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Ticaret Bakanlığı Tarafından "Covid 19 Ticaret Önlemleri" Web Sayfası 
Açıldı, Sayfa Üzerinden Türkiye ve Dünya Ticaretindeki Gelişmeleri ve    
Alınan Ticaret Önlemlerini Takip Edebilirsiniz 

Ticaret Bakanliği tarafindan "Covid 19 Ticaret Önlemleri" web sayfasi açildi. 

  Sayfa üzerinde yer alan; 

 İhracat 

 İthalat 

 Gümrük, 

 İç Ticaret, 

 Tüketici, 

 Esnaf-Sanatkar-Koopertif, başliklarindan,                    
ilgili Mevzuat, Haber ve  Duyurulara ulaşa-
bilirsiniz. 

Ayrica, Dünya Ticaret Örgütü Bildirimleri, Diğer Ülkelerin Aldiği Geçici Ticaret Önlemleri ve          
ülkemizin Yurt Dişi Temsilciliklerinden ulaşan bilgilere de erişebilirsiniz. 

 "Covid 19 Ticaret Önlemler" web sitesine ulaşmak için tiklayiniz.   
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Ticaret Müşavir/Ataşelerimiz ile Buluşuyoruz, Covid–19’un Birleşik Arap 
Emirlikleri Ticareti Üzerine Etkileri Semineri  

Covid–19’un Birleşik Arap Emirlikleri Ticareti Üzerine Etkilerini Dubai Ticaret Ataşelerimiz; 

 

Sn. Hasan ÖNAL  ve   

Sn. Ahmet CANLI değerlendirecekler. 

Program Tarihi; 5 Mayıs 2020 Salı günü 

Saati;  11.30 - 13.30 

Program, Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecektir.  
 
Programa katılım ücretsizdir. Program başlamadan 5-10 dakika 
önce aşağıdaki linki tıklayarak katılım sağlayabilirsiniz. 
 
 

https://us02web.zoom.us/j/87912313848?pwd=UWFCVVdLQkFKNXRtUWF4VXVvL1c0dz09 

 
Meeting ID: 879 1231 3848 
Password: 030566 
 
Cevaplandırılmasını istediğiniz soruları  seminer öncesinde disticaret@ostim.org.tr 
adresine iletebilirsiniz.  
Ayrıca, sorularınızı seminer sırasında da zoom uygulaması üzerinden iletebilirsiniz. 
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https://www.ostimdisticaret.org/2020/04/yurtici-e-ticaret-ve-ticaret-bakanlg.html
https://www.ostimdisticaret.org/2020/04/e-ticarete-koronavirus-etkisi.html
https://www.ostimdisticaret.org/2020/04/covid-19-uluslararas-yuk-tasmaclg-ve-ds.html
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https://www.ostimdisticaret.org/2020/04/covid-19-ve-fuarclk-sektorunu-nasl.html
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https://www.ostimdisticaret.org/2020/04/covid-19-tedarik-zincirleri-ve.html
https://www.ostimdisticaret.org/2020/04/covid-19-tedarik-zincirleri-ve.html
https://www.ostimdisticaret.org/2020/04/covid-10.html
https://www.ostimdisticaret.org/2020/04/covid-10.html
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https://www.ostimdisticaret.org/2020/04/2019-yl-dunya-ticaret-istatistikleri.html
https://www.ostimdisticaret.org/2020/04/ticaret-bakanlg-covid-19-ticaret.html
https://www.ostimdisticaret.org/2020/04/ticaret-bakanlg-covid-19-ticaret.html
https://www.ostimdisticaret.org/2020/04/ticaret-bakanlg-covid-19-ticaret.html
https://covid19.ticaret.gov.tr/
https://www.instagram.com/ostim_disticaret/
https://www.ostimdisticaret.org/2020/05/ticaret-musavirataselerimiz-ile.html
https://www.ostimdisticaret.org/2020/05/ticaret-musavirataselerimiz-ile.html
https://us02web.zoom.us/j/87912313848?pwd=UWFCVVdLQkFKNXRtUWF4VXVvL1c0dz09
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Avrupa İşletmeler Ağı Covid-19 Mücadelesi İçin Yeni Bir Platform Hizmete Açtı 

Avrupa İşletmeler Ağı (EEN-Enterprise Europe Network) girişimiyle, COVID-19 
kapsamında yeni bir  platform açıldı.  

Platform, kısa vadede girişimleri, teklifleri ve ihtiyaçları toplamak, sergilemek ve 
sağlık, sanayi, destek kuruluşları, kümeler, akademiler ve hükümetler arasındaki 
etkileşimi teşvik etmeyi amaçlıyor, 

Platforma;  

 İhtiyaçlarını ve / veya çözümlerini tanımlayabilen sağlık hizmeti sunucuları, 

 Odak hastaneler, yaşlı bakımı, genç bakımı, çocuk bakımı, evde bakım,      
rehabilitasyon bakımı, engelli bakımı,Ürün, hizmet ve teknolojilerini sergileyebilen şirketler,  

Hizmetlerini ve özel COVID-19 önlemlerini tanımlayabilen destek kuruluşları, kümeler, akademiler ve kamu kurum/kuruluşları 
kayıt yapabiliyorlar. 

 

 

 

 

 

 

 
Firmaların, çözümüne sahip oldukları veya çözmeye ihtiyaç duydukları konuları seçerek bunları görüşebilecekleri bir ortak    
bulmalarına yardımcı olmayı amaçlayan Platformun, "Marketplace" başlığı altında yer alan işbirliği konuları üzerinden, online 
görüşmeler yapma ve işbirliği kurma imkanı da mevcut.   
 
Platforma ulaşmak için tıklayınız.  
Türkiye irtibat kişileri için tıklayınız. 
 

