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Almanya Ekonomisi Toparlanma Sürecinde

Federal Almanya ekonomisi, COVID-19 salgını 
nedeniyle İkinci Dünya Savaşı’nın ardından en 
büyük sarsıntıyı yaşamıştır. 2020 yılının ikinci 
çeyreğinde %9,7’lik bir düşüşün yaşanmış olması, 
Federal Alman Hükümeti’nin 2020 yılı sonundaki 
ekonomi tahminlerini olumsuz etkilemiştir. Buna 
göre Federal Alman Hükümeti 2020 yılında gayri safi 
yurt içi hasılanın %5,8 oranında düşeceğinin tahmin 
edildiğini açıklamıştır.

Bununla birlikte, 2020 yılının Mayıs ayı itibariyle 
ekonominin yavaş yavaş toparlanmaya başladığı ve 
bu doğrultuda 2021 yılı için GSYH’de %4,4 oranında 
bir artış beklendiği ifade edilmiştir. Ancak, Federal 
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın açıklamasında, 

ülkenin kriz öncesi döneme 2022 yılında dönmesinin 
beklendiği de belirtilmektedir.

Öte yandan, Alman Federal Hükümeti tarafından 
yapılan bir başka açıklamada, sonbahar aylarında 
ülkede olası ikinci bir salgının yaşanması halinde, 
salgının yoğun olarak yaşandığı 2020 yılı Mart ve 
Nisan aylarında alınan geniş kapsamlı kısıtlama ve 
kapanmaların yeniden hayata geçirilmeyeceği, ilk 
etapta bölgesel olarak alınacak birtakım önlemlerle 
mücadele edilmesinin planlandığı ifade edilmiştir. 

Dolayısıyla, 1. ve 2. çeyreklerde yaşanan daralmadan 
sonra, ekonomideki toparlanmanın önümüzdeki 
dönemlerde daha da ivme kazanacağı, özellikle 
2020 yılının üçüncü çeyreğinde ekonominin önemli 
ölçüde canlanacağı tahmin edilmektedir.

COVID - 19 GelişmeleriCOVID - 19 Gelişmeleri
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Bununla birlikte, satışlarda yaşanan olumsuzluklar 
sebebiyle, Almanya’nın ihracatının 2020 yılında 
%12,1 oranında, ithalatının ise %8,1 oranında 
düşmesi beklenmektedir. 2021 yılında ise ihracatın 
%8,8 oranında, ithalatın da %7,5 oranında artacağı 
yönünde tahminler yapılmaktadır.

COVID-19 salgınının, başta hizmet sektörü olmak 
üzere birçok sektörde yarattığı olumsuz etki, imalat 
sektöründe de hissedilmektedir. Bu çerçevede, 
makine teçhizat yatırımlarının 2020 yılında %16,5 
oranında düşmesi beklenmektedir. Toparlanma 
süreci ile birlikte 2021’de bu sektörün %12 civarında 
büyüyeceği tahmin edilmektedir. 

Salgın döneminin olumsuzluklarından en az 
etkilenen sektör olan inşaat sektöründe ise, 2020 yılı 
için %3,8’lik bir artış öngörülmekte iken, 2021 yılında 
sektörün sadece %2,4 oranında artış kaydedeceği 
belirtilmektedir. 2021 yılındaki artış beklentisinin 
düşük seviyede olmasının en önemli nedeni, inşaat 
sektöründe fiyatların artacağına yönelik tahminlerdir.
Salgın döneminde iş gücü piyasası da ciddi 

sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Ülkede alınan 
tedbirler kapsamında, 2020 yılının Nisan ayında 
toplam 5,9 milyon kişi kısa çalışma imkânından 
faydalanmıştır. Bu çerçevede, 2020 yılında çalışan 
sayısının 380.000 kişi azalması ve işsizlik oranının 
%5,9 seviyelerinde gerçekleşmesi beklenmektedir.

(Kaynak: T.C. Berlin Ticaret Müşavirliği)

Almanya’nın COVID-19 Salgını Kapsamında 
İşletmelere Sağladığı Yardımlar

Federal Almanya’nın COVID-19 salgını kapsamında 
ticari işletmeler ve serbest meslek çalışanları için 
açıkladığı yardım paketinin, ülkenin bu zamana 
kadar sunduğu en büyük yardım paketi olduğu ifade 
edilmektedir.

Federal Alman Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın 
açıklamasına göre, 22 Eylül 2020 tarihi itibarıyla, 
Federal Almanya’da toplam 69,4 milyar avro 
değerinde maddi yardım verilmiştir.
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Anılan açıklamada söz konusu tutarın 44,8 milyar 
avrosunun Almanya Kalkınma Bankası Özel Programı 
kapsamında tevzi edildiği ifade edilmektedir. Bunun 
yanı sıra, 13,8 milyar avro küçük işletmeler, serbest 
meslek sahipleri ve serbest çalışanlar için “acil 
yardım” olarak dağıtılmış ve 6,4 milyar Avro tutarı ise 
Ekonomi İstikrar Fonu için kullanılmıştır. 

Bununla birlikte, garanti bankalarının teminatları için 
1 milyar Avro tutarında yardım tahsis edilirken, büyük 
garantiler için 2,7 milyar avro değerinde yardım 
gerçekleşmiştir. Toplam 76.500 küçük ve orta ölçekli 
işletmenin başvuruda bulunduğu Geçici Yardım 
Programı kapsamında ise, şu ana kadar yaklaşık 
772 milyon avronun onaylandığı ve 328 milyon avro 
tutarındaki başvurunun da incelenme aşamasında 
olduğu ifade edilmektedir.

(Kaynak: T.C. Berlin Ticaret Müşavirliği)

Hollanda'ya Giriş Kısıtlamasına İstisna 

18 Mart 2020 tarihinden bu yana COVID-19 salgını 
ile mücadele kapsamında uygulanan Hollanda'ya 
giriş kısıtlamasına, Hollanda Bakanlar 
Kurulu’nun 11 Eylül tarihli kararı 
ile profesyonel sporcular ve 
iş insanlarına yönelik bir 
istisna getirilmiştir.
 
Salgının sosyal ve 
ekonomik alandaki 
olumsuz etkisi ile 
giriş yasağının uzun 
sürmesinin bu kararın 
alınmasında göz önünde 
bulundurulduğu kaydedilmekte 
olup, söz konusu uygulama, 
profesyonel sporcular için 14 Eylül, iş 
adamları için ise 21 Eylül 2020 tarihi itibariyle 
yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Diğer taraftan, bu istisnanın belirli koşullar 
çerçevesinde uygulanacağı ifade edilmektedir. Bu 
noktada temel prensip halk sağlığının korunması ve 
salgının kontrolüdür. Bu sebeple, özellikle yüksek riskli 
bölgelerden gelen yolcular için acil evde karantina 
tavsiye edilmektedir. Ayrıca, bir buçuk metre kuralı 
ile kalabalık yerlerde maske zorunluluğunun istisna 
kapsamında seyahat engeli kalkan gruplar için hala 
geçerli olduğu hatırlatılmaktadır.
 
Buna ek olarak, yapılan açıklamada kültür-
sanat alanında yüksek nitelikli profesyoneller, 
gazeteciler ve araştırmacılar için giriş kısıtlamasının 
yumuşatılmasına ihtiyaç olduğunun farkında 
olunduğu not edilmiş ve bu nedenle, bahse konu 
gruplar için de çalışma yürütüldüğü kaydedilmiştir. 

Ayrıca, hükümet üyeleri ve/veya memurlar tarafından 
yapılması gerekli iş gezileri, profesyonel spor 
aktivitelerine katılım, Hollanda ekonomisine belirli 
katkısı olabilecek geziler, gazetecilik, yurtdışında 
eğitim, araştırma veya mesleki kültürel faaliyetler ev 
karantinası istisnasına dahil edilmiştir. 

Yapılan düzenlemenin Hollanda’ya 
iş seyahati için gelmek isteyen 

tüm iş insanlarımızın 
vize başvurularının 

olumlu sonuçlanacağı 
anlamını taşımadığı 
değerlendirilmekte olup, 
söz konusu muafiyetten 
yararlanmayı düşünen 

iş insanlarımızın 
ayrıntılı bilgilendirme ve 

yönlendirme hizmeti için 
Hollanda’da mukim Bakanlığımız 

Temsilciliklerine başvurmaları tavsiye 
edilmektedir.

(Kaynak: T.C. Lahey Ticaret Müşavirliği)
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Hollanda’ya Seyahate Yeni Kısıtlamalar

Belçika Dışişleri Bakanlığı, 16 Eylül’de yaptığı bir 
açıklama ile Kuzey ve Güney Hollanda'nın,18 Eylül 
Cuma günü saat 16:00'dan itibaren "kırmızı kod-
seyahat yasağı” kapsamına alınacağını bildirmiştir. 
İki bölgeden birinde iki günden fazla zaman geçiren 
Belçikalı turistler, dönüşlerinde zorunlu testlere tabi 
tutularak iki hafta karantinada kalacaklardır. Anılan 
Bakanlığın sitesinde, söz konusu bölgelere seyahat 
yasağı olduğu belirtilmektedir.

