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Bavyera Eyaleti’nde Koronavirüs Ekonomik 
Tedbirleri

Almanya’da Bavyera Ekonomi Bakanlığının 
açıklamasına göre, Eyalet genelinde 20 Mayıs 2020 
tarihine kadarki bütün orta ve büyük ölçekli fuarlar, 
ilgili tüm aktörlerin ortak görüşü ile iptal edilmiş yahut 
ertelenmiştir.

Bavyera Ekonomi Bakanlığı'nın bir diğer 
açıklamasına göre, koronavirüs salgını sebebiyle 
ticari ve ekonomik faaliyetleri zarar gören işletmelere 
yönelik bir destekleme programı devreye girmiş 
bulunmaktadır. Bu kapsamda firmalar, büyüklükleri, 
nitelikleri ve koronavirüs salgını nedeniyle 
oluşan ticari kayıpları dikkate alınarak yapılacak 
değerlendirme sonrasında,  hibe, düşük faizli krediler 
ve Bavyera Kalkınma Bankası (LfA Förderbank 
Bayern) yükümlülüklerinden muafiyet sağlanması 
suretiyle desteklenecektir. 

Bu çerçevede ilgili destekleme bütçesi ilk etapta 100 
milyon Avro tutarında artırılmıştır.

Bavyera Hükümetince alınan bir diğer karar da, 
çalışma saatlerinde azaltmaya giden firmalarla 
ilgilidir. Federal Hükümetin ilgili kararına paralel 
olarak, çalışma saatlerini azaltan firmalara, işçi 
ücretlerinin kısmi telafisi için bazı kolaylıklar ve 
destekler sağlanacaktır. Buna göre:

Böyle durumlarda firmaların Federal İstihdam 
Ajansı'ndan (Bundesagentur für Arbeit) talep 

edebilecekleri "Kurzarbeitergeld" (kısa süreli çalışan 
desteği) için başvuru şartı olan "çalışanlarının en az 
üçte birinin etkilenmesi" şartı yerine, "çalışanlarının 
%10'unun etkilenmesi" kuralı getirilmiştir.

Bu durumdaki işçilerin sosyal güvenlik primleri 
belirlenen süreç boyunca Federal İstihdam 

Ajansı tarafından ödenecektir.

COVID - 19 Gelişmeleri
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Geçici işçiler (taşeron firma kanalıyla çalışanlar 
da dahil) de kısa süreli çalışan desteğinden 

faydalanabilecektir.

Kısa süreli çalışan desteği süresinin Federal 
Hükümet kararıyla 12 ila 24 ay süreyle 

uzatılması imkan dahilindedir.

Diğer taraftan, vergi yükümlülükleri bağlamında 
firmalara sağlanacak destekler henüz açıklanmamış 
olmakla birlikte, gelir ve kurumlar vergilerinin ön 
ödeme oranlarının sıfıra indirilmesi, tahakkuk 
etmiş vergi borçlarının ertelenmesi ve gecikme 
durumlarında uygulanan faizin %0,5 puanlık 
kısmından feragat edilmesi suretiyle işletmelere 
önemli kolaylıklar sağlanabileceğine dair bilgiler 
mevcuttur.

(Kaynak: T.C. Münih Ticaret Ataşeliği) 

Hollanda’da Maske Dolandırıcılığı

Hollanda Dolandırıcılık İhbar ve Yardım Masası 
(Fraudehelpdesk) Hollanda piyasalarında son 
zamanlarda maske dolandırıcılığı vakalarının 
türediğini ve dikkatli olunması gerektiğini bildirmiştir.

Hollandalı firmalar ve/veya Hollandalı firmaların 
isimlerinin kullanıldığı ve maske tedariki 
yapılabileceği fakat daha sonra ödeme kısmî olarak 
yapılmasına rağmen maskelerin gönderilmediği 
hususunda ihbarlar yapılmıştır.

(Kaynak: T.C. Deventer Ticaret Ataşeliği)

Romanya Koronavirüs Önlemleri

Romanya'da olağanüstü halin 14 Mayıs 2020 tarihine 
kadar devam edeceği ilan edilmiştir. Daha önceden 
tam/kısmî olarak geçişe kapatılmış olan sınır 
kapıları, olağanüstü hal süresince tam/kısmî olarak 
kapalı kalmaya devam edecektir.  Romanya yeni 
bir “askeri talimat” yayınlamış ve bir önceki talimat 
ile tarım ürünlerine getirilen yasaklar kaldırılmıştır. 
(Romanya sınırlarındaki güncel duruma https://www.
politiadefrontiera.ro/en/traficonline/ web sitesinden 
erişilebilmektedir.)

Ülkemiz, 2 Nisan itibarı ile Romanya tarafından 
“kırmızı ülke” kategorisine alınmış olup, bu kapsamda 
Türkiye’den gelen kişilere 14 gün kurumsal karantina 
uygulanmaya başlamıştır. Düzenli karayolu yolcu 
ulaşımı ve yolcu uçuşları olağanüstü durum süresince 
askıya alınmıştır. 

Deniz taşımacılığında ise, Karasu-Köstence RO-
RO hattı 02 Nisan 2020 tarihinde yapılan deneme 
seferiyle başarılı bir şekilde açılmıştır.
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9 Nisan 2020 tarihli askerî karar kapsamında, tıbbi 
cihazlarının montaj, bağlama, çalıştırma, bakım, 
onarım faaliyetlerinde bulunmak üzere Romanya’ya 
giren ve COVID-19 belirtileri olmayan ve ayrıca 
Romanya’daki alıcılarla yapılmış kontratları bulunan 
kişiler, evde izolasyon/karantinaya alınma tedbirinden 
muaf tutulmuştur.

(Kaynak: T.C. Bükreş Ticaret Müşavirliği)

Macaristan Koronavirüs Önlemleri

İtalya, Çin, Güney Kore ve İran'dan Macaristan’a 
yolcu girişleri yasaklanmış durumdadır. 
Macaristan'dan komşu ülkelere geçen kamyonlar 
için yük koridorlarının belirlendiğini açıklanmıştır.

İtalya’dan gelen transit yük kamyonlarının 
Macaristan’ın Hırvatistan, Slovenya ve Avusturya 
sınırlarından sadece belirlenen geçiş noktalarından 
ülkeye giriş yapabileceği ve ülke içinde sadece 
belirlenen güzergâhlardan geçerek Sırbistan, 
Ukrayna ve Romanya’ya geçmek üzere, yine 
belirlenen sınır noktalarından Macaristan’dan 
ayrılabileceği açıklanmıştır. Transit yük trafiğinde, 
Macaristan’ın Hırvatistan, Slovenya ve Avusturya 
sınırlarında belirlemiş olduğu bu noktalara gelen 
İtalya çıkışlı yük kamyonlarına Macar polisi 
tarafından etiket verilecek olup, kamyonların her 10 

dakikada bir 15 kamyon grubu şeklinde geçişine izin 
verilmektedir. 