 

Platformun etkileşimi artırmayı amaçladığı konular;  
      

 Tüketim Maddeleri (Önleme / Teşhis / Tedavi / Rehabilitasyon), 

 Teşhis (Biyomedikal / Tıbbi Teknoloji), 

 Acil Tıp / Kurtarma Ekipmanları, 

 Hastane ve Bakım Ekipmanları, 

 Hijyen, Sterilizasyon, Dezenfeksiyon, 

 Görüntüleme, 

 Bilgi Teknolojisi, 

 İletişim teknolojisi, 

 Yoğun Tıp, Anesteziyoloji, Solunum, 

 Laboratuvar Teknolojisi, 

 Fizyoterapi, 

 Terapi ve Fiziksel Tıp, 

 Oyun Teknolojisi, 

 Boş zaman aktivitesi, 

 Korona Önlemleri ve Destek, vb. 
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TSE'den COVID-19 ile Mücadele Kapsamında İhtiyaç Duyulabilecek Öncelikli Standartlara       
Ücretsiz Erişim 

Covid-19 ile mücadele kapsamında Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından; 

 Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN), 

 Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC), 

 Uluslararası Standartlar Teşkilatı (ISO), 

 Uluslararası Danışmanlık Ekspertizliği (ICE) ile birlikte,  

tıbbi cihazlar ve kişisel koruyucu ekipmanlarda dahil olmak üzere bir dizi Avrupa Standardı salgınla mücadele çabalarını         
desteklemek üzere ilgili taraflara web üzerinden ücretsiz erişilebilir hale getirmiştir. 

Salgınla mücadele sonrasına da hazırlık yapmak açısından  önemli bir hizmet.  

Detaylı bilgi için tıklayınız.  

ABD, Koronavirus ile Mücadele Sürecinde Uluslararası 
Standartlar Portalını Genişleterek Ücretsiz Erişime Açtı 

Covid-19 ile mücadele çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla Amerikan 
Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI), uluslararası standartlar portalını 
genişleterek ücretsiz kullanıma açtığını duyurdu. 

Detaylı bilgi için tıklayınız.  

https://www.ostimdisticaret.org/
https://twitter.com/ostimdisticaret
https://www.facebook.com/ostimdisticarett/
https://www.linkedin.com/company/23771585/admin/
https://www.ostimdisticaret.org/2020/04/avrupa-isletmeler-ag-covid-19_11.html
https://care-industry-together-against-corona.b2match.io/marketplace
https://care-industry-together-against-corona.b2match.io/
https://care-industry-together-against-corona.b2match.io/contact
https://www.instagram.com/ostim_disticaret/
https://www.ostimdisticaret.org/2020/04/tseden-covid-19-ile-mucadele-kapsamnda.html
https://www.ostimdisticaret.org/2020/04/tseden-covid-19-ile-mucadele-kapsamnda.html
https://www.ostimdisticaret.org/2020/04/tseden-covid-19-ile-mucadele-kapsamnda.html
https://www.ostimdisticaret.org/2020/04/abd-uluslararas-standartlar-portaln.html
https://www.ostimdisticaret.org/2020/04/abd-uluslararas-standartlar-portaln.html
https://www.ostimdisticaret.org/2020/04/abd-uluslararas-standartlar-portaln.html
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COVID-19, Ülkelerin Uyguladığı Geçici Ticaret Önlemlerini Güncel Olarak Takip Edebilirsiniz 

Salgın, birçok ülkenin sağlık ve tarım/gıda sektörleri dış ticaret politikalarında geçici süreli değişikliklere gitmesine neden oluyor.  

Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC), küresel COVID-19 
salgınına karşısında ülkelerin aldığı geçici ticaret        
önlemlerini yeni bir gösterge paneli üzerinden sunmaya 
başladı.  

13 Nisan itibarıyla 80'in üzerinde ülke hayati             
tıbbi malzeme ve teçhizat ile kritik tarım ve gıda ürünleri 
ihracatında kısıtlama (ön izin gibi) veya yasaklama yoluna 
gitti. Bazı ülkelerde uygulama  örnekleri;  

 Arjantin: Tıbbi ventilatörlerde ihracat lisansı             
uygulaması. 

 Avusturalya: Bazı kişisel koruyucu ekipmanlara geçici 
(3 ay) ihracat yasağı. 

 Beyaz Rusya: Tıbbi malzemelerde geçici ihracat ya-
sağı. Karabuğday, karabuğday tanesi, kuru ve yaş soğan, 
sarımsak ihracat yasağı.  

 Çin: Yurt içinde satış ruhsatı olmayan firmaların test 
kitleri ve  tıbbi malzemelerine ihracat yasağı. 

 Macaristan: ticari olarak hidroksiklorokin sülfat             
ihracatı yasağı. 

Avrupa Komisyonu, Birliğe üye devletlerin kişisel koruyucu ekipman ihracatının (Avrupa Birliğine üye devler haricinde) izne tabi olması 
gerektiğini bildirmiştir.  

Yine 13 Nisan itibarıyla 70’den fazla ülke            
ithalatın   serbestleştirilmesi / kolaylaştırılma-
sı  veya ürüne   bağlı  ithalat yasağı (tarımsal 
ürünler ağırlıklı) uygulamasına gitti. 

Bazı  ülkelerde uygulama  örnekleri;   

 Arjantin: Çin'den iğneli veya iğnesiz               
plastik, tek kullanımlık, steril şırıngaların ithalatı 
için anti-damping vergisinin geçici olarak askıya 
alınması. Bazı tıbbi   malzemeler için gümrük     
tarifelerinin geçici olarak   kaldırılması. 

 Kanada: Yüz maskeleri, cerrahi eldivenler 
ve dezenfektanlarda gümrük tarifelerinin geçici 
olarak kaldırılması.     

 Hindistan: Tıbbi veya cerrahi alet ve                  
cihazlarda gümrük tarifelerinin azaltılması         
(% 10'dan% 5'e   kadar). 

 Endonezya: Maske ve kişisel koruyucu          
ekipmanlar gibi bazı ürünlerin ithalatında           
sertifika gerekliliklerinin geçici olarak              
kaldırılması. 

Güncel gelişmeleri takip etmek için tıklayınız.  

Diğer taraftan,  Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), dünya ticaretini düzenleyen Ticarette Teknik Engeller (TBT) ile Sağlık ve Bitki Sağlığı 
Anlaşmalarını (SPS) esas alarak bildirimde  bulunan ülkelerin  dış ticaret politika önlemlerini  güncel olarak yayınlıyor. 

 Bildirimlere ulaşmak için tıklayınız.  

Ülkelerin aldığı tedbirleri her iki kaynaktan da kontrol etmekte fayda olacaktır.  
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Koronavirüs salgının en önemli ekonomik sonuçlarından biri de KOBİ'leri      

etkileyen nakit eksikliğidir.  

