 2021'de düzenleneceği bildirilmiştir. 
Etkinlik çoğunlukla çevrimiçi olarak gerçekleşecek, 
ancak bazı defileler sınırlı sayıda katılımcıya açık 
olacaktır. 

(Kaynak: T.C. Madrid Ticaret Müşavirliği)

Macaristan'da Karayolu Taşımacılığına Özel Yeni 
Bir Elektronik Ön İzin Kayıt Sistemi (BIREG) 

İşletileceği Açıklandı

Macaristan Hükümeti tarafından 1 Ocak 2021 tarihi 

itibariyle uluslararası karayolu taşımacılığı yapan 
firmalara elektronik kayıt yükümlülüğü getirildiği ve 
online izin ön kayıt sistemi BIREG’in uygulamaya 
alındığı bilgisi paylaşılmıştır. Macaristan bu sistem 
ile uluslararası karayolu yük taşımacılığı için gerekli 
olan ikili ve çok taraflı izinlerin yasal kullanımının 
izlenebilirliğini ve kontrolünü sağlamayı amaçlamakta 
olup, Macar karayolu taşımacılığı şirketlerinin 
haksız rekabete karşı korunmasını hedeflediğini 
açıklamıştır. 

31 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 
Karar’a göre, karayolu taşımacılığında BIREG’e 
Macaristan, AB ülkeleri ve 3. ülkeler dâhil, tüm taşıma 
şirketlerinin kayıt olması gerekmektedir. Macaristan’a 
ikili, Macaristan’dan ikili, Macaristan üzeri transit 
ve Macaristan içinde yapılacak kabotaj taşımaları 
şeklinde uluslararası taşıma gerçekleştirecek tüm 
firmalara, BIREG sistemine kayıt olmaları için, 01-
31 Ocak 2021 tarihlerini kapsayan 1 aylık süre 
tanınmıştır. 

(Kaynak: T.C. Budapeşte Ticaret Müşavirliği)

Bükreş, AB'nin Yeni Siber Güvenlik Merkezine 
Ev Sahipliği Yapacak 

Bükreş’in, siber dayanıklılığı arttırmayı ve 
AB genelinde siber güvenlik araştırmalarını 
desteklemeyi amaçlayan Avrupa Siber Güvenlik, 
Sanayi, Teknoloji ve Araştırma Yetkinlik Merkezi’ne 
ev sahipliği yapacağı duyurulmuştur.
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Bükreş ayrıca Avrupa Konseyi Siber Suç Programı 
Ofisi’ne (C-PROC) ev sahipliği yapmaktadır. Bu 
Program, siber suçların getirdiği zorluklara yanıt 
verme konusunda ülkelerin faal sistem kapasitelerini 
güçlendirmelerine yardımcı olmaktadır.

Romanya, bu alandaki başarılı eğitim sisteminden 
dolayı geniş “IT&C” uzmanlar havuzunun 
bulunduğunu ve aynı zamanda kadın IT uzmanlarına 
atıfta bulunarak, kadın IT uzmanları iş gücü açısından, 
AB ortalamasının çok üzerinde, 3. sırada yer aldığını 
vurgulamıştır. Romanya'daki IT mezunlarının 
%24'ünü kadınlar oluşturmaktadır.

(Kaynak: T.C. Bükreş Ticaret Müşavirliği)

Bosna Hersek Federasyonu 3 Yıllık Ekonomik 
Reform Programı Onaylandı

Bosna Hersek Federasyonu 
Hükümeti, 2021-2023 
dönemi Ekonomik 
Reform Programı’nı 
onaylamıştır. Hükümet 
bu Program’la, 2021-
2023 döneminde 
ekonomiyi kurtarmak, 
istikrara kavuşturmak 
ve salgının negatif 
etkilerini azaltacak 
önlemlerin uygulanmaya 
devam edilmesini planlamaktadır. 
Ayrıca, kamu sektöründeki çalışan 
sayısının, harcama ve maaş katkılarının 
sınırlandırılarak tasarruf tedbirleri uygulanması da 
öngörülmektedir. Ekonomideki olumsuz sonuçları 
azaltmak için Hükümet’in kuracağı Ekonomik İstikrar 
Fonu, en savunmasız durumdaki iktisadi yapılara ve 
sermaye yatırımları ile temel ekonomik faaliyetlere 
tahsis edilecektir.

2021 yılının ilk yarısında onaylanması beklenen ve 

Bosna Hersek Federasyonu'ndaki Vergiler ve Harçlar 
Birleştirilmiş Sicili için önerilen yasal çerçevenin, 
Federasyon'da yeni iş kurmaya ve mevcut işlerin 
geliştirilmesine yönelik güveni artırması ve 
uzun vadede yatırım-büyüme parametrelerinin 
iyileştirilmesine olumlu etki yapması beklenmektedir.

Program; enerji, ulaştırma, tarım, sanayi ve 
hizmetler, iş ortamı ve ekonomik entegrasyon 
reformlarının yanı sıra, eğitim, sosyal koruma ve 
içerme ile istihdam ve işgücü piyasasında yapısal 
reformlar tanımlamaktadır.

(Kaynak: T.C. Saraybosna Ticaret Müşavirliği)

Bosna Hersek: 5C Otoyoluna 340 Milyon Avro 
Kredi 

Bosna Hersek ve Avrupa Yatırım 
Bankası arasında, 5C otoyol 
koridorunun Poprikuşe – 

Medakovo bölümünün 
inşası için ayrılacak 340 
milyon avro tutarındaki 

kredi sözleşmesi 
imzalanmıştır.

Macaristan ve Doğu 
Hırvatistan'ı Bosna 
Hersek ve Adriyatik 

Denizi ile bağlayan 5C otoyol 
koridorunun 35 km'lik bölümünün 

inşasını kapsamakta olan bahse 
konu proje, modern altyapının inşası, güvenliğin 

ve otoyolun kapasitesinin artırılması açısından 
hem Ülke hem de bütün Bölge için büyük önem 
taşımaktadır.

Anılan projenin toplam bedeli 391 milyon avro olup, 
bunun 340 milyon avroluk kısmı için Avrupa Yatırım 
Bankası kredisi, 51 milyon avroluk kısmı için ise 
Hükümet’in özvarlıklarının kullanılacağı belirtilmiştir.
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6 yıl ertelemeli ve 25 yıl vadeli kredinin geri 
ödemesinin Bosna Hersek Federasyonu tarafından 
üstlenildiği söz konusu projenin yürütücüsü Bosna 
Hersek Federasyonu Otoyol İdaresi’dir.

Lotlar halinde ihale edilen 5C Koridoru üzerinde 
halen Ülkemiz firmaları da çalışmalarını 
sürdürmektedir. Bosna Hersek'in yeni bölümler için 
finansman sağlaması, önümüzdeki dönemde yeni 
ihaleler açılacağı anlamına gelmekte olup, inşaat ve 
teknik müşavirlik firmalarımızın bu ihalelere de ilgi 
göstermesi beklenmektedir.

(Kaynak: T.C. Saraybosna Ticaret Müşavirliği)

Sırbistan’da E-Ticarette Rekor Artış 

Sırbistan Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon 
Bakanlığı, 2020 yılında COVID-19 nedeniyle yaşanan 
sokağa çıkma yasaklarının etkisiyle Sırbistan'daki 
e-ticarette %300'e varan oranlarda artış kaydedildiğini 
açıklamıştır. Bu artışın, COVID-19 nedeniyle Ülke’de 
alınan önlemlere getirilen esneklikle mağazaların 
yeniden açılması sonrasında dahi %100 oranını 
bulduğu belirtilmiş, online satışa başlayan KOBİ'lerin 
gelirlerinde de %20 ilâ %30 oranında artış yaşandığı 
vurgulanmıştır.

Ülke’de COVID-19 öncesi dönemde, kişilerin tüketici 
olarak korunmadıklarına inanmaları ve bu yüzden 

e-ticarete ilişkin güvensizlik hissetmeleri nedeniyle, 
e-ticarette beklenen sonuçlar alınamamıştı, ancak 
“E-Ticaret Kanunu”nun kabul edilmesiyle, bu 
durum ortadan kalkmıştır. Bununla birlikte, Ülke’de 
e-ticaretin gelişmesinin önündeki bir diğer engel olan 
lojistik imkanların zayıflığı için yoğun çalışmaların 
gerçekleştirildiği, bahse konu Bakanlık tarafından 
belirtilmektedir.

(Kaynak: T.C. Belgrad Ticaret Müşavirliği)

Sırbistan IMF Programını Sonuçlandırdı

Sırbistan Merkez Bankası tarafından yapılan 
açıklamaya ve Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra 
Kurulu tarafından verilen karara göre, Sırbistan'ın 
ekonomik programının, beşinci ve son incelemesi 
başarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu karar, 
Sırbistan’ın olumlu makroekonomik görünümü ve 
uygulanan başarılı ekonomik önlemler göz önünde 
bulundurularak, resmi bir Kurul toplantısı olmadan 
alınmıştır.
 
Söz konusu Politika Koordinasyon Aracı (PCI), 
2018 yılı Temmuz ayında 30 aylık bir süre için 
onaylanmıştı. IMF İcra Kurulu açıklamasında, 
yapısal ve kurumsal reformların uygulanmaya 
devam edilmesinin Sırbistan için bir öncelik olduğunu 
vurgulamıştır. Sermaye piyasasının geliştirilmesi, 
yönetişimin iyileştirilmesi ve hukukun üstünlüğünün 
güçlendirilmesi ise orta vadeli öncelikler arasında 
yer almaktadır.
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IMF Heyet Başkanı Jan Kees Martijn ve IMF Belgrad 
temsilcisi Sebastian Sosa tarafından yapılan 
açıklamada ayrıca, Sırbistan’ın Fon’dan ilave mali 
yardım almadan COVID-19 krizi ile de başarıyla 
mücadele ettiğinin altı çizilmiştir. Sırbistan’ın 
yapısal reformların uygulanmasının sürdürülmesini 
sağlayacak yeni bir program hakkında, IMF ile 
2021’nin başlarında müzakerelerde bulunması da 
beklenmektedir.

Bu kapsamda, Sırbistan’ın IMF ile yeni bir program 
başlatmasına ilişkin anlaşma imzalanmasının 
planladığı ve söz konusu programın uygulanmasına 
2021 yılı ortasında başlanabileceği de duyurulmuştur. 
Söz konusu program ile Sırbistan’da kamu sektörü 
maaşları, kamu iktisadi teşekkülleri, mali kurallar, 
sermaye piyasası, vb. konularda yapısal reformlar 
devam ettirilecektir.

(Kaynak: T.C. Belgrad Ticaret Müşavirliği)

Sırbistan’a Geniş Bant İnternet Ağı Altyapısını 
Geliştirmesi İçin Destek 

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Batı 
Balkanlar Yatırım Programı (WBIF) kapsamında, Sırp 
Hükümeti ile kırsal 
alanlarda fiber 
geniş bant internet 
altyapısı inşasına 
yönelik bir proje 
için 18 milyon avro 
tutarında bir kredi 
anlaşmasının yanı 
sıra, 1,7 milyon 
avro tutarında bir 
hibe anlaşması 
imzalamıştır.
 
Sırbistan Hükümeti adına Sırbistan Ticaret, Turizm 
ve Telekomünikasyon Bakanlığı, Sırbistan Avrupa 
Entegrasyon Bakanlığı ile EBRD adına Batı 

Balkanlar Bölge Direktörlüğü tarafından 28 Ocak 
2021 tarihinde imzalanan sözleşmeye göre, söz 
konusu destek, geniş bant internet ağı altyapısının 
inşasını gerçekleştirmek üzere proje-teknik 
dokümantasyonun hazırlanması için kullanılacaktır. 
Bahsi geçen proje 600 yerleşim yerinde, 90.000 
hane, 600 okul ve birçok kamu kurum ve kuruluşunu 
kapsayacaktır. 

2019 yılı verilerine göre Sırbistan’da kırsal 
bölgelerde yer alan hanelerin %69’u sabit geniş bant 
ağ erişimine sahipken, kentsel alanlarda bu oran 
%85’tir. 

(Kaynak: T.C. Belgrad Ticaret Müşavirliği)

Sırbistan’da İlk Metro Hattı 

Sırbistan Maliye Bakanlığı tarafından yapılan 
açıklamaya göre, Sırbistan’da inşa edilecek ilk metro 
hattı Çinli şirket “Power China” ve Fransız “Alstom” 
ve “Egis Rail” şirketleri tarafından yapılacaktır. Bu 
kapsamda, Sırbistan Maliye Bakanlığı, Belgrad 
Belediyesi ve bahsi geçen şirketler arasında bir 
mutabakat zaptı imzalanmıştır.
 