Araçların sadece belirlenmiş yakıt ikmal noktalarında 
durmasına izin verilecektir. Araçta sadece sürücünün 
bulunması gerekmekte olup, herhangi bir yolcunun 
bulunması yasaktır. Ülkeye giriş yapan kamyonların 
trafik kurallarına uygun şekilde, yakıt ikmal noktalarında 
fazla beklemeden, mümkün olduğunca hızlı bir 
şekilde belirlenen güzergâhtan geçerek ülkeden 
ayrılması beklenmektedir. Yük taşımacılığında 
kullanılacak transit güzergâh haritasına aşağıdaki 
linkten erişim sağlanabilmektedir. Transit güzergâh 
giriş ve çıkış noktaları Macaristan sınırlarında “A” 
ile başlayan mavi hatlar ile gösterilmektedir. İkmal 
yapılabilecek istasyonlar ise bu mavi hatlar üzerinde 
belirtilmiştir. (Bağlantı: http://www.police.hu/hu/hirek-
es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/
mukodo-hataratkelohelyek-es-tranzitutvonalak)

(Kaynak: T.C. Budapeşte Ticaret Müşavirliği)

Polonya Koronavirüs Önlemleri

Polonya sınırlarında uygulanan kapatma tedbirleri 
13 Mart’ta başlamıştır. (Öte yandan karayolundan 
araç, otobüs geçişleri devam edecektir. Hangi 
sınır kapılarının bu amaçla kullanılabileceği 
ayrıca duyurulacaktır). AB ülkeleri ile olan tüm 
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sınırlarda 10 gün süreyle yeniden kontrollü geçişler 
başlatılmaktadır. Bu sürenin yeniden uzatılması 
mümkündür. 

Doğrudan bir seyahat yasağı olmamakla birlikte 
Polonya Dışişleri Bakanlığı mümkünse hiç kimsenin 
yurtdışı seyahatine gitmemesini istemekte ve 
bu konuda bildirimler yapmaktadır. Ayrıca bütün 
havayolu ve demiryolu ulaşım vasıtaları ile seferler 
askıya alındığı için yurtdışına çıkış "de facto" olarak 
yasaktır. Bütün sınır kapılarında sıkı önlemler 
mevcuttur. 14 Mart itibariyle yabancı ülke vatandaşları 
Polonya’ya giriş yapamayacaklardır. 

Ülkede bütün uçak seferleri askıya alınmıştır. 
Yalnızca diğer hükümetlerin kendi ülke vatandaşlarını 
ülkelerine götürebilmeleri için istisnai özel iniş ve 
kalkış izni verilmektedir. 

(Kaynak: T.C. Varşova Ticaret Müşavirliği)

İspanya’da COVID-19 Salgını Nedeni ile Alınan 
Başlıca Ekonomik Önlemler

İspanya Ekonomik İşler ve Dijital Dönüşüm 
Bakanlığı, bankalar ve finansal kuruluşlar tarafından 
sağlanacak devlet garantili 100 Milyar avro tutarında 
bir krediyi özellikle küçük ve orta ölçekli şirketlere 
kullandırılmak üzere onaylamıştır. Söz konusu 
tutarın 20 Milyar avroluk kısmı kullandırılmaya 
başlanmıştır. Söz konusu kredi ile özel finansal 
kuruluşların İspanyol şirketlerine kredi vermesini 
kolaylaştırmak amaçlanmakta olup, şirketlerin 
işçilere, tedarikçilere, maliyeye vb. ödeme yapmaya 
devam etmesi ve şirketlerin geçici likidite sorunlarını 
çözmesi hedefl enmektedir.

Hükümet ayrıca ICO'nun (Resmi Kredi Kurumu), 
özellikle KOBİ'lere ve serbest meslek sahiplerine 
ek likidite temin edilmesi için, 10 Milyar avro kredi 
sağlamasına karar vermiştir. Bu durumda bu krediler, 
hükümetin kamu bankası ICO aracılığıyla verdiği ve 
finansal kurumlar (örneğin BBVA, Santander, Caixa, 
vb.) aracılığıyla pazarlanan finansman kaynaklarıdır.

İstihdam Tedbirleri: Hükümet, ERTE (Geçici Toplu 
İşten Çıkarma) tercih eden şirketlerdeki çalışanların 
işten çıkarılmalarının önüne geçmek için bahse konu 
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şirketlerin çalışanlarının sosyal güvenlik primlerini 
ödemekten muaf tutulacağını açıklamıştır.

Doğrudan yabancı yatırımlar: İspanyol Hükümeti’nin 
krizin borsa üzerindeki etkisinin borsada işlem gören 
İspanyol şirketleri için belirli bir tehdit oluşturduğunu 
düşünmesi nedeniyle (yabancı yatırımcıların şirketleri 
düşük fiyatlarla satın alma veya kontrol altına alma 
riskine karşı), Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest 
Ticaret Birliği (EFTA) dışındaki ülkelerde ikamet eden 
yatırımcıların yaptığı doğrudan yabancı yatırımların 
İspanyol şirketinin sermayesinin %10'una eşit veya 
daha fazlasına katılımı olduğunda, ya da İspanyol 
şirketi kontrol altına alma ihtimali doğduğunda, kamu 
güvenliği ve kamu düzeni sebebiyle bu işlemlerin 
askıya alınacağını belirten bir madde yayımlanmıştır. 
Benzer şekilde, yabancı kamu şirketlerinden veya 
kamu kontrolünden veya üçüncü ülkelerin egemen 
fonlarından gelen yatırımlar askıya alınacaktır. 

(Kaynak: T.C. Madrid Ticaret Müşavirliği)

Azerbaycan Koronavirüs Önlemleri

Çin'den ithal edilen tüm ürünlere sıkı kontrol 
uygulanmaktadır. Azerbaycan Gıda Güvenliği 
Ajansı'nın açıklamasına göre Çin’den ithal edilen 
canlı hayvanlara, hayvan kökenli ürünlere, deniz 
ürünlerine, ayrıca evcil hayvan mağazaları ve 

hayvanat bahçeleri için hayvanların getirilmesine 
geçici kısıtlama getirilmiştir. Öte yandan, anılan 
ülkeden internet üzerinden sipariş edilen birçok 
malın ithalatından da imtina edilmiştir.

Azerbaycan'a gelen tüm vatandaşlar termal 
kameralar vasıtasıyla kontrol edilmektedir. Kargo 
hariç, Türkiye-Azerbaycan arasında karşılıklı kara 
ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulması 
kararı alınmıştır. 

Azerbaycan-Gürcistan ve Azerbaycan-Rusya 
Federasyonu sınır geçişlerinde yük taşımaları devam 
etmekle birlikte, yolcu, otomobil ve otobüs geçişleri 
geçici olarak durdurulmuştur. Azerbaycan-İran sınır 
geçişlerinde de aynı rejim uygulanmakla birlikte, 
ithalat için getirilen yükler sınır geçiş noktasında 
İran plakalı taşıma araçlarından Azerbaycan plakalı 
taşıma araçlarına aktarılmaktadır. Söz konusu 
durum, Nahçıvan-İran sınırı için de aynı şekilde 
uygulanmaktadır. 

Azerbaycan'a giriş yapan yük taşımalarında, 
sürücüler termal kameralarla koronavirüs ihtimaline 
karşı tetkik edilmekte, araçlar ise dezenfekte edilerek 
kabul edilmektedir.

(Kaynak: T.C. Bakü Ticaret Müşavirliği)

Avustralya Koronavirüs ile Yavaşlayan Ekonomi 
için Teşvik Paketi Açıkladı

Avustralya Federal Hükümeti, dünya genelinde 
yayılmakta olan koronavirüsün ekonomik etkilerini 
Avustralya içerisinde asgariye indirmek, ekonominin 
resesyona girmesini engellemek ve işsizliğin 
artmasını önlemek amacıyla GSYİH’nin %1,2’si 
düzeyinde 17,6 milyar Avustralya doları/AUD (11,5 
milyar ABD doları) tutarında teşvik paketi açıkladı.

Bu paket ile genel olarak KOBİ’ler için vergi teşviki, 
işsizlik maaşı bağlanma kriterlerini sağlamayan 
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işsizlere bir kerelik ödeme ve çırakların işte kalmasına 
destek için yardım kapsanmaktadır.