Diğer taraftan, Hollanda Halk Sağlığı ve Çevre 
Enstitüsü (RIVM)’nin muadili olan Alman Robert 
Koch Enstitüsü, 16 Eylül Çarşamba akşam saat 
19:00'dan itibaren geçerli olacak şekilde Kuzey ve 
Güney Hollanda'yı "riskli bölge" olarak belirlemiştir. 
Bu bölgelerden dönen yolcuların Almanya'ya 
girişlerinde koronavirüs testlerinden geçmeleri ve 14 
gün karantinada kalmaları istenecektir.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı ise Kuzey Hollanda 
ve Güney Hollanda'dan başka bir ülkeye giderken 
Almanya üzerinden seyahat etmek zorunda 
kalan Hollandalıların, Almanya’da konaklamamak 
koşuluyla, bunu yapmalarına izin verildiğini 
açıklamıştır.

Hollanda açısından, Belçika için COVID-19 
tedbirlerine dikkat etmek kaydıyla sarı kod geçerlidir. 
Başkent Brüksel için turuncu kod (yalnızca gerekli 
seyahat) uygulanmaktadır.

(Kaynak: T.C. Lahey Ticaret Müşavirliği)

“Mobile World Congress” Fuarı Ertelendi

Her yıl Şubat ayında İspanya’nın Barselona kentinde 
düzenlenen mobil teknolojiler ve yazılım fuarı Mobile 
World Congress (Mobil Dünya Kongresi), COVID-19 
salgını nedeniyle 2020 yılında düzenlenememiş 
olup, bir sonraki fuarın 01-04 Mart 2021 tarihlerinde 
gerçekleştirilmesine karar verildiği ilan edilmişti. Ancak 
fuar otoritesi tarafından yapılan son açıklamaya göre 
söz konusu fuar yeniden ertelenerek, 28 Haziran-1 
Temmuz 2021 tarihine alınmıştır. Aşı çalışmalarının 
büyük ölçüde tamamlanması durumunda %85 
katılım oranına ulaşılmasının gerçekçi olacağı da 
belirtilmiştir.

Fuar’a her sene milli katılım organizasyonu ve bireysel 
katılım yollarıyla önde gelen teknoloji firmalarımız 
katılım sağlamakta olup, Fuar kapsamında yeni ürün 
lansmanları da gerçekleştirilmektedir. 

(Kaynak: T.C. Barselona Ticaret Ataşeliği) 

Fin Hükümeti’nin Seyahat Kısıtlamalarına 
Yönelik Kararları

Fin Hükümeti COVID-19 nedeniyle 24 Eylül 2020’de, 
ülkeye giriş kısıtlamalarına ilişkin 28 Eylül itibarıyla 
yürürlüğe girecek bir karar almıştır.

Bu karara göre; Finlandiya ile Estonya, Almanya, 
İzlanda, Norveç, Slovakya ve İsveç arasındaki 
trafiğin yanı sıra, kendi ülkelerinden Finlandiya'ya 
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seyahat eden Kanada, Gürcistan ve Tunus'ta ikamet 
edenler için giriş kısıtlamaları yeniden uygulanacaktır. 
Finlandiya'ya San Marino'dan gelen trafikle ilgili 
kısıtlamalar ise kaldırılacaktır.

Öte yandan, Finlandiya'nın İsveç ve Norveç ile 
kara sınırında yerel sınır toplulukları için günlük 
seyahatlere yine de izin verilecektir. Buna ek olarak, 
İsveç ve Estonya'dan Finlandiya'ya çalışmak üzere 
gelenler 28 Eylül 2020 tarihinden itibaren 14 günlük 
karantinadan muaf olacaklardır.

Bununla birlikte, kısıtlanan ve izin verilen ülkeler 
listesi haftalık olarak gözden geçirilecek ve 
gerektiğinde güncellenecektir. Giriş kısıtlamalarındaki 
değişiklikler, Finlandiya Sağlık ve Refah Enstitüsü 
(THL) tarafından her Pazartesi toplanan veriler 
kullanılarak yapılan uzman değerlendirmelerine 
dayanılarak yapılacaktır. 

28 Eylül 2020 tarihinden itibaren Güney Kıbrıs, 
Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Polonya, San 
Marino ve Vatikan'dan Finlandiya'ya girişler 
kısıtlanmayacaktır.

Ayrıca, Andorra, Bulgaristan, Hırvatistan, İrlanda, 
Monako, Romanya ve Birleşik Krallık’tan çalışma 
ya da diğer önemli bir gerekçe ile Finlandiya’ya 
giriş mümkün olabilecektir. Bu kişiler için 14 günlük 
karantina tavsiye edilmektedir.

Diğer tüm üçüncü ülkeler için, giriş kısıtlamaları 
kapsamında yalnızca Finlandiya'ya ve diğer AB 
ülkelerine dönüş trafiğine, Helsinki Havalimanı'ndaki 
transit trafiğe ve diğer önemli trafiğe izin verilmektedir.

Ayrıca, 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren, yolculara 
kendi takdirlerine bağlı olarak iki adet gönüllü 
COVID-19 testi yaptırarak karantina sürelerini 
kısaltma imkanı da sunulmuştur.

(Kaynak: T.C. Helsinki Ticaret Müşavirliği)

Bosna Hersek Sınırları Tüm Ülke Vatandaşlarına 
Açıldı

Bosna Hersek Bakanlar Kurulu, 10 Eylül 2020 tarihi 
itibariyle, yabancı uyruklu vatandaşların 48 saatten 
eski olmayan negatif Koronavirüs testi sonucuyla 
ülkeye girişine izin verilmesi konusunda karar 
almıştır.

Komşu ülke vatandaşlarına test sonucu olmaksızın 
ve Schengen Bölgesi vatandaşlarına 48 saati 
geçmeyen test sonucu ile Bosna Hersek'e giriş 
hakkı tanınırken, Federasyon Çevre ve Turizm 
Bakanlığı’nın teklifine ve Bosna Hersek Dışişleri 
Bakanlığı’nın girişimlerine karşın, bugüne kadar 
ülkemizin de aralarında bulunduğu diğer ülke 
vatandaşlarının Bosna Hersek'e turizm amaçlı 
gelmeleri mümkün bulunmuyordu.
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Bosna Hersek Bakanlar Kurulu’nun söz konusu 
kararı ile yabancı uyruklu vatandaşların negatif 
Koronavirüs test sonucu ibraz ederek Bosna 
Hersek'e girebilecekleri ve bunun yanı sıra, ülkeye 
girişte tüzel kişi tarafından gönderilmiş bir davetiye 
mektubu bulundurma zorunluluğunun da kaldırıldığı 
ifade edilmiştir.

(Kaynak: T.C. Saraybosna Ticaret Müşavirliği)

Brezilya'nın, 1 Milyon Baş Canlı Hayvan İhracatı 
Hedefi 2021 Yılına Ertelendi

Brezilya, 2019 yılında Türk Lirası'nın değer 
kaybetmesi ve Türkiye'den canlı hayvan ithalatının 
azalması ile toplamda canlı hayvan ihracatının 250 
bin baş hayvan azaldığını açıkladı. 2020 yılında, 
senaryonun daha elverişli olacağını öngören Brezilya 
Canlı Hayvan İhracatçıları Birliği (Abreav), bu defa da 
Covid-19 salgını ve Çin rekabeti nedeniyle ihracatın 
olumsuz etkilendiğini açıkladı. Abraev Başkan 
Yardımcısı Valdiner Bertotti, ilk olarak Venezuela'nın 
başı çektiği, daha sonra Türkiye'nin liderliği aldığı 
canlı hayvan ihracatında hali hazırda Arap alıcıların 
başı çektiğini ve canlı hayvan ihracatının artırılması 
için Arap pazarına güvendiklerini açıkladı.

Brezilya Ekonomi Bakanlığı verilerine göre 2020 
yılının ilk 8 ayında Türkiye'nin Brezilya'dan canlı 
hayvan ithalatı 16,8 milyon dolar seviyesinde 
gerçekleşmiş; söz konusu tutar, 2019 yılının aynı 
dönemindeki 63,3 milyon dolara kıyasla %73'lük bir 
düşüşü ifade etmiştir.

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

Brezilya'da COVID-19 Salgınından Etkilenen 
Şirketler

Brezilya İstatistik Kurumu tarafından, ülkedeki 
şirketlerin %38,6'sının faaliyetlerinin Ağustos 
ayının ilk yarısında bir şekilde salgından etkilendiği 
açıklanmıştır. Salgından etkilenen şirketlerin, 
Temmuz ayının ikinci yarısında toplam şirketlerin 
%37,5'i olduğu açıklanmıştı. Ankete katılan şirketlerin 
%47,6'sı, üretime devam etmek için tedarikçilere 
erişimde sorun yaşadıklarını belirtmiştir. Araştırmaya 
göre ayrıca, Ağustos ayının ilk yarısında şirketlerin 
%86,4'ü işgücünü korurken 277.000 şirket işten 
çıkarma gerçekleştirmek zorunda kalmıştır.
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Brezilya'da özellikle otomotiv, elektronik ve tekstil 
sektörlerinde Çin'e bağımlılık ve Çin'den yapılan 
hammadde ve ara madde ithalatının kesintiye 
uğraması ile söz konusu sektörlerde alternatif 
tedarikçi arayışına gidilmiştir.