Avrupa Komisyonu ve Avrupa Yatırım Fonu bu sıkıntılı dönemden çıkmak için 8 

milyar euro finansman desteği ile krizden en fazla etkilenen 100.000 Avrupalı 

KOBİ'ye finansman sağlayacak. Destek, Nisan ayı içinde bankalar ve diğer   

finansal kuruluşlar  aracılığı ile kullandırılacak. Desteğin 1 milyar Avro'su              

Avrupa Stratejik Yatırımlar Fonu  (EFSI) tarafından COSME ve Horizon 2020  programları için ayrılmış. Detaylı bilgi almak 

için tıklayınız. 

KOSGEB, COSME Programının Türkiye için ulusal koordinasyonundan sorumlu kuruluş olup, Programın ülkemiz içinde koordinasyonu 

KOSGEB tarafından yürütülmektedir. Detaylı bilgi için tıklayınız.   

Horizon 2020, 2014'ten 2020'ye kadar toplam 77 milyar € bütçe ile yürütülen AB Araştırma ve Yenilik programıdır. ufuk 2020 olarak 

adlandırılan program hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.  

Avrupa Yatırım Fonundan KOBİ'lere Destek Programları, COSME ve UFUK 2020 

/ostim_disticaret 

Solunum Cihazları ve Sarf Malzemeleri ile Dezenfektan ve Kolonya Gibi Bazı Kimyasalların 
İhracatında Ön İzin Şartı Kaldırıldı 

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde değişiklik yapıldı. 

Resmi Gazete linki için tıklayınız. 

 

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde değişiklik yapıldı. 

Resmi Gazete linki için tıklayınız.  

 

Covid-19 Salgını ve Ülkelerin İhracat Kısıtlamaları 

COVID-19 salgını nedeniyle uygulamaya konulan ihracat 

yasakları ve kısıtlamaları uzun dönemde küresel tedarik 

zincirleri ve halk sağlığı açısından risk ortamı yaratırken, 

fiyatları da artırmaktadır.   

 

Dünya Ticaret Örgütü (WTO) tarafından hazırlanan raporda, 

80 ülkenin COVID-19 salgını nedeniyle ihracat yasakları 

veya kısıtlamaları getirdiği belirtilmektedir.  

Haberin detayı için tıklayınız. 

 

https://www.ostimdisticaret.org/
https://twitter.com/ostimdisticaret
https://www.facebook.com/ostimdisticarett/
https://www.linkedin.com/company/23771585/admin/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_569
https://cosme.kosgeb.gov.tr/
https://ufuk2020.org.tr/tr
https://www.ostimdisticaret.org/2020/04/avrupa-yatrm-fonundan-kobilere-destek.html
https://www.instagram.com/ostim_disticaret/
https://www.ostimdisticaret.org/2020/05/solunum-cihazlar-ve-sarf-malzemeleri.html
https://www.ostimdisticaret.org/2020/05/solunum-cihazlar-ve-sarf-malzemeleri.html
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200502-5.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200502-4.htm
https://www.ostimdisticaret.org/2020/04/covid-19-salgn-ve-ulkelerin-ihracat.html
https://www.ostimdisticaret.org/2020/04/covid-19-salgn-ve-ulkelerin-ihracat.html
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e-Ticaret'e Koronavirüs Etkisi 

Coronovirüs salgınının e-ticaret üzerine etkileri şekilleniyor. İlk etki talep yapısında oluştu. 
Evden çalışmak ve evde kalmak talep yapısını şekillendiriyor. Bazı segmentler büyüme     
gösterirken; 

İspanya örneğinde ise Covid-19 salgını beraberinde gelen sokağa çıkma kısıtlamasının,     
çevrimiçi satışları %55 arttırdığı ifade ediliyor.  

100 e-ticaret işletmesinin değerlendirildiği araştırmaya göre; Moda ve ayakkabıda %69, evcil 
hayvan ürünleri cirolarında %22 düşüş (tüketicilerin önceden stok yapmış olmasından  kaynaklanabileceği ifade edilmektedir)        
görülürken, 

Spor  malzemelerinde (%191), mobilyada (%135), bahçe ürünlerinde (%130) ve ecza ürünlerinde (%26) ciro artışı yaşandığı        
belirtiliyor. Araştırmada, çevrimiçi süpermarketlerin gıda kategorisinde değerlendirmeye alınmadığı, ancak, bu alanda da büyük bir ciro 
artışının kaydedilmiş olabileceğine dikkat çekiliyor. 

Sokağa  çıkma  kısıtının olduğu günler arttıkça, tüketiciler alışveriş davranışlarını e-ticarete uyarlamaya başlıyorlar. Nasıl uyum        
sağlayacağını bilen çevrimiçi mağazalar için bu durum fırsatlar yaratıyor. 

Diğer taraftan, dünya genelinde bir değerlendirme yapıldığında, bu dönemde e-ticaret pazarının karşılaştığı en büyük zorluk teslimat 
süreleri. Siparişlerin artması, lojistik merkezlerinin yoğunluğuna yol açmakta ve taşımacılık alt yapısı nedeniyle hizmeti sağlayıcılar   
zorluklarla karşılaşmaktadır. Bunun da ötesinde, bu hizmet sağlayıcılar çalışanlarını korumak için tüm önlemleri de dikkate almak   
zorundalar.  

Yine bu dönemde, bazı e-ticaret  mağazaları satış promosyonu uygularken, bazı  e-mağaza işletmecileri salgın döneminde satış     
promosyonlarının  durdurulmasını talep etmektedir.  

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında geleneksel alışverişin kısıtlandığı ülkelerde online perakende satışların (e-ticaret) uzun bir 
süre hayati rol oynayacağı görülüyor.  

 

Yiyecek ve içecek, 

Sağlık ve bakım ürünleri, 

Evde eğitime katkı sağlayan ürünler (dizüstü bilgisayarlar, tabletler, ekranlar, kablolar, ofis 

koltukları, vb.), 

Spor malzemeleri, 
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Seminerlerimize Online Ortamda Devam Ediyoruz… 

“e-Ticaret, KOBİ’ler ve Ticaret Bakanlığı Dayanışma Kampanyası Semineri”ini Gerçekleştirdik 

KOBİ’lerin, COVID-19 salgınında ticarete  devamı amacıyla, Ticaret Bakanlığı tarafından, “E-Ticaret olarak KOBİ’lerin                  

Yanındayız”  kampanyası başlatıldı.  Kampanya yoğun ilgi görüyor.  