Proje kapsamında 
Fransız tarafı 
e lektro-mekanik, 
Çin tarafı ise inşaat 
işlerinden sorumlu 
olacaktır. Ana 
yüklenici Çinli şirketi 
Power China olup, 
toplam yatırımın 
%70’i kendisine 
ait olacaktır. Söz 
konusu inşaatın 

değerinin 4,4 milyar avroyu aşacağı tahmin 
edilmekte ve ilk faz için 1,8 milyar avro harcanacağı 
düşünülmektedir. İnşaat çalışmalarının ise 2021 
yılının sonunda başlaması öngörülmektedir.
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Egis şirketi, Makisko Polje ile Mirijevo arasında 
inşa edilecek ilk metro hattına (Pancevo köprüsüne 
kadar olan ilk aşama) ilişkin Fransız Hükümeti’nin 
bağışıyla finanse edilen ön bir çalışma geliştirmiştir. 
Bu kapsamda, ilk hattın 21,3 km. uzunluğunda 
olması ve 23 durağa sahip olması planlanmaktadır. 
Akabinde, ikinci hat Mirjevo ve Zemun arasındaki 
19,2 km’lik bölüm için tasarlanacaktır.

(Kaynak: T.C. Belgrad Ticaret Müşavirliği)

Sırbistan’la ABD Arasında Yatırımları Teşvik 
Anlaşması İmzalandı

Sırbistan Maliye Bakanlığı tarafından yapılan 
açıklamaya göre, Sırbistan Cumhuriyeti ile ABD 
arasında yatırımları teşvik edici bir anlaşma 
imzalanmıştır. Bahsi geçen anlaşma, Amerikan 
Uluslararası Kalkınma Şirketi’nin (DFC) Sırbistan'daki 
faaliyetlerinin başlamasının bir ön koşulu olup, 
04 Eylül 2020 yılında Beyaz Sarayda imzalanan 
Washington Anlaşması’nın halihazırda uygulanmaya 
başladığına dair bir işarettir.

Washington Anlaşması kapsamında, DFC tarafından 
2020 yılı Aralık ayında Belgrad’da bir ofis de açılmıştır. 
Bu kapsamda, 2021 yılı 1. Çeyreği içinde kadar 
Sırbistan’da yer alan mikro, küçük ve orta ölçekli 
işletmelere faydalandırılmak üzere 1 milyar dolarlık 
bir garanti programında anlaşılması beklenmektedir.

(Kaynak: T.C. Belgrad Ticaret Müşavirliği)

Türk Akımı Doğal Gaz Boru Hattı Üzerinden 
Gelen Rus Gazı Sırbistan’da

1 Ocak 2021 tarihinde Sırbistan’ın Gospodjinci 
köyünde Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar 
Vucic başta olmak üzere, çeşitli Bakan ve üst düzey 
yetkililerin katılımıyla gerçekleşen açılış töreni ile 
Türk Akımı doğal gaz boru hattı üzerinden Sırbistan’a 
ilk gaz akışı gerçekleşmiştir.

Türk Akımı üzerinden günde 6 milyon m3 gazın 
Sırbistan'a iletileceği belirtilmiştir. Söz konusu gaz, 
Paracin, Pancevo ve Gospodjinci olmak üzere üç 
noktadan tedarik edilecektir. Boru hattı 403 km. 
uzunluğunda olup, 15,75 milyar m3 kapasiteye 
sahiptir.

Sırbistan Maden ve Enerji Bakanı tarafından yapılan 
açıklamaya göre, Balkan doğalgaz boru hattı şimdilik 
sadece iç pazarda kullanılabilecektir. Bahsi geçen 
boru hattının kompresör istasyonlarının faaliyete 
geçmesiyle birlikte ise, boru hattı tam kapasiteye 
ulaşacak ve Macaristan ve Avusturya'daki alıcılara 
da gaz iletilebilecektir.

(Kaynak: T.C. Belgrad Ticaret Müşavirliği)

Umman Yabancı Sermaye Kanunu: Yatırıma 
Kapalı Alanlar

Umman Sanayi, Ticaret ve Yatırım Teşvik Bakanlığı 
tarafından 13 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan 
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209/2020 sayılı Bakanlık Kararı uyarınca, (https://
mjla.gov.om/eng/legislation/decisions/details.
aspx?Id=1576&type=D) adresinde (Arapçadır) yer 
alan sektörlerin yabancı yatırımcılara kapalı olduğu 
duyurulmuştur.

Umman’a özgü yerel ürünler, geleneksel ve askeri 
kıyafetler, içme suyu nakli ve satışı, otomotiv 
elektrik-elektronik aksam tamiri ve oto yıkama dahil 
diğer alanlar, meyve-sebze toptancılığı, cep telefonu 
ve aksesuarları satışı gibi sektörlerde %100 yabancı 
sermaye ile iş yapma imkanı bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren 
geçerli olmak üzere mahkemelerde sadece 
Ummanlı avukatlar görev yapabilecektir. Ummanlı 
olmayanların, mahkeme dışında arabuluculuk ve 
danışmanlık gibi hizmetler vermesi mümkün olup, 
davayı takip etme imkanları bulunmamaktadır.

(Kaynak: T.C. Muskat Ticaret Müşavirliği)

Pandemi Sürecinde New York'un Şirketlere 
Yönelik Yeni Destekleri

COVID-19 salgınından dolayı kapanan ve sonra 
yeniden açılan NY Eyaleti'nin küçük işletmeleri, kar 
amacı gütmeyen kuruluşları ve küçük ev sahiplerini 
desteklemeyi amaçlayan yeni bir ekonomik kurtarma 
kredisi program hayata geçirilmiştir.

New York Vadeli Kredi Fonu (NYVKF) adı verilen 
program, Eyalet’in 20 veya daha az tam zamanlı 
çalışanı olan küçük işletmelerini (tüm işletmelerin 
%90'ı), kar amacı gütmeyen kuruluşları ve kira 
geliri kaybı yaşayan küçük konut sahiplerini 
hedeflemektedir.

NYVKF, yeniden açılırken krediye erişebilmeleri için, 
küçük işletmelere, kar amacı gütmeyen kuruluşlara 
ve küçük konut sahiplerine işletme sermayesi 
kredileri sağlamaktadır.  Söz konusu kredilerden, 
ABD Küçük İşletme İdaresi Maaş Koruma 
Programı'ndan herhangi bir destek/kredi alamayan 
veya düşük miktarda alan küçük işletmeler ve kar 
amacı gütmeyen kuruluşlar yararlanabilmektedir. 
Söz konusu kredilerin 5 yıllık vadede faizli olarak geri 
ödenmesi beklenmekte olup; envanter, pazarlama, 
yeni sosyal mesafe ilkeleri için yeniden düzenleme 
gibi başlıklar altında yapılmış harcamalara yönelik 
bir kredi türüdür.

Küçük işletmeler için New York Vadeli Kredi Fonu’nun 
dağıtımında bölgesel ayrıma gidilmiş olup, en büyük 
miktar %30’luk payla New York Şehri’ne ayrılmıştır.

New York Vadeli Kredi Fonu (NYVKF), Apple 
Bank, BNB Bank, BlackRock Charitable Fund, 
Citi Foundation, Citizens Bank, Deutsche Bank, 
Evans Bank, Ford Foundation, HSBC Bank, M&T 
Bank, Morgan Stanley, Mizuho Bank, Ralph C. 

Wilson, Jr. Foundation 
ve Wells Fargo 
şirketleri tarafından 
desteklenmektedir.

New York Vadeli Kredi 
Fonu (NYVKF) için ön 
başvurular başlamıştır.

(Kaynak: T.C. New York 
Ticaret Ataşeliği)

https://mjla.gov.om/eng/legislation/decisions/details.aspx?Id=1576&type=D
https://mjla.gov.om/eng/legislation/decisions/details.aspx?Id=1576&type=D
https://mjla.gov.om/eng/legislation/decisions/details.aspx?Id=1576&type=D
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Canadian Produce Marketing Association 
“CPMA Fresh Week” Çevrimiçi Etkinliği

Kanada'nın yaş meyve ve sebze sektörünün büyük 
bölümünü kontrol eden ve toplam yaş meyve 
ithalatının %90’ından fazlasını gerçekleştiren 
850 üyeli CPMA-Canadian Produce Marketing 
Association (Kanada Ürünü Pazarlama Birliği), 12-
16 Nisan 2021 tarihlerinde Kanada'nın sektörde 
en büyük ticari tanıtım etkinliği olan ve çevrimiçi 
gerçekleştirilmesi planlanan “CPMA Fresh Week” 
adlı bir etkinlik düzenleyecektir.  Etkinliğin formatı 
klasik fuar niteliğinde olmayacaktır. Etkinlikte üretici/
ihracatçı/ithalatçı firmaların bir araya getirilmesine 
yönelik çevrimiçi bir organizasyon gerçekleştirilmesi 
planlanmaktadır.

Ottava, Ontario merkezli ve 1925 yılında kurulmuş 
olan CPMA, Kanada'da taze meyve ve sebze ticareti 
ile iştigal eden Kanadalı ve uluslararası firmaların 
%90'ını temsil eden (%60 Kanadalı firmalar, %40 
uluslararası firmalar) ve gönüllülük esası ile çalışan, 
kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Üyelerinin 
pazar hacmini büyütme, ticaretin kolaylaştırılması 
suretiyle sektörü destekleme ve sektöre liderlik 

etme misyonunu üstlenmiş olan CPMA, Kanada yaş 
meyve ve sebze sektöründe ürün yetiştirme, nakliye, 
paketleme, pazarlama, ihracat, ithalat, lojistik, 
komisyon hizmetleri, dağıtım, toptan-perakende 
ticaret, doğrama-dilimleme operatörleri, gıda 
hizmetleri dağıtım, operasyon hizmetleri, gıda işleme 
hizmeti yapan başlıca önemli firmaları bünyesinde 
bulundurmaktadır. 

CPMA, önümüzdeki dönemde sanal satın alma 
etkinliğinin yanı sıra, üreticileri bir araya getirecek 
bir veri tabanı projesini de hayata geçirmeyi 
planlamaktadır. Kanada’nın etnik çeşitliliği ve 
giderek değişen tüketici alışkanlıkları nedeniyle 
sadece büyük ölçekte üretim yapan firmaların satış 
yapabildikleri bir pazar olmadığı, özellikle küçük 

ölçekte ve farklı özellikte veya tadı olan ürünleri 
üretenlerin de Kanada pazarını hedeflemelerinde 
yarar olduğu belirtilmektedir. 

CPMA Fresh Week Çevrimiçi Etkinliği hakkında bilgi 
için: (https://convention.cpma.ca/)

(Kaynak: T.C. Ottava Ticaret Müşavirliği)

https://convention.cpma.ca/
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Çin Pazarı: Şili Kirazı Pandeminin Etkisi Altında

Çin, yıllık yaklaşık 1 milyar USD tutarında kiraz 
ithalatı yapmaktadır ve Şili söz konusu üründe 
en fazla ithalat yaptığı ülke konumundadır. Son 
günlerde, Şili'den ithal edilen kirazlarda koronavirüse 
rastlandığı iddiası üzerine, Şili kirazının perakende 
satışları bir haftada %63 oranında düşüş 
göstermiştir. Bunun üzerine, Çin medyası tarafından 
Şili kirazlarında koronavirüse rastlandığı iddiaları 
reddedilse de, özellikle sosyal medya üzerinden 
ithal Şili kirazlarından uzak durulması yönünde hızla 
yayılan haberler, Çinli tüketicilerin kararları üzerinde 
etkili olmuştur. Bu kapsamda, Şilili kiraz ihracatçıları, 
hem Çinli resmi makamlar ile temas ederek hem de 
Şili ürünlerinin Çin pazarında daha etkin tanıtımını 
yaparak tüketiciler üzerindeki olumsuz algıyı 
hafifletme yönünde çalışmalar yürütmektedir. Şili'nin 
meyve sektöründe en büyük ihracat kalemini yıllık 
yaklaşık 1,6 milyar USD ile kiraz oluşturmaktadır.

Bilindiği üzere, Türk kirazının Çin'e ihracatını 
serbestleştiren protokol taraflarca yaklaşık 2 yıl önce 
imzalanmıştı. Şili'nin pazara miktarca hâkim olması 
ile birlikte Türk kirazı ile Şili kirazının sezonları farklılık 
göstermektedir. Pandemi sürecinde Şili kirazının 
yaşamış olduğu sorundan tecrübe çıkarılarak, Türk 
kirazı sezonu yaklaştığında Çin pazarına yönelik 
daha etkin tanıtım faaliyetleri yürütülmesinin Türk 
kirazına olan ilgi ve güvenin artmasına yardımcı 
olacağı değerlendirilmektedir. (Bağlantı: https://www.
caixinglobal.com/ )

(Kaynak: T.C. Şanhay Ticaret Ataşeliği) 

Güney Kore Ekonomisi 2020 Yılında %1 Küçüldü 

Kore Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, 
Güney Kore ekonomisinin 2020 yılında %1 oranında 
küçüldüğü ifade edilmiştir.