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

Brezilya’da Hizmet Sektöründeki Firmaların 
Durumu

Brezilya İstatistik Enstitüsü tarafından yapılan bir 
araştırmaya göre, Brezilya'da hizmet sektöründe 
faaliyet gösteren firmaların dörtte birinin 
yakın zamanda büyük miktarda işten 
çıkarma yapmayı planladığı ya da 
Hükümet’in destek programlarının 
bitmesiyle firmaların tamamen 
kapanmasının öngörüldüğü 
açıklanmıştır. Hükümet tarafından 
firmalara; çalışanların maaşlarının 
düşürülmesi, çalışanlara ücretsiz izin 
verilmesi, vergi borçlarının ertelenmesi ve düşük 
faizli kredi imkanı gibi olanaklar sağlanmıştı. Gıda, 
konaklama ve ulaştırma firmalarının dahil edildiği 
bir araştırmaya göre; anılan firmalarının %90'ı 
halihazırda söz konusu yardım paketlerinden en az 
birinden faydalanmaktadır.

Brezilya'daki şirketlerin %40'ından fazlası, salgın 
nedeniyle faaliyetlerini kısmen ya da tamamen 
durdurmak, çalışanlarının çoğunu işten çıkarmak 
ya da ücretsiz izin vermek zorunda kaldığını 
açıklamıştır. Hükümet’in destek programlarının 
sonlandırılmasıyla, söz konusu oranın daha da 
yükselmesi beklenmektedir. Ülkede işsizlik oranı 
2020 yılı Ocak-Haziran döneminde %13,3 olmuş, 
aynı dönemde ekonomi %5,9 oranında küçülmüştür. 
Destek programlarının sona ermesiyle söz konusu 
rakamların daha da kötüleşeceği tahmin edilmektedir. 
Bu durum, firmaların finansal güçlüğe düşmesine 
neden olmakta, ihracatçılarımızın güvenilir iş ve 

ticaret ortağı bulmasını zorlaştırmakta, ülkenin 
yatırım ortamını olumsuz etkilemekte ve planlanan 
proje ve ihalelerin ertelenmesine sebep olmaktadır.

(Kaynak: T.C. Sao Paulo Ticaret Ataşeliği) 
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AB Yeni Gümrük Birliği Eylem Planı

Avrupa Komisyonu, AB Gümrük Birliği’ni daha 
yenilikçi ve etkin hale getirebilmek amacıyla 2025 
yılına kadar gerçekleştirilmesi planlanan ve 30 
tedbirden oluşan eylem planını açıklamıştır. Plan’da, 
e-ticaretin vergi gelirleri ve etkin gümrük kontrolleri 
açısından önemli ve zorlu bir alan olduğu, COVID-19 
salgınının da AB Gümrük Birliği’nin daha yenilikçi 
bir şekilde yönetilmesi gerekliliğini ortaya koyduğu 
belirtilmektedir.

Bu çerçevede: Planda, büyük veri analizinden daha 
fazla faydalanılarak risk yönetiminin geliştirileceği; 
e-ticaretin doğru yönetilebilmesi amacıyla KDV 
verilerinin gümrük kontrollerinde kullanımının 
sağlanacağı ve firmaların tüketicilere ulaşmasında 
vazgeçilmez bir aracı olan büyük dijital platformlara 
ödeme ve işlem bilgilerini gümrük idarelerine 

raporlama konusunda ilave yükümlülükler getirileceği 
vurgulanmaktadır. 

AB çapında 1 Ekim 2021 tarihi itibariyle KDV 
muafiyet limitinin sıfırlanması ve dolayısıyla 
her eşya için gümrük idareleri tarafından KDV 
tahsil edilmesi öngörülmektedir. Planda ayrıca, 
COVID-19 kapsamında artan kişisel koruyucu 
ekipman ithalatına dikkat çekilerek, Tek Pazar’ın 
güvenli olmayan ürün ithalatına karşı korunmasında 
gümrüklerin daha fazla görev alacağı, AB'nin yeni 
piyasa gözetimi ve denetimi mevzuatının gümrüklere 
ilişkin düzenlemelerinin 2021 yılında hazırlanacağı 
ve 2025 yılına kadar piyasa gözetimi (ICSM) ile Tek 
Pencere sistemleri arasında bir arayüz geliştirileceği 
belirtilmektedir. 

(Kaynak: T.C. AB Daimi Temsilciliği Ticaret 
Müşavirliği)

Ülkelerden Ticari HaberlerÜlkelerden Ticari Haberler
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Almanya 2021 Yılı Federal Bütçesi ve 2021–2024 
Mali Planı 

Federal Kabine, Hükümet tarafından hazırlanan 
2021 yılına ait Federal Bütçeyi ve 2021–2024 yılları 
arasında geçerli olacak Mali Plan’ı onaylamıştır. 
Federal Hükümet’in 2021–2024 yılları için yaptığı 
söz konusu planlamanın, geleceğe yönelik 
yatırımların arttırılmasının yanı sıra, ülkenin yenilikçi 
kapasitesinin ve sosyal uyumun geliştirilmesini 
amaçladığı bildirilmektedir.

Maliye Bakanlığı tarafından ayrıca, 2021 yılı 
Federal Bütçesi’nin, özellikle COVID-19 salgını ve 
etkileri göz önünde bulundurularak şekillendirildiği 
vurgulanmaktadır. Bu doğrultuda Federal Hükümet, 
gerçekleştireceği büyük yatırımlar ile COVID-19 
salgınının ekonomik sonuçlarını bertaraf etmeyi 
hedeflemektedir. 

Bu çerçevede, Federal Hükümet tarafından geleceğe 
yönelik yatırımlarda aşağıda yer alan konular 
üzerinde yoğunlaşılacağı ifade edilmektedir:

Yapay zekânın ve kuantum teknolojisinin 
teşviki (2021-2024 yılları için toplam 4 milyar 

avro ayrılmıştır),

Geleceğin iletişim teknolojileri olan 5G ve 
6G’ye yatırım (2021-2024 yıllarında toplam 2 

milyar avro ile desteklenecektir),

Hastanelere 2021 yılında 3 milyar avro 
tutarında fon tahsis edilmesi,

Araç üretimi ve yan sanayinin yanı sıra 
araştırma ve geliştirme yatırımlarına 2024’e 

kadar ek olarak 1,5 milyar avroluk teşvik verilmesi,

Kreş sayısının/kapasitesinin arttırılması için 
2021 yılında ek olarak 500 milyon avro 

tutarında destek tahsis edilmesi,

Ulusal Hidrojen Stratejisi çerçevesinde 2021–
2024 yılları arasında 6,8 milyar avroluk teşvik 

verilmesi.
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Diğer yandan, Almanya özellikle COVID-19 salgını 
döneminde uluslararası sorumluluklarına büyük 
önem atfetmekte ve 2021 yılında uluslararası bağış 
yapan ülkeler arasında ABD'den sonra ikinci sırada 
yer almayı hedeflemektedir.

(Kaynak: T.C. Berlin Ticaret Müşavirliği)

Almanya’da Rüzgar Türbinlerinin Önemi Artıyor

Federal Hükümet, yeşil elektriğin yaygınlaşmasını 
sağlamayı teminen 2050 Yenilenebilir Enerji Kaynakları 
Kanunu’nu (YEKK) yenilemeyi planlanmakta ve 
bu kapsamda, Almanya çapında kullanılan tüm 
elektriğin “climate neutral” (karbondioksit emisyonu 
sıfır) olması amaçlanmaktadır. 

Revize edilen YEKK ile modern, düşük maliyetli 
ve verimli enerji dönüşümü hedeflenmekte, ayrıca 
güç dağıtım şebekelerinin dijitalleştirilmesini 
teminen rüzgar türbinlerinin ve güneş 
sistemlerinin yaygınlaştırılmasının hızlandırılması 
amaçlanmaktadır. 

Yeni tasarıyla birlikte, güneş, biyokütle ve karada 
ve denizde rüzgar yoluyla elde edilen yıllık elektrik 
miktarlarının artırılması ve konuya ilişkin olarak 
eyalet hükümetlerinin daha sıkı kontrol edilmesi 
beklenmektedir. Ancak, elektrikli araçların elektrik 
kullanımına ilişkin talebi artırmasının kaçınılmaz 
olduğuna da vurgu yapılmaktadır.

Yine söz konusu tasarı çerçevesinde, rüzgar 
türbinlerinin daha fazla kabul görmesi amacıyla 
vatandaşlar ve belediyelere yönelik olarak devlet 
yardımlarının artırılması planlanmakta, ancak 
rüzgarın ve güneşin olmadığı zamanlarda güç 
tesislerinde sürekliliğin sağlanması hususuna da 
dikkat çekilmektedir.

2030 yılına gelindiğinde, Almanya genelindeki 
elektrik üretiminin %65’inin yenilenebilir enerjiden 
elde edilmesi, 2050 yılı itibariyle ise Almanya’da 
üretilen ve tüketilen tüm elektriğin “climate-neutral” 
olması beklenmekte olup, yeni kanun tasarısının yıl 
bitiminde uygulamaya girmesi öngörülmektedir. 

Diğer yandan, Almanya’daki son nükleer tesisin 
faaliyetlerinin 2022 yılında sonlanması, gene iklimin 
korunması amacıyla kömürle çalışan tüm tesislerin 
dönüşümünün en geç 2038 itibariyle tamamlanması 
beklenmektedir.

