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COVID - 19 Gelişmeleri
Fuarcılık Devi Deutsche Messe Zararda
Fuarcılıkta,

dünyada

lider

konumda

bulunan

Deutsche Messe (DM), COVID-19 Krizi nedeniyle bu
yıl için 100 milyon avro zarar beklediğini açıklamıştır.
DM’nin açıklamasıyla, 6-8 Mart 2020 tarihleri
arasında yapılması öngörülen Helal Expo Fuarı,
11-13 Eylül 2020 tarihlerine; 15-20 Haziran 2020
tarihleri arasında yapılması öngörülen Interschutz
Fuarı, 14-19 Haziran 2021 tarihlerine; 20-24 Nisan
2020 tarihlerinde yapılması öngörülen Hannover
Messe, 12-16 Nisan 2021 tarihlerine, iki yılda bir ve
bu sene 24-30 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılması
öngörülen Hafif Ticari Araçlar Fuarı ise 2022 yılına
ertelenmiştir. Erteleme yapılan tüm fuarlar için DM
tarafından, katılımcı firmalara bir sonraki fuar için
ücretin mahsuplaştırılması veya %25 oranında
kesinti ile ücret iadesi seçenekleri sunulmuştur.
DM’nin içinde bulunduğu durumun stant kurulumu,

4

konaklama, gastronomi, lojistik gibi fuara bağlı
sektörlerde ciddi sonuçlar doğuracağı, fuarlar şehri
olarak bilinen Hannover’in ekonomisine ciddi zarar
vereceği öngörülmektedir. Her ne kadar Hannover
Belediye Başkanlığı tarafından, anılan şirkete yardım
düşünülmediğine dair bir açıklama yapıldıysa da, DM
Denetleme Kurulu Üyeleri arasında bulunan Eyalet
Başbakanı ve Eyalet Ekonomi Bakanı tarafından
önümüzdeki günlerde DM için bir yardım paketinin
açıklanması beklenmektedir.
(Kaynak: T.C. Hannover Ticaret Müşavirliği)
İsveç Ekonomisinde ve Dış Ticaretinde Salgın
Etkisi
AB öngörülerine göre, COVID-19 salgını sonrasında,
İsveç’in gayrı sâfi yurtiçi hasılasının (GSYİH) 2020
yılında %6 oranında azalması, işsizliğin ise %10
olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.
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İsveç'in sanayi gazetesi Dagens Industri, hükümetin

mallarında ise %50 oranında düşüş yaşandığı ifade

COVID-19 kontrol stratejisinin hizmet sektöründe

edilmiştir. Deniz yoluyla taşımacılıkta da benzer bir

diğer Avrupa ülkelerine oranla daha başarılı olduğunu

şekilde, COVID-19 salgını nedeniyle ciddi oranda

öne sürmüştür. Salgın süresince devlet destekleriyle

azalma izlendiği kaydedilmiştir.

operasyonlarına devam eden birçok İsveç firması
talepte ciddi bir azalma yaşasa da, bu durum diğer

COVID-19 salgınının yarattığı kriz, küresel olarak

Avrupa ülkelerine göre sınırlı kalmıştır.

ve AB düzeyinde “Büyük Buhran”dan sonraki en
beklenmedik ekonomik şok olarak tanımlanırken,

Otomobil satışları Nisan ayında %37,5 oranında

İsveç, krizi ekonomik aktivitenin ve uluslararası

azalış göstermiş, ulusal havayolu şirketi SAS’ın

ticaretin devamlılığı ile yönetmeyi amaçlamakta, salgın

yolcu sayıları, Nisan ayında 2019’un aynı dönemine

kapsamında ticareti etkilenen sektörlerin istatistiki

göre %98 oranında düşmüştür. Azalan satışlar, ticari

izleme

kiracıların kira azaltma taleplerini de beraberinde

içerisinde oluşturulan “Ticaret Kurulu” tarafından

getirmiştir.

yapılmaktadır.

İsveç’te

ilk

çeyrekte

işsizlik

%7,6

ve

değerlendirmesi,

Kommerskollegium

Kommerskollegium,

dış

ticarette

olarak gerçekleşmişse de, ülkeler arası mevsimlik

AB genelinde salgın nedeniyle oluşturulan kurallar

işçi

hasatların

haricinde teknik ve ülke bazlı bir engel bulunmamakla

toplanamaması tehlikesi ile karşı karşıya kalınmıştır.

birlikte, ihracat ve ithalatta talebe bağlı hızlı

Bununla birlikte, ekonomistler, İsveç’in salgına karşı

değişiklikler olduğunu açıklamıştır.

transferi

yasaklarından

ötürü

liberal eko-politik duruşunun ekonomi üzerinde
olumlu bir etkisi olduğuna inanmaktadır.

Otorite, istatistiklerin çok hızlı biçimde değiştiğini
ve dış ticarette uzun dönemli tahminler yapılması

İsveç Ulusal Ticaret Otoritesi-Kommerskollegium

için çok yanlış bir zaman diliminde bulunulduğunu

tarafından

açıklamaktadır. Ülkedeki otomobil satışları Nisan

yapılan

açıklamada,

ülkenin

ithalat

ve ihracatının beklenenden fazla hızda düştüğü,

ayında

konteynerlerde taşınan ihraç mallarında %60, ithal

otomobil satışları iki katına çıkmıştır. Volvo'nun tüm
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fabrikalarını yavaş yavaş üretime açma kararı da,

yüklerin kantonlar tarafından üstlenilmesi gerektiği

bu kapsamda oldukça olumlu bir gelişme olarak

görüşündedir.

değerlendirilmektedir.

İsveç

tarafında

salgının

etkileri kapsamında otomotiv sanayi için belirleyici

COVID-19 Kanunu, ülkede faaliyet gösteren ve

unsur, üretimin ne zaman başlayacağı ve binek

COVID-19’un olumsuz ekonomik etkilerine maruz

araçlarda ticareti artırıcı yönde telafi edici talep olup

kalan gerçek ve tüzel kişilere verilecek somut

olmayacağı hususlarıdır.

destekleri ve bu desteklerden faydalanabilmek
için sağlanması gereken kriterleri içermektedir. Bu

(Kaynak: T.C. Stokholm Ticaret Müşavirliği)

kriterler aşağıda sunulan ana başlıklar altında yer
almaktadır:

Bosna Hersek’te COVID-19 Kanunu Yayınlandı
Çalışanların
Bosna Hersek Federasyonu'nda bir aydan uzun

zorunlu

sigorta

katkılarının

sübvanse edilmesi

süredir çıkması beklenen “COVID-19’un Olumsuz
Ekonomik Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun”, 9

Kamu gelirlerine gecikme faizi işletilmemesi

Mayıs 2020 itibariyle yürürlüğe girmiştir.
Gelir ve kurumlar vergisi ön ödemelerinin
Hükümet, muhalefetin ve özel sektörün eleştirileri

durdurulması

karşısında, daha önce Parlamento’ya sunmuş olduğu
kanun taslağını güncellemiştir. Hükümet, COVID-19

Zaman aşımında kesinti yapılması

Kanunu’nun son halinin, bütçeye olabilecek en geniş

6

esnekliği sağlayacak şekilde yazıldığını belirtmiştir.

Mahkeme

Hükümet ayrıca oluşabilecek tüm ilave finansal

alınması

ve

idari

duruşmaların

askıya
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Borçlu-alacaklı

ilişkilerinde

temerrüt

faizi

hesaplanmasına ara verilmesi

ABD: Illinois Eyaleti COVID-19 Salgını ile İlgili
Güncel Gelişmeler

Zorunlu tahsilata ara verilmesi
Emeklilik, malullük ve diğer sosyal ödemelerin
sürekliliğinin korunması
Yasal

düzenlemelerin

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

Illinois Eyaleti Valisi J.B. Pritzker, geçtiğimiz
haftalarda açıkladığı beş aşamalı "Restore
Illinois" adlı plan çerçevesinde, belli bölgelerde 29

uygulanmasına

ara

verilmesi

Mayıs tarihinden itibaren "3. Aşama: İyileşme"ye
geçilebileceğini kaydetmiştir.