Açıklanan söz konusu oran, 1998 yılında yaşanan 
Asya finansal krizi nedeniyle gerçekleşen %5,1 
oranında küçülmenin ardından, son 20 yılın en kötü 
yıllık büyüme oranı olarak değerlendirilmektedir.

(Kaynak: T.C. Seul Ticaret Müşavirliği)

Kredi Derecelendirme Kuruluşları Güney 
Kore'nin Notunu Yükseltti

Kredi Derecelendirme Kuruluşları Güney Kore’yle 
ilgili büyüme beklentilerini, dördüncü çeyrekte 
yaşanan dış talep kaynaklı toparlanma nedeniyle 
güncellemişlerdir.

IMF, Güney Kore için bu yılki büyüme beklentisini 
%2,9'dan %3,1'e yükseltirken; Asya Kalkınma 
Bankası %3,3; OECD ise %2,9 olarak açıklamıştır.

(Kaynak: T.C. Seul Ticaret Müşavirliği)

https://www.caixinglobal.com/
https://www.caixinglobal.com/
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2020 Yılında Avustralya'ya Ülkemiz İhracatı Arttı

Avustralya İstatistik Bürosu'nun 2020 yılı geçici dış 
ticaret verilerine göre, Avustralya’nın 2020 takvim 
yılı ihracatı 2019 yılına göre %6,8 oranında gerileme 
ile 389,9 milyar Avustralya dolarından (AUD) 363,5 
milyar AUD’ye düşmüştür. Avustralya’nın Ülkemize 
yönelik ihracatı ise %18 oranında azalışla 490 milyon 
AUD’den 402 milyon AUD’ye gerilemiştir.

Diğer taraftan, 2020 yılı geçici verilerine göre, 
Avustralya’nın 2020 takvim yılı ithalatı 2019 yılına 
göre %4,6 oranında gerileme ile 307,5 milyar 
AUD’den 293,4 milyar AUD’ye düşmüştür. Buna 
karşın, Avustralya’nın Ülkemizden gerçekleştirdiği 
ithalat %2,8 oranında bir artış göstererek 1,1 milyon 
AUD’den 1,1 milyon AUD’ye yükselmiştir.

Avustralya'nın dış ticaretinin, özellikle istikrarlı 
ihracat artışına bağlı olarak fazla vermesi, Avustralya 
ekonomisinin COVID-19 salgını sürecini beklenenden 
daha az olumsuz etkilenerek atlatabileceğini 
göstermektedir. Avustralya'nın ithalatı gerilerken, 
Ülkemizin Avustralya'ya yönelik ihracatını arttırması 
dikkat çekicidir.

(Kaynak: T.C. Melburn Ticaret Ataşeliği)

Avustralya'da Perakende Satışlar Yükselişte

Avustralya İstatistik Bürosu'nun mevsimsellikten 
arındırılmış verilerine göre, Avustralya'da perakende 

satışlar Ekim ayındaki %1,4 oranındaki yükselişin 
ardından, Kasım ayında da %7,1 oranında artış 
göstermiştir.

Söz konusu artışta, COVID-19 salgını çerçevesinde 
alınan sert tedbirler nedeniyle ekonomisi 2020 yılının 
büyük bir kısmında kapalı olan Viktorya Eyaleti’nde 
hayatın normale dönmesi sonucu ekonomik 
hayatın canlanması etkili olmuştur. Keza, Viktorya 
Eyaleti’nde perakende satışlar %22,4 oranında 
artarken, Ülke’nin diğer eyaletlerindeki toplam artış 
%2,6 seviyesinde gerçekleşmiştir.
 
Sektörler bazında gerçekleşmelere bakıldığında; ev 
eşyaları satışlarında %12,7, giyim eşyası, ayakkabı 
ve kişisel aksesuar satışlarında %26,7, diğer 
satışlarda ise %7,9 oranında artış görülürken, zincir 
mağazaların satışlarında %21,1 oranında yükselme 
kaydedilmiştir.

Hemen hemen bütün tüketim mallarında ithalatçı 
konumunda olan Avustralya'da perakende sektörü 
satışlarının artması, ekonominin canlandığını ve 
ithalatın artacağını göstermesi açısından olumlu bir 
gelişmedir.

(Kaynak: T.C. Melburn Ticaret Ataşeliği)
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Avustralya'da İşgücü Talebi Artışta

Avustralya İstatistik Bürosu'nun mevsimsellikten 
arındırılmış verilerine göre, Avustralya'daki açık 
iş pozisyonu sayısı 2020 yılı Kasım 
ayında, bir önceki aya göre %23 
oranında artarken, bir önceki 
yıla göre ise %12 
seviyesinde artış 
göstermiştir.
 
Özel sektördeki açık 
pozisyonlar %24, 
kamu sektöründekiler 
ise %17 artış 
göstermiştir. İş gücüne olan talepteki bu artışın 
salgın öncesindeki Şubat ayından bile fazla olması, 
istihdama ve ekonomiye ilişkin olumlu beklentileri 
güçlendirmektedir.

(Kaynak: T.C. Melburn Ticaret Ataşeliği)

Avustralya'da Alt Yapı Projelerinde Görülen 
Gelişmeler

Avustralya İstatistik Bürosu'nun mevsimsellikten 
arındırılmış verilerine göre, tamamlanan alt yapı 
inşaat faaliyetlerinin (kara ve demir yolu, köprü, 
tünel, baraj, havaalanı, liman ve tesis gibi projeler) 
tutarı, 2020 yılının 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe 
göre %1,7 oranında gerileyerek 22,6 milyar AUD 
seviyesine düşmüştür. Söz konusu gerilemede, 
%4,2 oranındaki azalışla 13,4 milyar AUD'ye düşen 
özel sektör alt yapı yatırımları etkili olmuştur. Buna 
karşın, COVİD-19 salgının ülke ekonomisine olan 
olumsuz yöndeki etkisini azaltmak amacıyla kamu 
sektörünün yaptığı yatırımlar bu sektörde de kendini 
gösterdi. Keza, özel sektörün tamamlanan alt yapı 
inşaat faaliyetlerindeki düşüşe karşın, bu dönemde 
kamu sektörünün tamamlanan alt yapı projelerinin 
tutarı %2,1 seviyesinde yükselerek 9,1 milyar AUD'a 
ulaştı.

Avustralya'da COVID-19 salgının kontrol altına 
alınmasının ve ekonominin canlanma sürecine 

girmesinin sonucu olarak 2020 
yılının 3. çeyreğinde başlanan 

alt yapı projelerinin tutarı, 
her şeye rağmen bir önceki 

çeyreğe göre %13,9 
oranında artarak 19 

milyar AUD'ye 
yükselmiştir.

(Kaynak: T.C. 
Melburn Ticaret 

Ataşeliği)

Vietnam'ın Çelik İhracatı 2021 Yılında da Artacak 

Pandeminin etkisiyle pek çok ülkenin çelik ihracatı 
darbe almışken Vietnam, özellikle Avrupa Birliği 
(AB), Çin ve Tayland kaynaklı siparişlerdeki artışın 
da etkisiyle, ihracatını artırmayı sürdürmektedir. 
Örneğin, 2019 yılında AB'nin Vietnam’ım çelik 
ihracatındaki payı %2-3 seviyesindeyken, bu oran 
2020 yılı son çeyreğinde %9'lara yükselmiştir. 
Uzmanlara göre AB'nin Türkiye'den yaptığı yassı 
çelik ithalatının %30'a yakın (3,4 milyon tondan 
2,4 milyon tona) düşmesinden en çok Vietnam 
faydalanmıştır.

Vietnam Çelik Birliği’nin raporuna göre, Vietnam'ın 
2020 yılı ihracatı önceki yıla kıyasla inşaat çeliğinde  
%7, örtülü çelikte ise %14 artış göstermiştir.

Öte yandan, Ülkemizin yanı sıra Malezya, ABD, 
Avustralya ve Filipinler gibi ülkeler de Vietnam 
menşeli çeliğe yönelik anti damping soruşturmaları 
yürütmektedirler.

(Kaynak: T.C. Hanoi Ticaret Müşavirliği)
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Brezilya'ya Gelen DYY 2020 Yılında %50,6 Azaldı

Brezilya Merkez Bankası tarafından yapılan 
açıklamada, 2020 yılında Brezilya'ya gelen doğrudan 
yabancı yatırımların (DYY) 2019 yılındaki 69 milyar 
USD seviyesinden %50,6 oranında azaldığı ve 34,1 
milyar USD olduğu ifade edilmiştir. Bu tutar, 2009 
yılındaki 31,5 milyar USD'den bu yana, Ülke’ye giren 
en düşük doğrudan yabancı yatırım olmuştur. Bahse 
konu düşüş, Merkez Bankası tarafından COVID-19 
pandemisi nedeniyle Ülke ekonomisinin resesyona 
girmesine bağlanmıştır.

Yurt dışında yerleşik firmaların 
Brezilya'daki firmalara yeni 
kaynak aktarımı ya da 
karların yeniden yatırıma 
yönlendirilmesi şeklinde 
ge rçek leş t i r d i k l e r i 
"sermayeye katılım" 
denilen yatırımlarda 37 
milyar USD düşüş olduğu 
açıklanmıştır.

Merkez Bankası tarafından, COVID-19 
pandemisinin yarattığı belirsizliğin 2021 
yılında azalmasının ve gelişmekte olan 
ülkeler için daha avantajlı koşulların ortaya 
çıkmasının beklendiği, böylece Ülke’ye gelen 
doğrudan yabancı yatırımların 60 milyar USD'ye 
yükselmesinin öngörüldüğü ifade edilmiştir. 
2021 yılında ayrıca, GSYİH'nin %3 oranında 
büyümesinin beklendiği de belirtilmiştir.

Öte yandan, cari işlemler açığı 2020 yılında, 2019’a 
göre %75 azalarak 12,5 milyar USD olmuştur. Bu 
tutar, son 13 yıldır görülen en düşük cari işlemler 
açığı olmuştur. Ülke en son 2007 yılında cari işlemler 
fazlası vermişti.

COVID-19 pandemisi nedeniyle ekonomisinin 2020 
yılında yaklaşık %6 oranında küçülmesi beklenen 

Brezilya'nın, 2021 yılında toparlanmaya başlaması, 
ekonomik aktivitenin artması ve ertelenen proje ve 
ihalelerin yeniden başlatılması beklenmektedir.

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

Meksika Ekonomisi İçin 2020 ve 2021 Yılları 
Büyüme Tahminleri

Meksika Ekonomi Bakanlığı; ABD’ye ihracat, 
ABD’deki mali teşviklerin özel tüketimi artırması ve 
tedarik zincirlerinin daha verimli kullanılması ile 2021 

yılında Meksika ekonomisinin %6’nın üzerinde 
büyüyeceğini öngörmektedir. Maliye ve Kamu 
Kredisi Bakanlığı, 2021 yılındaki büyümenin 

COVID-19 aşısına bağlı olacağını ve 
2020 yılındaki %8’lik küçülmenin 

ardından 2021 yılında 
Meksika ekonomisinin 

%4,6 büyüyeceğini 
tahmin etmektedir.

Meksika Merkez Bankası 
ise "kademeli ve uzun süreli" 

bir ekonomik toparlanma 
öngörmekte olup; 2020 

yılında %8,7 ila %9,3 arasında 
gerçekleştiği tahmin edilen 

ekonomik küçülmenin ardından, 
aşılama süreci güven yarattığı ve 

ekonomik faaliyetlerde normalleşme olduğu 
takdirde, 2021 yılında Ülke’nin %0,6 ilâ %5,3 

arasında büyüyeceğini tahmin etmiştir. İç pazarın 
zayıflığı ve ekonomik duruma ilişkin belirsizlik, 

ekonomik aktivitenin büyümesini engelleyecek 
faktörler olarak görülmektedir. 2021 yılında enflasyon 
oranı %3,57, iş kaybı 700.000 ilâ 850.000, faiz oranı 
%4,25, cari açık/GSYİH %1,9 ilâ %2,3 arasında 
öngörülmüştür.

Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler 
Ekonomik Komisyonu (ECLAC), Uluslararası 
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Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası’nın Meksika 
ekonomisinin 2020 yılı küçülme tahmini %9 olup; 
Dünya Bankası 2021 yılı için %1,9 ilâ %3,7 arasında 
büyüme beklemektedir. Meksika’nın dünyada 
pandemiden en fazla etkilenen 5 ülke arasında 
yer aldığı belirten IMF, 2021 yılı için %3,5 büyüme 
öngörmekle birlikte; 2018 yılındaki seviyenin ancak 
2026-27 yıllarında yakalanabileceğini tahmin 
etmektedir. Meksika’nın pandemiden en fazla 
etkilenecek 6 ülkeden biri olduğunu belirten Ekonomik 
İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ise 2020 yılı 
için %9,2 küçülme 
ve 2021 yılı için 
%3,6 büyüme 
ö n g ö r m e k t e d i r . 
ECLAC, Meksika için 
2021 yılında %3,8 ve 
Latin Amerika bölgesi 
için %3,7 büyüme 
ö n g ö r m e k t e d i r . 
ECLAC ayrıca, 
Meksika’nın 2020 
yılında bölge ülkeleri 
içinde en fazla 
küçülen 5 ekonomi 
arasında olduğunu 
ve bölgenin ortalama %7,7 küçüldüğünü tahmin 
etmektedir.