(Kaynak: T.C. Hannover Ticaret Ataşeliği)

Volkswagen’in Çin’e Yatırımları

Alman otomotiv devi Volkswagen’in, Çin’deki 
e-mobilite segmentini büyütmek amacıyla daha fazla 
yatırım yapması beklenmektedir.
 
Şirketin e-stratejisinin bir parçası olarak, Grubun 2024 
yılı itibariyle Çin’dekiler de dahil olmak üzere toplam 
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48 milyar avro yatırım yapması beklenmekte olup, 
elektro-mobilite alanındaki planlarını daha ziyade 
Çin merkezli yürütmekte olduğu görülmektedir.

Dax (Alman Borsası) verilerine göre VW; 2020-2024 
yılları arasında Çin’de ortağı olduğu FAW Grup, SAIC 
Motor ve JAC ile birlikte e-mobilitenin genişlemesini 
teminen toplamda 48 milyar avro olarak belirlediği 
yatırım tutarının 15 milyar avrosunu Çin’de kullanmayı 
planlamakta, bu şekilde dönüşümü tamamlamayı 
hedeflemektedir. 2025 yılı itibariyle toplamda 15 
yeni elektrikli model üretiminin hedeflendiği de VW 
CEO’su Herbert Diess tarafından açıklanmıştır.

2025 yılı itibariyle, VW’nin tüm ürün grubunun 
%35’inin elektrikli olması beklenmektedir. VW 
tarafından 2019 yılının sonunda yapılan açıklamada, 
Çin’deki ortaklarıyla yapacakları üretimin sonucunda 
2025 yılı içerisinde 1,5 milyon adet elektrikli aracın 
teslim alınacağı bildirilmiştir. Anting ve Foshan 
şehirlerindeki üretim tesislerinin faaliyete geçmesiyle 
birlikte yıllık 600 bin adet aracın üretilmesi 
hedeflenmektedir.

Ayrıca VW, 2025 yılında gündeme geleceği 
hesaplanan saatte 150 gigawatt’lık batarya 
kapasitesi ihtiyacının karşılanmasını teminen, Çin’li 
firma Gotion High-Tech’in %26 oranındaki hissesini 

satın almak için bu yılın Mayıs ayında girişimde 
bulunmuş olup, satış için onay beklenmektedir.

(Kaynak: T.C. Hannover Ticaret Ataşeliği)

Brexit’te Son Gelişmeler

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ve AB 
Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in  3 Ekim 
2020 tarihinde gerçekleştirdikleri video konferans 
görüşmesi sonrasında Birleşik Krallık Hükümeti, 
AB ile Birleşik Krallık arasındaki müzakerelerde 
ilerleme kaydedilmesi konusunda anlaşıldığı, ancak 
hala "önemli boşluklar" bulunduğunu açıklamıştır. 
Yapılan açıklamada Başbakan ve AB Komisyonu 
Başkanı’nın, bu boşlukları doldurmak üzere baş 
müzakerecilere "yoğun şekilde çalışma" talimatı 
verdikleri de ifade edilmektedir.

Birleşik Krallık ile AB arasındaki müzakereler 2 Ekim 
2020 tarihinde anlaşma sağlanamadan sona ermişti. 
Taraflar arasında çözüm bekleyen en önemli konular 
balıkçılık ve devlet yardımları alanlarıdır.

Her iki taraf da daha önce aralarındaki anlaşmazlıkları 
çözmek için Ekim ayını son tarih olarak belirlemişlerdir.

(Kaynak: T.C. Londra Ticaret Müşavirliği)
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Hollanda’da Kurumlar Vergisinde Yeni 
Düzenlemeler

 
Hollanda’da uygulanmakta olan kurumlar vergisi, 
düşük ve yüksek oranlar olarak ikiye ayrılmaktadır. 
Buna göre, halihazırda kurumlar vergisinde 
200.000 avroya kadar olan kazançlar için düşük 
oran uygulanmakta olup, firmalar tarafından %16,5 
oranında vergi ödenmektedir. 200.000 avroyu aşan 
kazançlar için ise %25’lik yüksek vergi oranı geçerli 
olmaktadır.

15 Eylül 2020 tarihinde 
yapılan resmi açıklamaya 
göre, kurumlar vergisine 
yeni düzenlemeler 
getirilecektir. 2021 yılında 
yürürlüğe girecek olan 
yeni kurumlar vergisi 
düzenlemesine göre 
düşük vergi oranı ile tavan 
miktarı değiştirilmiştir. 
Buna göre kurumlar vergisi 
oranı; 245.000 avroya 
kadar olan kazançlarda 
%15, 245.000 avroyu aşan 
kazançlar için ise %25 
olarak uygulanacaktır.

(Kaynak: T.C. Deventer 
Ticaret Ataşeliği)

Hollanda İnsansız Teknolojiler Vadisi

“Unmanned Valley” olarak adlandırılan ve havacılık, 
insansız uçaklar (drone) ve sensör teknolojileri 
alanlarında faaliyet gösteren AR-GE firmalarının 
bir arada bulunduğu bölgede ilk firmalar yerlerini 
almış bulunmaktadırlar. Delft Teknik Üniversitesi ve 
Katwijk Belediyesi inisyatifi altında kurulmuş olan 
ve Hollanda Devleti ile AB Bölgesel Kalkınma Fonu 
tarafından desteklenen “Vadi”,  Hollanda’nın Kuzey-

Batı bölgesinde bulunan eski Valkenburg Deniz-
Hava Üssü’nde yerleşik bulunmaktadır. 

Hızla büyümekte olan drone ve ilgili teknolojiler 
alanında yeniliklerin araştırılması, geliştirilmesi 
ve test edilmesine olanak sağlayacak olan Vadi, 
firmalar ve bilgi enstitü ve kuruluşlarını bir araya 
getirmektedir.

Vadi’ye halihazırda yerleşmiş bulunan firmalar: 
Aerialtronics, Deck180, 
Drone Flight Company, 
Dutch Drone Academy, 
Elkay International ve 
Marshall Netherlands 
olurken; Atmos, Drone Light 
Labs ve Mapture.ai firmaları 
da faaliyetlerinin bir kısmını 
Vadi’ye taşıyacaklarını 
bildirmişlerdir. 

Havacılık, drone ve sensör 
teknolojileri alanındaki 
gelişmelerin yakından 
takip edileceği bir AR-GE 
bölgesi olma potansiyeli 
taşıyan Vadi’nin, bahse 
konu teknolojileri geliştiren 
firmalarımız açısından 
da önem taşıyacağı 
düşünülmektedir.

(Kaynak: T.C. Deventer Ticaret Ataşeliği)

Hollanda’da Online Harcamalar ve Mobil 
Uygulamalar Artış Gösteriyor

Hollanda Sanal Mağazalar Güvence Kurumu olan 
“Thuiswinkel” tarafından yapılan pazar araştırmasına 
göre: Hollandalı tüketicilerin sanal mağaza 
harcamaları, 2020 yılının ikinci çeyreğinde, bir önceki 
yılın aynı dönemine göre %12 artarak 6,4 milyar 
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dolar, 2020 yılının ilk altı ayına bakıldığında ise %4 
artarak 12,4 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir.

Harcamalardaki artışlar en fazla “Kendin Yap/Bahçe” 
(%121) kategorisinde gerçekleşirken, diğer popüler 
harcama kategorileri ise; “Ev ve Yaşam” (%105 
artış), “Spor ve Rekreasyon” (%85 artış) ve “Gıda” 
(%69 artış) olarak kaydedilmiştir.

2019 yılının ikinci çeyreğinde online alışveriş yapan 
tüketicilerin %37’si bahse konu alışverişlerini mobil 
cihazlar/ağlar üzerinden gerçekleştirirken, 2020 
yılının aynı döneminde bu oran %43’e yükselmiştir. 
Cep telefonları üzerinden yapılan alışverişlere 
artan bu ilgi, firmaların tüketicilere mobil teknolojiler 
konusunda kolaylık sağlamaları gereksinimini 
doğurmakta, firmaların mobil uygulamalar ve 
düzenlemeler konusunda alt yapılarını geliştirmelerini 
de zorunlu kılmaktadır.

(Kaynak: T.C. Deventer Ticaret Ataşeliği)

Hollanda Okullarında Havalandırma Sistemleri 
İhtiyacı

Hollanda’da kurulan “Okul Havalandırma 
Koordinasyon Kurulu” (Landelijk Coordinatieteam 
Ventilatie Scholen) tarafından yapılan okul binaları 
havalandırma araştırmasına göre, okul binalarının 
%11’inde havalandırma sistemleri normlara uygun 

değildir. Devlet tarafından belirlenen normlara göre, 
asgari havalandırma debisi metrekare başına saatlik 
3,6 m³ olarak belirlenmiştir.
 
Bu bağlamda, okulların teknik olarak havalandırma 
normlarına uymaları için gerekli çalışmaların 
yürütülmesi amacıyla Hollanda Hükumeti tarafından 
360 milyon avroluk bir bütçe oluşturulduğu 
duyurulmuştur.

Konunun, havalandırma sistemleri ve aksamları 
üretimi ve ticareti yapmakta olan Türk firmaları için 
bir fırsat yaratabileceği düşünülmektedir.