Teşvik paketinin ana unsurlarına aşağıda kısaca 
değinilmektedir:

İşsizlik maaşı bağlanma kriterlerini sağlamayan 
işsizlere bir kereye mahsus kişi başı 750 AUD 

(Yaklaşık 4,8 milyar AUD bu amaca tahsis edilmiştir)

Çırak istihdam eden 20’den az çalışanı olan 
işletmelere, çıraklarını işte tutmaya devam 

etmeleri karşılığında, %50 oranında ücret desteği 
(21 bin AUD’ye kadar),

Yaklaşık 700 bin KOBİ’ye nakit akışlarında 
yardımcı olmak için 2-25 bin AUD arası destek 

(Yaklaşık 6,7 milyar AUD),

Yıllık cirosu 500 milyon AUD’ye kadar olan 
işletmelere; taşınmaz, makine, teçhizat 

alımlarında halihazırda uygulanan 30 bin AUD’ye 
kadar vergiden düşme imkanının, 150 bin AUD’ye 
yükseltilmesi,

Koronavirüsten en fazla etkilenen bölgelere 1 
milyar AUD destek,

Teşvik paketinin 10,9 milyar AUD’lik (yaklaşık 7 
milyar USD) kısmının 30 Haziran 2020 tarihine, 

kalan kısmın da 2021 Temmuz’a kadar harcanması.

1992 yılından beri kesintisiz büyümekte olan 
ekonominin resesyona girmemesi Avustralya 

siyasetinde önemli bir parametre iken, koronavirüsün 
dünyada ve Avustralya içerisinde yayılmakta 
olması, son dönemde ekonomi üzerindeki baskının 
artmasına sebep olmuştur. Açıklanan 17,6 milyar 
AUD büyüklüğündeki paket, piyasalardaki yaklaşık 
5-6 milyar AUD seviyesindeki beklentilerin çok 
üzerinde gerçekleşmiştir. Hükümet, koronavirüs ile 
mücadele etmek amacıyla kurulacak 100 tane klinik 
için 2,4 milyar AUD tahsis ettiğini de duyurmuştu.

(Kaynak: T.C. Sidney Ticaret Ataşeliği)
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Peru’nun Covid-19'a Karşı Latin Amerika’daki 
En Büyük Ekonomik Teşvik Planını Hazırladığına 

İlişkin Haber

BBC’nin, 31 Mart 2020 tarihli haberinde, Peru 
Hükümeti’nin koronavirüs krizinin etkilerini azaltmak 
amacıyla Latin Amerika'daki en büyük ekonomik 
planı hazırladığı kaydedilmiştir.

BBC haberinde, Covid-19 ile mücadelede Hükümet 
tarafından verilmesi planlanan teşvik ve destek 
tutarının, ülke GSYİH’sinin  %12'sine denk gelen 
25 milyar dolardan fazla olacağının öngörüldüğü 
bildirilmektedir. Haberde söz konusu rakamın, 
bölgedeki diğer ülkeler tarafından verilen teşviklerden 
çok daha yüksek olduğu, örneğin Arjantin tarafından 
5,7 milyar dolar olarak öngörülen teşvikin ülke 
GSYİH'sının  %1'ine tekabül ettiği belirtilmektedir.

Peru Ekonomi Bakanı Maria Antonieta Alva tarafından 
29 Mart 2020 tarihinde yapılan açıklamada, teşvik ve 
destekler kapsamında ilk aşamada 8,5 milyar doların 
harcanacağı bildirilmişti.

Haberde ayrıca, Peru’nun otuz yıllık mali disiplini 
ve düşük borçları nedeniyle uluslararası kredi 
kuruluşlarından çekebileceği kredi limitinin de 
yüksek olduğu ifade edilmekte ve Peru Merkez 
Bankası'nın 68,04 milyon dolar rezervi bulunduğu, 
GSYİH'nin %27'sini oluşturan kamu borçlarının Latin 
Amerika'nın en düşüklerinden biri olduğu, ülkenin 
aynı zamanda düşük enflasyona ve bölgedeki en 
az kırılgan para birimlerinden birine sahip olduğu 
belirtilmektedir.

Söz konusu nedenlerden dolayı Peru’nun, bölgede 
ciddi bir tehdit olarak görülen koronavirüsün ortaya 
çıkarmakta olduğu ekonomik krizden daha az zarar 
göreceği tahmin edilmektedir. Haberde, ülkenin 
sağlam ekonomik ve mali yapısına rağmen çok 
zayıf bir sağlık sistemine sahip olduğu, Hükümetin 
virüsle mücadeleyi kaldıramayacak sağlık sisteminin 
bilincinde olması nedeniyle son derece sıkı önlemler 
aldığı bildirilmektedir. 

(Kaynak: T.C. Lima Ticaret Müşavirliği) 
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Hollanda’da Yenilikçi Atık Su Arıtma Sistemi

Hollanda’nın bir devlet kurumu olan Su İdari 
Otoritesi (Waterschap) ve Hollandalı iki mühendislik 
firmasının ortak çalışmaları sonucu yeni bir atık su 
arıtma sistemi geliştirilmektedir. Şu an için deneme 
aşamasında olan projenin “Waterfabriek” ismiyle 
2023 yılında faaliyete geçmesi planlanmaktadır.
Keşfedilen yeni teknolojiye göre, atık suların 
filtrelerden geçerek bazı maddelerin filtrelere 
takılması ve bu maddelerin değerlendirilmesi 
sonucu ham madde elde edilecektir. Kanalizasyon 
sularından selüloz, amonyum ve fosfat gibi ham 
maddelerin ortaya çıktığı tespit edilmiş olup, elde 
edilen selüloz, karton ve mobilya malzemeleri 
üretiminde kullanılabilmektedir. Karton ve mobilya 
malzemelerinin yanı sıra, filtrelere takılarak elde 
edilen diğer maddeler enerji ve sunî gübreye 
dönüştürülebilmektedir.

Waterfabriek isimli su fabrikasının temelinin 2021 
yılında atılması ve 2023 yılında faaliyete geçmesi 

planlanmaktadır. Deneme sürümü ve nihai 
fabrikanın maliyeti ortalama 23 milyon avro olarak 
bütçelendirilmiştir. Proje, teknolojisinin yenilikçi ve 
çevreci olması nedeniyle Avrupa Birliği’nin “LIFE” 
Programı’ndan toplam bütçenin üçte biri değerinde 
sübvansiyon hakkına sahiptir.

(Kaynak: T.C. Deventer Ticaret Ataşeliği)

Hollanda’da Araç Sayısı Arttı

Merkez İstatistik Kurumu (CBS) tarafından 2020 
yılının başında yapılan sayıma göre, Hollanda’da 
toplam 8,7 milyon otomobil bulunmakta olup, 2019 
yılına kıyasla otomobil sayısında %1,7 oranına artış 
yaşanmıştır. Veriler doğrultusunda 18 yaş üzeri her 
1000 vatandaşa ortalama 543 araç düşmektedir. 
Yaklaşık 7,6 milyon otomobil özel araç olarak kayıtlı 
olup, 1,1 milyon araç ise şirketler adına kayıtlıdır.

(Kaynak: T.C. Deventer Ticaret Ataşeliği)

Ülkelerden Ticari Haberler
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Hollanda HORECA Sektörü 2019 Yılında Büyüdü

Hollanda’nın otel, restoran ve kafe sektörünün 
(HORECA) 2019 yılında %3,8 oranında büyüdüğü, 
Merkezi İstatistik Kurumu (CBS) tarafından 
açıklanmıştır. Son dört yıldır aralıksız olarak büyüyen 
sektörde en fazla büyüme, %2,6 oranıyla “fast food” 
türü restoran ve kafelerde gerçekleşmiştir.