(Kaynak: T.C. Meksiko Ticaret Müşavirliği)

Meksika 2020 Yılının İlk Üç Çeyreğinde %10 
Daha Az DYY Çekti

Meksika Ekonomi Bakanlığı tarafından açıklanan 
ön verilere göre Meksika, Ocak-Eylül dönemi 
toplamında önceki yılın aynı dönemine kıyasla %9,9 
daha az (23,48 milyar dolar) net doğrudan yabancı 
yatırım (DYY) çekmiştir. Anılan dönemde DYY girişi 
31,17 milyar dolar olurken, DYY çıkışı 7,69 milyar 
dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. İlk çeyrekte 
13,95 milyar dolar, ikinci çeyrekte 7,09 milyar dolar 

ve üçüncü çeyrekte 2,48 milyar dolar (yıllık %69,4 
düşüş, 2009 yılından bu yana en yüksek düşüş) DYY 
kaydedilmişti.

2002 ve 2009 yıllarında yaşanan ekonomik 
krizlerde de DYY açısından benzer düşüşlerin 
kaydedildiği; IEnova, Volkswagen, Ford, Amazon, 
FedEx, DHL, Nestlé, Walmart, Shell ve Ternium 
gibi şirketler tarafından açıklanan yeni yatırımların 
önümüzdeki dönemde toparlanmada etkili olacağı 
değerlendirilmektedir.

İlk 3 çeyrekte 
Kuzey Amerika 
k a y n a k l ı 
d o ğ r u d a n 
y a b a n c ı 
yatırımlarda artış 
olup, ABD ve 
Kanada kaynaklı 
DYY toplamı 
yıllık bazda 
%13 artmıştır. 
ABD (%39,2), 
Kanada (%17,8), 
İspanya (%13,7), 

Hollanda (%3,6) ve Birleşik Krallık (%3,3) bu 
dönemde Meksika’da en fazla yatırım yapan 
ülkelerdir. Sektörler itibarıyla; imalat sanayi (%40,1), 
finans ve sigorta hizmetleri (%18,4), ulaştırma 
(%11,8), ticaret (%7,2), madencilik (%5,5) ve enerji 
(%4) ilk üç çeyrekte en fazla DYY çeken sektörlerdir.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı 
(UNCTAD) tarafından yayımlanan “World Investment 
Report” raporuna göre 2020 yılı sonunda Latin 
Amerika genelinde %40-55 oranında DYY düşüşü 
beklenmektedir. Bu açıdan, Meksika’nın UNCTAD 
tahmininin altında DYY düşüşü kaydetmesi, olumlu 
bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.

(Kaynak: T.C. Meksiko Ticaret Müşavirliği)
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Meksika’da 2020 Yılında Otomotiv Üretimi ve 
İhracatı %20 Azaldı

Meksika’da 2020 yılında otomobil satışlarında 
1995 yılından bu yana kaydedilen en yüksek düşüş 
olan %28’lik azalmanın (949.353 adet) ardından; 
otomotiv üretiminin 3.040.178 adet (%20,2 azalma), 
ihracatın ise 2.681.806 adet (%20,9 azalma) olarak 
gerçekleştiği bildirilmiştir. Üretim faaliyetlerinin 
yeniden başladığı Haziran ayından itibaren artış 
gösteren üretim, Aralık ayında %18,4 (254.251 
adet), ihracat %16,1 (275.081 adet) artmıştır. 
Ancak, 2020 yılının 2009 yılından bu yana Meksika 
otomotiv endüstrisi açısından en kötü yıl olduğu 
belirtilmektedir.

Üretimin %68,2’si ABD pazarında yüksek talep 
gören SUV ve pikap türü araçlardan oluşurken, en 
fazla üretim yapan firmalar General Motors (728.768 
adet), Nissan (521.730 adet), FCA (442.107); en fazla 
ihracat gerçekleştiren firmalar ise BMW (%129,6 
büyüme), Mazda (%68 büyüme) ve Mercedes Benz 
(%66 büyüme) olarak sıralanmaktadır.

Ayrıca 2020 yılı genelinde otomobil lastiği satışlarının 
%20 azaldığı tahmin edilmektedir. Ulusal Lastik ve 
Yenileme Tesisleri Birliği (ANDELLAC) verilerine 
göre salgın nedeniyle uygulanan sosyal mesafe 

önlemleri; şehirlerdeki ve karayollarındaki mobilitenin 
azalması; üretim, satış ve ihracatta yaşanan daralma 
neticesinde Continental, Bridgestone, Michelin, 
Pirelli ve Goodyear gibi firmaların satışları olumsuz 
etkilenmiştir. 2020 yılının Ocak-Ekim döneminde 
Meksika'da toplam lastik üretiminin 15,7 milyon 
adet olarak gerçekleştiği, 2021 yılında ise satışların 
yaklaşık %14 büyüyeceği tahmin edilmektedir.

Meksika Otomotiv Endüstrisi Birliği (AMIA), Ulusal 
Otomobil Parçaları Endüstrisi (INA) ve Meksika 
Otomotiv Distribütörleri Birliği (AMDA), ABD ve 
Kanada pazarlarındaki toparlanmaya bağlı olarak 
2021 yılında Meksika’da hafif araç üretiminin 
3.404.999 adet olacağını, ihracatının (3.003.622 
adet) %12 ve yedek parça üretiminin (96,97 milyar 
dolar) %24 oranlarında büyüyeceğini öngörmektedir. 
İç piyasadaki satışlarda ise finansman olanaklarına 
ve enflasyona bağlı olarak %12,6 artış (1.065.000 
adet) beklenmektedir.

Diğer taraftan, Ulusal Otobüs, Kamyon ve Traktör 
Üreticileri Birliği (ANPACT), Aralık ayındaki 
toparlanmaya rağmen, 2020 yılında %32,5 düşüşle 
toplam 136.422 adet ağır vasıta araç üretildiğini, 
ihracatın ise %31,4 azalarak 115.747 adet olarak 
gerçekleştiğini bildirmiştir. ABD (%94,5), Kanada 
(%2,7) ve Kolombiya (%1,5) Meksika’nın ağır vasıta 
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ihracatında başlıca pazarlardır. Yurt içi satışlar 
ise 2020 yılı toplamında %35,6 (27.020 adet) 
azalmıştır. Yıl genelinde tüm markalar olumsuz 
performans gösterirken, birim bazında en büyük 
daralma Freightliner (%-29,3), Kenworth (%-31,3) 
ve International (%-38,5) tarafından kaydedilmiştir. 
Pandemi dönemindeki karantina önlemleri, üretimin 
durması ve şirketlerin satışlarının düşmesi, 
pazarın daralmasında etkili olmuştur. 2021 yılı 
için satış tahmini 30.014 adet (%13,4 artış) olarak 
bildirilmektedir.  

(Kaynak: T.C. Meksiko Ticaret Müşavirliği)

Meksika Ekonomi Bakanlığı’nın “Data México” 
İnternet Sitesi Artık İngilizce Dilinde

Meksika ile ilgili güncel sosyal ve ekonomik verilere 
ulaşmak isteyen firmalarımız ve kurumlarımız, 
Meksika Ekonomi Bakanlığı tarafından oluşturulan ve 
İngilizce versiyonu da eklenen “Data México” internet 
sitesini “https://datamexico.org/en” bağlantısından 
inceleyebilir. 

Anılan internet sitesinde sosyal göstergelerin ve 
güncel COVID-19 verilerinin yanı sıra; eyaletler, 
şehirler, ekonomik sektörler, ürünler, kurumlar, 
ticaret ve yatırımla ilgili güncel istatistikler de 
yayımlanmaktadır ve bu yıl yeni konu başlıklarının 
ve verilerin eklenmesi planlanmaktadır. 
“https://datamexico.org/en”

 (Kaynak: T.C. Meksiko Ticaret Müşavirliği)

Ford Motor Company, Brezilya’daki Üretimini 
Durduracağını ve Ülkedeki Üç Fabrikasını 

Kapatacağını Açıkladı

Ford Motor Company şirketi tarafından 11 Ocak 2021 
Pazartesi günü yapılan açıklamada, şirketin faaliyette 
bulunduğu yaklaşık 100 yıldan sonra, Brezilya’daki 
araç üretimine son vereceği ve Camaçari (Bahia), 
Taubaté (Sao Paulo) ve Horizonte’deki (Ceará) 
fabrikalarını kapatacağı duyurulmuştur. Firma 
tarafından konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, 
otomotiv sektöründe 2014 yılından bu yana 
görülen durgunluk, COVID-19 salgını ile firmanın 
kapasitesinin tam olarak kullanılamaması ve Brezilya 
realinin değer kaybetmesi ile üretim maliyetlerindeki 
telafi edilemeyen artış, kararın arkasındaki nedenler 
olarak sıralanmıştır.

Firma, Brezilya’daki araç satışlarına devam 
edeceğini, ağırlıklı olarak Arjantin ve Uruguay’dan 
ithalat yapılmasının planlandığını, ayrıca Ülke’deki 
bakım ve garanti hizmetlerin devam edeceğini 
açıklamıştır. Bunun yanı sıra Firma’nın, Bahia 
Eyaleti’ndeki ürün geliştirme merkezi ile Sao Paulo 
Eyaleti’ndeki test alanı ile idari merkezinin muhafaza 
edeceği belirtilmiştir.

Ford tarafından, 2019 yılında da Sao Bernardo do 
Campo'daki (Sao Paulo) kamyon ve iş makinesi 
üretimi gerçekleştirmekte olan fabrika kapatılmış, 
Ekim 2020 tarihinde Construtora São José ve FRAM 
Capital firmalarına satılmıştı. İstihdam edilen 2.350 

https://datamexico.org/en
https://datamexico.org/en
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çalışanın yalnızca 1.000’inin korunması mümkün 
olmuştu. Bu defa söz konusu karar ve Ford’un 
Brezilya ve Arjantin’deki yeniden yapılanması 
sonucunda, yaklaşık 5 bin kişinin işsiz kalacağı 
hesaplanmaktadır.

Öte yandan, 2020 yılı Aralık ayında Mercedes-Benz 
firması, Iracemápolis’teki (Sao Paulo) fabrikasının 
faaliyetlerine son verdiğini açıklamıştı. Bununla 
birlikte yalnızca 370 çalışanı olan Mercedes-Benz 
firmasının kararı, istihdamı Ford’a kıyasla çok daha 
az etkilemişti.

2020 yılında Brezilya’da otomotiv üretiminin 
düşmesinin arkasındaki en büyük etken, COVID-19 
nedeniyle Çin’den gerçekleştirilen otomotiv yedek 
parça ithalatının kesintiye uğraması ve yine pandemi 
kaynaklı olarak otomotiv satışlarının azalması 
olmuştur. Tedarik zincirlerindeki kesilme ve Çin’den 
ithalatta görülen zorluk, otomotiv firmalarını 
yedek parça ithalatı için alternatif pazar arayışına 
yöneltmiştir. 

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

Küba - AB Üçüncü Ortak Konseyi Sanal 
Toplantısı 20 Ocak 2021 Tarihinde Gerçekleşti

Küba ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki üçüncü 
Ortak Konsey Toplantısı 20 Ocak 2021 tarihinde 
sanal ortamda, Dışişleri ve Güvenlik Politikası 
Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan 
Yardımcısı Josep Borrell’in ve Küba Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez Parrilla’nın 
katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Küba Dışişleri 
Bakanlığı internet sitesinde yer alan bilgide, Dış 
Ticaret ve Yatırım Bakanlığı'nın (MINCEX) Birinci 
Bakan Yardımcısı Ana Teresita González Fraga; 
Dışişleri Bakan Yardımcısı Anayansi Rodríguez 
Camejo; Küba'nın Avrupa Birliği Büyükelçisi Norma 
Goicochea Estenoz ve Küba Dışişleri Bakanlığı'nın 
diğer yöneticileri ve yetkililerinin katıldığı Toplantıda, 
her iki tarafın da geçen yılki ikili ilişkiler ve işbirliğinin 
ilerlemesine dikkat çektikleri ve daha da güçlenmesi 
için çalışmaya devam etme isteklerini yineledikleri 
belirtilmektedir. 