(Kaynak: T.C. Deventer Ticaret Ataşeliği)

Karadağ'da Yeni Meclis Başkanı Seçildi

Karadağ'da 30 Ağustos'ta yapılan genel seçimin 
ardından, 23/09/2020 tarihinde ilk kez gerçekleştirilen 
Meclis oturumunda, Demokratik Karadağ'ın 
Genel Başkanı Aleksa Becic oy çokluğuyla Meclis 
Başkanlığı’na seçilmiştir.

Üç muhalefet ittifakının ortak adayı olan Becic, 81 
sandalyeli Meclis’teki 45 milletvekilinin desteğini 
alarak Karadağ'ın yeni Meclis Başkanı olmuştur.

Oturumda ayrıca, Sırbistan'a yakınlığıyla bilinen 
Demokrat Cephe (DF) öncülüğündeki "Karadağ'ın 
Geleceği İçin" ittifakının lideri Zdravko Krivokapic'in 
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yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmesi teklif 
edilmiştir. Karadağ'da yeni hükümeti, Meclis’te bir 
farkla çoğunluğa sahip olan "Karadağ'ın Geleceği 
İçin", "Bizim Ulusumuz Barıştır" ve "Siyahtan Beyaza" 
ittifaklarının kurması bekleniyor.

(Kaynak: T.C. Podgoritsa Ticaret Müşavirliği)

Karadağ Ekonomisinde Küçülme Beklentisi

Avrupa Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası'nın 
(EBRD) son tahminlerine göre, turizm sektörünü 
olumsuz etkileyen COVID-19 salgını sonucunda 
Karadağ ekonomisi bu yıl %9 küçülecektir.

EBRD raporunda, “salgının turizmi çok kötü 
etkilediği; yılın ilk yedi ayında yabancı turistlerin 
geceleme sayısının bir önceki yıla göre %85 azaldığı; 
turistlerin çoğunun ülkeyi yaz aylarında ziyaret ettiği; 
turizmdeki çöküşün, turizmin normalde beşte bir 
oranında katkıda bulunduğu GSYİH'yi ciddi şekilde 
etkileyeceği” belirtilmiştir.

EBRD, yayınladığı son bölgesel ekonomik 
beklentilerinde, Karadağ'ın önümüzdeki yıllarda 
%5'lik bir GSYİH büyümesi göstereceğini tahmin 
ederken, ekonominin 2020'nin ikinci çeyreğinde 
deflasyona girdiğini ve yıllık enflasyonun Nisan-
Haziran 2020 döneminde ortalama %-0,7 olduğunu 
belirtmiştir.

Raporda ayrıca, “COVID-19'un olumsuz etkilerini 
hafifletmek için Hükümet’in getirmiş olduğu 
önlemlerin, 2020 yılı sonuna kadar kamu borcunu 
GSYİH'nin %90'ına çekebileceği” de ifade edilmiştir.

EBRD, Arnavutluk ve Karadağ’da turizm sektöründeki 
çöküş, küresel tedarik zincirlerindeki aksaklıklar, 
düşük sanayi üretimi ve doğrudan yabancı yatırım 
girişleri ve işçi dövizlerindeki düşüş nedenleriyle, 
Batı Balkanlar'daki üretimin 2020'de %5,1 oranında 
düşmesini beklemektedir.

(Kaynak: T.C. Podgoritsa Ticaret Müşavirliği)

Ukrayna’da Altyapı Yatırımları

Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ve Avrupa İmar ve 
Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından Dolynska-
Mykolaiv-Kolosivka demiryolu bölümü elektrifikasyon 
projesi için 420 milyon ABD doları tahsis edilecektir.

Söz konusu proje ile ilgili olarak; düşük maliyetli, 
çevre dostu ve emniyetli elektrikli tesislerin sayısının 
geliştirilmesinin amaçlandığı, Ukrayna Altyapı Bakanı 
Vladyslav Kryklii tarafından vurgulanmıştır.

Ayrıca, proje kapsamında yer alan hatların Ukrayna 
limanlarına çıkması nedeniyle elektrifikasyon 
projesinin çok önemli olduğu da belirtilmektedir. 
Projenin 2023 yılına kadar tamamlanması 
planlanmaktadır.
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Altyapı Bakanlığı, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) 
ile birlikte Kharkiv, Kiev, Chop, Dnipro, Khmelnytsky 
ve Vinnytsia şehirlerinde yedi tren istasyonunu 
imtiyaz süreci için hazırlamaktadır.

Proje ile toplam 3,8 milyon Ukrayna grivnası (UAH) 
tutarında yatırım çekilmesi, 60,8 milyon UAH 
tutarında imtiyaz ödemesi yapılması ve devlet 
bütçesine 17,4 milyon UAH tutarında vergi tahsilatı 
girmesi planlanmaktadır.

Altyapı Bakanlığı tarafından, imtiyaz sahiplerince 
istasyonların yeniden inşa ve modernize edilmesi, 
yeni demiryolu altyapısı oluşturulması ve hizmetlerin 
kalitesinin iyileştirilmesi gerektiği belirtilmektedir.

(Kaynak: T.C. Odesa Ticaret Ataşeliği)

Çin’in Ocak-Ağustos 2020 Dış Ticaret Verileri

Çin’in 2020 yılı Ağustos ayı ihracatı, 2019’un aynı 
ayına göre %9,5 oranında artarak, 235,3 milyar dolar 
olarak gerçekleşmiştir. Ülkenin 2019 yılı Ağustos 
ayındaki ihracatı ise, 214,8 milyar dolar olarak 
gerçekleşmişti.

2020 yılı Ağustos ayı ithalatı ise 2019’un aynı ayına 
göre %2,1 oranında azalarak, 180 milyar dolardan 
176,3 milyar dolara düşmüştür.

Ülkenin dış ticaret hacmi, 2019 yılı Ağustos ayına 
göre %4,2 oranında artarak, 394,8 milyar dolardan 
411,6 milyar dolara yükselmiştir.

Çin’in 2020 Ocak-Ağustos dönemini kapsayan sekiz 
aylık ihracatı, %2,3 oranında azalarak, 1,60 trilyon 
dolardan 1,57 trilyon dolara gerilemiş; ithalatı %5,2 
oranında düşerek 1,35 trilyon dolardan 1,28 trilyon 
dolara gerilemiş; dış ticaret hacmi ise %3,6 oranında 
azalarak 2,95 trilyon dolardan 2,85 trilyon dolara 
gerilemiştir.
 
Ocak-Ağustos 2020 döneminde Çin’in Avrupa 
Birliği’ne ihracatı %2,1, ASEAN ülkelerine ihracatı 
%3,7 oranında artarken; ABD’ye ihracatı %3,6 
oranında azalmıştır. Aynı dönemde Ülke’nin 
Avrupa Birliği’nden ithalatı %6,8, ABD’den ithalatı 
%2,9 oranında azalmıştır. Çin’in ithalatta artış 
gerçekleştirdiği ülkeler ise ASEAN ülkeleri olmuştur 
(%3,9).

(Kaynak: T.C. Pekin Ticaret Müşavirliği)
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UNCTAD: Meksika, Arjantin’den Sonra Bu Yıl En 
Kötü Performans Sergileyecek Ülke

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı 
(UNCTAD) tarafından dünyanın en büyük 17 
ekonomisi üzerinde gerçekleştirilen “Trade and 
Development Report 2020” çalışmasına göre: 
Meksika, 2020 yılında %10 küçülme ve 2021 
yılında %3 büyüme göstererek, Arjantin’in (2020: 
%-10,4 ve 2021:%4,7) ardından en kötü performans 
sergileyeceği tahmin edilen ülkedir.

Rapora göre küresel ekonomide bu yıl %4,3 küçülme 
öngörülmektedir. Ayrıca küresel ticaret %20 azalacak, 
doğrudan yabancı yatırım akışları %40'a kadar 
düşecek ve işçi dövizleri 100 milyar doların üzerinde 
azalacaktır. En büyük ekonomik ve sosyal zarar, kayıt 
dışılığın yüksek olduğu ve döviz kaynağı olarak bazı 
temel ürünlere veya turizme bağımlılığın sürdüğü 
gelişmekte olan ekonomilerde meydana gelecektir. 
Latin Amerika bölgesinin üretiminde bu yıl %7,6'lık 
bir düşüş beklenmekte olup, anılan düşüşün özellikle 
Arjantin ve Meksika gibi bazı büyük ekonomilerde 
çift haneli olacağı öngörülmektedir. G-20 ülkeleri 
arasında Arjantin, Brezilya, Hindistan, Meksika ve 
Güney Afrika’nın son yıllarda kemer sıkma politikası 
uygulamayan ülkeler olduğu ve finansmana erişimde 
sıkıntı yaşandığı belirtilmektedir.

Anılan Rapor’da ayrıca Meksika’da işgücü 
verimliliğinin 1990-1999 yılları arasında %10,7 arttığı, 
2000-2009 yılları arasında %6,9 düştüğü ve 2010-

2019 yılları arasında ise %1,3 arttığı belirtilmektedir.