(Kaynak: T.C. Deventer Ticaret Ataşeliği)

 Bosna Hersek Bakanlar Kurulunda Kriz

Bosna Hersek’te, Sırp Cumhuriyeti (Republika 
Srpska-RS) entitesindeki tarım arazilerinin devlete 
ait olduğu yönünde, Şubat ayı başında Anayasa 
Mahkemesi tarafından verilen karar akabinde, 
Devlet Başkanlığı Konseyi’nin Sırp üyesi Milorad 
Dodik'in yönlendirmesiyle RS Meclisi 17/02/2020 
tarihinde olağanüstü toplanarak RS'den seçilen 
bakanların devlet düzeyindeki hükümet faaliyetlerini 
bloke etmelerine (oya sunulan tüm kararları 
reddetmelerine) karar vermiştir. Mezkûr Anayasa 
Mahkemesi kararı 07/03/2020 tarihinde Bosna 
Hersek Resmi Gazetesi’nde yayımlanarak bağlayıcı 
hale gelmiştir.

Diğer taraftan, Dodik'in Şubat ayı boyunca yaptığı 

açıklamalarda yansıttığı ayrılıkçı tutum ve Sırp 
bakanların devlet düzeyinde hükümetin karar 
almasını engellemeleri, ülkede siyasi ve ekonomik 
hayatın sekteye uğramasına ve özellikle devlet 
düzeyinde insiyatif gerektiren konularda ilerleme 
kaydedilememesine sebep olmaktadır. Saraybosna-
Belgrad otoyolu başta olmak üzere ortak 
projelerin sürmesi için Bosna Hersek karar alma 
mekanizmalarının aktif olması gerektiği belirtilmiştir. 
Bu itibarla, Saraybosna-Belgrad otoyolunun Bosna 
Hersek tarafında kısa vadede gelişme kaydedilmesi 
beklenmemektedir.

(Kaynak: T.C. Saraybosna Ticaret Müşavirliği)

Avustralya'nın Türkiye’den İthalatı 2020’nin 
Ocak Ayında Arttı

Avustralya tarafından Türkiye’ye yapılan ihracat 2020 
Ocak ayında %75 düşüşle 55 milyon ABD dolarından 
14 milyon ABD dolarına inerken, ülkemizden yapılan 
ithalat %7,5 artarak 66 milyon ABD dolarından 71 
milyon ABD dolarına yükselmiştir. 

Avustralya İstatistik Bürosu tarafından açıklanan 
verilere göre, 2019 Ocak ayında 21,3 milyar ABD 
doları olan ihracat, Avustralya doları/ABD doları 
kurundaki gerilemenin de etkisi ile 2020 Ocak 
ayında %6 azalarak 20 milyar ABD doları olarak 
gerçekleşmiştir. İthalat ise aynı dönemde %6,5 
düşüşle 18,6 milyar ABD dolarından 17,4 milyar ABD 
dolarına gerilemiştir. Mal ve hizmet dış ticaretinde 
2020 Ocak ayında %11 artış ile 5,2 milyar Avustralya 
doları (yaklaşık 3,3 milyar ABD doları) fazla verilmiştir.

Avustralya ekonomisinin büyüme hızının 
yavaşlamakta olduğu ve genel ithalatının daraldığı 
bir dönemde ülkemizden gerçekleştirdiği ithalatta 
artış görülmesi ülkemiz ihracatı için olumlu bir 
gelişme olarak değerlendirilmektedir.

(Kaynak: T.C. Sidney Ticaret Ataşeliği) 
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Ticaret Bakanı Pekcan Gündemi Değerlendirdi

Bakan Pekcan, katıldığı bir televizyon yayınında 
gündeme ilişkin soruları yanıtladı. 

Covid-19'dan çok etkilenen ülkelerle ticaret geriledi

Pekcan, Türkiye'nin ihracatta bu yıla iyi bir başlangıç 
yaptığını anımsatarak, "Ocak-Şubat döneminde 
Çin'in iki aylık ihracatı %17'den fazla düştü, Norveç'in 
%12, Brezilya'nın %9 geriledi, ama Türkiye'nin Ocak-
Şubat ihracatı %4,1 arttı." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin Irak ile ticaretinin bu süreçte %45 
azaldığına dikkati çeken Pekcan, şöyle devam etti:

"İtalya ve İspanya'ya ticaret %40 azaldı, Fransa'ya 
%31, İran'a %80, Almanya'ya %16, İngiltere'ye %11 
düştü. Bunlar bizim ihracatımızın %50'sini 
gerçekleştirdiğimiz ve Covid-19'dan etkilenen ülkeler. 

Toplam ihracattaki 2,9 milyarlık azalmanın 2,4 milyar 
doları, %85'lik kısmı bu ülkelerden oluşuyor. Elbet 
bu süreçten biz de çıkacağız dünya da çıkacak, 
biz bütün ihracatçılarımızla beraber o güne hazır 
olacağız."

İhracatın kesintiye uğramaması için başlattıkları 
temassız ihracat çalışmalarına ilişkin bilgi veren 
Pekcan, bu sistemle Habur Gümrük Kapısı'nda 1342 
araçlık geçişe ulaştıklarını söyledi. Pekcan, şoför, 
konteyner veya dorse değişimine dayanan bu sistemi 
Kapıkule Gümrük Kapısı'nda da uyguladıklarını, 
böylece kapıda oluşan 50 kilometrelik tır kuyruğunu 
bitirdiklerini bildirdi.

"İhracatta demir yolunun kullanımını artırmamız 
lazım"

Pekcan, bu dönemde, ihracatın kara yolu yanında 

Bakanlıktan
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demir yoluna da yönlendirilmesi çağrısında 
bulunarak, şöyle konuştu:

"Dış ticaretimizin sadece %1'i demir yollarıyla 
yapılıyor. İran ile aramızda tampon bölge yok, orada 
sorunu Kapıköy'den demir yoluyla çözüyoruz. Bunu 
iki katına çıkarabilecek durumdayız ama hala iş 
dünyasından bize 'Gürbulak'ı da Esendere'yi de açın, 
Habur gibi yapın' deniyor. Orada öyle bir imkânımız 
yok ama demir yollarını da iyi ve efektif kullanmak 
durumundayız. Şu anda 80 vagonluk, yani yaklaşık 
160 tırlık günlük nakliyemiz var."

Orta Asya ve Avrupa için de demir yolunun daha 
fazla kullanılabileceğine işaret eden Pekcan, "Bunun 
kapasitesini artırmaya hazırız. İnsanlar kara yolu 
alışkanlıklarından biraz demir yollarına kaymalılar. 
Mesela Halkalı-Kapıkule hattımız var, yılda 35.500 
vagon. Onu hemen 50 bin vagona çıkabilecek 
durumdayız." dedi.

Pekcan, Mart ayında ihracatı en çok etkilenen 
sektörlerin başında %31 ile otomotiv ve hazır giyim 
sektörlerinin geldiğine dikkati çekerek, demir-çeliğin 
%23, elektrik ve elektronik eşya, beyaz eşya ve 
kimya sektörlerinin %17, makine ve tekstil, tekstil 
ham maddeleri sektörlerinin de %13 civarında 
etkilendiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 
Mart'ta açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi 
kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 
koordinasyonunda esnaf için de önemli adımların 
atıldığını vurgulayan Pekcan, getirilen kredi öteleme, 
yeni kredi, çek ve sicil affı gibi imkanları anlattı.

Pekcan, TESKOMB ve Halkbank ile sürekli temas 
halinde olduklarını ve esnaftan sadece kimlik belgesi 
istendiğini belirterek, kalan tüm belgelerin bakanlığın 
Esnaf Bilgi Sistemi üzerinden temin edilebileceğini 
bildirdi.