Garanti Fonu oluşturulması
Zorunlu Sağlık Sigortası
(Kaynak: T.C. Saraybosna Ticaret Ataşeliği)
ABD, Brezilya'dan Gelen Yabancıların Hava
Yoluyla Ülkeye Girişini Yasakladı

Şikago Belediye Başkanı Lori Lightfoot ise,
COVID-19

vakalarında

yaşanan

artışın

sürmesi sebebiyle, Şikago'nun bir sonraki aşamaya
geçişinin Eyalet’in geri kalan bölgelerine nazaran
daha geç olacağını belirtmiştir.
Yeniden açılış planının 3. aşamasında; çocuk
bakım tesisleri, perakende satış mağazaları,
parklar, kütüphaneler, berber dükkanları ile bakım
ABD Başkanı Donald Trump, 24 Mayıs 2020 tarihli
kararıyla, Brezilya'dan gelen ve Brezilya'da en az 14
gün kalmış olan yabancıların ülkeye hava yoluyla
girişini yasakladıklarını açıklamıştır. Başkan, söz
konusu yasağın ticari uçuşları etkilemeyeceğini de
ifade etmiştir. Brezilya ise 22 Mayıs 2020 tarihinde
çıkardığı yeni Kararname ile ülkeye kara, hava, deniz
ve hava yoluyla yabancıların girişleri üzerindeki
yasağı 30 gün daha uzatmıştır. Halihazırda Brezilya,
toplam COVID-19 vaka sayıları açısından, ABD'den

salonlarının yanı sıra, dışarıda servise olanak
sağlanacak yeni düzenlemelerle restoranların da
açılması öngörülmektedir.
Eyaletteki mevcut durum sebebiyle birçok
Illinois sakini alışveriş ve dışarıda yemek için
COVID-19 önlemlerini nispeten gevşetmiş olan
Indiana ve Wisconsin Eyaletlerini tercih etmektedir.
(Kaynak: T.C. Şikago Ticaret Ataşeliği)

sonra ikinci sırada yer almaktadır.
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Meksika’da Ekonominin Yeniden Açılımı “Trafik

sinema ve tiyatro gibi kapalı alanlar az kapasite ile

Işığı” Sistemine Göre Olacak

açılabilecek; virüse karşı savunmasız kişilerin bakımı
orta düzeyde olacaktır. Yeşil renkteki eyaletlerde ise

Meksika Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı, her hafta

okullarda derslere devam edilebilecektir.

Perşembe günü kamuoyuna açıklanacak verilere
göre hangi eyalette hangi ekonomik faaliyetlerin

“Sentinel” modeli uygulanan Meksika’da test sayıları

ne

belirleneceğini

oldukça yetersiz, ölüm oranı ise dünya ortalaması

açıklamıştır. COVID-19 salgınını izlemek için bir

olan %6’nın çok üzerinde ve %11 ile Latin Amerika

araç olan “trafik ışığı” yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı

ülkeleri içinde en yüksek düzeydedir. Meksika

olmak üzere dört renkten oluşmakta ve risk düzeyi

Ekonomi Bakanı, kapanma önlemlerinde federal

yeşilden kırmızıya doğru artmaktadır. Eyaletler,

düzeyden bölgesel düzeye geçileceğini, halihazırda

federal düzeyde açıklanan düzenlemeleri daha da

bulunan

sıkılaştıran önlemler uygulamaya karar verebilecek,

faaliyetlerin

ancak

önlemler

ekonomik faaliyetlerde tam bir normalleşmenin

uygulayamayacaktır. Kırmızı renkteki eyaletlerde

ancak aşı veya ilacın bulunması ile mümkün

yalnızca madencilik, inşaat ve otomotiv gibi zorunlu

olabileceğini dile getirmiştir. Faaliyetlerin yeniden

çalışma faaliyetlerine izin verilecektir. Turuncu

başlamasının düzenleneceğini, sınırlandırılacağını

renkteki eyaletlerde zorunlu olmayan faaliyetler

veya durdurulacağını ifade eden Bakan, aksi takdirde

düşük bir seviyede yeniden etkinleştirilebilecek,

ekonomik

kamuya açık alanlarda düşük seviyede faaliyetlere

oluşabilecek salgının kontrol edilemez düzeyde

yeniden

karşı

olacağını ve bu yüzden yakın zamanda tam bir

savunmasız ve kronik rahatsızlığa sahip olanlar

yeniden etkinleştirmenin söz konusu olamayacağını

veya yaşlılar özel koruma protokolleri ile işe

belirtmiştir.

düzeyde

federal

başlayabileceğinin

önlemleri

başlanabilecek,

gevşeten

COVID-19'a

çözümün

zorunlu

durdurulması

faaliyetler

olmayan
yönünde

yeniden

ekonomik
olduğunu,

etkinleştirildiğinde

dönebilecektir. Sarı renkteki eyaletlerde herhangi
bir kısıtlama olmaksızın zorunlu ve zorunlu olmayan

(Kaynak: T.C. Meksiko Ticaret Müşavirliği)

faaliyetlere devam edilebilecek, açık alanlarda
kısıtlamalar uygulanacak; restoran, tapınak, müze,

8
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Kolombiya Hükümeti Tarafından Yürürlüğe

Lima Ticaret Odası, COVID-19 salgınının ortaya

Konulan Tedbirler

çıkardığı fiziksel mesafe kuralını aşmak ve Perulu
işadamlarını dünyadaki iş ortakları ile buluşturmak

Kolombiya

hükümeti

tarafından

COVID-19’un

amacıyla sanal B2B hizmetine başlamıştır. Bu

yayılmasının önlenmesi amacıyla yürürlüğe konulan

hizmet sayesinde, Lima Ticaret Odası’nın geniş firma

tedbirler kapsamında; evlerde zorunlu karantina

listesi ülkemiz işadamlarının hizmetine sunulmakta,

uygulaması (sokağa çıkma yasağı) 30 Haziran 2020

ülkemiz işadamlarının Perulu muadilleri ile iletişime

tarihine kadar uzatılmıştır. Sınırların ise 31 Ağustos

geçmeleri ve iş bağlantıları kurmaları mümkün

2020 tarihine kadar kapalı kalacağı Hükümet

olmakta, ülkemiz firmalarının ürün veya hizmetleri ile

yetkilileri tarafından açıklanmıştır.

ilgilenen Perulu firmalar belirlenebilmektedir.

Kısıtlama nedeniyle ticaret ve iş ziyaretleri olumsuz

Lima Ticaret Odası tarafından hazırlanmış olan

etkilenmektedir.

platforma şu bağlantıdan ulaşalabilmektedir: (https://

Sağlık

ürünleri

ve

medikal

ürünlerde ihracat taleplerinin değerlendirilmesinde,

www.camaralima.org.pe/principal/formularios/3311)

Kolombiya’nın plastik, giyim ve kişisel bakım ürünleri

Söz konusu platformun henüz İngilizce sürümü

ihtiyacı

bulunmamakla

ile

müteahhitlik

projelerinin

takibinde,

birlikte,

firmalarımızın

aşağıdaki

salgının kontrol altına alınıp sınırların açılması

yetkili ile irtibata geçmeleri halinde sistemin İngilizce

önem arz etmekte olup, e-ticaret fırsatlarının

olarak açıklanacağı ve hatta açıklama için bir video

değerlendirilmesinde fayda görülmektedir.

araması koordine edilebileceği bilgisi edinilmiştir.

(Kaynak: T.C. Bogota Ticaret Müşavirliği)

Yetkili: Paolo Fiori pfiori@camaralima.org.pe

Lima Ticaret Odası Ülkemiz İşadamlarına Sanal

(Kaynak: Peru Ticaret Müşavirliği)

B2B Fırsatları Sunmaktadır
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Ülkelerden Ticari Haberler
Almanya’da Tedarik Zinciri Merkezlerinin Önemi
Artıyor
Aşağı Saksonya Ekonomi Bakanlığı tarafından,

bünyesinde oluşturulan merkeze firmalar e-posta ile
ulaşabilmektedir.
(Kaynak: T.C. Hannover Ticaret Müşavirliği)

COVID-19 salgını nedeniyle uluslararası tedarik
zincirlerindeki aksaklıklardan etkilenen şirketler için

Alman Ekonomisi Yılın İlk Çeyreğinde Daralma

Tedarik Zinciri İletişim Merkezi kurulmuştur. Mamul

Gösterdi

madde üretiminde yurt dışından ara mal temin etmek

10

durumundaki Aşağı Saksonya Eyaleti’nde yerleşik

COVID-19 salgını, Almanya’nın Ocak ve Şubat

şirketlerin başvurularına açık olan söz konusu

aylarındaki ekonomik performansını önemli ölçüde

merkezin çalışmaları, Eyalet Sanayi ve Ticaret Odası

yavaşlatmasa da, salgının 2020’nin ilk çeyreğini

tarafından da desteklenmektedir.

ciddi derecede etkilediği görülmektedir.