Bakan Bruno Rodriguez, bu toplantı ile her iki 
tarafın da ikili ilişkilerin düzenleyici çerçevesi olan 
Siyasi Diyalog ve İşbirliği Anlaşması’nı (ADPC) 
güçlendirme yolunda önemli bir ilerleme olduğunu 
ve bölgesel ve küresel alanlarda görüş alışverişinde 
bulunduklarını vurgulamıştır. İki tarafı bir araya 
getiren unsurları güçlendiren bir siyasi diyaloğun 
sürekliliğine olan inancını da ifade eden Rodríguez 
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Parrilla, "farklılıklara saygı duyarak karşılıklı fayda 
sağlayacak diyalog ve işbirliği alanları inşa etmenin 
mümkün olduğunu" belirtmiştir. Küba Dışişleri 
Bakanı, toplantının kapanış konuşmasında, "Küba 
ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin güçlenmeye 
doğru gittiğini" ve Karayip Adası’nın yıllar içinde 
yaratılan ilişkiyi koruma ve pekiştirme taahhüdünü 
vurgulamıştır. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi, ikili 
ilişkilerin iyi durumuna atıfta bulunmuş ve COVID-19 
ile mücadeleye destek de dâhil olmak üzere yürütülen 
işbirliği eylemlerinin önemini vurgulamıştır. 

(Kaynak: T.C. Havana Ticaret Müşavirliği)

Adım Adım Şili İyileşiyor Planı Çerçevesinde 
İhale Planları

İskân ve Şehircilik Bakanı Felipe 
Ward, 14 Ocak 2021 tarihinde "Adım 
Adım Şili İyileşiyor-Paso a Paso Chile 
se Recupera" Planı çerçevesinde 
Ülke çapında 500'den fazla yeni 
projeyi kapsayan ve toplam yatırım 
tutarı yaklaşık 900 milyar doları bulan 
beşinci ihale planını açıklamıştır.

Bakan Ward tarafından yapılan 
açıklamada, 900 milyar dolarlık yatırım 
tutarı olan 501 adet ihalenin istihdam 
odaklı olduğu vurgulanarak, 33 bin iş 
yaratılacağı belirtilmiştir.

Plan kapsamında, İskan ve Şehircilik 
Bakanlığı”na bağlı 290 milyar dolarlık 
yatırım içeren toplam 25 adet 
ihale bulunmakta olup Bayındırlık 

Bakanlığınca yayımlanan ve Ülke’nin tüm bölgelerini 
kapsayan 463 adet ihalenin 851 milyar dolarlık yatırım 
değeri bulunmaktadır. Anılan ihaleler; yollar, köprüler, 
kurumsal binalar, kanal yönetimi çalışmaları, sulama 
sistemleri, kırsal içme suyu sistemleri, havaalanları 
gibi büyük projeleri içermektedir.

Şili’de kamu ihalelerine ilişkin ilanlara, ulusal ihale 
sistemi Chile Compra Platformu üzerinden Mercado 
Publico (https://www.mercadopublico.cl/)  aracılığıyla 
ulaşılabilmektedir.

(Kaynak: T.C. Santiago Ticaret Müşavirliği)

Peru, Çinli Firmaların Latin Amerika’ya 
Yatırımlarında Tercih Ettiği Ülke Oldu

Peru-Çin Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) 
yürürlüğe girmesinin 10. yıldönümü nedeniyle 
Peru-Çin Ticaret Odası tarafından düzenlenen 
online seminerde, Çinli firmaların Latin Amerika’ya 
yaptıkları yatırımlarda Peru’nun öne çıkan ülke 
olduğu kaydedilmiştir.

Seminerde, Çin ile Peru arasındaki STA’nın, Çin'in 
imzaladığı mal ticaretinin serbestleştirilmesini en 
yüksek düzeyde sağlayan anlaşmalar arasında yer 
aldığı ve Çin’in Latin Amerika ülkeleri ile imzaladığı 
ilk STA olduğu belirtilmiştir.

STA’nın yürürlüğe girmesi ile birlikte Çin, Peru'nun 
en büyük ikinci ticaret ortağı olmuş ve ikili ticaret 
hacmi yıllık ortalama % 10 oranında büyümüştür.

(Kaynak: T.C. Lima Ticaret Müşavirliği)

https://www.mercadopublico.cl/
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Tek Kullanımlık Plastik Ürünlerin ve Çözülebilir 
Plastikten Elde Edilen Ürünlerin Piyasaya 
Girişinin Yasaklanmasına Dair Yönetmelik 

Yayımlandı

Avrupa Birliği Komisyonu’nun, Avrupa Birliği içerisinde 
tek kullanımlık plastik ürünlerin kullanılmasının 
azaltılması amaçlayan 2019/904 sayılı 
düzenlenmesine paralel olarak Federal Almanya 
Cumhuriyeti Hükümeti tarafından 24 Haziran 2020 
tarihinde karara bağlanan “Tek Kullanımlık Plastik 
Ürünlerin ve Çözülebilir Plastikten 
Elde Edilen Ürünlerin Piyasaya 
Girişinin Yasaklanmasına Dair 
Yönetmelik (EWKVerbotsV)” 
06 Kasım 2020 tarihinde 
Almanya’daki eyaletlerin 
temsil edildiği Federal 
Konsey tarafından ve 18 
Aralık 2020 tarihinde de 
Parlamento tarafından 
onaylanmıştır. 26 Ocak 
2021 tarihinde ise Federal 
Almanya Cumhuriyeti Resmi 
Gazetesi’nde yayımlanan söz 
konusu düzenleme, 3 Temmuz 2021 
itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Söz konusu yönetmeliğin amacı, yukarıda 
bahse konu Avrupa Birliği düzenlemesinin 5’inci 
maddesinde belirtilen “Kısım B” de yer alan ürünlerin 
piyasaya girişinin engellenerek bu ürünlerin yarattığı 
çevre kirliliğinin önlenmesidir. 

Anılan yönetmeliğin 2’nci maddesinde yer alan 
“Tanımlar” bölümünde tek kullanımlık plastik ürün, 
plastik, çözülebilir plastik, piyasaya sürme ve 

piyasada hazır bulunma kavramlarının tanımları 
yapılmıştır. 

Buna göre:

Tek Kullanımlık Plastik Ürün: Tekrar kullanılmayacak 
şekilde tasarlanan, üretilen, piyasaya sürülen ve 
tamamen veya bir kısmı plastikten mamul ürün,
Plastik: Polimerden mamul hammadde (biyo-polimer 
hariç),
Çözülebilir Plastik (oxo-degradable plastics): Doğada 

çözünmesi amacıyla üretim sürecinde 
kimyasallar kullanılan plastik,

Piyasaya Sürme: Bu yönetmelik 
kapsamındaki ürünün piyasaya 

ilk defa sürülmesi,
Piyasada Hazır Bulunma: 
Ticari faaliyet kapsamında 
kullanılmak veya tüketilmek 
amacıyla para karşılığı veya 
para karşılığı olmaksızın 

ürünün teslimi 
şeklinde tanımlanmaktadır.

Ayrıca, söz konusu yönetmeliğin 
3’üncü maddesinde piyasaya girişi 

yasaklanan ürünler sıralanmaktadır. Bunlar:

Tıbbi kullanımlar hariç plastik kulak çubukları.
Plastik çatal, kaşık, bıçak, tabak.
Plastik karıştırma çubukları.
Polistirenden üretilmiş içecek bardakları (“to go” 
bardaklar) ve içecek kapları ile kapakları.
Tıbbi kullanımlar hariç pipetler.
Balon sapları (tüketiciye sunulmayan endüstriyel 
kullanımlar hariç).
Polistirenden mamul “fast-food” yemek paketleri.

Mevzuat DeğişiklikleriMevzuat Değişiklikleri
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Çözülebilir plastikten (oxo-degradable plastics) 
mamul ürünler.

Yukarıda sıralanan ürünlerin satışı, bu ürünlerin 
yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden önce piyasaya 
sürülmüş olması şartıyla 03 Temmuz 2021 tarihinden 
sonra da mümkün olabilecektir. 

Geçiş süreci belirlenerek, COVID-19 salgını nedeniyle 
stoklarda oluşan fazlalığın eritilmesi ve tüketime hazır 
ürünlerin imha edilmemesinin sağlanarak ekonomik 
zarar oluşmasının engellenmesi amaçlanmıştır.
  
Bununla birlikte, yönetmeliğin uzun vadedeki amacı, 
yukarıda sıralanan ürünlerin üretiminin ve ithalatının 
yasaklanması suretiyle bu ürünlerin Avrupa Birliği 
içerisindeki arzının ortadan kalkması olduğundan, 
söz konusu sektörde faaliyet gösteren ihracatçı 
firmalarımızın, tek kullanımlık plastik ürünler yerine 
metal, tahta, cam, karton vb. alternatif ürünlere 
yönelmeleri gerekmektedir.

(Kaynak: T.C. Hamburg Ticaret Ataşeliği)

Korona İş Güvenliği Yönetmeliği

Almanya Federal Hükümeti’nin aldığı 
karar çerçevesinde, Federal Çalışma 
ve Sosyal İşler Bakanlığı evden çalışmaya 
yönelik yeni düzenlemeler 
yapmış olup, 27 Ocak 2021 
tarihi itibarıyla geçerlilik kazanan 
bir Korona İş Güvenliği 
Yönetmeliği hazırlanmıştır. 
Anılan yönetmeliğin ilk etapta 15 Mart 
2021 tarihine kadar geçerli olması 
hususunda mutabık kalınmıştır.

Bu çerçevede ilgili yönetmelikte, 
işverenin geçerli bir sebebi 
yok ise çalışanlarına evden 
çalışma olanağı sunması gerektiği 

hususu yer almaktadır. İşverenin çalışanlarına 
evden çalışma seçeneğini sunmasını yanı sıra, 
çalışanın da evden çalışmaya yönelik rızasının 
olması gerekmektedir. Bu durumda, çalışanların 
evlerindeki mevcut koşulların uygun olup olmadığı 
karar aşamasında önem arz etmektedir. Bununla 
birlikte, işletme içerisindeki koşullar sebebiyle 
evden çalışma imkânı sunulamaması durumunda, 
firma içerisinde dar alanlarda çalışanların tıbbi/
cerrahi maske kullanmalarına özen göstermeleri, 
sabit çalışma grupları oluşturmaları ve mümkün ise 
dönüşümlü çalışmaları ön görülmektedir.

Öte yandan, eyaletlerin işçi koruma kurumları iş 
güvenliğinin kontrolünden sorumlu olmakla birlikte, 
yönetmeliğe ilişkin bir ihlal tespit etmeleri durumunda 
ilgili işletmelere ceza vermek ile yükümlüdürler. Ceza 
tutarı ihlalin türüne ve boyutuna göre belirlenmekte 
olup, her bir münferit olayın koşullarına bağlı 
olmaktadır. Bu çerçevede, İş Güvenliği Yasası azami 
30.000 avroya kadar para cezası ön görmektedir.

(Kaynak: T.C. Berlin Ticaret Müşavirliği)
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Almanya’da Şeffaflık Sicil Kayıt Uygulamalarında 
Yeni Düzenlemeler 

Alman Maliye Bakanı Olaf Scholz’un 11 Ocak 2020 
tarihli açıklaması doğrultusunda, kara para aklama 
ile mücadele politikası kapsamında, Almanya’daki 
şirket sahiplerinin Avrupa çapında geçerli olacak ağ 
üzerinden bildirimi zorunlu hale getirilecektir.

Anılan uygulama kara para aklama kanunu 
çerçevesinde, sicil kayıtları üzerinden şirket sahipleri 
ve ortaklarının tespit edilmesini ve böylece firmaların 
olası yasa dışı işlerine karşı mücadele edilmesini 
amaçlamaktadır. Bahse konu uygulama sayesinde, 
firmaların mülkiyetlerini gizlemelerinin zorlaştırılması 
hedeflenmektedir.

Almanya’da bugüne kadar bazı şirketler ticari, 
kooperatif veya dernek siciline kayıtlarını 
gerçekleştirirken, bazı şirketler de Ülke’nin şeffaflık 
sicil kaydını kullanmak ile yükümlüydü. Alınan 
güncel kararla birlikte ise, bugüne kadar geçerli 
olan şeffaflık sicil kayıt uygulaması kapsamlı bir 
hale dönüştürülecek ve bütün Alman firmalarının 
Avrupa Birliği çapında geçerli olacak bu uygulamayı 
kullanması zorunlu hale getirilecektir.

Bahse konu uygulamadan yaklaşık iki milyon Alman 
firmasının etkileneceği tahmin edilmektedir. Özellikle 
karmaşık ortaklık yapısına sahip firmaların birkaç sicile 
birden kayıt yaptırmasının Alman firmaları için büyük 
yük oluşturacağı değerlendirilmektedir.AB Kara Para 
Aklamayla Mücadele Yönetmeliği uyarınca, AB üyesi 
devletlerin şeffaflık kayıtlarına ilişkin bağlantılarının 
10 Mart 2021’e kadar tamamlanması gerekmektedir. 
Federal Almanya’da ise, ilgili uluslararası şeffaflık 
sicil kaydının belirtilen tarihe kadar yetişmeyeceği 
öngörülmüş olup, tüm kayıtların 2021 yılı içerisinde 
tamamlanması planlanmaktadır.