Kampanya ve Ticaret Bakanlığı e-Ticaret  faaliyetleri  hakkında OSTİM’li iş      

adamlarımızı bilgilendirmek amacıyla, Dış Ticaret Koordinatörlüğümüz          

tarafından 30 Nisan Perşembe günü  online bir seminer  programı düzenlendi. 

Ticaret Bakanlığımız İç Ticaret Genel Müdürlüğü Elektronik Ticaret Dairesi    

Başkanı Sn. Mehmet Mücahit ARVAS tarafından; 

- Covid-19 salgının KOBİ’lerimiz üzerindeki olumsuz etkisinin azaltılma-
sı amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen kampanya, 

-  Ticaret Bakanlığı e-Ticaret Bilgi Platformu ve e-Ticaret Akademisi,  

- ETBİS (Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi) konularında bilgi paylaşımında        

bulunuldu ve katılımcılarımızın soruları cevaplandırıldı. 
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COVİD-19, Uluslararası Yük Taşımacılığı ve Dış Ticaret 

İçişleri Bakanlığı, İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 9 Nisan'da  81 İl               
Valiliğine  iletilen yazı ile Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle; dış ticaretin devam 
etmesi adına ülkemize giriş çıkış yapması zorunlu olan tır şoförleri başta olmak üzere, 
ilgili kişilerin giriş çıkışlarında uygulanacak usul ve esaslar hakkında bilgilendirme       
yapılmıştır.  
 
Bu çerçevede, 
Türkiye'den transit geçecek araçlar ve şoförler, 
Türkiye'ye giriş yapacak şoförler, 
Türkiye'den çıkış yapacak şoförler ve 
RoRo seferleri için uygulanacak kurallar İllere bildirilmiştir.  
 
Dikkat çeken bazı hususlar,  
Şoförlerin Türk uyruklu olması halinde; Sağlık Bakanlığı birimlerince muayene            
edildikten ve ikametgâhında 14 günlük ev karantinasını kabul ettiklerini belirten         
taahhütnameyi imzaladıktan sonra ülkemize giriş yapmalarına izin verileceği, 

 
Şoförlerin Yabancı uyruklu olması halinde; taşıma işlemlerinin izole alanda şoför değişimi ve/veya dorse/yük değişimi suretiyle     
yapılması, mümkün olmaması halinde ise 14 günlük karantina süresini bekledikten sonra ülkeye girişlerine izin verilmesi, 

Ülkemiz açısından aciliyet arz eden ilaç, tıbbi malzeme ve gıda maddeleri taşıyan yabancı araçların/şoförlerin girişlerine, şoför      
değişimi veya dorse/yük değişimi yapılması suretiyle, bu mümkün değilse gerekli sağlık muayenesi/kontrolleri yapılmak ve gerekli 
koruyucu tedbirleri almak şartı ile 14 günlük karantina süresi beklenmeden izin verilecek olması. Detay bilgiye ulaşmak için tıklayınız. 
 
Benzer uygulamalar bir çok ülke tarafından gerçekleştirilmekte olup, 
diğer ülkelerin uygulamalarına Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nin 
web sayfasından ulaşmak için tıklayınız. Sayfa üzerinde  yer alan   
interaktif harita üzerinde ülkelerin  düzenli olarak güncellenen      
uygulamaları yer almaktadır.  Avrupa Birliği ülkelerinin uygulamalarını 
incelemek için tıklayınız. 
 
Diğer taraftan, Avrupa Komisyonu, AB genelinde dış ticaretin serbest 
ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere yeni politikalar 
üzerinde çalışıyor. Avrupa Birliği sınırları içinde gerçekleştirilen yük 
taşımalarının kolaylaştırılması amacıyla, AB ülkelerinin sınır            
kapılarında “Yeşil Hatlar” oluşturarak, belirlenen sınır kapılarındaki 
prosedürlerin 15 dakikaya indirilmesi ve uyumlaştırılması               
öngörülmekte olup, bu hatlardan “Türk taşımacıların ve sürücülerinin 
de faydalanabileceği” açıklanmıştır. Avrupa Birliği uygulamaları      
hakkında bilgi almak için tıklayınız. 
 
AB Ülkelerine taşıma yapan Türk taşımacılarının da faydalanabileceği Yeşil Hat Sınır Geçiş Kolaylıkları, "Tüm yük araçlarına ve      
sürücülere, milliyet, ikamet, geldiği yer, gideceği yer fark etmeksizin ayrımcılık yapılmadan muamele edilecektir."  anlayışı ile        
gerçekleştirilecektir.  

Küresel Ekonomi: COVID-19 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun  Ticari Diplomasi-Business Diplomacy" isimli  dergisinin Nisan-Mayıs sayısında 
"Küresel Ekonomi: COVID-19"  konuları ele alınmış. Dergide;   

 
Dünyanın koronavirüsle imtihanı,  
Küresel salgınla ulusal mücadele, 
Koronavirüsün piyasalar ve  küresel ekonomiye etkileri,  
Koronovirüs sözlüğü gibi konu başlıkları ele alınmış.  
 
Macaristan’ın ilaç ve medikal teknoloji sektörü dergide incelenen konular arasında olup,  
 
Macaristan’ın ilaç ve medikal teknoloji sektörünün, ihracata dayalı üretim yapan 
150 firma  ve 48 binden fazla çalışandan oluştuğu, Orta ve  Doğu Avrupa Bölgesinin en büyük ihracatçısı 
olduğu, İlaç ve medikal  teknoloji  sektörünün,  toplam   ihracatın  yüzde 
4,9’unu oluşturduğu, dünyanın en büyük 10 çok uluslu ilaç ve biyoteknoloji firmasından                            
sekizinin Macaristan’da üretim veya AR-GE faaliyeti  gerçekleştirdiği, 
 
Sektörün; güçlü akademik altyapısı, inovasyonda önemli rol oynayan firmaları, üniversite-
sektör iş birlikleri, gelişmiş AR-GE faaliyetleri  ve ülke çapına yayılmış araştırma merkezleri ile öne çıktığı ifade 
edilmektedir.  

 
Dergiye ulaşmak için tıklayınız.  
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Covid -19, Fuarcılık Sektörünü Nasıl Şekillendirecek 

Covid-19 tedbirleri kapsamında fuarcılık sektöründe yaşanan      
ertelemeler ve iptaller ciddi bir ekonomik sonucu da beraberinde 
getiriyor. 