Ekonomi Bakanı Althusmann tarafından, üretimin

Alman Federal İstatistik Dairesi, Gayrı Safi Yurt

yeniden başlama sürecinde uluslararası tedarik

İçi Hasılanın (GSYİH), 2019’un IV. çeyreği ile

zincirlerinin sağlıklı işleyişinin Aşağı Saksonya

karşılaştırıldığında;

ekonomisi için büyük önem taşıdığı hususuna

etkilerinden arındırılmış olarak, %2,2 oranında

işaret edilerek, kurulan bu merkez (Contact Point

azaldığını açıklamıştır. Bu düşüşün, 2008/2009

International Supply Chain) ile yurt dışından teslimat

krizinden bu yana görülen en büyük ve iki Almanya’nın

konusunda olumsuz etkilenen şirketlere destek

birleşmesinden bu yana yaşanan ikinci büyük düşüş

sağlanacağı ifade edilmiştir. Bakanlık

olduğu belirtilmektedir.

fiyat,

mevsim

ve

takvim
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Aynı verilere göre, hane halkı tüketim harcamalarında

2.300 imalat şirketi ile yapılan söz konusu anket

da 2020 yılının ilk çeyreğinde keskin bir düşüş

çalışmasında,

görülmüştür. Sanayide yapılan ekipman yatırımları,

beklenti düzeyi Nisan ayında hiç olmadığı kadar

özellikle makine, cihaz ve otomobil olmak üzere,

düşükken (-%50,2), Mayıs ayında sanayideki ihracat

önemli derecede azalmıştır. Dış ticaret açısından,

beklentisinin yükseldiği (-%26,9) tespit edilmiştir.

hem ihracat hem de ithalat 2019'un dördüncü

İfo'ya göre, başta otomotiv olmak üzere tüm önemli

çeyreğine kıyasla önemli derecede düşüş göstermiş,

sektörlerde

istihdamda ise geçen senenin aynı dönemine göre

sektöründe daha az kötümser olmakla birlikte,

%0,3 gibi çok küçük bir artış olduğu ifade edilmiştir.

makine mühendisliği, metal üretimi ve işlenmesinde

Diğer yandan, devlet harcamalarının ve inşaat

ise halen temkinli bekleyişin olduğu belirtilmiştir.

Alman

ihracat

ihracatçılar

beklentileri

arasındaki

artmış,

elektrik

yatırımlarının dengeleyici bir etkiye sahip olması
nedeniyle, GSYİH'da daha da büyük bir düşüşün

IFO Enstitüsü'nün iş ortamı endeksi ise, Mayıs

önlendiği de ifade edilmektedir.

ayında, Nisan ayındaki tarihî düşük seviyesinden 5,3
puan artarak 79,5 puana yükselmiş, ankete katılan
şirketler mevcut durumu biraz zayıf değerlendirseler

(Kaynak: T.C. Frankfurt Ticaret Ataşeliği)

de, önümüzdeki 6 ay için beklentilerini belirgin bir
Almanya Ekonomik Beklentiler Anketi Yayınlandı

şekilde daha iyi olarak belirtmişlerdir.

Münih merkezli Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü

Aynı çalışmada, girişimcilerde olduğu gibi tüketici

(IFO) tarafından ekonominin nabzını ölçmek için

davranışlarında da olumlu gelişmeler gözlenmektedir.

düzenli olarak yapılan ve iş dünyası tarafından

Nürnberg merkezli pazar araştırması şirketi GfK’nın

takip edilen değişik başlıklar altındaki anketlerde,

pazar araştırmalarına göre, Mayıs ayında -18,9 olan

COVID-19 salgını nedeniyle uygulanan tedbirlerin

endeksin Haziran ayında -4,2 puana yükseleceği

4 Mayıs tarihinden itibaren tedricen azaltılmasıyla

tahmin edilmektedir.

birlikte, Almanya’nın

ihracatına

ve

tüketicilerin

tüketim alışkanlıklarına ilişkin beklentilerde olumlu

Bununla birlikte, halihazırda tüketicilerin işlerini

gelişmeler kaydedildiği görülmüştür.

kaybetme korkusu, kısa süreli çalışma ve işsizlikten
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kaynaklanan gelir kaybı gibi etmenlerin, tüketimin

“güvenilir” ve “kaliteli ürünler sunan”, “krizlerden

eski hale gelebilmesi için önemli engeller olduğu

güçlenerek çıkan”, “lojistik avantajları olan”, “lojistik

ifade edilmektedir.

yönetiminde başarılı” bir tedarikçi ülke olduğunu
ifade etmişlerdir.

(Kaynak: T.C. Hannover Ticaret Müşavirliği)
Kriz sonrası dönemde, Ülkemizin Almanya pazarına
Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası:

daha etkin girme şansının olduğunu destekleyen

“Türkiye Önemli ve Güvenilir Bir Tedarikçi”

bu olumlu yaklaşımın gerçekleşmesi, Almanya’da
tüketici talebinin ve ana sanayi üretiminin ne kadar

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Türkiye Masası,

kısa zamanda tam kapasiteye dönebileceği yanında,

T.C. Düsseldorf Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği

Ülkemizin de gerekli hazırlıklarını yaparak, tedarik

ve Köln Sanayi ve Ticaret Odası tarafından 6 Mayıs

zincirinde sürekliliğin ve ihracatı gerçekleştirilecek

2020 tarihinde gerçekleştirilen "Korona Zamanlarında

ürün gruplarında kalite standartlarının eksiksiz bir

Türkiye" başlıklı “webinar”da, Türkiye'nin COVID-19

şekilde sağlanması ile de yakından ilintili olduğu

salgınında ekonomik hayat üzerinde etkileri olacak

düşünülmektedir.

sert önlemler aldığı ifade edilerek, ileriki dönemde,
Türkiye'nin Almanya'ya yakınlığı ve AB kapsamındaki

(Kaynak: T.C. Düsseldorf Ticaret Ataşeliği)

Gümrük Birliği nedeniyle güvenilir bir tedarikçi olarak
Hollanda’da 80.000 Sosyal Konut İnşa Edilecek

öneminin artabileceği belirtilmiştir.
Söz konusu görüşmeye katılan Alman kuruluşlar,

Hollanda İçişleri Bakanlığı, belediyeler ve konut

Alman firmaların tedarik zincirinde tek bir kaynağa

firmaları tarafından varılan anlaşma sonucu, gelecek

bağlı

beş yıllık dönemde 80.000 yeni sosyal konut inşa

kalmamaları

gerektiğini

vurgulayarak,

Türkiye’nin “korona krizi ile mücadelede başarılı”,

12

edileceğini açıklamıştır.
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Halka ucuz ve kaliteli ev kiralamayı hedefleyen

tarafından yayımlanan verilere göre; Avrupa’da

konutları

inşa

sonrasında

kiralama

(AB+EFTA ve İngiltere) satışı gerçekleşen otomobil

idaresini

sağlayan

sayısı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı dönemine

firmalara (woningcorporaties) Hükümet tarafından

göre %78,3 oranında azalmıştır (2019 yılında

vergi indirimi sağlanacaktır. İndirim sayesinde konut

1.345.181 adet iken, 2020 yılı Nisan ayında 292.182

firmalarının azami 25.000 avro değerinde vergi

adet).

indiriminden faydalanmaları mümkün bulunmakta

otomotiv piyasasında görülen olumsuzluktan en fazla

olup, bu sayede devlet tarafından sosyal konutların

etkilenen ve otomobil satışlarında en fazla düşüşün

inşa süresi hızlandırılmakta ve teşvik edilmektedir.

yaşandığı ülke ise İtalya oldu.