(Kaynak: T.C. Berlin Ticaret Müşavirliği)

AB’de E-Ticaret Satışlarına İlişkin Yeni 
Uygulamalar

 
AB sınırları içerisinde gerçekleşen e-ticaret 
satışlarında KDV uygulamalarının harmonize 
edilmesi ve e-ticaret yapan firmaların AB içerisinde 
tek bir uygulama ile vergi ödemelerini mümkün kılan 
yeni mevzuat, AB Komisyonu kararı ile 1 Temmuz 
2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

KDV ödemelerinde belirli miktarın aşılması 
durumunda teslimat yapılan ülkeye KDV ödenmelidir. 
Söz konusu limit halihazırda bulunmaktadır, fakat her 
AB ülkesi için ayrı limit miktarları uygulanmaktadır. 
1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren bu kural 
değişecek olup, tüm AB içerisinde 10.000 avro limiti 
uygulanacaktır ve 10.000 avroyu aşan miktarlarda 
KDV teslimat ülkesine ödenecektir.

KDV başvuru ve ödemesi ile ilgili prosedürün de 
kolaylaştırılması için OSS (One Stop Shop) vergi 
uygulaması yürürlüğe girecektir. OSS aracılığı ile 
firmalar bulundukları ülkelerin vergi dairesine OSS 
başvurusunda bulunarak e-ticaret yaptıkları ülkeleri 
bildirmeleri ve buna göre yerel vergi dairesine KDV 
ödemeleri gerekmektedir. Yerel vergi dairesi ise 
KDV’yi ilgili ülkelere ödeyecektir.
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Örnek: 2022 yılında Hollanda’lı bir firma tarafından 
e-ticaret yapılmıştır. İtalyan tüketicilere 4.000 
avro değerinde ve Belçikalı tüketicilere 8.000 avro 
değerinde ürün veya hizmet satılmıştır. Toplam miktar 
12.000 avroya tekabül etmektedir ve limit miktarı olan 
10.000 avroyu aşmaktadır. Limit miktarının aşılmaya 
başladığı andan itibaren, ilgili ülkelerin KDV oranları 
geçerli olmaktadır ve ilgili ülkelere (OSS aracılığı ile) 
ödenmelidir.

E-ticaret platformlarına ilişkin olarak ise; e-ticaret 
platformları aracılığı ile tüketicilere ürün satan 
firmalar, ürünlerin KDV’sinden kendileri sorumlu 
bulunmaktadır. Yeni uygulamaya göre, platformların 
aktif rol oynaması durumunda KDV tahsilatından 
platformlar sorumlu olacaktır. 

Dijital ortamda yalnızca arz ve talebi bir araya getiren 
platformlar aktif sayılmamaktadır ve aktif platform 
tanımı, sipariş ve ödeme prosedürünü destekleyen 
ve olanak sağlayan platformları kapsamaktadır.

(Kaynak: T.C. Deventer Ticaret Ataşeliği)

Hollanda’da Kişisel Koruyucu Ürünlerin Gümrük 
Ürün Kodları Değişti

Hollanda Gümrük İdaresi tarafından kişisel koruyucu 
ürünlerin gümrük kodlarında bazı değişiklikler 
yapılmıştır. Buna göre, yeni gümrük tarife pozisyonları 
aşağıda özetlenmektedir:

Koruyucu Maske (Tekstil): 6307.90.93 ve 6307.90.95
Koruyucu Maske (Selüloz/Kağıt): 4818.90.10 
Yüz Koruyucuları (Plastik): 3926.90.60 
Gaz Maskeleri: 9020.00.10
Koruyucu Gözlükler: 9004.90.10

(Kaynak: T.C. Deventer Ticaret Ataşeliği)

Bosna Hersek’te Yeni Muhasebe ve Denetim 
Yasası

Bosna Hersek Federasyonu’nun iktisat politikalarının 
hedeflerinden biri olan muhasebe ve denetim 
alanının iyileştirilmesine yönelik yeni bir muhasebe 
ve denetim yasası onaylanmıştır.

Yeni yasanın amacı; yerli ve yabancı yatırım 
çekebilmek için ön koşullardan biri olan denetim 
sisteminin iyileştirilmesi, finansal raporlama ve 
denetim kalitesinin artırılması ve uluslararası 
uygulamalar ile uyumlu hale getirilmesidir.

(Kaynak: T.C. Saraybosna Ticaret Müşavirliği)

Sırbistan “Dijital Varlıklar Yasası” Yürürlüğe 
Girdi

Sırbistan Maliye Bakanı Sinisa Mali tarafından 
yapılan açıklamaya göre, dijital dünyadaki yeniliklere 
ve değişikliklere uyum sağlamak amacıyla hazırlanan 
ve Sırbistan Parlamentosu’nda kabul edilen “Dijital 
Varlıklar Yasası” Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir.
 
Söz konusu Yasa ile, Sırbistan'da kripto para 
birimleri ilk kez varlık olarak kabul edilmiştir. Bahse 
konu yasa ile Sırbistan Hükümeti, gerçek ve tüzel 
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kişilerce kripto paranın bir değişim aracı olarak 
kullanılmasına, elektronik olarak satın alınmasına, 
satılmasına, devredilmesine ve konuyla ilgili hizmet 
sunulmasına yasal olarak izin vermiştir. Ayrıca 
yasaya göre, kripto para birimini kullanan kişiler, 
kripto paraları bilançolarında net yasal hükümlerle 
bir varlık türü olarak sınıflandırabilecektir.
 
Öte yandan, bahsi geçen Kanun’a uygunluğu 
denetlemek üzere Sırbistan Menkul Kıymetler 
Komisyonu ve Merkez Bankası görevlendirilmiştir. 
Denetimlerin akabinde dijital varlık hizmet 
sağlayıcıları, Kanun’a uygun izin sürecini tamamlayıp 
hizmete başlayabileceklerdir.

(Kaynak: T.C. Belgrad Ticaret Müşavirliği) 

Türkiye-Azerbaycan Tercihli Ticaret 
Anlaşmasının Onay Süreci Tamamlandı

Türkiye ve Azerbaycan arasında Tercihli Ticaret 
Anlaşması hususunda yürütülen müzakereler 
sonucunda, 25 Şubat 2020 tarihinde "Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması" 
imzalanmıştır. Söz konusu Anlaşma, Azerbaycan 
Cumhuriyeti Parlamentosunca (Milli Meclis) 

31.05.2020 tarihinde onaylanmıştır. Yine, Türkiye-
Azerbaycan Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması'na 
dair kanun teklifi 22/12/2020 tarihinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul 
edilmiştir. Müteakiben Anlaşma, 18/01/2021 tarihli 
Cumhurbaşkanı Kararı’yla onaylanarak 19/01/2021 
tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu Anlaşma, âkit tarafların her birinin bu Anlaşma’nın 
yürürlüğe girmesi için milli mevzuatında gerekli 
görülen tüm işlemleri tamamladığını teyit eden 
son yazılı bildirimin diplomatik kanallar vasıtasıyla 
ulaştığı tarihten sonraki ikinci ayın birinci günü 
yürürlüğe girecektir.

Anlaşma, her iki ülke arasında 15'er ürün grubu 
için kotalar çerçevesinde gümrük vergilerinin 
sıfırlanmasına yönelik hükümler içermektedir.

(Kaynak: T.C. Bakü Ticaret Müşavirliği)

Azerbaycan: Bisiklet Üretimi için Kullanılan 
Parçaların İthalatında Gümrük Vergisi Muafiyeti

Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 
11/01/2021 tarih ve 5 No’lu Kararı ile “Azerbaycan 
Cumhuriyeti Dış Ekonomik Faaliyet Eşya 

Nomenklatürü, İthal 
Gümrük Vergi Oranları 
ve İhraç Gümrük Vergi 
Oranları”nda değişiklik 
yapılmış olup, bisiklet 
üretimi için Ülke’ye ithal 
edilen parçalar 10/01/2021 
tarihi itibariyle 2 yıl daha  
gümrük vergisinden muaf 
tutulmuştur. Söz konusu 
muafiyet kararı 2020 yılında 
da uygulanmaktaydı.

(Kaynak: T.C. Bakü Ticaret 
Müşavirliği)
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Azerbaycan'da Bazı Canlı Hayvanlarda Gümrük 
Vergi Muafiyeti 

Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 
21/01/2021 tarih ve 11 No’lu Kararı ile “Azerbaycan 
Cumhuriyeti Dış Ekonomik Faaliyet Eşya 
Nomenklatürü, İthal Gümrük Vergi Oranları ve İhraç 
Gümrük Vergi Oranları”nda değişiklik yapılmış 
olup, 0102.21.30.00 (inekler), 0102.21.90.00 
(diğerleri), 0105.11.11.00 (dişi civciv- damızl ık) 
ve 0105.11.19.00 (civcivler-damızlık 
olmayan) alt pozisyonundaki 
ürünlerin Azerbaycan’a 
ithalatı 31/12/2023 
tarihine kadar 
gümrük vergisinden muaf 
tutulmuştur.

Söz konusu Karar yayımlandığı 
günden (22/01/2021) 30 
gün sonra yürürlüğe 
girecektir.

(Kaynak: T.C. Bakü 
Ticaret Müşavirliği)

Plastik Poşet ve Tek Kullanımlık Ürünlerin 
Azerbaycan'a İthalatı Yasaklandı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 
31 Aralık 2020 tarihinde "Çevre Koruması Hakkında 
Azerbaycan Cumhuriyeti Kanunu”nda değişiklik 
yapılmıştır.

Söz konusu değişikliğe göre, 01 Ocak 2021 
tarihi itibariyle, kalınlığı 15 mikrona kadar olan 
plastik poşetlerin Azerbaycan'a ithalatı, üretimi, 
aynı zamanda tüketiciye satılması veya verilmesi 
yasaklanmıştır.

Diğer taraftan, tek kullanımlık plastik karıştırma 
çubukları, çatal, kaşık, bıçak, tabak ve bardakların 

Azerbaycan'a ithalatı, üretimi, aynı zamanda 
tüketiciye satılması veya verilmesinin yasaklanması 
ise 01 Temmuz 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe 
girecektir.

(Kaynak: T.C. Bakü Ticaret Müşavirliği)

COVID-19 Aşılarının Azerbaycan'a İthalatında 
KDV Muafiyeti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 
tarafından 31 Aralık 2020 tarihinde 

"Azerbaycan Cumhuriyeti Vergi 
Kanunu”nda değişiklik yapılmıştır. Söz 

konusu değişikliğe göre, “ilgili kurum 
tarafından verilen onay belgesi 

esas alınarak, koronavirüs 
(COVID-19) aşıları ve bu 
aşılar için şırıngalar”ın 

Azerbaycan'a ithalatı, 01 Ocak 
2021 tarihi itibariyle 2 yıl süresince 
KDV'den muaf tutulmuştur.

Ayrıca ilgili kurum tarafından verilen 
onay belgesi esas alınarak, büyük 

petrol rafinerilerinin (yıllık ham petrol 
arıtma kapasitesi 3 milyon tondan az 
olmayan) yeniden yapılandırma projeleri 

çerçevesindeki ekipman ve malzemeler de KDV’den 
muaf tutulmuştur.

(Kaynak: T.C. Bakü Ticaret Müşavirliği)

Güney Kore DTÖ'nün Japon Çeliğine Karşı 
Uygulanan Anti-damping Vergisi Kararını 

Temyize Götürdü 

Güney Kore, DTÖ'nün Japon çeliğine karşı 
uygulanan anti- damping vergilerinin anti-damping 
kurallarını kısmen ihlal ettiğine ilişkin verdiği kararı 
temyize götürmüştür. Ülke, Temmuz 2004'ten bu 
yana Japonya, Hindistan ve İspanya'dan ithal edilen 
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çelik çubuklara (steel bars) anti-damping vergileri 
uygulamaktadır.

(Kaynak: T.C. Seul Ticaret Müşavirliği)

Arjantin'de Dampinge Karşı Soruşturma 
Önlemsiz Kapatıldı

Arjantin'de 29/7/2019 tarihli ve 90/2019 sayılı 
Tebliğ çerçevesinde, 8425.31.10 pozisyonunda 
sınıflandırılmış Ülkemiz menşeli “makara ve fren 
sistemi ile tertibatlanmış, 37,5 KW (50 HP) gücün 
altında kalan asansör motorları”na yönelik olarak 
başlatılan dampinge karşı soruşturma, 
19/1/2021 tarihli Resmi Gazete 
yayımlanan ve “RESOL-2021-15-
APN-SIECYGCE#MDP” sayılı 
kapanış tebliği çerçevesinde 
önlemsiz olarak kapatılmıştır. Bu 
anlamda, Ülkemizde üretilen ve 
rekabetçi olmalarından dolayı yakın 
zamanda Arjantin pazarında hatırı 
sayılır bir pazar payı edinen asansörler 
motorlarının Ülke’ye ihracatında dampinge 
karşı önlemlerden kaynaklı herhangi bir 
engel riski kalmamıştır. Söz konusu kararla 
birlikte, Arjantin pazarının asansör motoru 
üreticisi firmalarımız açısından önemli hedef 
pazarlardan biri konumuna gelebileceği 
değerlendirilmektedir.