(Kaynak: T.C. Meksiko Ticaret Müşavirliği)

ABD, Brezilya'nın Çelik İhracat Kotasını 
Azaltacağını Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump tarafından 29 Ağustos 
2020 tarihinde yapılan açıklamada, “Section 232” 
kapsamına giren alüminyum ve çelik ithalatına 2018 
yılında getirilen ek vergilerden Brezilya'nın muaf 
tutulduğu; ancak pek çok ülkeden gerçekleştirilen 
çelik ithalatı düşerken Brezilya'dan ithalatın arttığı, 
bu nedenle Brezilya'ya tanınan ihracat kotasının 
azaltılacağı açıklandı. Yeni limitlerin, Brezilya Başkanı 
Jair Bolsonaro ile gerçekleştirilecek görüşmeler 
sonucunda belirleneceği, ancak Brezilya'nın %25 
oranında gümrük vergisi ile karşılaşma ihtimalinin 
olduğu ifade edilmiştir. İki Devlet Başkanı arasındaki 
görüşmelerin Aralık ayı boyunca sürmesinin 
planlandığı belirtilmiştir.

Brezilya, ABD'nin çelik ithalatına getirilen %25 
oranındaki gümrük vergisinden Arjantin, Kanada, 
Avustralya, Meksika ve Güney Kore ile birlikte muaf 
tutulmuştu. Söz konusu muafiyetin kaldırılması ile 
Brezilya'nın ABD'nin çelik ithalatındaki payı düşecek 
olup, bu düşüşün ülkemizin çelik ihracatı üzerinde 
olumlu etkisi olabileceği değerlendirilmektedir.

(Kaynak: T.C. Sao Paulo Ticaret Ataşeliği) 
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Brezilya'da İşsizlik Oranı Ağustos Sonu 
İtibariyle %14,3 Oldu

Brezilya İstatistik Kurumu'nun haftalık Covid-19 
kaynaklı işsizlik raporuna göre Ağustos ayı son 
haftası itibariyle ülkedeki işsizlik oranı %14,3'e 
yükselmiştir. Rapora göre Brezilya'daki işsizlerin 
sayısının son bir hafta içerisinde 1,1 milyon kişi 
arttığı açıklanmıştır. Söz konusu artışın, ekonomide 
hareketlenmeyle birlikte iş arayan sayısının 
artmasından kaynaklanabileceği ifade edilmekle 
birlikte, söz konusu hafta çalışan sayısında da 
azalma olmuş ve sayı 82,7 milyon kişiden 82,2 
milyon kişiye düşmüştür. Hükümet’in, COVID-19 
kapsamında işsizliğe karşı başlattığı destek 
paketlerinin önümüzdeki aylarda sona ermesiyle 
işsizlik oranının iyice artması beklenmektedir.

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

ABD Tarafından, Etanol Kotası Karşılığında 
Brezilya'dan Şeker İthalatına İlave 80 Bin Ton 

Tarife Kotası Açıldı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından 10 Eylül 2020 
tarihinde yapılan açıklama ile ülkenin şeker 

ithalatındaki tarife kotasının, 2019-2020 mali yılı 
için 90,7 bin ton artırıldığı; bu tarife kotasının 80 
bin tonunun (%88,2) Brezilya'ya ayrıldığı ifade 
edilmiştir. Söz konusu ilave ile Brezilya'nın ABD'ye 
şeker ihracatı kotası 230 bin tondan 310,8 bin tona 
çıkarılmıştır. Brezilya için başlangıçta 2019-2020 mali 
yılı için ayrılan kota 152,6 bin ton olup, söz konusu 
kota Şubat ve Nisan aylarında artırılmıştı. Bahse 
konu artışlarla hali hazırda Brezilya'nın ABD'nin 
şekerdeki tarife kotasından payı %20,3'e çıkmıştır.
 
Bunun karşılığında Brezilya ile ABD arasında, etanol 
ve şeker ticaretinin ele alınacağı ikili görüşmelere 
başlanması kararı alınmıştır. 14 Eylül 2020 
tarihi itibariyle başlayan ve 90 gün sürecek olan 
görüşmelerde; etanole serbest erişim sağlanması, 
etanol tüketiminin artırılması, her iki ülkedeki etanol 
pazarının eşit muamele görmesi ve iki ülkenin bu 
alandaki karşılıklı ticaretinin artırılması konularının 
görüşüleceği ifade edilmiştir. Süre boyunca 
Brezilya tarafından, ABD'nin yıllık ihracatı ile orantılı 
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olarak tanınan etanol tarife kotasının yürürlükte 
kalmasına karar verilmiştir. Söz konusu karardan 
önce Brezilya'da, yerel sanayiden gelen baskılarla, 
ABD'nin etanol kotasının kaldırılması ve ABD'den 
ithalata yeniden %20'lik gümrük vergisi getirilmesi 
gündemdeydi.

ABD, Brezilya'nın en önemli ticari ortakları arasında 
olup, iki ülke devlet başkanları tarafından ülkeler 
arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi için pek çok 
adım atılmaktadır. 2020 Mart ayında, Brezilya Devlet 
Başkanı Jair Bolsonaro, ABD ile bir Serbest Ticaret 
Anlaşması imzalanması konusunun gündemde 
olduğunu ve görüşmelerin derinleştirilmesine karar 
verildiğini açıklamıştı. Brezilya-ABD STA'sı ile 
Brezilya'nın önceliklerinin ABD’ye otomotiv yedek 
parçası ve şeker satışlarının artırılması olduğu; 
karşılığında ABD’nin de Brezilya’daki buğday unu ve 
etanol pazarındaki payının artacağı vurgulanmıştı. 
Bu çerçevede Brezilya ile ABD arasında bir STA 
imzalanması durumunda, Brezilya’ya ihracatımızda 
potansiyel arz eden otomotiv ve ağır vasıta yedek 
parçası, makineler, tekstil ve konfeksiyon gibi ürün 
gruplarında ABD ile rekabette daha dezavantajlı 
duruma geçmemizin olası olacağı düşünülmektedir.

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

Brezilya Yatırım Forumu 2020

Brezilya'da ekonomi ve yatırım ortamı ile iş fırsatları 
konusunda, Brezilya İhracat ve Yatırım Teşvik Ajansı 
(APEX), Amerikalar-arası Kalkınma Bankası (IDB) 
ve Brezilya Federal Hükümeti organizasyonunda 
gerçekleştirilen "Brezilya Yatırım Forumu 2020", 
bu yıl 9-10 Kasım 2020 tarihlerinde Sao Paulo'da 
gerçekleştirilecek olup, söz konusu etkinliğe aynı 
zamanda, COVID-19 salgını nedeniyle online olarak 
katılmak da mümkün olacaktır. Bu yılki forumda tarım 
teknolojileri, enerji, altyapı, sağlık, inovasyon ve 
teknoloji başta olmak üzere pek çok sektörde yatırım 
fırsatları tanıtılacaktır. Etkinlikte, özellikle COVID-19 

salgınının Brezilya üzerindeki etkileri, pandemi 
çerçevesinde ve sonrasında olabilecek fırsatlar, 
Brezilya'nın global ekonomideki rolü, Ülke’nin gelişen 
ekonomi ve yatırım ortamı, finansman imkanları gibi 
konularda önemli bilgiler sunulması beklenmektedir. 
Bilgi ve kayıt: https://www.brasilinvestmentforum.
com/en/principal-2

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

Arjantin'de Yaşanan Güncel Ekonomik 
Gelişmeler

Arjantin Ulusal İstatistik ve Sayım Enstitüsü (INDEC) 
tarafından son açıklanan verilere göre; GSYİH 
2020’nin ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 
%16,2, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ise 
%19,1 oranında azalmıştır. Bahse konu düşüş 2004 
yılından bu yana kaydedilen en büyük azalmayı 
teşkil etmektedir. İkinci çeyrekte en çok düşüş 
yaşanan sektörler otel ve restoranlar, sosyal ve 
kişisel hizmetler, inşaat, imalat, ulaştırma ve iletişim 
ile ticaret olmuştur. Yatırımlar ise %40 oranında 
azalmıştır.

Keza INDEC verilerine göre, işsizlik oranı 2020’nin 
ikinci çeyreğinde %13,1’e yükselerek, son 16 yılın 
en yüksek rakamına ulaşmıştır. Bahse konu veriler, 
COVID-19 pandemisinin ve bu nedenle meydana 
gelen kısıtlamaların etkisini de yansıtmaktadır.

https://www.brasilinvestmentforum.com/en/principal-2 
https://www.brasilinvestmentforum.com/en/principal-2 
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INDEC tarafından açıklanan verilere göre, enflasyon 
Ağustos ayında %2,7 oranında artmıştır. Bu 
çerçevede, toplam enflasyon oranı Ocak-Ağustos 
2020 ayları arasında %18,9’a, son 12 ayda ise 
%40,7’ye ulaşmıştır.

2020’nin ilk sekiz ayında Arjantin’in ihracatı 37,2 
milyar dolar, ithalatı ise 26,4 milyar dolar seviyesinde 
gerçekleşmiş olup, 10,8 milyar dolar ticaret fazlası 
verilmiştir. COVID-19 pandemisi nedeniyle ticarette 
genel bir düşüş gözlemlenmektedir.