Pekcan, Reklam Kurulu’nun fahiş fiyat artışı 
yapan 198 firmaya 10 milyon lira ceza kestiğini de 
anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu firmaların 14 gün savunma süresi var. Reklam 
Kurulu’nun müşterek kararıyla savunmalarına 
bakılarak kesiliyor. Yani biz önümüze gelene ceza 
kesmiyoruz. Şu an yaklaşık 7. 400 firma daha 
inceleme altında, savunma istedik. Bunlarla ilgili de 
Reklam Kurulu’nun toplantısı 14 Nisan'da yapılacak. 
Tekrarlanırsa 10 katına kadar ceza verme yetkimiz 
var. Biz yasal sınırlar içinde 10 bin liradan 104 bin 
liraya kadar ceza kesebiliyoruz."

Pekcan, 5 Mart'ta başlatılan Sanal Ticaret 
Akademisi’nde iç ticaret, dış ticaret ve girişimcilik 
olmak üzere 3 ayrı eğitim verdiklerini anımsatarak, 
şu anda akademide 12 bin kullanıcı olduğunu ve 
yaklaşık 600-700 kişiye de sertifika verdiklerini 
bildirdi.

11. İstişare Kurulu, Bakan Pekcan Başkanlığında 
Koronavirüs Gündemiyle Yapıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığında 
gerçekleştirilen 11. İstişare Kurulu toplantısı, 
koronavirüs (Covid-19) gündemiyle video konferans 
yöntemiyle yapıldı.

Konferansa Pekcan’ın yanı sıra; TİM Başkanı İsmail 
Gülle, DEİK Başkanı Nail Olpak, TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu,  TESK Başkanı Bendevi Palandöken, 
MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, TÜSİAD 
Başkanı Simone Kaslowski,  TMB Başkanı Mithat 
Yenigün ve YASED Başkanı Ayşem Sargın katıldı.

Bakan Pekcan, toplantıda Bakanlık olarak 
koronovirüse yönelik alınan tedbirleri anlatırken, 
STK’lar da, koronovirüsün sektörler üzerindeki 
etkilerini, talep ve önerilerini paylaştı.
  
Pekcan toplantıda İstişare Kurulu’na çok önem 
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verdiğini belirterek, bu süreçte de STK’larla her 
zamanki gibi interaktif olarak görüş alışverişinde 
bulunacaklarını söyledi.
  
Covid-19 pandemisinin tüm dünyayı olduğu gibi 
Türkiye’yi de etkilediğini belirten Pekcan, bu süreçte 
önceki dönemlerde olduğu gibi STK’ların görüş ve 
önerilerini, taleplerini Ticaret Bakanlığı olarak dikkate 
almaya devam edeceklerini ifade etti.
  
İhracatta 2020 yılına çok iyi başladıklarını ancak 
koronavirüsün etkisiyle Mart ayında ihracatta 
beklenildiği üzere gerileme görüldüğünü hatırlatan 
Pekcan, bunu telafi etmek için temassız ticaret 
uygulamasını hayata geçirdiklerini belirtti.
  
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
açıklanan sanayiciyi, üreticiyi, taciri, esnafı, ihracatçıyı 
ve birçok sektörü kapsayan destek paketinin sektörler 
tarafından da çok olumlu karşılandığını dile getiren 
Pekcan, “Önceliğimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın 
da hep altını çizdiği gibi üretim ve ihracatın sürekliliği 
ve istihdamın muhafaza edilmesi.” dedi.

  
Pekcan, “Bu süreci el birliği, güç birliği ve dayanışma 
içinde hep beraber atlatacağımıza inancımız 
tam. Devlet ve özel sektörün iş birliğine en güzel 
örnek bizim İstişare Kurulu toplantılarımızdır. Bu 
toplantıların kilit bir rol oynadığına inanıyorum. 
Koronavirüs pandemisinin ticaret hayatımıza 
olumsuz etkisini en aza indirmek ve bu süreç 
atlatıldıktan sonraki dönemde de geçiş sürecini en 
hızlı şekilde atlatarak, yeni dönemde başarılarımız 
için atılması gereken adımların belirlenmesi için 
STK’ların görüş ve önerileri bizim için çok değerli. 
Bakanlığımız ve STK’larımızın beraberce yapacakları 
veri analizleri, hedefl erimize ulaşma yolunda önemli 
katkı sağlayacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.
  
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan “Biz 
Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına STK’ların 
vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür eden 
Pekcan, bunun dar gelirli vatandaşlara katkı sağlama 
noktasında çok önemli bir kampanya olduğunu ve 
STK üyelerinden de destek vermelerini beklediklerini 
sözlerine ekledi.
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Bakan Pekcan, Dış Ticaret Verilerini 
Değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs 
(Covid-19) salgınının ticarete etkilerini en aza 
indirmek ve telafi etmek amacıyla Bakanlık olarak 
ihracatçılara yönelik her türlü tedbiri aldıklarını 
belirterek, "Dünyaya örnek olacak temassız ticaret 
uygulamasıyla 'Üretime ve ihracata devam' diyoruz." 
ifadesini kullandı. 

Bakan Pekcan, Twitter hesabından paylaştığı 
mesajında, Mart ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Tüm dünyayı olumsuz etkileyen Covid-19 salgınına 
dikkati çeken Pekcan, başta komşu ülkeler Irak ve 
İran sınırlarında alınan karantina önlemleri nedeniyle 
araç giriş ve çıkışlarının sınırlandırılması olmak üzere, 
Avrupa Birliği ülkelerinde görülen talep daralmaları 
ve sipariş iptallerinin Mart ayı ihracatındaki düşüşün 
ana nedenleri olduğunu bildirdi.

Ticaret Bakanlığı olarak aldıkları tedbirleri anımsatan 
Pekcan, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığı olarak Covid-19 pandemisiyle 
gerçekleşen bu sürecin etkilerini en aza indirmek 
ve telafi etmek için ihracatçılarımıza yönelik her 
türlü tedbiri alıyoruz ve dünyaya örnek olacak 
temassız ticaret uygulamasıyla 'Üretime ve ihracata 
devam' diyoruz. İnanıyoruz ki bu süreci Sayın 
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ilgili tüm kurum 
ve kuruluşlarımız, sağlık ve gümrük personelimiz, 
Bakanlığımızın tüm birimleriyle koordinasyon içinde, 
üreticilerimiz, esnafımız, tacirlerimiz, sanayicimiz ve 
ihracatçılarımız ile birlikte en kısa sürede ve en az 
hasarla atlatacağız."

Ticaret Bakanı Pekcan'dan Evdeki Vatandaşlara 
"Sanal Ticaret Akademisi" Daveti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tüm vatandaşlara 
ücretsiz olarak sundukları Sanal Ticaret 
Akademisi'nden, öğrencilerden ev hanımlarına, esnaf 
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ve sanatkârdan kadın ve genç girişimcilere kadar 
geniş bir hedef kitlenin yararlanabileceğini belirterek, 
"Koronavirüs nedeniyle evde kalınmasını önerdiğimiz 
bu dönemde zamanın etkin ve faydalı kullanımı 
açısından, ticaret ile ilgilenen vatandaşlarımızı Sanal 
Ticaret Akademisi'ne davet ediyorum." dedi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Pekcan, 
yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 
vatandaşlara mümkün olduğu kadar evde kalmalarını 
önerdiklerine dikkati çekerek, Bakanlığın online 
eğitim platformu olan ve herkese ücretsiz sunulan 
Sanal Ticaret Akademisi'nin Covid-19 nedeniyle 
evlerinde kalanlara önemli bir fırsat sunduğunu ifade 
etti.

Tamamen kullanıcı dostu bir öğrenme ortamında 
sunulan bu eğitimlere isteyenlerin bilgisayardan 
isteyenlerin telefondan erişebildiklerine işaret 
eden Pekcan, hem yeni iş kurmayı düşünenlerin, 
ticaretle uğraşan kişilerin burada yer alan bilgi ve 
uygulamalarla işini geliştirebileceğini hem de yeni 
iş başvurularında öz geçmişlerini güçlendirmek 
isteyenlerin verilecek sertifikalarla iş bulma 
süreçlerine değer katabileceğini anlattı.