aşamalarında

eden
yönetim

ve
ve

COVID-19

salgını

nedeniyle

Avrupa'da

80.000 sosyal konutun inşa edilebilmesi için Hollanda
devleti tarafından 1 milyar avroluk bütçe ayrılmış, 14
Mayıs’a kadar konut firmaları tarafından 1,7 milyar
avro değerinde başvuru gerçekleşmiştir. Söz konusu
başvuruların değeri, 75.000 sosyal konut sayısına
tekabül etmektedir. Başvurular 1 Temmuz 2020
tarihine kadar devam edecektir.
2020 yılı Nisan ayında Fiat Chrysler Otomotiv (FCA)
Gelecek beş yıllık dönemde Hollanda'da 80.000 yeni

EFTA ülkeleri ve İngiltere’den daha çok AB’de

konut inşa edilecek olmasının, inşaat malzemeleri

otomobil satışı gerçekleştirmiştir. Bununla birlikte,

sektöründeki firmalarımız için bir fırsat yaratacağı

FCA tarafından satılan otomobil sayısı bir önceki yılın

düşünülmektedir.

aynı dönemine göre %87,7 oranında azalmış (10.952
adet), Nisan ayında FCA’nın Avrupa’daki payı ise

(Kaynak: T.C. Deventer Ticaret Müşavirliği)

%3,7 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı Ocak-Nisan
döneminde ise, geçen yılın aynı dönemine göre,

İtalya’da Otomobil Satışları Rekor Azalma

FCA’nın otomobil satışları %48 azalmış (181.444

Gösterdi

adet satış) ve bu dönemdeki satış payı %5,4 olarak
gerçekleşmiştir.

Avrupa Otomobil Üretici Birlikleri (The European
Automobile

Manufacturers

Association/ACEA)

(Kaynak: T.C. Roma Ticaret Müşavirliği)

2020 Nisan
(Yüzde, %)

Satış (Adet)

2020, 4 Aylık Dönem
(Yüzde, %)

İtalya

- 97,6

4.279

- 50,7

İngiltere

- 97,3

4.321

- 43,4

İspanya

- 96,5

4.163

- 48,9

Fransa

- 88,8

20.997

- 48,0

Almanya

- 61,1

120.840

- 31,0

Avrupa (AB+EFTA+UK)

- 78,3

292.182

- 39,1

ÜLKELER

Kaynak: ACEA
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Azerbaycan’da Elet Serbest Ticaret Bölgesinin

kurallarla belirlenecektir. En önemlisi, bu bölgedeki

Kurulması

anlaşmazlıklar Azerbaycan mahkemeleri tarafından
değil, iç kurumlar tarafından halledilecektir. Elet

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 22 Mayıs

Serbest Ticaret Bölgesi, Serbest Bölge yetkili kurumu

2020 tarihinde "Elet Serbest Ticaret Bölgesi'nin

tarafından belirlenecek iç kurallarla yönetilecek

Kurulması

Edilmesi

olup, söz konusu kurallar uluslararası uygulama

Hakkında Karar”ı imzalamıştır. Karar'a göre, Elet

ve standartlara uygun olarak hazırlanacaktır. Elet

Serbest Ticaret Bölgesi (Serbest Bölge) ve Serbest

Serbest Ticaret Bölgesi’nde faaliyet gösteren tüzel

Bölgenin yetkili kurumu oluşturulmuştur. Bakü şehri,

kişilere yönelik herhangi bir millileştirme, müsadere

Garadağ Rayonu’nun söz konusu Karar'la belirlenen

veya özel mülkiyete ait herhangi bir diğer kısıtlama

arsaları, Elet Serbest Ticaret Bölgesinin alanı olarak

tedbirleri

belirlenmiştir. Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar

yatırımcıları, hissedarları ve tüzel kişileri, Bölge’ye

Kurulu ve Serbest Bölge yetkili kurumu, "Bakü

yatırım yapmak ve faaliyetlerinden elde ettikleri

Uluslararası Deniz Ticaret Limanı" alanının Elet

kazançlarını hiç bir kısıtlama olmaksızın yurtdışına

Serbest Ticaret Bölgesi’ne dahil edilmesi, Serbest

göndermek, aynı zamanda herhangi bir dövizle işlem

Bölge yetkili kurumunun idari ve hukuki altyapısının

yapmak hakkına sahip olacaktır.

ve

Faaliyetinin

Organize

uygulanmayacaktır.

Serbest

Bölge

oluşturulması hususlarında görevlendirilmiştir.
(Kaynak: T.C. Bakü Ticaret Müşavirliği)
Elet

Serbest

Ticaret

Bölgesinde

girişimcilik

faaliyetinde bulunmak için Azerbaycan'ın diğer

Türkiye-Azerbaycan Tercihli Ticaret Anlaşması

bölgelerinden farklı bir ortam oluşturulacaktır. Burada

Azerbaycan Parlamentosu Tarafından Onaylandı

gümrük vergisi dahil hiç bir vergi alınmayacak, lisans
işlemleri, tüm hizmetler ve kontrol mekanizması iç

14

25 Şubat 2020 tarihinde Bakü'de imzalanan "Türkiye
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Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti

çerçevesinde, umuma mahsus pasaport sahibi her

Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması",

iki ülke vatandaşlarının, ülkeye giriş tarihi itibariyle

Azerbaycan Cumhuriyeti Parlamentosu’nun (Milli

pasaport geçerlilik süresinin en az 6 ay olması

Meclis) 31.05.2020 tarihli toplantısında onaylanmıştır.

kaydıyla, karşılıklı olarak ülkede vizesiz kalma süresi
90 gün olarak belirlenmiştir.

Bu çerçevede, Türkiye ile Azerbaycan arasında
Ortak Komite kurulacak ve bu komite söz konusu
Anlaşma’nın

uygulanmasında

(Kaynak: T.C. Bakü Ticaret Müşavirliği)

kaydedilen

gelişmeleri gözden geçirmek üzere yılda en az bir

Çin Halk Cumhuriyeti’ne Ülkemizden Süt

kez toplanacaktır. Ortak Komite, faaliyeti ile ilgili

Ürünleri İhracatının Önü Açıldı

usul kurallarını gerçekleştirilecek ilk toplantıda
belirleyecektir. Söz konusu Anlaşma, her iki ülke
arasında 15 ürün grubu için kota ve gümrük
vergilerinin sıfırlanmasına yönelik önemli hükümler
içermekte

olup,

her

bir

tarafın

Anlaşma’nın

yürürlüğe girmesi için ulusal mevzuatında gerekli
yasal prosedürlerin tamamlandığını teyit eden son
diplomatik bildirimin alınmasından sonraki ayın ilk
günü yürürlüğe girecektir.
(Kaynak: T.C. Bakü Ticaret Müşavirliği)
Türkiye-Azerbaycan Arasında İmzalanan Vize
Muafiyeti Anlaşması Azerbaycan Parlamentosu
Tarafından Onaylandı
25

Şubat

2020

tarihinde

Bakü'de

imzalanan

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan

Çin’e süt ürünleri ihracatımızın başlaması için,

Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karşılıklı Vize

G20 Liderler Zirvesi vesilesiyle 14 Kasım 2015’te

Muafiyeti

Cumhuriyeti

Türkiye’den Çin’e ihraç edilecek süt ürünlerinin

Parlamentosu’nun (Milli Meclis) 31.05.2020 tarihli

veteriner ve sağlık şartları konusundaki protokol (Süt

toplantısında onaylanmıştır. Söz konusu Anlaşma

Ürünleri İçin Veterinerlik ve Sağlık Gereksinimleri

Anlaşması",

Azerbaycan

Protokolü) imzalanmış; 2018 yılında ÇHC Gümrükler
Genel İdaresi’nden teknik bir ekip ülkemize gelerek
işletmeleri yerinde ziyaret etmiştir. Son olarak, ÇHC
Gümrükler Genel İdaresi tarafından yapılan duyuru
ile ülkemizden Çin’e süt ürünleri ihraç edebilecek
firmaların listesi açıklanmış bulunmaktadır. Böylece
ülkemizden Çin’e süt ürünleri ihracatının önündeki
tüm engeller kalkmıştır. Toplamda 54 izin belgesi
verilmiş olan 49 firmamız, Çin’e süt ürünleri
ihracatında yetkilendirilmiş bulunmaktadır.
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Dünya süt ürünü ithalatçıları arasında ikinci sırada
yer alan ÇHC, 2019 yılında toplam 5,9 milyar dolar
değerinde süt ürünleri ithalatı gerçekleştirmiştir.
Ülkemiz ise 2019 yılında 364,5 milyon dolar
değerinde süt ürünleri ihracatı gerçekleştirmiştir.
(Kaynak: T.C.Pekin Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği )
ABD’de George Floyd’un Polis Tarafından

Ulusal Muhafız Birliği başkent Washington DC
ve 8 eyalette (Minnesota, Georgia, Ohio,
Colorado,

Wisconsin,

Kentucky,

Utah,

Texas)

konuşlandırılmıştır.
16 eyalet ve 25 şehirde sokağa çıkma yasağı
getirilmiştir. Washington DC'de kısmî sokağa
çıkma yasağı uygulanmaktadır.