Latam Havayolları’nın Arjantin’deki şirketini kapatma 
kararı ile Honda’nın Arjantin’deki üretim faaliyetlerini 
durdurmasının ardından, Şili’de yerleşik Falabella 
mağazalar zincirinin Arjantin’deki bazı mağazalarını 
kapatma kararı ile İspanya menşeli Glovo adlı paket 
servis şirketinin Latin Amerika’daki faaliyetlerini 
devretmesi, yabancı şirketlerin Arjantin’deki 
faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerinin COVID-19 
pandemisinin olumsuz etkilerinden mi yoksa 
Hükümet’in mali politikalarından mı kaynaklandığı 
bağlamında tartışma yaratmıştır.
 
12 Eylül'de Amerikalar-arası Kalkınma Bankası 
Başkanlığı’na seçilen Mauricio Claver-Carone, 
verdiği bir röportajda; Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto 
Fernandez’in Ülkesinin IMF ile gerçekleştirmeye 
hazırlandığı müzakerelerde yapıcı bir rol oynamayı 
taahhüt ettiğini belirtmiştir.

Arjantin’deki iş ortamı ve ekonomi bağlamında 
beklenen riskler nedeniyle, son çıkarılan tahvillerin 
değerinin düştüğü de ifade edilmektedir.

Ülkedeki olumsuz ekonomik görünümün 
ihracatımız üzerinde olumsuz etkilerinin olabileceği 
değerlendirilmektedir.

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

Peru'nun İlk Online Satış Platformu Açıldı

Peru, ihraç ürünlerinin bütün dünyaya satışına 
yönelik olarak ilk online satış sitesini 25 Ağustos 
2020 tarihinde açmıştır. Yaklaşık 600 ulusal ihracatçı 
firmanın 2.000'den fazla ürününün satışa sunulduğu 
bir web sitesi olan platform, “Peru Pazaryeri” olarak 
tanımlanmaktadır. 
(https://www.perumarketplace.com)

Peru Dış Ticaret ve Turizm Bakanı Rocio Barrios 
konuya ilişkin olarak,  İhracat ve Turizm Teşvik Kurulu 
(PromPeru) tarafından kurulan söz konusu web 
sitesi sayesinde dünyanın dört bir yanından alıcıların 
Peru’nun en iyi ulusal ürünlerini tanıma fırsatı 
bulabileceğini, aynı zamanda bu ürünleri en hızlı ve 
şeffaf biçimde satın alabileceğini ifade etmiştir.

“Peru Pazaryeri” sitesi yalnızca ürün satışıyla 
sınırlı olmayıp, Perulu girişimcilere iş bağlantıları 
kurma olanağı da sağlamaktadır. Site İspanyolca ve 
İngilizce hizmet sunmaktadır.

https://www.perumarketplace.com
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AUD’a gerilerken, bir yıllık dönemsel ihracat kaybı 
%16 oranında gerçekleşmiştir.

2020 Ağustos ayındaki düşüşte, %64 gerileyen 
parasal olmayan altın, %12 düşüş gösteren doğal 
gaz, %30 düşen tekstil elyafları ihracatı etkili 
olmuştur. Bu düşüşleri kısmen dengeleyen ise, bazı 
Asya ülkelerinde imalat ve inşaat endüstrilerindeki 
toparlanmaya paralel olarak ihracatı %9 artış 
gösteren metal cevherleri ile ihracatı %52 artış 
gösteren petrol olmuştur.

Yıllık bazda ihracatın %16 düşüş göstermesinde ise, 
ihracatı %52 düşen doğal gaz, 2019 yılı ortalarından 
beri düşüşte olan ve %36 düşüş gösteren kömür, 
%37 gerileyen parasal olmayan altın olurken, yıllık 
bazda metal cevher ihracatı %6 artış kaydetmiştir.

Diğer taraftan, 2020 yılı Ağustos 
ayında hem ihracat hem de 
ithalatta düşüş yaşanmasına 
karşın Avustralya dış ticarette 

fazla vermeye devam 
etmiştir.

(Kaynak: T.C. Melburn 
Ticaret Ataşeliği)

Peru Pazaryeri’ne kayıtlı her ihracatçı, sanal 
mağazasını kişiselleştirerek tanıtabilecek, bir profil 
yapılandırabilecek, kataloglar yayınlayabilecek, 
görsel-işitsel materyal ekleyebilecek, ayrıca iletişim 
bilgileri ve marka kimliği sağlayabilecektir. Yeni 
platforma katılım tamamen ücretsizdir. İhracatçı 
şirketlerin yalnızca siteye kaydolması ve bir 
değerlendirme sürecinden geçmesi gerekmektedir. 
Satışlarda yüksek adetli siparişler kabul edilmektedir.

(Kaynak: T.C. Lima Ticaret Müşavirliği)

Avustralya'nın Dış Ticareti Ağustos’ta Azaldı

Avustralya İstatistik Bürosu (ABS), 2020 yılı Ağustos 
ayı ilk verilerine göre ithalat 24,03 milyar Avustralya 
dolarına (AUD) gerilemiş olup, bir yıllık dönemsel 
ithalat %7 oranında düşmüştür.

2020 yılı Ağustos ayında yaşanan ithalat 
düşüşünde, %55 gerileyen nakliye 
ekipmanı, %24 düşüş gösteren ofis 
ve bilgi işlem makineleri, 
%12 düşüş gösteren 
elektrikli makineler ile 
%15 gerileyen altın 
ithalatı etkili olmuştur. 
Yüz maskeleri gibi kişisel 
koruyucu ekipmanları da 
kapsayan tekstil mamulleri 
ithalatı da Temmuz ayındaki rekor seviyeden 
sonra %8 düşüş gösterse de, söz konusu ürünlerdeki 
ithalat tarihin en yüksek ikinci değerine ulaşmıştır. 
Ağustos ayındaki genel düşüşü kısmen dengeleyen, 
ithalatı %14 artan karayolu taşıtları olmakla birlikte, bu 
ürünlerin ithalatı yıllık bazda %12 düşüş göstermiştir.

Son bir yıllık dönemdeki mal ithalatı ise, büyük ölçüde 
petrol ithalatındaki %46’lık yüksek düşüşe bağlı 
olarak, Ağustos ayında da %7 düşüş kaydetmiştir.

2020 yılı Ağustos ayında ihracat ise 28,32 milyon 
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AVUSTRALYA

Tarım Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, “khaprabeetle” böceği ile mücadelenin 2. aşaması 
kapsamında, Ekim 2020 ortasından itibaren yüksek riskli olarak belirlenen pirinç, nohut, mercimek, vb. 

ürünlerin Avustralya'ya posta yoluyla veya uluslararası yolcular tarafından taşınan/eşlik eden bagaj içerisinde 
girmesine izin verilmeyeceği ilan edilmiştir. (Tarih: 17.09.2020)

AZERBAYCAN

Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'nun 29.08.2020 tarih ve 314 sayılı Kararı ile "Bazı malların 
ülkeden çıkarılmasının geçici olarak kısıtlanmasına yönelik tedbirler hakkında" 14 Şubat 2020 tarihli 

Karar’da değişiklik yapılmıştır. (Tarih: 01.09.2020)

Bakanlar Kurulunun 29 Ağustos 2020 tarih ve 313 sayılı Kararı ile "Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük 
tarife istatistik pozisyonu (GTİP), ithalat gümrük vergi oranları ve ihracat gümrük vergi oranları"nda 

yapılan değişiklik uyarınca, tıbbi maskelerin Azerbaycan’a ithalatında gümrük vergisi 31.12.2021 tarihine 
kadar 1 adet/0,03 ABD doları olarak belirlenmiştir. (Tarih: 01.09.2020)

İRAN

ABD yaptırımlarının üstesinden gelmek için İran tarafının uzun süredir hayata geçirmeye çalıştığı takas 
ticaretine ilişkin düzenleme hayata geçirilmiştir. Düzenleme kapsamında, İran Ticaret, Sanayi ve 

Madenler Bakanlığı’ndan izin alan belirli sayıda firmanın ihracatını gerçekleştirdiği ürünlerin bedeli karşılığında 
8’li GTİP kapsamındaki 64 ürün grubunun ithalatının yapılabileceği anlaşılmaktadır. (Tarih: 06.09.2020)

İran Ticaret, Sanayi ve Madenler Bakanlığı, Ticaret Geliştirme Kurumu’na bağlı faaliyet gösteren haber 
ajansından elde edilen bilgiye göre, İran ithalat rejiminde hâlihazırda birinci grup ürünlere resmi kurdan 

(06/09/2020 tarihinde 1 ABD Doları=42.000 IRR), ikinci grup ürünlere ürünün niteliğine göre NIMA ve SANA 
kurundan döviz tahsis edileceği bildirilmiş (06/09/2020 tarihinde NIMA Kurunda 1 ABD Doları=206,649 IRR; 
aynı tarihte SANA Kurunda 1 ABD Doları=225,060 IRR), üçüncü grup ürünlerin bulunduğu liste ikinci ve 
dördüncü gruba dağıtılarak lağvedilmiş, dördüncü grup ürünlerin bulunduğu liste ise yasaklı olarak kalmaya 
devam etmiştir. (Tarih: 07.09.2020)

Ülkelerden Mevzuat DeğişiklikleriÜlkelerden Mevzuat Değişiklikleri
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MEKSİKA

Meksika Ekonomi Bakanlığı tarafından, Brezilya ve Rusya menşeli "karbon ve alaşımlı çelik levha" 
ithalatına yönelik anti-damping soruşturmasına ilişkin idari sürecin başlatıldığı belirtilmektedir.