Küresel fuarcılık sektörünün 2020 yılının ilk çeyreğinde 23 milyar 
Avro kayba uğradığı ve 2020 yılının ikinci çeyreğinde bunun 134 
milyar Avro (145 milyar dolar) değerine ulaşacağı ifade ediliyor. 

Yine, fuarcılık sektörünün yarattığı 81,6 milyar Avro (88,2 milyar 
dolar) toplam ekonomik çıktının, 2020 yılının 2. çeyreğinde        
gerçekleşemeyeceği de ifade ediliyor. 
 
Bir diğer ifade ile bu durum;  

 Avrupa için 28,8 milyar Avro (31,1 milyar USD) ve 257,000 tam zamanlı istihdam kaybı, 

 Kuzey Amerika için 29,2 milyar Avro (31,6 milyar USD) ve 320,000 tam zamanlı istihdam kaybı,  

 Asya / Pasifik için 21,8 milyar Avro (23,6 milyar USD) ve 378,000 tam zamanlı istihdam kaybı olarak değerlendiriliyor. 
 
Sektör, içinde bulunduğu zor döneme karşın dünyanın dört bir yanında salgın ile mücadeleye destek vermek için, fuar/sergi      
mekanlarını destek amaçlı sağlık sektörünün kullanımına açıyor. Fuarcılık sektörüne ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.  
 
Fuarcılık sektörü, salgın sonrasında, ekonomiler için tekrar önemli bir rol oynayacak olsa da, sanal fuarlar, sanal B2B etkinlikler ve 
B2B e-Ticaret platformlarının öneminin artacağı da görülüyor. 
 
Bugünlerde en çok tekrarlanan “Covid-19 sonrası hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” ifadesi salgın sonrası dönemde değişimlere    
hazırlıklı olunması açısından dikkat çeken bir vurgu.    
 
Tedarik zincirlerinin kırıldığı ve yeni tedarik rotalarının belirleneceği bir döneme girerken, sanal fuarların, sanal B2B etkinliklerin ve 
B2B e-ticaret platformlarının daha etkin kullanılması için çalışmalara bugünden başlanması ve gelecek  planlarına “SANAL”       
aktivitelerin dahil edilmesi önem arz ediyor. 
 

 
Koronavirüs kaynaklı halk sağlığı müdahalelerinin bir 
sonucu olarak, Bankalar uluslararası ticaretin finansmanı 
işlemlerini gerçekleştirmede artan zorluklarla                
karşılaşmaktadır.  
 
Salgın nedeniyle birçok ülkede Bankalar kısaltılmış          
çalışma saatleri ve/veya azaltılmış personel ile            
çalışmaktadır. Oysa, uluslararası ticarette ödemeleri  
gerçekleştirmek ve nihayetinde malların alıcılara teslim 
edilmesi için gerekli belgelerin hazırlanması gibi          

işlemlerin neredeyse tamamı basılı dokümantasyona dayanmakta ve bizzat Banka personeli tarafından yürütülmesi  gerekmektedir. 
 
Banka personeli belgeleri bizzat işleyemediği için, temel tıbbi ve gıda ürünleri de dahil olmak üzere mal ticaretinin işleyişinde riskin 
artacağı ifade edilmektedir.  
 
Uluslararası Ticaret Odası (ICC) ve Bankalar, ticari işlemlerin yürütülmesinde olası aksamaları sınırlamak için hızlı ve daha önce  
benzeri görülmemiş adımlar atarken, kağıtsız ticarete anında geçişi sağlamak için hükümetlerin etkin müdahalesinin potansiyel 
olumsuz sonuçları azaltacağı da belirtilmektedir. . 
 
Bankaların kontrolünün ötesinde mücbir sebep oluşması durumunun söz konusu olduğu, Uluslararası Ticaret Odası (ICC) kurallarına 
tabi olarak yapılan ticaretin finansmanı işlemlerinde dahi, işlemin yapıldığı ülkedeki geçerli yasaya bağlı olarak bir mahkeme süreci 
gerekebileceği veya hükümetlerin mücbir sebep ilan edebilecekleri de ifade edilmektedir.   
 
Bu kapsamda,  Uluslararası Ticaret Odası (ICC), yeni koronavirüs (COVID-19) pandemisinin küresel ticaret  finans piyasasının        
işleyişi üzerindeki etkisini bertaraf etmek üzere çalışmalar yürüttüğünü açıklamış ve gerek uygulayıcılara teknik rehberlik gerekse 
politika yapıcılara düzenleyici bir yol haritası oluşturmak üzere iki rehber hazırlayarak web sitesi üzerinden sunmuştur. Çalışmalara 
ulaşmak için tıklayınız. 
 
Bu çerçevede, ICC, küresel ticaret akışlarının korunması amacıyla, tüm hükümetleri elektronik ticaret belgelerinin kullanımına ilişkin 
acil durum önlemleri almaya çağırmaktadır. Konuya ilişkin dokümana ulaşmak için tıklayınız. 
 
 
Kaynak: ICC- International Chamber of Commerce 
 

Koronavirüs - Bankacılık İşlemleri ve Dünya Ticareti Üzerine Etkisi 
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Covid-19, Tedarik Zincirleri ve Yenilenebilir Enerji Sektörüne Etkileri 

Küresel ekonominin ana unsurlarindan olan                
yenilenebilir enerji kaynaklari, küresel elektrik            
kullaniminin  % 30'una güç veriyor.   
 
Ancak, dünya benzeri görülmemiş bir küresel sağlik 
kriziyle uğraşiyor. Kriz nedeniyle yaşanan ekonomik 
şok dalgalari, yenilenebilir enerji sektöründe         
hedeflenen ilerlemeyi zorlaştiriyor.    
 
Düşen maliyetler ve güçlü politika desteği,             
yenilenebilir enerji sektörünü giderek daha çekici ve 
rekabetçi kilmişken, sektörün Koronavirüs krizi ile 
birlikte üç ana zorlukla karşi karşiya kaldiği ifade 
ediliyor.   
 
Bunlar; 

 Tedarik zincirindeki kesintiler veya işgücü kisitlamalarindan kaynaklanan gecikmeler nedeniyle, projelerin devreye  
alinma tarihlerinin 2020'den sonraya birakilmasi ve süre uzatiminin gündeme gelmesi, 

 2020 yilinda sona eren devlet teşviklerinden yararlanamama riski ve 

 Kamu ve özel bütçeler üzerindeki baski nedeniyle yatirimlardaki olasi düşüşler. 