Öldürülmesi ile Başlayan Toplumsal Olaylar

25

Mayıs

Floyd'un,

2020'de

Afrikalı-Amerikalı

Minneapolis'te

tutuklama

George
sırasında

öldürülmesi üzerine Amerika'da bir dizi toplumsal
olaylar yaşanmıştır. Başkan Trump olaylardan
sorumlu tuttuğu Antifa'yı (Anti-Faşist Aktivist Sol)
terörist örgütler listesine ekleyeceğini açıklarken,
birçok eyalette sokağa çıkma yasağı getirilmiş ve
hem eyalet hem de federal düzeyde görev alabilen,
büyük toplumsal olaylara müdahale eden Ulusal
Muhafız Birliği çeşitli eyaletlerde göreve başlamıştır.
31 Mayıs 2020 itibariyle:

16

Gösteriler sırasında 8 kişi hayatını kaybetmiş,
1.669 kişi tutuklanmıştır.
Ünlü market zinciri Target, yağmalama olayları
nedeniyle 13 eyaletteki 175 şubesini geçici
olarak kapatma kararı almıştır.
Amazon firması bazı bölgelerde faaliyetlerini
askıya

aldığını

açıklamış,

Apple

firması

mağazalarını kapatmıştır.
(Kaynak: T.C. Vaşington Ticaret Müşavirliği)
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Nisan Ayında Meksika’nın İhracatı %41, İthalatı
%31 Azaldı

ve nihai ürün tedarik eden firmalarımız açısından
olumsuz bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.
(Kaynak: T.C. Meksiko Ticaret Müşavirliği)
Arjantin'de Yaşanan Ekonomik Gelişmeler

Ulusal İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (INEGI)
verilerine göre, Meksika’nın ihracatı 2020 yılının
Nisan bir önceki yılın aynı ayına göre %40,9 azalma
ile 23,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, mal

Arjantin Merkez Bankası’nın brüt rezervlerinin 42,9

ihracatında 34 yıldan (Mart 1986’dan) bu yana en

milyar dolara gerileyerek, son üç yılın en düşük

yüksek düşüş kaydedilmiştir. Diğer taraftan, Nisan

seviyesinde olduğu, net rezervlerinin ise 10 milyar

ayında 26,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen mal

dolar civarında olduğu ve rezervlerin 2019 yılı Ağustos

ithalatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %30,5

ayındaki ön seçimlerden bu yana yarı yarıya azaldığı

azalmış ve bu azalma Temmuz 2009’dan bu yana

belirtilmiştir. Bunun yanında, Hükümet’in, COVID-19

kaydedilen en yüksek düşüş olmuştur. Petrol ürünleri

salgınının olumsuz mali etkileriyle başa çıkmak

ithalatındaki azalma %53, petrol dışı sektörlerdeki

amacıyla piyasaya 1,7 milyar Arjantin pesosu sürme

azalma ise %27,6 olarak gerçekleşmiştir. Ara malı

(yaklaşık 25 milyon dolar) planları çerçevesinde,

ithalatı %28,1, sermaye malı ithalatı %26,7, tüketim

halihazırda %45 oranında olan enflasyonun daha da

malı ithalatı ise %46,5 gerilemiştir. Ocak - Nisan

yükselmesi yönündeki endişeler artmaktadır. Ayrıca,

döneminde ise ithalatın %11,3 düşüşle 131,3 milyar

Arjantin’de ekonomik aktivite 2020 Mart ayında bir

dolar seviyesinde gerçekleştiği; petrol ithalatının

önceki yılın aynı ayına kıyasla %11,5 oranında,

%21,5, petrol dışı sektörlerdeki ithalatın ise %10

2020’nin ilk üç ayında ise %5,4 oranında düşmüştür.

gerilediği bildirilmiştir. Ocak- Nisan döneminde ara

Bu kayıptan en çok etkilenen sektörlerin balıkçılık

malı ithalatı %10,1, tüketim malı ithalatı %13,7,

(-%48,6), inşaat (-%46,5), otel ve restoranlar

sermaye malı ithalatı ise %17,4 oranında gerilemiştir.

(-%30,8) olduğu ve büyüme görülen tek sektörün
ise elektrik, doğalgaz ve su hizmetleri (%6,7) olduğu

Ülke ekonomisine ilişkin %7-10 arasındaki küçülme

kaydedilmiştir. Arjantin'de devam eden olumsuz

tahmini ve Hükümet tarafından açıklanan destek

ekonomik tablonun ihracatımız üzerinde negatif

paketinin yetersizliğinin yarattığı likidite sorunu ile

yönde etkilerinin olabileceği değerlendirilmektedir.

birlikte, ihracattaki %41 ve ithalattaki %30 oranındaki
azalma Meksikalı firmalara hammadde, ara malı
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Brezilya'da Ticari Satışlar İlk Çeyrekte %2 Düşüş

%17,1 düşüş yaşanmıştır. Eyalet bazlı yapılan

Gösterdi

incelemede ise: Rondônia (%23,2), Amazonas
(%16,5) ve Acre (%15,7) en büyük düşüşlerin

Brezilya'da COVID-19 salgınından kaynaklanan

yaşandığı eyaletlerdir. Satışların sadece São Paulo

ekonomik

Eyaleti’nde arttığı (%0,7 oranında) belirtilmiştir.

yavaşlama

nedeniyle,

ticari

satışlar

2020 yılı ilk çeyreğinde, 2019’un aynı dönemine
göre %2 oranında düşüş göstermiştir. Bu düşüşün,

Brezilya'da COVID-19 salgınının etkisi ile talebi artan,

2003 yılından bu yana gözlenen en büyük azalış

özellikle donmuş ürünler gibi gıdalar ile medikal

olduğuna dikkat çekilmektedir. Bununla birlikte,

ürünlerde

düşüşün COVID-19 salgınında temel ihtiyaç olduğu

olduğu değerlendirilmektedir.

ihracatımızın

artırılmasının

mümkün

değerlendirilen ürün gruplarındaki satışların artması
nedeniyle beklenenden az gerçekleştiği de ifade

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

edilmiştir. Hipermarketler, süpermarketler, gıda ve
içecek ürünleri satışları %16,4; tıbbi ve medikal

Brezilya'da Finansal İstikrarsızlık Devam Ediyor

ürünler satışları ise %1,3 oranında artış göstermiştir.

18

En büyük düşüşler; kumaş, kıyafet ve ayakkabı

Brezilya reali, Mayıs ayında ABD doları karşısında

(%42,2); kitap, gazete ve dergiler (%36,1); diğer

değer kaybetmeye devam etmiş ve dolar kuru 6 real

kişisel ürünler ve ev ürünleri (%27,4), mobilya ve

seviyesine yaklaşmıştır. 7 Mayıs 2020 Perşembe

elektrikli ev aletleri (%25,9) satışlarında görülmüştür.

günü Merkez Bankası'nın gösterge faiz oranını

Öte yandan, taşıt araçları ve inşaat malzemelerinin

(Selic) %3'e düşürme kararı almasıyla, 8 Mayıs 2020

de dahil olduğu genişletilmiş perakende satışlar

tarihinde Brezilya reali karşısında ABD Doları 5,85

dikkate alındığında, toplam düşüşün %13,7 olduğu

real seviyesine yükselmiştir. Merkez Bankası'nın

açıklanmıştır. Taşıt araçları, motorlar, ekipman ve

faiz düşürme kararının, ülkeye ABD doları girişlerini

parçalar satışlarında %36,4; inşaat malzemelerinde

daha da azaltmasının beklendiği dile getirilmektedir.
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Öte yandan, borsa (BOVESPA) 8 Mayıs 2020 Cuma

%23,5; sermaye malları %15,2; yarı dayanıklı tüketim

günü %2,75 oranında değer kazanmış ve böylece

malları ise %12 oranında düşüş göstermiştir. Öte

söz konusu haftadaki düşüş %0,30'la sınırlı kalmıştır.

yandan, Otomotiv Üreticileri Birliği’nin açıklamasına

Bunun yanı sıra, enflasyon oranı Ağustos 1998

göre, ülkedeki otomotiv satışları Nisan ayında 1992

tarihinden bu yana kaydedilen en düşük seviyeye

yılındaki seviyesine gerilemiştir. 2019 yılı Nisan

gerilemiş ve Nisan ayında %0,31'lik deflasyon

ayına kıyasla, 2020 yılı Nisan ayında otomotiv

gerçekleşmiştir.