(Tarih: 21.09.2020)
SİNGAPUR

Arabuluculuk süreci ile çözümlenen uluslararası ticari uyuşmazlıklara ilişkin alınan kararların tanınması 
ve tenfîzinin usul ve esaslarına açıklık getiren Singapur Konvansiyonu 7 Ağustos 2019 tarihinde 

aralarında ülkemizin de bulunduğu 46 ülke tarafından Singapur’da imzalanmıştır. Söz konusu Anlaşma 12 
Eylül 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. (Tarih: 12.09.2020)

UMMAN

Muskat Belediyesi tarafından alınan bir karar ile yol projelerini üstlenen müteahhitlerin, dağlık arazinin 
düzlenmesi ve yol açılması için yapacakları çalışmaları gün batımının ardından ve hafta sonlarında 

bırakmaları gerekmektedir. Kararın, toprak ve kaya kayması gibi hususlara karşı güvenlik için alındığı ifade 
edilmekte, ayrıca söz konusu faaliyetleri yürütecek müteahhitlerin de belediyeden izin almaları ve mevcut 
yollara verilmesi olası hasarı da üstlenmeleri beklenmektedir. (Tarih: 22.09.2020)

VENEZUELA

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkenin son zamanlarda karşılaştığı dış yaptırım ve tehditlere 
karşı Hükümete bazı yetkiler sunan yasa tasarısını 29 Eylül 2020 tarihinde Kurucu Meclise sunmuştur. 

(Tarih: 29.09.2020)
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Eylül Ayı İhracat Rakamlarını Açıkladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Eylül ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre %4,8, Ağustos’a göre %28,5 
artışla 16 milyar 13 milyon dolar oldu." dedi.

Pekcan, Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirilen toplantıda Eylül ayı ihracat rakamlarını açıkladı.
 
Eylül ihracatının geçen yılın aynı ayına göre %4,8, Ağustos’a göre % 28,5 artışla 16 milyar 13 milyon dolar 
olarak gerçekleştiğini ifade eden Pekcan, “Eylül ayında rekor ihracatı gerçekleştiren tüm ihracat ailemizi tebrik 
ediyorum.” dedi.
 
Pekcan, 2. çeyreğe göre 3. çeyrekteki ihracat artışının %34,5 olduğunu aktararak, “Bu rakamlar ihracatımızda 
pandemi etkisinden toparlanmanın ve normalleşme sürecinin başarılı bir şekilde devam ettiğini teyit eden 
rakamlardır. Ekonomimizin V-tipi toparlanması, üçüncü çeyrek büyümesi açısından olumlu işaretler 
sunmaktadır.” diye konuştu.
 
Bakan Pekcan, altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranının Eylül ayında %90,9 seviyesine ulaştığını, ilk 9 
aylık dönemde %84,4 gibi oldukça yüksek seviyelerde seyrettiğini söyledi.

BakanlıktanBakanlıktan
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Bakan Pekcan, "Eximbank'ın destekleri Ocak-Ağustos döneminde geçen seneye göre %7 oranında artarak 
30,4 milyar dolara ulaştı ve geçen yılın aynı dönemine göre kullandırdığı kredi oranı da %13 artarak 20 milyar 
dolar oldu." dedi.
 
Pekcan,  pandemi sürecinde sadece sağlık alanında değil ekonomik alanda da dünya genelinde büyük şokların 
yaşandığını, bunun da küresel yapıdaki dengeleri etkilediğini söyledi.
 
Yaşanan dönüşüm içinde Türkiye'nin yoluna ihracatla devam ettiğini, sağlam bir gelecek vizyonu ile hareket 
ettiğini, küresel ekonomi içindeki payını her geçen gün artırdığını dile getiren Pekcan, şunları kaydetti:
 
"Ağırlığını bölgesinde her geçen gün biraz daha hissettiren Türkiye için ihracat en değerli, en önemli, en kritik 
enstrümanlardan birisi. Ülkemiz ekonomisinin yüksek büyümeye dayalı, yenilikçi ve yerli üretim perspektifine 
paralel olarak, teknoloji, tasarım ve katma değer odaklı artırmak için çalışmalarımızı iş dünyamızla beraber 
artırarak devam ediyoruz.
 
Geçen sene, pandemi etkileri henüz görülmeden önce, dünyadaki korumacılık önlemlerinin artış göstermesi 
ile birlikte dünya ekonomisi ciddi daralma gösterdi. Bu dönemde dahi Türkiye, %2,1 ihracat artışıyla dünyada 
ihracatını en çok artıran 50 ülke arasında 6'ncı sırada yerini aldı."

Dünya Ticaret Örgütü'nün dış ticaret verilerini kayıt altına almaya başladığı 1948 yılından itibaren Türkiye'nin 
dünya ihracatından aldığı paya işaret eden Pekcan, dünyada korumacılık önlemlerinin arttığı bir dönemde, 
Türkiye'nin 2019'u dünya mal ve hizmet ticaretindeki rolünü güçlendirerek kapattığını anımsattı.
 
Bakan Pekcan, "2020'de de, pandemi sürecinde de bu başarımızı devam ettirmeyi öngörüyoruz. Küresel 
ekonomideki tarihi küçülmeye, Avrupa Birliği gibi en önemli ihraç pazarlarımızdaki çok ciddi talep daralmalarına 
rağmen, ekonomideki direncimizi göstermekte ve ihracatta çok güçlü performanslar kaydetmekteyiz."  
ifadelerini kullandı.
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Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetlere Devam Ediyoruz

Bakanlığımız Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, ihracatçılarımızı 
Ticaret Müşavirlerimizle sanal ortamda bir araya getirdiğimiz “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” 
etkinliklerine devam ediyoruz. 

Şimdiye dek; Hindistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, İran, Irak, Azerbaycan, İspanya, 
İtalya, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Cezayir, Fas, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, 
Hollanda, Özbekistan, Kazakistan, Brezilya, Malezya, Avustralya, Singapur, Japonya, Bulgaristan, Romanya, 
Macaristan, Almanya, Polonya, Belçika, Mısır ve Tunus  gibi önemli ekonomik ortaklarımız ve potansiyel 
pazarlarımızı gündeme aldığımız e-sohbet toplantılarımızı tüm iş dünyamıza açık olarak ve geniş katılımla 
gerçekleştiriyoruz. Yoğun ilgi ve talebi de dikkate alarak, e-sohbet toplantıları suretiyle Ticaret Müşavir ve 
Ataşelerimiz ile toplantılara konuşmacı olarak katılan hedef ülkelerde yerleşik iş insanlarımızın bilgi ve 
tecrübelerini, iş dünyamıza aktarmaya önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz.

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

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

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

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

Dış Talepler Bülteni

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

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

Ticaret Bakanlığı Destekleri

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

https://www.ticaret.gov.tr
https://musaviredanisin.ticaret.gov.tr
https://distalep.ticaret.gov.tr
https://kolaydestek.gov.tr


30

Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü

 Ülke Masaları Bülteni - Ekim 2020 - Sayı: 23

Eximbank, iş seyahati ve rapor, ofis-mağaza kira, 
küresel tedarik zinciri, pazara giriş ve tasarım 
desteklerine ilişkin filmlere (kolaydestek.gov.tr) 
sitesinden ulaşabilirsiniz. 

Sanal Fuarlara Katılım Desteği

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını, 
iş yapma pratiklerini radikal bir şekilde değiştirmiş 
ve dijitalleşmenin önem kazandığı bu dönemde, 
ihracata yönelik dijital faaliyetleri teşvik edecek yeni 
bir destek mekanizması Bakanlığımızca uygulamaya 
konulmuştur. 27 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanan “2573 Sayılı Pazara Girişte Dijital 
Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar” ile 
firmalarımızın sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlara 
katılımı, e-ticaret sitelerine üyelikleri ve sanal fuar 
organizasyonları destek kapsamına alınmıştır.

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

iş birliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuar 
organizasyonlarına dair genelgede belirtilen giderler 
için iş birliği kuruluşlarına %50 oranında, faaliyet 
başına 100 bin dolara kadar destek verilmektedir.

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

2573 Sayılı Karar ve Karar’ın Uygulama Usul ve 
Esasları’na ilişkin detaylı bilgi aşağıdaki bağlantıda 
yer almaktadır: 

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

Ticaret Bakanlığı Yurtdışı Teşkilatı

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

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

https://kolaydestek.gov.tr
https://www.ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/pazara-giriste-dijital-faaliyetlerin-desteklenmesi
https://www.ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/pazara-giriste-dijital-faaliyetlerin-desteklenmesi
https://www.ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/pazara-giriste-dijital-faaliyetlerin-desteklenmesi
https://www.ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati  
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Ticaret Bakanlığı “Uzmana Danışın” Uygulaması

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

Ticaret Bakanlığı İletişim Merkezi

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

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

Bakanlığımızdan Bilgi Talepleriniz için;
İletişim Merkezi: 444 84 82

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

https://uzmanadanisin.ticaret.gov.tr
https://uzmanadanisin.ticaret.gov.tr
https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati
https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati
https://uzmanadanisin.ticaret.gov.tr