 
Burada, Covid-19'un yarattiği ekonomik gerileme karşisinda uygulanacak teşvik paketlerinin içeriği ve zamanlamasinin          
belirleyici olacaği ifade edilmektedir.  
 
Uluslararasi Enerji Ajansi, 2019 yili Ekim ayinda, yani Koronavirüs salgininin ortaya çikmasindan birkaç ay önce, 2020 yilini 
yenilenebilir enerji sektörünün ilave projeleri için  rekor yili olarak öngörmüştü. 
 
Küresel güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi yatirimlarinin 2018 yili seviyelerinin %20' oraninda üzerine çikacaği; Çin, Avrupa 
Birliği, ABD ve Hindistan'daki yenilenebilir enerji politikalarinin bu hizli büyümeyi desteklemesi bekleniyordu. 
 
Ancak, yenilenebilir enerji sektörünün önemli iki sistemi olan güneş enerjisi sistemleri ve rüzgar enerjisi sitemlerine ilişkin   
üretim ve ticaret Covid-19'dan farkli şekillerde etkilenmektedir. Burada  belirleyici, bu sektörlerin küresel tedarik zincirlerine ne 
kadar bağli olduklari ile ilişkilidir.  
 
Küresel güneş enerjisi sitemlerinin (Solar PV) arzinin yaklaşik %70'i Çin'deki fabrikalarda üretilirken,  %10 ile %15 arasindaki 
üretim de Güneydoğu Asya'da faaliyet gösteren Çin’li şirketler tarafindan gerçekleştiriliyordu. Ancak, koronavirüs nedeniyle, 
Şubat ayinda, Çin'deki güneş enerjisi sistemleri üretim tesisleri üretimi duraklatti veya azaltti. Ayni zamanda, Güneydoğu  
Asya, Hindistan ve ABD'deki çoğu fabrika açik kaldi. 
 
Bazi sevkiyat gecikmelerine rağmen, Çin'deki güneş enerjisi sistemleri üretimi yeniden artiriyor, çoğu fabrika gerekli sağlik 
önlemlerini alarak faaliyetlerine yavaş yavaş devam ediyor. 
 
Diğer taraftan, rüzgar enerjisi, küresel tedarik zincirine daha  bağli olup  Avrupa rüzgar türbinleri için önemli bir üretim         
merkezidir ve Şubat ayinda Çin kaynakli tedarikte aksamalar yaşamiştir. İtalya ve İspanya'daki üretim tesisleri, siki sinirlama 
önlemleri nedeniyle Mart ortasindan bu yana faaliyetlerini durdurmuştur.  
 
İlaveten, Hindistan'daki son Covid-19 sinirlamalari, rüzgar türbini ve Solar PV üreticileri de dahil olmak üzere üretim            
tesislerinin çoğunun Nisan ayi ortasina kadar kapanmasini gerektiriyor.  
 
Bu durumun etkileri halihazirda ABD'de hissediliyor, bir çok tedarikçi olasi teslimat gecikmelerine ilişkin olarak ABD'li proje 
ortaklarina  “Mücbir Sebepler” bildirimi iletiyor.  
 
Özetle, Covid-19’un daha da yayginlaşmasi ve etkilerinin artmasi ile birlikte  yenilebilir enerji projelerinin tamamlanmasinda 
gecikmeler yaşanacağı ifade edilmektedir.  
 

Kaynak:  IEA-Uluslararası Enerji Ajansı  
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Salgın nedeniyle yaşanan ekonomik krizi diğer finansal krizlerden ayıran iki önemli 
husus vurgulanmaktadır. Bunlardan birisi küresel değer zincirlerinde yaşanan           
kırılmalar diğeri ise hizmet ticaretindeki sert düşüşler.  
 
Covid-19, Çin ile sınırlı olduğunda değer zincirinin bozulması önemli bir sorunken, 
salgına dönüşmesi dünya ticaretinde ve özellikle bazı sektörlerde sert düşüşleri işaret 
ediyor. Özellikle, elektronik ve otomotiv ürünleri gibi karmaşık değer zinciri (tedarikçi 
ağları) bağlantıları ile karakterize edilen sektörlerde düşüşün çok net  olacağı ifade 
ediliyor.  
 
Örneklenirse, Ford Motor otomotiv firması yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, 
şirketin Avrupa’da  tekrar üretime başlama kararı almasının, salgının önümüzdeki 
haftalardaki seyrine, ulusal operasyonel kısıtlamalara ve tedarikçi ağlarının çalışma 
yeteneğine bağlı olduğu belirtildi. 
 
OECD’nin Katma Değerli Ticaret verilerine göre, elektronik ihracatında                    
yabancı  tedarikçilerin payı ABD için % 10, Çin için % 25, Kore için % 30'dan fazla, 
Singapur için % 40'tan fazla, Meksika, Malezya ve Vietnam için % 50'den fazla. 
 

Çin'de başlayan ve Avrupa ve Kuzey Amerikayı da kapsayan salgın nedeniyle alınan sosyal mesafe önlemi, fabrikaların geçici          
olarak kapanmasına neden oldu ve önemli üretim girdilerinin ithalatı kesintiye uğramaya başladı. 
 
Diğer taraftan, Dünya Ticaret Örgütü’nün ticaret tahminlerine dahil olmamakla birlikte, mal ticaretinin gerçekleştirilmesi çoğu          
zaman hizmet sektörüne bağlıdır. Bu açıdan, mal ticareti, nakliye gibi hizmet sektörlerini doğrudan etkilemektedir.  
 
Ulaşım ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle birçok perakende ve konaklama kuruluşunun hizmetini durdurmak zorunda kalması         
nedeniyle, hizmet sektörü ticareti COVID-19'dan doğrudan etkilendi. 
 
Diğer taraftan, hizmetler sektörünün bazı alt sektörlerinde ticaret artarak devam ediyor. Salgın nedeniyle, evden çalışma ve evde 
kalma tedbirleri, insanların sosyalleşme ihtiyacının bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığı ile karşılanmasına yol açtı. Bu durum, talep 
patlaması olarak nitelendiriliyor. 
 