%9,31

satışları %66 azalarak 51.362 olmuş; 2020 yılının ilk

oranındaki düşüşün deflasyonun ana faktörü olduğu

dört aylık dönemine bakıldığında ise, 2019 yılı aynı

açıklanmıştır. Gıda fiyatları ise %1,79 oranında artış

dönemine göre satışlarda %27,1 oranında düşüş

göstermiştir.

gözlenmiştir.

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

Brezilya'nın otomotiv yedek parça ve dayanıklı

Benzin

fiyatlarındaki

tüketim malları (elektrikli ve elektronik tüketici ürünleri)
Brezilya'da Sanayi Üretimi Mart Ayında %9

imalatında kullanılan elektronik bileşen ihtiyacı

Düştü

büyük ölçüde Çin'den karşılanmakta olup, COVID-19

Brezilya'da 2020 yılı Mart ayı sanayi üretimi, Şubat

salgını nedeniyle Çin'den ithalatın azalması, söz

ayına göre %9,1 oranında düşüş göstermiştir. Söz

konusu sektörlerdeki üretimi kesintiye uğratmıştır. Bu

konusu düşüşün 2002 yılında bu yana gözlenen

çerçevede anılan sektörlerde Brezilya'ya ihracatımızı

en büyük azalış olduğu ifade edilmektedir. Sanayi

artırma potansiyelimiz bulunmaktadır.

üretimi, 2019 yılı Mart ayı ile kıyaslandığında ise
düşüş %3,8 oranında olmaktadır. Bu çerçevede,

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

Mart ayı sanayi üretiminde dayanıklı tüketim malları
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Avustralya'da Nisan Ayı Perakende Satışlarında

(Kaynak: T.C. Melburn Ticaret Ataşeliği)

Gerileme ve Dış Ticarette Düşüş Yaşandı
Avustralya’nın Viktorya Eyaleti İnşaat Yatırımları
Avustralya

İstatistik

Bürosu

(ABS)

Programı Açıkladı

tarafından

yayınlanan geçici perakende ticaret istatistiklerine
göre,

Avustralya

mevsimsellikten

arındırılmış

perakende cirosu 2020 yılının Nisan ayında %17,9
oranında geriledi.
Tüm sektörlerde düşüş yaşanmakla birlikte, en fazla
kaybın gıda, kafe-restoran/paket servis hizmetleri,
giyim, ayakkabı ve kişisel aksesuarlarda olduğu
görülmektedir. Mart ayında panik alışlar nedeniyle
büyük artış kaydeden gıda perakende sektörü, Nisan
ayında %17,1 oranında gerilemesine karşın, 2019
yılının aynı ayına göre yüksek bir seviyede kalırken,
giyim, ayakkabı ve kişisel aksesuar perakendeciliği ile
kafe, restoran ve paket servislerindeki satışlar 2019
yılı Nisan ayının yarısı seviyesinde gerçekleşmiştir.

Avustralya Viktorya Eyaleti, ekonomiyi canlandırmak
için 2,7 milyar AUD'lık bir inşaat yatırım programı

Yine ABS’nin Nisan ayı ön verilerine göre, doğal

ilan etmiştir. Söz konusu bütçeden 1,2 milyar

kaynaklar ve emtia ihracatı değerini korumakla

AUD'nın, yeni okul inşaatı ve okulların yenilenmesi

birlikte Avustralya'nın Nisan ayı ihracat ve ithalatı

olmak üzere, eğitimde kullanılması planlanırken;

azalma göstermiştir. İhracattaki en önemli düşüş 1,7

1,5 milyar AUD'lık bütçenin ise, yeni sosyal konut

milyar AUD ile altında yaşanırken, demir cevheri,

inşaatı ve var olan 23 bin konutun yenilenmesi

kömür, gaz ve petrol gibi diğer önemli doğal kaynak

(500 milyon AUD), turistik bölgelerdeki yol yapım

ürünlerinde ise düşük seviyede azalma kaydedilmiştir.

çalışmaları (382 milyon AUD), 300 km'lik bölgesel

İthalat ise petrol, hava taşıtları, altın ve karayolu

demir yolu hattı iyileştirmeleri, 15'ten fazla tren

taşıtları ithalatındaki azalmaya bağlı olarak, Nisan

istasyonu onarımı, yerel iskele yenilemeleri dahil

2020'de bir önceki aya göre %5 azalmıştır. Çin'den

ulaşım çalışmalarında (328 milyon AUD), engelli ve

yapılan ithalatın toparlanmaya başladığı, karantina

yaşlı bakımı tesislerinde (100 milyon AUD) ve spor

döneminde artan talep çerçevesinde Çin'den dizüstü

tesisleri yenileme ile kıyı alanları iyileştirmesinde

bilgisayar ve genelde de test kitleri ve kişisel koruyucu

kullanılması planlanmaktadır.

ekipman ithalatında artış kaydedildiği görülmüştür.
Yatırım Programı kapsamında 23.000 toplu konut
Asya pazarlarında Avustralya'nın doğal kaynaklarına

birimi yenilemesinin hemen, diğerlerinin ise 3 ila

talebin güçlenmesi, bu pazarlarda COVID-19 salgını

6 ay içerisinde hayata geçirileceği ve bu projeler

sonrası

yoluyla doğrudan 3.700 kişiye istihdam sağlanacağı

ekonomilerin

canlanmaya

başladığını

göstermekle birlikte, salgına bağlı artan bilgisayar

belirtilmektedir.

ve sağlık malzemeleri dışında Avustralya ithalatının
düşmesi, ülke iç talebinin henüz yeterli düzeyde

(Kaynak: T.C. Melburn Ticaret Ataşeliği)

hareketlenmediğine işaret etmektedir.
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Ülkelerden Mevzuat Değişiklikleri
ALMANYA

Şura Konseyi, 2012 Tüketiciyi Koruma Kanunu’nda
değişikliler

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından

yapılmasını

onaylamıştır.

Yapılan

değişikliklerle hileli ürün satanlara, mal stoklayıp

yapılan açıklamaya göre; sağlık sektöründe faaliyet

fahiş fiyat uygulayanlara cezalar ağırlaştırılmıştır.

gösteren Alman firmalarının tamamen veya belirli

(Tarih: 18.05.2020)

bir kısmının AB dışı yatırımcılar tarafından satın
FAS

alınmasını zorlaştıran yasa değişikliği (Dış Ticaret
Yasası) teklifi Almanya Federal Cumhuriyeti Bakanlar
Kurulunca onaylanmıştır. (Tarih: 20.05.2020) (Söz

Fas Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Sayısal Ekonomi

konusu yasa değişikliği, Almanya Resmi Gazetesi’nin

Bakanlığı “Sıcak Haddelenmiş Sac” ithalatına karşı

02.06.2020 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe

% 25’lik ek vergi şeklinde kesin korunma önlemi

girmiştir)

uygulanmasına karar verildiği, önlemin 3 yıl boyunca
uygulanacağı, % 25’lik ek verginin her yıl % 1
ARJANTİN

oranında düşürüleceğini açıklamıştır.
(Tarih: 18.05.2020)

Arjantin'de yürürlüğe konulan mevzuat kapsamında,
hükümet tarafından salgın sebebi ile KOBİ’lere plase

26 Mayıs 2020 tarihli ve 6051/211 sayılı gümrük

edilen düşük faizli kredilerden yararlanan şirketlerin,

sirküleri ile yumuşak buğday ve türevlerinde gümrük

ülkede karantina uygulamasının başladığı 19/3/2020

vergilerinin askıya alınması süresi 15 Haziran 2020

tarihi öncesindeki ticari faaliyetlerine yönelik borçlara

tarihinden 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

ilişkin yapacağı döviz alımlarının Merkez Bankası'nın

(Tarih: 29.05.2020)

ön

iznine

tabi

Bu

çerçevede,

tutulması
19/3/2020

kararlaştırılmıştır.
tarihi

HOLLANDA

öncesinde

gerçekleştirdikleri ithalata yönelik ödemeleri bulunan
bazı şirketlerin, hükümetten aldıkları kredileri iade

Hollanda Hükümeti tarafından 13 Mayıs’ta yapılan

etme yoluna gittikleri öğrenilmiştir. (Tarih: 08.05.2020)

açıklamaya göre, 25 Mayıs – 1 Eylül 2020 tarihleri
arasında

AZERBAYCAN

maskelere

KDV

uygulanmayacaktır.