Pekcan, şu anda temel olarak 3 sertifika programı 
geliştirdiklerini belirterek, "İç Ticaret", "Dış Ticaret" ve 
"Girişimcilik" ders gruplarını tamamlayan bir kişinin 
ilgili grup için hazırlanan sınavda yeterli puanı alması 
halinde sertifika alma hakkı kazandıklarını söyledi. 

Platformu 5 Mart'ta kullanıma açtıklarını hatırlatan 
Pekcan, "Vatandaşımızın ilgisi yüksek oldu. Henüz bir 
ay bile olmadan 6.500'ün üzerinde kayıtlı kullanıcıya 
ulaştık, 200'ün üzerinde vatandaşımıza sertifika 
verdik. İstatistiklerden görüyoruz ki bu kadar kısa 
bir zamanda hedef kitlemize yayılmayı başarmışız. 
Kayıt yaptıranların %22'si öğrenci, %19'u girişimci, 
%13'ü mühendis, %29'u ise esnaf, sanayici ve 
tüccar." diye konuştu.

- "Arzumuz daha fazla kadının platformu kullanması"

Bakan Pekcan, platformdaki kullanıcıların %85'inin 
erkek, %15'inin ise kadın olduğuna dikkati çekerek, 
şöyle devam etti:

"Bizim arzumuz daha fazla sayıda kadın 
vatandaşımızın bu platformu kullanarak kariyerlerine 
katkı sağlamalarıdır. Sanal Ticaret Akademimizde 
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'Türkiye'de bir şirket nasıl kurulur?' konusundan 
'Nasıl ihracatçı olunur?' anlatımlarına, 'e-ticaret nedir 
ve nasıl yapılır?' sorusundan Ticaret Bakanlığı’nın 
ihracatçılara sağladığı desteklere kadar birçok 
konuda eğitim ve bilgilendirmeler var. Yeni tip 
koronavirüs nedeniyle evde kalınmasını önerdiğimiz 
bu dönemde, zamanın etkin ve faydalı kullanımı 
açısından, ev hanımından, öğrencisine, esnaftan, 
kadın ve genç girişimcilere tüm vatandaşlarımızı 
Sanal Ticaret Akademisi’ne davet ediyorum. 
Vatandaşımız, evlerinde kaldıkları bu günlerde 
kendilerini ve işlerini geliştirebilecekleri, kariyerlerine 
katkı sağlayabilecekleri bu platformu tek tıkla, 
ücretsiz bir şekilde ziyaret edebilir. Bu platform 
gençlerimizin bileklerinde altın bilezik olacak."

Bakan Pekcan, hazırladıkları tanıtım filmleri ile tüm 
sosyal medya mecralarında yer aldıklarını ifade 
ederek, "Hiçbir kayıt prosedürü olmayan ve ücretsiz 
faydalanılabilen akademimiz, www.akademi.ticaret.
gov.tr adresinde 7/24 hizmette." dedi.

- "81 ilden de ilgi olması bizi memnun etti"

Türkiye'de 81 ilden kullanıcının Akademi’ye kayıt 
yaptırdığını anlatan Pekcan, tüm illerden derslere 
kayıt yaptırıldığını görmenin kendileri açısından 
sevindirici olduğunu ancak bunu yeterli görmediklerini 
söyledi.

Pekcan, "Biliyoruz ki girişimci olmak ve şirket kurmak 
isteyen, dış ticaret süreçleri ile ilgili bilgi sahibi olarak 
ihracatçı olmak isteyen, e-ticaret yapmak isteyen 
veya kariyerini geliştirerek iş hayatında avantajlı 
olmak isteyen geniş bir kesim var. Hedefimiz 
bu kitleye ulaşmak ve onların faydalanmasını 
sağlamak." ifadelerini kullandı.

- Şirketleşme ve ihracat yolunda rehberlik

Sanal Ticaret Akademisi ile "Nasıl ihracatçı olunur?", 
"İhracatta devlet destekleri", "e-ticaret" gibi pek çok 
başlıkta hazırlanan eğitimler vatandaşlara sunuluyor.

Bakanlık, Akademi’yle kısa vadede profesyonel 
çalışma hayatına başlayan beyaz yakalılara, 
öğrencilere, bir fikri ya da özel ürünü olan ancak 
mevzuat ve süreçler konusunda bilgi eksiği bulunan 
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girişimci, ev hanımı ve zanaatkârlara şirketleşme ve 
ihracat yolunda rehberlik yapmayı amaçlıyor.

Akademi kapsamında şimdilik dış ticaret, girişimcilik 
ve iç ticaret olmak üzere 3 konuda sertifika programı 
yer alıyor. Her bir programın zorunlu ve yeterli 
sayıda seçmeli derslerini tamamlayanlar sınava tabi 
tutuluyor, başarılı olanlara sertifika veriliyor.

Bakan Pekcan, Covid-19 Salgınına Karşı 
"Temassız Ticaret" Çözümünü Anlattı

Bakan Pekcan, Ticaret Bakanlığı’nda düzenlediği 
basın toplantısında, Covid-19'a karşı alınan tedbirler 
kapsamında başlatılan "temassız dış ticaret" 
uygulamalarını değerlendirdi. 

İnsanlığın yakın tarihin en büyük sınavlarından birini 
verdiğini ifade eden Pekcan, salgının küresel ticareti 
ve ekonomiyi de olumsuz etkilediğini söyledi.
Pekcan, Ticaret Bakanlığı olarak toplumsal ihtiyaçların 
temini, tedarik zincirinin sağlanması açısından hudut 
gümrük kapılarında aldıkları tedbirlere işaret ederek, 
salgının en az hasarla atlatılması için devletin tüm 

imkanlarıyla vatandaşının yanında olduğunu dile 
getirdi. 

Bakanlık olarak Türkiye'de virüs görülmeden önce 
diğer bakanlıklarla koordinasyon halinde ciddi 
önlemler almaya başladıklarını hatırlatan Pekcan, 
"Bu doğrultuda temassız dış ticaret çalışmalarımızı 
gerçekleştirdik ve bütün dünyaya örnek olacak ciddi 
başarılar elde ettik. İş dünyamızın da bu güzergâhları 
ve imkanları kullanarak ticarete devam etmelerini 
istiyorum." diye konuştu. 

Zaman zaman "Gürbulak, Esendere, Kapıköy ne 
zaman açılacak?" gibi sorular ve talepler geldiğine 
dikkati çeken Pekcan, şu değerlendirmede bulundu:

 "1 Mart itibarıyla Irak ile olan yolcu giriş çıkışını 
kapattık. Ben o gün 'Ticaret kapanmayacak.' dedim. 
'Nasıl yaparız?' dediler, 'Bir çaresini buluruz.' dedik. 
Burada, şoför, dorse ve konteyner değiştirme ile 
bütün güvenlik ve sağlık tedbirlerini alarak ticareti 
başarıyla gerçekleştiriyoruz. Önce 200-500 tır 
idi, 1.140 tıra kadar çıktık. İnşallah bunu daha da 
artırarak devam edeceğiz. Şoförlerimiz aracı tampon 

bölgeye götürüyor, 
orada gerekli tedbirleri 
alarak karşı taraftan 
şoförler geliyor, 
böyle bir ring kurduk. 
Araç bizim tampon 
bölgemize geldiği 
zaman dezenfekte 
ediliyor. Bizim 
şoförlerimiz aracı 
teslim alarak tekrar 
içeriye giriyorlar. 
Bu vesileyle Irak ile 
ticaretimizin tekrar eski 
seviyelere gelmesi 
için çalışıyoruz."
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- İran ile ticarette "lokomotif" çözüm

İran'a açılan hudut kapılarının da 23 Şubat'ta 
kapatıldığını hatırlatan Pekcan, arada bir tampon 
bölge olmadığı için çözüm arayışına girdiklerini 
anlattı. Pekcan, İran'a yılda 130 bin tırın gittiği 
bilgisini vererek, "Öncelikle Gürcistan, Azerbaycan 
ile iletişimlerimizi kurduk. Türkgözü, Çıldır-Aktaş ve 
Sarp gümrük kapılarımızın kapasitelerini artırarak 
buraları 24 saat çalışır hale getirdik. Muhataplarımızla 
İran üzerinden Orta Asya'ya giden 36 bin tırı bu 
güzergâhtan geçebilir hale getirdik." ifadelerini 
kullandı.