COVID-19 salgınının, uluslararası ticaret üzerindeki etkisi henüz ticaret verilerinde tam olarak yansımamakla beraber, bazı öncü 
göstergeler yavaşlamanın kapsamı ve önceki krizlerle karşılaştırılması hakkında ipucu olarak değerlendirilebilir. 
 
Satınalma Yöneticileri Endeksinden (PMI) elde edilen "Yeni İhracat Siparişleri Endeksleri" bu konuda yol gösterici olabilir. Mart ayı 
için "Yeni İhracat Siparişleri" endeksinin 50 temel değerine göre 43.3'e ve hizmetler sektörü ihracatı endeksinin 35.5'e                     
düşmesinin ciddi bir gerilemeyi işaret ettiği belirtiliyor (JP Morgan). 
 
Kaynaklar: Dünya Bankası 
                  Reuters   

Covid -19'un Tedarikçi Ağları ve Hizmet Sektörüne Etkileri, Dünya Ticaretine Yansımaları 

Koronavirüs ve Ötesi - Ülkelerin, İşletmeler ve Ekonomiye Yönelik Olarak Aldıkları Politika Önlemleri 

Ülkelerin koronavirüs  krizi ve ötesini aşmak için küçük işletmelere ve ekonomiye  yönelik politika önlemleri geliştirdiklerini             
görüyoruz. Bu kapsamda, OECD tarafından yapılan çalışmaya ulaşmak için tıklayınız. 
  
Çalışmada, ülkemizin de içinde olduğu 52 ülkeye ait bilgiler yer almaktadır. Avusturya, Almanya ve Kanada'ya ilişkin bilgiler özetle 
aşağıda sunulmaktadır. 

 
Avusturya: Kısa süreli çalışma programı, ihracatçı firmaların işletme 
maliyetlerinin %15'inin karşılanması amacıyla ihracat kredisi           
programı, AWS Bank tarafından likiditeyi korumak için  gerekli kredi 
garantisi, serbest meslek sahibi olanların da kredi garantilerine           
başvurabilmesi, Koronavirüs krizinden etkilenen sanayileri desteklemek 
için acil yardım kredi garantisi sağlanması, bu acil yardımının bir      
kısmının serbest meslek sahibi ve mikro  ölçekli firmalardaki “sıkıntı” 
vakalarına ayrılması ve belirli koşullar altında, işletmelere üç ay        
boyunca  sübvansiyon uygulamasına gidilmesi politikaları                     
benimsenmiştir.  
 
Almanya: Kısa süreli çalışma planları, firmalara likidite sağlamak,          

serbest çalışanlar ile 10'dan az çalışanı olan küçük işletmelere firma başına  doğrudan destek sağlamak, 250 veya daha fazla                 
çalışanı olan büyük şirketler için ekonomik istikrar fonu, start-up'lara ortak yatırım için önceden planlanmış bir gelecek fonu ve vergi 
ertelemesi gibi uygulamalar dikkat çekmektedir. 
 
Kanada: Kanada'da uygulamaya konulan genel ekonomik tedbirlerin yanısıra, dikkat çeken husus, ülke açısından stratejik öneme 
sahip sektörler için özel destek mekanizmalarının devreye alınmış olmasıdır. Sektörel destekler hava yolu taşımacılığı ve tarım             
sektörlerini kapsamaktadır. Havaalanları tarafından Federal Hükümete ödenen yer  kiralarından Aralık 2020'ye kadar feragat         
edilmiştir. Tarım sektöründe üreticilere, tarımsal işletmelere ve gıda sanayicilerine ilave finansman sağlanmıştır. 
 
Kaynak: OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı) - Key Country Policy Responses 
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Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik 

01 Nisan 2020 tarihli ve 31086 sayılı Resmi Gazete'de “Gümrük Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır.  

Yönetmelik ile getirilen başlıca düzenlemelere ilişkin özet açıklamalara aşağıda yer 
verilmiştir.  

 Menşe şahadetnamesinin, serbest dolaşıma giriş beyannamesi ekinde mevcut olmaması ve sonradan ibraz edileceğine dair 
gümrük idaresine başvuruda bulunulmaması halinde yükümlünün başvurusunu beklemeksizin eşyanın tabi olduğu menşe 
esaslı ticaret politikası önlemi, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmesi         
suretiyle beyannamenin tescil tarihinden itibaren altı ay içinde menşe şahadetnamesinin sonradan getirebileceği ve tahsil 
edilen tutarın geri verileceği yönünde düzenleme yapılmıştır. 

 Menşe esaslı ticaret politikası önlemleri, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin          
gümrük beyannamesinde beyan edilerek ödenmesi halinde, yükümlüsünce beyannamenin tescil tarihinden itibaren altı aylık 
süre içerisinde menşe şahadetnamesi ile gümrük idaresine başvurulması halinde, tahsil edilen tutarın geri  verileceği           
yönünde düzenleme yapılmıştır. 

 Eşyanın birden fazla ticaret politikası önlemine, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali                            
yükümlülüklere tabi olması halinde verilecek menşe belgesi ibrazına açıklık getirilmiştir. 

 Son dönemlerde AB’den gelen eşyanın menşe tespitinde gümrüklerde yaşanan karışıklıktan dolayı maruz kalınan               
mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla yükümlülere altı aylık bir süre tanınarak usulüne uygun geçerli bir menşe belgesi           
getirilmesi imkanı sağlanmıştır. 

 Sektörden gelen talepler doğrultusunda, antrepo ve geçici depolama yerlerinde bulunan ve gümrük işlemleri tamamlanan 
eşyanın,  gümrük idarelerinde yetkisiz iş takibine sebebiyet verilmemesi kaydıyla, eşya sahiplerine, temsilcilerine ve gümrük 
müşavir yardımcılarının yanı sıra müşavir yardımcısı niteliğinde olmaksızın usulüne uygun olarak yetkilendirilen üçüncü  kişile-
re de teslim edilebilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır. 

 Ticari hayatta firmalarımızın rekabet gücünün korunması açısından yolcu beraberinde getirilerek serbest dolaşıma sokulacak 
olan veya yolcu beraberinde geçici çıkışı yapılarak geri getirilecek olan numune, sergi ve fuar eşyasının beyanının daha hızlı 
ve daha az bürokratik süreçle yapılmasını teminen söz konusu eşyanın beyanname yerine geçen “Yolcu Beraberi Sergi ve 
Fuar Eşyası Beyan Formu” ile beyan edilmesi sağlanmıştır. 