Ülkemiz menşeli ürünlere yönelik 
soruşturmanın önlemsiz kapatılması 
neticesinde anılan üründe Arjantin'e olan 
ihracatımızın artış göstereceği düşünülmektedir.

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

Brezilya, Kargo Taşımacılığında Kullanılan Araç 
Lastiklerinin İthalat Vergisini Sıfırladı

Brezilya Ekonomi Bakanlığı, 20 Ocak 2021 tarihli 

kararı ile karayolu kargo taşımacılığının maliyetlerini 
düşürme amacıyla, taşımacılıkla kullanılan araçların 
lastiklerinin ithalat vergisini sıfırladığını açıklamıştır. 
21 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Karar, özellikle COVID-19 pandemisi 
ile karayolu taşımacılığına getirilen sınırlamalar 
nedeniyle zor duruma düşen sektörün maliyetlerini 
azaltma amacıyla Ulaştırma Bakanlığı'nın talebi 
üzerine alınmıştır. 

4011.20.90 GTİP kodlu lastiklerde sıfırlamadan önce 
uygulanan gümrük vergisi oranı %16 idi. Gümrük 
vergisi muafiyetinin ne kadar süreyle geçerli olacağı 
ise belirtilmemiştir.

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

Brezilya, Kurşun Kalemlerde 
Çin'e Anti-Damping 

Önlemi Aldı

Brezilya Ekonomi Bakanlığı 
tarafından, 9609.10.00 GTİP'li 

yazım, çizim ve boyamada 
kullanılan kurşun kalemlerde Çin'in 

pek çok firmasına 0,36 USD/kg ile 5,55 
USD/kg arasında farklı oranlarda kesin 

anti-damping önlemi alındığı açıklanmıştır. 
Söz konusu önlemin 5 yıl geçerli olacağı ifade 

edilmiştir. 

9609.10 GTİP'li kurşun kalemlerde 2018 ve 2019 
yıllarında Türkiye'nin dünyaya ihracatı sırasıyla 
4,7 milyon dolar ve 2,9 milyon dolar olmuş; 2020 
yılının ilk 11 ayında ise 2,05 milyon dolar olarak 
gerçekleşmiştir. Söz konusu ürünlerde, anılan 
dönemde Brezilya'ya ihracatımız bulunmamaktadır. 

(Kaynak: T.C. Sao Paulo Ticaret Ataşeliği)
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Brezilya Şırıngaların İthalat Vergisini Sıfırladı

Brezilya Ekonomi Bakanlığı tarafından 70/1/2021 
tarafından alınan kararla, COVID-19 aşısı 
yapılabilmesi için Ülke’de yeterli 
miktarda bulunmadığı ifade 
edilen şırıngalardaki gümrük 
vergilerinin geçici olarak 
sıfırlandığı belirtilmiştir. 
Söz konusu şırıngaların 
ayrıca, normal zamanda 
gerekli olan Ulusal 
Sağlık Ajansı (ANVISA) kaydı 
gerekmeden ithal edilebileceği 
açıklanmıştır. Gümrük vergileri sıfırlanan 
ürünlerin GTİP kodlarının "9018.31.11; 
9018.31.19; 9018.31.90; 9018.32.19; 
9018.39.10" olduğu ifade edildi. 

Söz konusu ürünlerde sıfırlama öncesi 
Brezilya'nın gümrük vergisi oranı %16 
idi.

İlgili karar: https://www.in.gov.br/en/web/
dou/-/resolucao-gecex-n-144-de-6-de-janeiro-
de-2021-297934183

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

Güney Kore: Bazı Gıda Ürünlerinde Kimyasal 
Kalıntı Limitleri

Güney Koreli yetkililer, 2024 yılından itibaren et 
ve balık ürünlerinde maksimum kimyasal kalıntı 
limitlerinin düzenlenebilmesi amacıyla pozitif liste 
sisteminin (PLS) uygulanacağını açıklamıştır.

Tarım, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı yetkililerince 
yapılan açıklamada; pozitif listede yer alan 
kimyasallar dışında kullanılacak kimyasallarda tavan 
limit kilogram başına 0,01 mg. olarak belirlenmiştir.

Önlemler 2024 Ocak ayından itibaren ithal edilecek 
dana, domuz, tavuk eti, süt ürünleri ve yumurta için 
uygulanacaktır.

(Kaynak: T.C. Seul Ticaret Müşavirliği)

Meksika’da GDO'lu Mısır İthalatı ve Glifosat 
01.01.2024 Tarihine Kadar Aşamalı Olarak 

Kaldırılacak

31.12.2020 tarihli Meksika Federal Resmi 
Gazetesi’nde (DOF) yayımlanan ve DOF 

(https:/ /www.dof.gob.mx/nota_detal le.
php?codigo=5609365&fecha=31/12/2020) 

internet adresi üzerinden ulaşılabilen 
Hükümet Kararnamesi ile Meksika’da biyo-

güvenlik yetkililerinin, genetiği değiştirilmiş mısır 
tohumlarının çevreye salınmasına yönelik izinleri 
iptal edeceği ve yeni izin vermekten kaçınacağı 
açıklanmıştır.

Söz konusu Kararname’nin amacının; "gıda 
güvenliği ve egemenliğine katkıda bulunmak" 
ve "yerli mısır, mısır tarlaları, biyo-kültürel 
zenginlik, tarım toplulukları, gastronomik miras 
ve Meksikalıların sağlığını korumak” olduğu 
belirtilmektedir. Kararname’de gıda endüstrisi için 
genetiği değiştirilmiş organizma (GDO) içeren mısır 
ithalatının ve glifosatın Ocak 2024'e kadar aşamalı 
olarak kaldırılacağı; federal idarelerin "glifosat veya 
onu aktif içerik olarak içeren tarım kimyasallarını satın 
almaktan, kullanmaktan, dağıtmaktan, tanıtmaktan 
ve ithal etmekten" kaçınacağı; düşük toksisiteli agro-
kimyasallar ve organik ürünler gibi “kültürel olarak 
uygun” alternatiflerin kullanılacağı bildirilmektedir.

( h t t p s : / / w w w. d o f . g o b . m x / n o t a _ d e t a l l e .
php?codigo=5609365&fecha=31/12/2020)

(Kaynak: T.C. Meksiko Ticaret Müşavirliği)

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-144-de-6-de-janeiro-de-2021-297934183 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-144-de-6-de-janeiro-de-2021-297934183 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-144-de-6-de-janeiro-de-2021-297934183 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609365&fecha=31/12/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609365&fecha=31/12/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609365&fecha=31/12/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609365&fecha=31/12/2020


38

Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü

 Ülke Masaları Bülteni - Şubat 2021 - Sayı: 27

Bakan Pekcan Ocak Ayı Dış Ticaret Rakamlarını Açıkladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatın Ocak’ta, geçen yılın aynı ayına göre, %2,5 artışla 15 milyar 48 milyon 
dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, "Bu rakam tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracat rakamıdır." dedi. 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatın Ocak’ta, geçen yılın aynı ayına göre, %2,5 artışla 15 milyar 48 
milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, "Bu rakam tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracat 
rakamıdır." dedi.

Bakan Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ile Ticaret Bakanlığı'nda düzenlediği 
basın toplantısında, Ocak ayı dış ticaret verilerini açıkladı. 

Bu yıl ihracat vizyonu kapsamında, dijital pazarlama faaliyetlerine yönelik desteklerin gelecek dönemde de 
artarak sürdürüleceğini ifade eden Pekcan, e-ihracatın artırılmasına yönelik çalışmaların hızlandırılacağını 
söyledi.

BakanlıktanBakanlıktan
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Pekcan, 2019 yılında kamuoyuyla paylaştıkları İhracat Ana Planı'nda belirlenen 17 hedef ülke ve 5 hedef 
sektöre yönelik odaklanma çalışmalarının sürdürüleceğine işaret ederek, bu ülkelere yönelik ihracatçılara ilave 
destekler sağlanacağını bildirdi.

Ayrıca, ihracata yönelik devlet yardımları, sanal fuarlar ve sanal ticaret heyetleri, ihracatın tabana yayılması 
çalışmaları, Sanal Ticaret Akademisi eğitimleri, KOBİ'lere yönelik Eximbank finansman imkanlarının artırılması, 
ticaret diplomasisi faaliyetleri ve Bakanlığın diğer çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayan Pekcan, "Tüm 
bu gayret ve çalışmaların desteği ve ihracatçılarımızın her zamanki azmiyle pandemi sürecindeki gelişmelere 
de bağlı olarak 2021 yılı için öngörülen 184 milyar dolarlık ihracat hedefini aşmayı hedefliyoruz." diye konuştu. 

"Tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracat rakamı"

Pekcan, 2020 yılını önemli rekorlarla kapattıktan sonra, 2021 yılını da olumlu bir ihracat rakamıyla açıyor 
olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ocak ayı ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre, 2 iş günü eksik olmasına rağmen %2,5 artışla 15 milyar 
48 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracat rakamıdır. Bu 
rakam, ihracatımızda geçen yılın son çeyreğinde görülen büyüme sürecinin devam ettiğini göstermektedir. Öte 
yandan, Ocak ayında ithalatımız, geçen senenin aynı ayına göre, %5,6 azalışla 18 milyar 123 milyon dolar 
olarak gerçekleşmiştir. Ocak ayı dış ticaret açığı,  3 milyar 75 milyon dolar olmuştur. Bu da geçen sene Ocak 
ayına göre %32'lik bir azalışa karşılık gelmektedir. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak’ta geçen sene Ocak 
ayına göre 6,5 puan artışla %83 gibi yüksek bir seviyede gerçekleşmiştir. Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama 
oranı ise %87'dir."
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"Ülkemizin makroekonomik istikrarını destekleyen bir gelişme"

Bakan Pekcan, gerçekleşen Ocak ayı ihracat değerini, küresel ekonomide devam eden belirsizlik ortamı, ikinci 
dalga nedeniyle ticaret ortaklarında devreye konulan kısıtlamalar, teslimat sürelerinde gecikmeler ve lojistik 
maliyetlerdeki artışlar gibi, gözlenen arz kısıtlarına rağmen önemli ve başarılı bir performans olarak gördüklerine 
dikkati çekerek, "İhracattaki artışla ithalattaki gerileme, dış ticaret açığının Ocak ayında azalmasına yol 
açmıştır. Bu da elbette Ülkemizin makroekonomik istikrarını destekleyen bir gelişmedir." ifadelerini kullandı. 

Pekcan, dış ticaretteki bu güçlü performansı koruyup geliştirmek için, özel sektörle birlikte çalışmaları ve 
gayretlerini sürdüreceklerini kaydetti. 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin, COVID-19 salgınından çıkış sürecinde ve salgın sonrasındaki 
dönemde atılımlarını sürdüreceğini belirterek, "Küresel ekonomi içinde çok daha güçlü bir pozisyonda 
olacağımıza inanıyoruz. Doğrudan yatırımlar ve uluslararası ticaretin en canlı aktörlerinden birisi olmaya 
devam edeceğiz." dedi.

Bakanlığın geçen yıl mal ve hizmet ihracatçılarına toplamda 3 milyar 150 milyon lira destek ödemesi 
gerçekleştirdiğini dile getiren Pekcan, "Bu yıl da ihracatçılarımıza 4,1 milyar lira destek vermeyi hedeflemiş 
bulunmaktayız. Türk Eximbank ise geçtiğimiz sene kredi ve sigorta finansman desteği olarak bir önceki seneye 
göre %3,6 artışla 45,6 milyar dolar finansman sağlamıştır. Bu sene de hedefimiz bu rakamı daha da artırmak." 
dedi.

"Türkiye'nin dış ticaret ve büyüme performansı pozitif yönde ayrıştı"



Ülke Masaları Bülteni - Şubat 2021 - Sayı: 27 41

Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü

Bakan Pekcan, sağlanan desteklerle Türkiye'nin büyüme ve dış ticaret performansı bakımından pek çok ülkeyi 
geride bırakarak pozitif yönde ayrıştığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Pandemiye ve pandeminin küresel ekonomide yol açtığı tarihsel daralmalara rağmen gerçekleşen bu 
performans, her zaman altını çizdiğimiz üzere, Türkiye ekonomisinin sahip olduğu dinamizm ile üretim ve 
ihracattaki yüksek potansiyelimizin bir göstergesidir. Sergilenen bu güçlü duruş ve direnç üreticimizin, 
emekçilerimizin, sanayici ve ihracatçımızın ve tüm Türkiye'nin başarısıdır. Güçlü duruşumuzu korumakta ve 
sürdürmekteyiz."