Pekcan, salgının olduğu bu dönemde dış ticarette 
demir yolunun önemine değinerek, şöyle konuştu:

 "Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu'nu şu anda 2 bin 500 
ton kapasite ile ticaret dünyasının hizmetine açık. Biz 
bunu talep halinde 6 bin tona çıkarabiliriz. Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlığımız ile de koordinasyon 
halindeyiz. Bu dönemde demir yollarına ağırlık 
vermemiz gerekiyor. İran ile sorunumuzu da tampon 
bölgemiz olmadığı için Kapıköy tren yoluyla çözdük. 
Burada da enteresan bir çözüm bulduk. Kapıköy'den 
bizim lokomotiflerimiz treni ittiriyor, İran sınırına 
girince de bu ülkedeki lokomotifler treni çekiyor. 
Sistemi bu şekilde çalıştırıyoruz. Şu anda 80 vagon 
(160 tır yükü) hizmete hazır. Bugün itibarıyla bunu 
120 vagona (240 tır yükü) çıkarabilecek durumdayız. 
Yükü olup kapılar kapalı diye şikayet edenlere bu 
hattı kullanmalarını tavsiye ediyoruz."

- Kapıkule'de şoför ve dorse değişimiyle ticarete 
devam

Bakan Pekcan, Kapıkule'de de önlemlerini aldıklarını 
belirterek, öncelikle Türk tırlarında gümrük sahasının 
içindeki parklarda araç ve şoför değişimi yaptıklarını 
söyledi. Böylelikle Türk şoförlerin 14 gün karantina 
sürecinde beklemesini önlediklerini vurgulayan 
Pekcan, yabancı şoförler için de Türkiye'ye girerek 

karantina işlemlerine tabi olup işlerinin aksamaması 
amacıyla araç ve şoför değişimini tampon bölgede 
sağladıklarını anlattı. Pekcan, bu uygulamayla 
da 1.138 araca ulaştıklarını, bunun sayısını da 
artıracaklarını dile getirdi.

İlk uygulamada Kapıkule'de kuyruk olduğunu, daha 
sonra önlemlerin işlemesiyle bu kuyruğu azalttıklarını 
vurgulayan Pekcan, şöyle devam etti:

“Orta Avrupa'ya, İtalya'ya, Fransa'ya bizim ticaretimiz 
var. Türkiye'de Pendik, Tuzla, Ambarlı, Yalova, 
Çeşme ve Mersin limanlarından İtalya'da Trieste 
ve Bari, Fransa'da Toulon ve Sete limanlarına araç 
gönderiyoruz. İtalya'ya yılda 170 bin, Fransa'ya 
da yılda 50 bin civarında araç gidiyor. Bu tedbirler 
alındığı andan itibaren biz bu araçları feribotlarla 
şoförsüz olarak gönderiyoruz. Karşı taraf da çekicisi 
ve şoförüyle gelen yükü alıyor. Bu gemilerle gelen 
mürettebatın limana inişine izin vermiyoruz, boşaltma 
sırasında dezenfekte ediyoruz.”

Kapıkule'den de bir trenin bulunduğunu, yılda 
35.800 vagon taşıdığını, bunu da en kısa zamanda 
50 bin vagon kapasitesine çıkarabilecek durumda 
olduklarını ifade eden Pekcan, "Çerkezköy'den de 
demir yolu hattı vardı, günde bir kere çalışırdı. Bugün 
itibarıyla bunu da iki katına çıkardık, Bulgaristan'a 
gidecek yükler de bu hat üzerinden gidebilecek 
durumda. Gerekmesi halinde Karasu-Köstence 
hattında yeni bir feribot seferi koyma imkânımız 
var. Bu da 400 tır kapasitesine kadar ulaşabilecek 
durumda." dedi.

Ticaret Bakanlığı olarak toplumsal ihtiyaçların 
karşılanması, tedarik zincirinin sağlanması amacıyla 
her türlü güvenlik önlemini alarak ticaretin akışını 
sağlamak için üstün bir gayret sarf ettiklerini dile 
getiren Pekcan, gümrük personeline teşekkür ederek, 
bugünkü başarıların ve özverilerin unutulmayacağını 
söyledi.
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- "Hedefl erimiz doğrultusunda çalışmalarımıza 
devam edeceğiz"

Pekcan, bir soru üzerine, Mart ayı dış ticaret 
rakamlarının salgın nedeniyle etkileneceğini 
belirterek, şunları kaydetti:

"Rakamları gün gün takip ediyoruz. Temassız ticaret 
sayesinde Irak ile şu anda 1.140 tıra ulaştık ama 
Irak'a ihracatımız %50 azalmış durumda, İran'a %80 
azaldı. Toplam dış ticaret açısından bakıldığında bir 
azalma olacak, en az olması yönünde çalışıyoruz. 
Biz aldığımız tedbirlerle, iş dünyamız da paralel 
çalışarak bunu ne kadar azaltabiliriz, bu doğrultuda 
çalışmalarımıza devam ediyoruz. İş dünyamız 
bu güzergâhları kullanırsa kapasite artırmaya da 
hazırız. Kendi tedbirlerimizi alıyoruz. Onlara her 
açıdan yardımcı olmaya hazırız."

Bakan Pekcan, bu yıla yönelik 190 milyar dolarlık 
ihracat hedefinin hatırlatılması üzerine de 
"İhracatımızda Ocak-Şubat döneminde ortalama 
%4,31 artış vardı. Belki bu ay biraz aşağıda gelecek, 
inşallah dengeleyebileceğiz. Bu süreç geçecek, 
yılsonuna kadar devam etmesini ummadığımız için 

biz hedefl erimiz doğrultusunda çalışmalarımıza 
devam edeceğiz." dedi.

Solunum Cihazlarının İhracatı Ön İzne Bağlandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüse 
(Covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında yeni bir 
tebliğ düzenlemesi yaptıklarını belirterek, solunum 
cihazlarının ihracatında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 
Kurumu’ndan ön izin alınması şartını getirdiklerini 
bildirdi.

Ticaret Bakanlığı’nın konuya ilişkin tebliğ değişikliği, 
Resmi Gazete'nin bugünkü (26 Mart 2020) sayısında 
yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakan Pekcan, Twitter hesabından paylaştığı 
mesajında, düzenlemenin Covid-19'a karşı 
uygulamaya konulan tedbirler kapsamında 
çıkarıldığını bildirdi.
  
Mesajında, "Koronavirüse yönelik alınan tedbirler 
kapsamında Ticaret Bakanlığı olarak sağlık hizmet 
sunucularının ihtiyacı olan solunum cihazlarının iç 
talebi karşılamaya yetecek şekilde yönlendirilmesini 
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têminen yeni bir tebliğ düzenlemesi yaptık." 
ifadelerine yer veren Pekcan, kararın Sağlık 
Bakanlığı ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde 
alındığını belirtti.
  