Halihazıra söz konusu ürünlere %21 oranında KDV
uygulanmakta olup, bahsedilen tarihler arasında

Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 22

maskelerin %0 KDV oranı ile satışa sunulacağı

Mayıs 2020 tarih ve 188 sayılı Kararı ile Azerbaycan'a

bildirilmektedir. Söz konusu uygulama tıbbi ve tıbbi

ithal edilen galoş, tıbbi eldiven, tıbbi maske ve

olmayan her türlü maske için geçerli olacaktır.

respiratörlere sağlanan gümrük vergisi muafiyetinin

(Tarih: 13.05.2020)

süresi 1 Temmuz 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.
İRAN

(Tarih: 22.05.2020)
BAHREYN
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Mücadele Kanunu’nda yapılan bir düzenlemeyle

(Tarih: 01.05.2020)

ülkeden kaçak döviz çıkarılmasının cezası, çıkarılan

Kanada Maliye Bakanlığı, “Customs 20-19” sayılı

dövizin riyal üzerinden değerinin iki ila dört katı

bildirisi ile maske ve kişisel koruyucu ekipman

olarak belirlemiştir. Ülkeye kaçak yollarla döviz

ithalatında gümrük vergilerine daha önce getirilmiş

getirilmesinin cezası ise dövizin İran riyali üzerinden

olan muafiyetin kapsamını genişletmiştir.

tutarının bir ila iki katı olarak belirlenmiştir.

(Tarih: 06.05.2020)

(Tarih: 09.05.2020)
KIRGIZİSTAN
İran Hükümeti tarafından pirinç ithalatındaki resmi
kurdan döviz tahsisi uygulamasının kaldırıldığı

Kırgızistan Hükümeti, 2020 yılı için yabancı ülke

açıklanmıştır. Geçtiğimiz yıl içinde kırmızı et, tereyağı,

vatandaşlarının Kırgızistan’da çalışma düzenine

bakliyat, çay ve şeker gibi ürünlere de resmi kurdan

yönelik Kırgız Cumhuriyeti’nin ilgili devlet kurumları

döviz tahsisi durdurulmuştu. Halen temel mallar

arasında etkileşim şemasını onaylamıştır.

listesindeki bitkisel yağ, yağlı tohumlar, mısır, arpa,

(Tarih: 08.05.2020)

soya küspesi, lastik üretimi için hammaddeler, ağır
ÖZBEKİSTAN

vasıta lastikleri, kağıt hamuru ve farklı kağıt türleri
için resmi kurdan döviz tahsisi yapılmaya devam
edilmektedir. (Tarih: 25.05.2020)

Cumhurbaşkanı Kararı ile Özbekistan Cumhuriyeti
Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanlığı’na bağlı İhracatı

İran Bakanlar Kurulu Kararınca, İran üzerinden petrol

Destekleme Ajansı kurulmuş ve ihracatı artırmak

ve petrol ürünlerinin kara ve deniz yolu vasıtasıyla

amacıyla

diğer ülkelere transit ticareti bu sene sonuna kadar

mekanizmalar oluşturulmuştur. (Tarih: 07.05.2020)

firmalara

mali

yardım

sağlayacak

yasaklanmıştır. Anılan yasaklama gümrükler ve
SİNGAPUR

limanlarda bekleyen ürünleri de kapsamaktadır.
(Tarih: 29.05.2020)

Singapur'un et ve balık ithalatına yönelik olarak
İTALYA

“ST Logistics Pte. Ltd.” firmasının Singapur Gıda
İdaresi'nden lisans almasına gerek olmaksızın ithalat

İçişleri

Bakanlığı’nın

bir

sirküleriyle

tüm

TIR

sürücülerinin "seyahat eden personel" olduklarını

yapabilmesine ilişkin bir mevzuat düzenlemesi
yapılmıştır. (Tarih: 09.05.2020)

ispatlayan basit bir beyanname örneği doldurarak,
VENEZUELA

herhangi bir süre kısıtlaması veya formaliteye tabi
olmadan ülkeye giriş yapabilecekleri belirtilmiştir.
(Tarih: 21.05.2020)

Venezuela'da 2016 yılından beri uygulanmakta olan
ekonomik olağanüstü hal uygulaması yayımlanan
KANADA

kararname ile 60 gün daha uzatılmıştır.
(Tarih: 04.05.2020)

Kanada Federal Hükümeti, Nova Scotia Eyaleti’nde

22

meydana gelen saldırıdan sonra "assault-style" olarak

27 Nisan 2020 tarihinde 27 adet temel gıda

tanımlanan ve 1500 modeli içeren bir yasak kararı

maddesinde uygulanmaya başlayan tavan fiyatlar

alarak bu tür silahların edinilmesini, taşınmasını ve

güncellenmiştir. Fiyatlar bolivar ve kripto para “petro”

alınıp satılmasını yasadışı ilan etmiştir.

cinsinden belirlenmiştir. (Tarih: 14.05.2020)
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Bakanlıktan
Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler

Güncel Gelişmeler” başlıklı e-sohbet toplantıları
gerçekleştirilmiştir.

Bakanlığımız Dış Temsilcilikler ve Uluslararası
Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda,

Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler 16

Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle ihracatçılarımızı

Haziran 2020 tarihinde İran, 18 Haziran 2020

bir araya getirmek üzere “T�caret Müşav�rler�m�zle

tarihinde Irak, 19 Haziran 2020 tarihinde Azerbaycan

Elektron�k Sohbetler” adıyla online toplantılar

sohbet toplantıları ile devam etmiştir. Sonrasında

düzenlenmesine başlanmıştır.

ise belirlenecek takvim çerçevesinde dünyanın
değişik coğrafyalarında ihracatımızın geliştirilmesi

Söz konusu toplantılara ilk olarak 5 Haziran

için görev yapmakta olan Ticaret Müşavir ve

2020 tarihinde Hindistan’da görev yapmakta olan

Ataşelerimiz ile ihracatçılarımızın online platform

Bakanlığımız temsilcileri ile Hindistan’da yerleşik 3 iş

aracılığıyla buluşturularak karşılıklı bilgi ve deneyim

insanımızın konuşmacı olarak katıldığı “Hindistan’da

paylaşımında bulunmalarına imkân sağlanacaktır.

İş Yapabilme, Markalaşma ve Ticari Fırsatlar” sohbet
toplantısı ile başlanmıştır. Müteakiben 10 Haziran

“Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler”e

2020 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti’nde görevli

Ticaret Bakanlığı web sitesindeki (www.ticaret.gov.