"PMI'daki yükseliş gelecek dönem için oldukça olumlu bir sinyal vermektedir"

İmalat sanayi kapasite kullanım oranlarının 2020’nin Mayıs ayından bu yana yükselişini sürdürdüğünü belirten 
Pekcan, reel kesim güven endeksinin de yıllık bazlı artışını 2020 Aralık ayının ardından Ocak’ta da devam 
ettirdiğini anlattı.

Bakan Pekcan, dün açıklanan İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI), Ocak’ta aylık bazda 
3,6 puan gibi güçlü bir artışla 54,4'e yükseldiğini anımsatarak, "Bu da Temmuz 2020'den bu yana en güçlü 
iyileşmeye işaret etmekte ve gelecek dönem için oldukça olumlu bir sinyal vermektedir." diye konuştu.

Yeni İhracat Siparişleri Endeksi'nde de 5,7 puanlık artış kaydedildiğini ifade eden Pekcan, endekslerdeki bu 
artışlarla Türkiye'nin diğer ülkelerden net biçimde pozitif yönlü ayrıştığını söyledi.

"Pandemi sonrası küresel ekonomide çok daha güçlü pozisyonda olacağımıza inanıyoruz"
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Pekcan, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), yakın zamanda yayımladığı raporda, 2021 için küresel ekonomik 
büyümede %5,5 ve küresel ticarette %8'lik artış tahmininde bulunduğunu anımsatarak, Türkiye için 2021 
büyüme beklentisinin ise 1 puan yukarı yönlü revizyonla %6 olarak açıklandığını anımsattı.

Salgının kontrol altına alınması ve dış pazarlarda görülecek iyileşmelerin Türkiye'nin ihracatına hızlı ve güçlü 
bir biçimde yansıyacağını belirten Pekcan, "Türkiye olarak pandemiden çıkış sürecinde ve pandemi sonrası 
yeni dönemde atılımlarımızı sürdürerek küresel ekonomi içinde çok daha güçlü bir pozisyonda olacağımıza 
inanıyoruz. Doğrudan yatırımlar ve uluslararası ticaretin en canlı aktörlerinden birisi olmaya devam edeceğiz." 
değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Pekcan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Nitelikli insan kaynağımız, jeo-stratejik konumumuz, rekabetçilik avantajlarımız, üretim, kalite ve ihracattaki 
sağlam altyapımız, yenilikçilik vizyonumuz, geniş pazarlara yakınlığımız, her geçen gün çeşitlenen yerli 
üretim ve yerli teknoloji çalışmalarımız, ekonomi ve hukuk alanında başlattığımız yeni reform süreci ve Sayın 
Cumhurbaşkanımız önderliğinde Ülkemizde ve Bölgemizde alınan güçlü inisiyatifler ve sergilenen liderlik bizi 
sağlam adımlarla gelecek dönem hedeflerimize ulaştıracaktır."

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kuzey Makedonya Ekonomi Bakanı Kreshnik Bekteshi ile Görüştü

Toplantıda, iki ülke arasındaki STA'nın güncellenmesi ve hizmet sektörünü de kapsayacak şekilde genişletilmesi 
için müzakerelerin başlatılması yönünde karar alındı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gelen Kuzey Makedonya 
Ekonomi Bakanı Kreshnik Bekteshi ile bir araya geldi.
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Ticaret Bakanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen heyetler arası görüşmede, Türkiye ile Makedonya 
arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi konuları ele alındı. 

Toplantıda iki ülke arasında 2001 yılından beri yürürlükte olan ve ticari ilişkilere önemli katkıda bulunan Serbest 
Ticaret Anlaşması'nın (STA) güncellenmesi ve hizmet sektörünü de kapsayacak şekilde genişletilmesi için 
müzakerelerin başlatılması yönünde karar alındı.
 
İki ülke arasındaki iş birliği fırsatlarına değinilen görüşmede, yatırımların artırılması çağrısında bulunuldu.

Ayrıca bu yıl içerisinde en kısa sürede Karma Ekonomik Komisyon toplantısı ve yılın ilk yarısında bir yatırım 
forumu düzenlenmesi hususunda da mutabık kalındı.

Öte yandan Türk firmalarının Makedonya'da enerji projelerine daha fazla iştirak etmesi konusu da değerlendirildi. 

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, 61 ülkeyi 
kapsayan 57 adet online toplantı gerçekleştirdik. 
Yoğun ilgi ve talebi de dikkate alarak, e-sohbet 
toplantıları suretiyle Ticaret Müşavir ve 
Ataşelerimiz ile toplantılara konuşmacı olarak 
katılan hedef ülkelerde yerleşik iş insanlarımızın 
bilgi ve tecrübelerini, iş dünyamıza aktarmaya 
önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. 
2021 yılında 60 adet e-sohbet toplantısı 
gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz.

“Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” 
etkinliklerine ilişkin bilgilere Bakanlığımız Müşavire Danışın (https://musaviredanisin.ticaret.gov.tr) uygulaması 
üzerinden ve Bakanlığımız web sitesindeki (www.ticaret.gov.tr) “Duyurular” ve “Etkinlik Takvimi” bölümlerinden 
ulaşabilirsiniz. Öte yandan, bugüne kadar gerçekleştirilmiş olan “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler”in 
video kayıtları Youtube sayfasına yüklenmiş olup, söz konusu videolara Bakanlığımız web-sitesinin (https://
dtuegm.ticaret.gov.tr/yayinlar/ticaret-musavirlerimizle-elektronik-sohbetler)  bağlantısından ulaşılabilmektedir.

https://musaviredanisin.ticaret.gov.tr
https://www.ticaret.gov.tr
https://dtuegm.ticaret.gov.tr/yayinlar/ticaret-musavirlerimizle-elektronik-sohbetler
https://dtuegm.ticaret.gov.tr/yayinlar/ticaret-musavirlerimizle-elektronik-sohbetler
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Ticaret Bakanlığı “Müşavire Danışın” 
Uygulaması

İhracatımızın ve ülke ekonomimizin daha da gelişmesi 
için Bakanlığımıza bağlı olarak dünyanın dört bir 
yanında görev yapmakta olan ticaret müşavirlerimiz/
ataşelerimiz, tüm iş insanlarımızın yurtdışındaki ilk 
temas noktası, en temel bilgi kaynağı ve her zaman 
başvurabilecekleri temsilcileridir.

“Müşavire Danışın” uygulaması iş dünyamızın ticaret 
müşavir ve ataşelerimiz ile iletişimini kolaylaştırmayı 
ve etkinleştirmeyi amaçlanmaktadır. “Müşavire 
Danışın” uygulamasını kullanarak, ticaret müşavir 
ve ataşelerimizden görev yaptıkları ülkelerle 
ilgili bilgi talep edebilir, sorularınızı yöneltebilir 
ve Müşavirlerimiz tarafından verilen cevapları 
ve sağlanan bilgileri uygulama üzerinden takip 
edebilirsiniz. “Müşavire Danışın” uygulamasına 
Bakanlığımız web sayfasından (www.ticaret.gov.tr) 
ve (https://musaviredanisin.ticaret.gov.tr) adresinden 
ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

Dış Talepler Bülteni

Ticaret müşavirleri ve ataşelerimiz tarafından 
görev yaptıkları ülkelere ait alım satım talepleri, 
işbirliği, fuar ve ihale bilgileri olmak üzere güncel 
dış ticaret fırsatlarının düzenli olarak duyurusunun 
yapıldığı “Dış Talepler Bülteni”, sadece ihracatçı 
firmalarımız ile ihracat yapan tüzel kişiliklere açık 
olup, firmalarımız üye oldukları birlik numarası ve 
vergi numarası ile tüzel kişilikler ise üye oldukları 
birlik numarası ve T.C. kimlik numarası ile sisteme 
giriş yaparak uygulamayı kullanabilmektedir.

(Bağlantı: https://distalep.ticaret.gov.tr )

Ticaret Bakanlığı Destekleri

Ticaret Bakanlığı destekleri hakkında daha kolay 
bilgi edinilmesi ve desteklerden faydalanan firma 
sayısının artırılması amacıyla “Kolay Destek” web-
sitesi (https://kolaydestek.gov.tr) oluşturulmuştur. 
Söz konusu site üzerinden başvuru süreçleri 
adım adım görülmekte, başvuru evrakı doğrudan 
indirilebilmekte, destekler ile ilgilenen tüm personelin 
iletişim bilgileri tek noktada görülebilmektedir.
 
Sitede, ihracata yönelik devlet destekleri görsellerle 
daha anlaşılır bir şekilde ve mevzuat dilinden 
arındırılmış olarak animasyonlarla anlatılmaktadır. 
Ticaret Bakanlığı ihracat destekleri ile ilgili bilgi 

https://www.ticaret.gov.tr
https://musaviredanisin.ticaret.gov.tr
https://distalep.ticaret.gov.tr
https://kolaydestek.gov.tr
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edinilebilecek genel nitelikli film ve fuar, e-ticaret, 
Eximbank, iş seyahati ve rapor, ofis-mağaza kira, 
küresel tedarik zinciri, pazara giriş ve tasarım 
desteklerine ilişkin filmlere (kolaydestek.gov.tr) 
sitesinden ulaşabilirsiniz. 

Sanal Fuarlara Katılım Desteği

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını, 
iş yapma pratiklerini radikal bir şekilde değiştirmiş 
ve dijitalleşmenin önem kazandığı bu dönemde, 
ihracata yönelik dijital faaliyetleri teşvik edecek yeni 
bir destek mekanizması Bakanlığımızca uygulamaya 
konulmuştur. 27 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete’de 

yayımlanan “2573 Sayılı Pazara Girişte Dijital 
Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar” ile 
firmalarımızın sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlara 
katılımı, e-ticaret sitelerine üyelikleri ve sanal fuar 
organizasyonları destek kapsamına alınmıştır.

Söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararı’na ilişkin 
“2573 Sayılı Karar - Uygulama Usul ve Esasları 
Genelgesi” ise 23 Haziran 2020 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Destek çerçevesinde, Bakanlığımızca uygun 
görülen uluslararası niteliği haiz sanal fuarlara 
katılımcıların iştirak etmelerini sağlamak üzere, 
iş birliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuarlara 
katılım organizasyonlarına, genelgede belirtilen 
giderler %50 ve faaliyet başına 50 bin dolara 
kadar desteklenerek katkı sağlanmaktadır. Ayrıca, 
iş birliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuar 
organizasyonlarına dair genelgede belirtilen giderler 
için iş birliği kuruluşlarına %50 oranında, faaliyet 
başına 100 bin dolara kadar destek verilmektedir.

Diğer taraftan: 2573 Sayılı Karar kapsamında, 
firmalarımızı e-ihracata özendirmek amacıyla, 
e-ticaret sitelerine üyelik giderlerini 2020 yılı için %80, 
takip eden yıllarda %60 oranında desteklenmektedir. 

https://kolaydestek.gov.tr
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2573 Sayılı Karar ve Karar’ın Uygulama Usul ve 
Esasları’na ilişkin detaylı bilgi aşağıdaki bağlantıda 
yer almaktadır: 

(Bağlantı: https://www.ticaret.gov.tr/destekler/
ihracat-destekleri/pazara-giriste-dijital-faaliyetlerin-
desteklenmesi) 

Ticaret Bakanlığı Yurtdışı Teşkilatı

Bakanlığımızın yurtdışındaki 163 merkezde hizmet 
veren ticaret müşavirliği/ataşeliği/ofisi, gümrük 
müşavirliği/ataşeliği ve daimi temsilciliklerinin 
detaylı iletişim bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan 
ulaşılabilmektedir: 

(Bağlantı: https://www.ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati) 

Ticaret Bakanlığı “Uzmana Danışın” Uygulaması

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

Ticaret Bakanlığı İletişim Merkezi

Ticari bilgi talepleri, 444 84 82 numaralı telefondan 
hafta içi 09:00 - 18:00 saatleri arasında hizmet 
sunan İletişim Merkezi aranarak iletilebilmektedir. 
Bu saatlerin dışında sesli mesaj bırakılabilmekte 
ve İletişim Merkezi tarafından mesai saatleri içinde 
dönüş yapılmaktadır.

Ayrıca, ihraç pazarlarımızla ilgili ülke bilgilerine 
Bakanlığımız web-sitesi ana sayfasında yer 
alan “Ülkeler” bölümünde (https://ticaret.gov.tr/
yurtdisi-teskilati) yayımlanan “Ülke Raporları”ndan 
ulaşabilirsiniz.

Bakanlığımızdan Bilgi Talepleriniz için;
İletişim Merkezi: 444 84 82

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

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