 Pekcan, şunları kaydetti:
 
"Ventilatör, ecmo, ventilasyon sarfl arı, entübasyon 
tüpleri, yoğun bakım monitörleri gibi ürünlerin 
ihracatında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan 
ön izin alınması şartını getirdik. Sağlık hizmetlerinde 
herhangi bir aksamanın ortaya çıkmaması ve 
mevcut kapasitenin etkin kullanılmasını têminen 
söz konusu tıbbi cihazların üretiminin ihtiyacı 
karşılamaya yetecek şekilde yönlendirilmesini 
amaçlayan düzenleme, Tebliğ’in yürürlüğe girdiği 
tarih ve sonrasında yapılacak söz konusu ürünlerin 
ihracatını kapsayacak. Sürecin başından bu yana 
Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde ve tüm 
kurumlarımızla tam bir eş güdüm ve koordinasyon 
içinde gereken her türlü tedbirin alınmakta olduğunu, 
vatandaşlarımızın da koronavirüse karşı dikkatli 
olmaları ve sosyal mesafeyi korumaları noktasında 
hassasiyet göstermeleri gerektiğini bir kez daha 
hatırlatırım."

- Maske ve etil alkol ihracatındaki düzenlemeler
  
Ticaret Bakanlığınca daha önce de koruyucu maske, 
tulum, sıvı geçirmez önlük ve koruyucu gözlüklerin 
ihracı için ön izin şartı getirilmişti.
  
Ayrıca, etil alkol, kolonya, dezenfektan, hidrojen 
peroksit ve “meltblown” kumaşın (medikal kumaş) 
ihracatı da kayda bağlanmış, iç piyasadaki tüketimde 
arz güvenliğinin sağlanmasına yönelik önemli bir 
adım atılmıştı.

Bakan Pekcan'dan Maske ve Solunum Cihazları 
için Önemli Açıklama

Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı yazılı 
açıklamada, Covid-19'a yönelik aldıkları tedbirler 
kapsamında, ortaya çıkması muhtemel ihtiyacın 
karşılanması ve arz güvenliğinin devamını 
sağlayabilmek amacıyla tek kullanımlık tıbbi 
maskelerde %20 olarak uygulanan ilave gümrük 
vergisini kaldırdıklarını belirtti.

Ventilator, oksijen konsantratörü gibi solunum 
cihazları için %13 oranında uygulanan ilave gümrük 

vergisini de kaldırdıklarının altını 
çizen Pekcan, "Bunun yanı sıra 
kolonya ve dezenfektan üretiminde 
ham madde olarak kullanılan dökme 
etil alkol ithalatında halihazırda %10 
olarak uygulanan gümrük vergisini 
kolonya ve dezenfektan üreten 
sanayiciler için sıfırladık. Koronavirüs 
tedbirleri kapsamında yapılan ve 
bugün yayımlanarak yürürlüğe giren 
ithalat rejimi kararlarında söz konusu 
değişiklikleri içeren Cumhurbaşkanı 
kararları hayırlı olsun." ifadesini 
kullandı.
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Bakanlığımızın “Covid-19 Ticaret Önlemleri” 
Alt-Sitesi Hizmete Girdi

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs Salgını 
nedeniyle, ihracat pazarlarımız olan ülkelerin hemen 
hemen tamamında sağlık önlemlerinin yanı sıra 
çeşitli ticari ve ekonomik önlemler de alınmaktadır. 
Diğer yandan, Bakanlığımızın görev alanlarını 
oluşturan ihracat, ithalat, gümrükler, iç ticaret, 
tüketiciler ve esnaf-sanatkârlar-kooperatifl er gibi 
konularda, söz konusu Salgın nedeniyle yeni mevzuat 
düzenlemelerine ve uygulamalarına gidilmektedir. 
Firmalarımızın ve diğer ilgili tarafl arın söz konusu 
gelişmelerden zamanında ve doğru bir şekilde 
haberdâr edilmesi amacıyla, Bakanlığımızca bir 
“Covid-19 Ticaret Önlemleri” alt-sitesini oluşturulmuş 
ve hizmete sunulmuştur. 

Bakanlığımız ana sayfasından ve  “https://covid19.
ticaret.gov.tr” web-adresinden erişime açılmış olan 
alt-sitede:  

Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizce, görev 
yaptıkları ülkelerin Covid-19 Salgını nedeniyle 

aldıkları önlemler ve yürürlüğe koydukları 
uygulamalarla ilgili Bakanlığımıza iletilen bilgi ve 
duyuruların ülke ülke yer aldığı “Yurt Dışı 
Temsilciliklerimizden Bilgiler”,

Bakanlığımızın ana faaliyet konularıyla ilgili 
(ihracat, ithalat, gümrükler, iç ticaret, tüketiciler 

ve esnaf-sanatkârlar-kooperatifl er) mevzuat 
düzenlemeleri, haber ve duyurular,

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) bildirimleri,

bölümlerinin yanı sıra, Bakanlığımızın “Online 
Şikayet Hattı”na ve DTÖ’nün “Geçici Ticaret 
Tedbirleri” veri tabanına bağlantılar ile Bakanlığımızın 
Salgın kapsamındaki uygulama ve faaliyetleriyle ilgili 
videoların yer aldığı bir video galeri de, firmalarımızın 
ve ilgililerin istifadesine sunulmuştur.
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Ticaret Bakanlığı Destekleri

Ticaret Bakanlığı destekleri hakkında daha kolay 
bilgi edinilmesi ve desteklerden faydalanan firma 
sayısının artırılması amacıyla “Kolay Destek” web-
sitesi (https://kolaydestek.gov.tr) oluşturulmuştur. 
Söz konusu site üzerinden başvuru süreçleri 
adım adım görülmekte, başvuru evrakı doğrudan 
indirilebilmekte, destekler ile ilgilenen tüm personelin 
iletişim bilgileri tek noktada görülebilmektedir.
 
Sitede, ihracata yönelik devlet destekleri görsellerle 
daha anlaşılır bir şekilde ve mevzuat dilinden 
arındırılmış olarak animasyonlarla anlatılmaktadır. 
Ticaret Bakanlığı ihracat destekleri ile ilgili bilgi 
edinilebilecek genel nitelikli film ve fuar, e-ticaret, 
Eximbank, iş seyahati ve rapor, ofis-mağaza kira, 
küresel tedarik zinciri, pazara giriş ve tasarım 
desteklerine ilişkin filmlere (kolaydestek.gov.tr) 
sitesinden ulaşabilirsiniz. 

Ticaret Bakanlığı Destekleri Kapsamındaki 
Yurtdışı Fuarlar

Bakanlığımızca, mal ticaretine ilişkin uluslararası 
fuarlara firmalarımızın katılımları ve organizatörlerin 
tanıtım harcamaları, “Yurt Dışında Gerçekleştirilen 
Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 
sayılı Karar” kapsamında desteklenmektedir. Bu 
çerçevede, Bakanlığımızca belirlenip ilan edilen 
sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara firmalarımızın 

bireysel katılımı, bunun yanı sıra, yetkilendirilen 
organizatörlerce düzenlenen fuarlara milli katılım ve 
sektöründe önde gelen prestijli fuarlara katılım belirli 
kalemlerde ve değişen tutarlarda desteklenmektedir. 
Devlet desteği kapsamındaki fuarların listesi aşağıda 
verilen bağlantıda yer almaktadır: 

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

Ticaret Bakanlığı Yurtdışı Teşkilatı

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

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

Ticaret Bakanlığı “Müşavire Danışın” 
Uygulaması

İhracatımızın ve ülke ekonomimizin daha da gelişmesi 
için Bakanlığımıza bağlı olarak dünyanın dört bir 
yanında görev yapmakta olan ticaret müşavirlerimiz/
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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.

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.

Ticaret Bakanlığı “Uzmana Danışın” Uygulaması

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

Dış Talepler Bülteni

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

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

Bakanlığımızdan B�lg� Talepler�n�z �ç�n;
İlet�ş�m Merkez�: 444 84 82

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