Müşavir ve Ataşelerimizin katılımıyla “Çin Ekonomisi

tr) duyurular kısmından, Müşavire Danışın

ve Ticari Fırsatlar”, 11 Haziran 2020 tarihinde ise

(musaviredanisin.ticaret.gov.tr)

Rusya Federasyonu’nda görevli temsilcilerimizin

üzerinden

katılımıyla “Rusya Pazarı, COVID-19 Salgını ve

hesabından (@ticaret) ulaşabilirsiniz.
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ve

Bakanlığımızın

uygulaması
resmi

Twitter
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Sanal Genel Ticaret Heyetleri

hedef ülke pazarı hakkında bilgilendirmeye yönelik
sanal seminer ve firmalar arası ikili iş görüşmeleri

Potansiyel

pazar

ihracatımızda

niteliğindeki

artış

ülkelere

sağlanması

ve

yönelik

gerçekleştirilmektedir.

ihraç

ürünlerimizin tanıtımı amacıyla, Ticaret Bakanlığı

Önümüzdeki dönemde ise;

koordinasyonunda ve Türkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM) organizasyonunda “Genel Ticaret Heyeti”

- 13-17 Temmuz 2020 tarihleri arasında çimento;

programları düzenlenmektedir. Ancak, yaşanan

demir-çelik; demir ve demir-dışı metaller; cam,

COVID-19 salgını nedeniyle söz konusu heyetlerin

seramik, toprak ürünleri; enerji sektörleri başta olmak

Mart ayından itibaren fiziksel olarak gerçekleştirilmesi

üzere ilgili sektörlerde iştigal eden firmalarımıza

imkânı bulunmadığından, Ticaret Bakanı Sayın

yönelik olarak Nijerya Sanal Genel Ticaret Heyeti,

Ruhsar Pekcan’ın talimatları doğrultusunda bu
heyetlerin sanal olarak düzenlenmesine yönelik

- 20-24 Temmuz 2020 tarihleri arasında makine

çalışmalara öncelik verilmiştir.

ve aksamları; çelik; iklimlendirme; otomotiv ve yan

Bu kapsamda, 13-15 Mayıs 2020 tarihlerinde

sanayi; çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri;

Özbekistan’a yönelik ilk Sanal Genel Ticaret

demir ve demir-dışı metaller; elektrik, elektronik

Heyeti’nin

27-29

(elektrikli ev aletleri) ve medikal sektörleri başta olmak

Mayıs 2020 tarihlerinde Kenya ve 15-19 Haziran

üzere ilgili sektörlerde iştigal eden firmalarımıza

2020 tarihleri arasında Hindistan ile Sanal Genel

yönelik olarak Pakistan Sanal Genel Ticaret Heyeti

Ticaret Heyetleri, Ticaret Bakanlığı koordinasyonu

gerçekleştirilmesine

ve TİM organizasyonunda düzenlenmiştir. Sanal

etmektedir.

gerçekleştirilmesinden

sonra,

yönelik

çalışmalar

devam

Genel Ticaret Heyeti programları kapsamında
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Sanal Genel Ticaret Heyeti programlarına katılım

Ticaret Bakanlığı Destekleri Kapsamındaki

her program için belirlenen kontenjanla sınırlı olup,

Yurtdışı Fuarlar

belirlenen tarihlere kadar başvuru yapılabilmektedir.
Heyet programları, kontenjanlar, son başvuru tarihleri

Bakanlığımızca, mal ticaretine ilişkin uluslararası

ve başvuruya ilişkin detaylı bilgilere TİM’in internet

fuarlara firmalarımızın katılımları ve organizatörlerin

sitesinden (www.tim.org.tr) ulaşılabilmektedir.

tanıtım harcamaları, “Yurt Dışında Gerçekleştirilen
Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4

Ticaret Bakanlığı Destekleri

sayılı Karar” kapsamında desteklenmektedir. Bu
çerçevede, Bakanlığımızca belirlenip ilan edilen
sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara firmalarımızın
bireysel katılımı, bunun yanı sıra, yetkilendirilen
organizatörlerce düzenlenen fuarlara milli katılım ve
sektöründe önde gelen prestijli fuarlara katılım belirli
kalemlerde ve değişen tutarlarda desteklenmektedir.
Devlet desteği kapsamındaki fuarların listesi aşağıda
verilen bağlantıda yer almaktadır:
(Bağlantı: https://ticaret.gov.tr/ihracat/fuarlar)
Ticaret Bakanlığı Yurtdışı Teşkilatı
Bakanlığımızın yurtdışındaki 163 merkezde hizmet

Ticaret Bakanlığı destekleri hakkında daha kolay

veren

bilgi edinilmesi ve desteklerden faydalanan firma

müşavirliği/ataşeliği

sayısının artırılması amacıyla “Kolay Destek” web-

detaylı iletişim bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan

sitesi

(https://kolaydestek.gov.tr)

oluşturulmuştur.

ticaret

müşavirliği/ataşeliği/ofisi,
ve

daimi

gümrük

temsilciliklerinin

ulaşılabilmektedir:

Söz konusu site üzerinden başvuru süreçleri
adım adım görülmekte, başvuru evrakı doğrudan

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

indirilebilmekte, destekler ile ilgilenen tüm personelin
iletişim bilgileri tek noktada görülebilmektedir.
Sitede, ihracata yönelik devlet destekleri görsellerle
daha anlaşılır bir şekilde ve mevzuat dilinden
arındırılmış olarak animasyonlarla anlatılmaktadır.
Ticaret Bakanlığı ihracat destekleri ile ilgili bilgi
edinilebilecek genel nitelikli film ve fuar, e-ticaret,
Eximbank, iş seyahati ve rapor, ofis-mağaza kira,
küresel tedarik zinciri, pazara giriş ve tasarım
desteklerine

ilişkin

filmlere

(kolaydestek.gov.tr)

sitesinden ulaşabilirsiniz.
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Ticaret Bakanlığı “Müşavire Danışın”

hafta içi 09:00 - 18:00 saatleri arasında hizmet

Uygulaması

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
alan

“Ülkeler”

web-sitesi

ana

bölümünde

sayfasında

yer

(https://ticaret.gov.tr/

yurtdisi-teskilati) yayımlanan “Ülke Raporları”ndan
ulaşabilirsiniz
Ticaret Bakanlığı “Uzmana Danışın” Uygulaması
“Uzmana Danışın - http://uzmanadanisin.ticaret.gov.
tr” uygulaması kullanılarak, doğrudan ilgili birim ve
uzman kadroya Bakanlığımız görev ve yetki alanına
giren konular itibarı ile bilgi talepleri iletilebilmektedir.
İhracatımızın ve ülke ekonomimizin daha da gelişmesi

Dış Talepler Bülteni

için Bakanlığımıza bağlı olarak dünyanın dört bir
yanında görev yapmakta olan ticaret müşavirlerimiz/

Ticaret müşavirleri ve ataşelerimiz tarafından görev

ataşelerimiz, tüm iş insanlarımızın yurtdışındaki ilk

yaptıkları ülkelere ait alım satım talepleri, işbirliği,

temas noktası, en temel bilgi kaynağı ve her zaman

fuar ve ihale bilgileri olmak üzere güncel dış ticaret

başvurabilecekleri temsilcileridir.

fırsatlarının düzenli olarak duyurusunun yapıldığı “Dış
Talepler Bülteni”, sadece ihracatçı firmalarımız ile

“Müşavire Danışın” uygulaması iş dünyamızın ticaret

ihracat yapan tüzel kişiliklere açık olup, firmalarımız

müşavir ve ataşelerimiz ile iletişimini kolaylaştırmayı

üye oldukları birlik numarası ve vergi numarası ile

ve

“Müşavire

tüzel kişilikler ise üye oldukları birlik numarası ve T.C.

Danışın” uygulamasını kullanarak, ticaret müşavir

kimlik numarası ile sisteme giriş yaparak uygulamayı

ve

kullanabilmektedir.

etkinleştirmeyi
ataşelerimizden

amaçlanmaktadır.
görev

yaptıkları

ülkelerle

ilgili bilgi talep edebilir, sorularınızı yöneltebilir
ve

Müşavirlerimiz

tarafından

verilen

cevapları

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

ve sağlanan bilgileri uygulama üzerinden takip
edebilirsiniz.

“Müşavire

Danışın”

uygulamasına

Bakanlığımız web sayfasından (www.ticaret.gov.tr)
ve (https://musaviredanisin.ticaret.gov.tr) adresinden
ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.
Ticaret Bakanlığı İletişim Merkezi

Bakanlığımızdan B�lg� Talepler�n�z �ç�n;

İlet�ş�m Merkez�: 444 84 82
Uzmana Danışın

https://uzmanadan�s�n.t�caret.gov.tr

Ticari bilgi talepleri, 444 84 82 numaralı telefondan
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