 03.03.2020 tarihinde Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararda yapılan değişiklik ile, en fazla 5 kg                
ağırlığında standart işlenmemiş altının yolcu beraberinde yurda getirilmesi mümkün hale gelmiştir. Bu çerçevede, Gümrük 
Yönetmeliğinde söz konusu altının ne şekilde gümrük idaresine beyan edileceği yönünde düzenleme yapılmıştır. 

 Eşyanın tahlil işlemlerinin gümrük laboratuvarı dışındaki akredite laboratuvarlarda yaptırılması halinde bu laboratuvarlar tara-
fından düzenlenmiş tahlil raporlarına da beyanname tescil tarihinden itibaren 1 yıl süre ile itibar edileceği ve eşyanın yeniden 
laboratuvar tahliline gönderilmeyeceği yönünde düzenleme yapılmış ve bu eşyaların laboratuvar tahliline tabi          tutulma-
larından kaynaklanan zaman kaybı ve maliyetlerinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır. 

 Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi firmaların depolama ve girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve firmaların rekabet  gücü-
nün artırılması amacıyla YYS firmalarının işlettiği antrepolarda, farklı beyannameler kapsamı eşyanın herhangi bir izin prose-
dürüne bağlı kalmaksızın istiflemek suretiyle depolanabilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır. 

 Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi olan veya bir önceki takvim yılı içerisinde beş milyon ABD Dolarının üzerinde             
ihracat yapmış olan yükümlüler tarafından kısmi muafiyet suretiyle geçici ithal edilen eşyanın, yirmi dört aydan daha uzun 
süre kullanımının söz konusu olduğu durumda, izin süresinin dokuz ay uzatılabileceği, ancak, süre uzatımı sonunda, eşyanın 
kullanımının devam ettiği durumlarda da, gümrük idaresine yeni bir izin başvurusunda bulunulacağı yönünde düzenleme ya-
pılmıştır. 

 Bir gümrük beyannamesine dayanılarak ödenmiş olan gümrük vergilerinin bu beyannamenin iptal edilmesi üzerine ilgilinin 
talebiyle geri verileceği durumlarda söz konusu geri verme talebinin gümrük beyannamesinin iptal edilmesi amacıyla             
müracaatta bulunulması için öngörülen süreler içerisinde yapabileceği yönünde düzenleme yapılarak konuya açıklık             
getirilmiş ve mevcut durumda ortaya çıkan mağduriyetinin önlenmesi amaçlanmıştır 

 Gümrük işlemlerinin dijitalleşmesi hedefi doğrultusunda, Gümrük Yönetmeliğinin ekinde yer alan “Geri verme ve kaldırma 
başvuru formunun” elektronik ortama taşınması ve halihazırda kağıt ortamında yapılan gümrük vergilerinin ve para cezasının 
geri verilmesi veya kaldırılması başvurusunun elektronik ortamda yapılarak geri verme işlem süreçlerinin basitleştirilmesi 
amaçlanmıştır. 

 7190 sayılı “Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Gümrük Kanunun 231 inci             
maddesine eklenen hüküm çerçevesinde gümrük idaresi tarafından yükümlüye yazı ile yanlış izahat verilmiş olması             
durumunda hangi hallerde idari para cezası ve faiz uygulanmayacağı hususlarına ilişkin düzenleme yapılmıştır. Bu                  
kapsamda, gümrük laboratuvarlarında bilimsel yöntemlerle usulüne uygun olarak yapılan tahlil sonuçları izahat kapsamında                
değerlendirilmiş ve düzenlenen tahlil raporları sonrasında yeniden tahlil yapıldığında eşyanın farklı bir GTİP’te                    
sınıflandırılması gerektiğinin anlaşılması durumunda herhangi bir ceza ve faiz uygulanmaması yönünde hüküm getirilmiştir. 

 7190 sayılı “Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Gümrük Kanununun 235 inci             
maddesinde yapılan değişiklikle transit rejiminde uygulanan cezalar gözden geçirilerek kademelendirilmiş olup bu                  
doğrultuda Gümrük Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile ulusal ve ortak transit kapsamında uygulanacak cezalara açıklık geti-
rilmiştir. 

Yönetmeliğin;  

 5 inci, 30 uncu, 31 inci ve 46 ncı maddeleri yayımı tarihinden iki ay sonra, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe           
girmiştir. 

Kaynaklar: Resmi Gazete için tiklayiniz.  Ticaret Bakanliği için tiklayiniz. 
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Koronavirüs salgını dünya nüfusunun yaklaşık üçte birini kısıtladı. Herkes, hükümetlerin önce          
sağlık  için hızlı hareket etmelerini ve bu önlemlerin ekonomileri üzerindeki olumsuz etkilerini             
azaltmaları gerektiğini kabul ediyor.  
 
Tartışma genellikle bu fırtınanın makro ekonomik etkisine doğru eğilirken, Paul Krugman'dan bir 
alıntı bize bugünü anlatıyor.  ‘Ülkeler yurt dışından mal almıyor veya satmıyor, bunu şirketler              
yapıyor.' COVID19'un yol açtığı yavaşlama, sonuçta, işletmelerden ve onlar için çalışan insanlardan 
oluşan ekonomiyi etkiliyor.  
 
Doğası gereği küçük işletmeler diğerlerinden hassas yapıya sahip olup, kriz bu işletmelerin hepsini 
bir anda ve bir anlık etkilemeyecek, bir döngü içinde etki yaratacak. 
 
Küçük işletmeler  bu dönemi 4 aşama olarak yaşayacaklar; Kısmi veya tam kapanma, tedarik zinciri 
etkisi, talepte daralma (depresif talep) ve toparlanma. 
 
Kısmi veya tam kapanma; Hükümetlerin aldığı kısıtlama ve sınırlama önlemleri en sert şekilde         
turizm, seyahat, toptan ve perakende ticaret, konaklama ve eğlence sektörlerini etkiliyor. 
 
Tedarik zincirindeki aksaklıklar tüm dünyadaki şirketleri etkiliyor. Bunun iki nedeni var. Birincisi, 
Çin'deki salgının şoku ülkenin üretimini ve ihracatını etkiledi. İkincisi, salgın Avrupa ve Kuzey          
Amerika dahil olmak üzere diğer bölgelere de yayıldı. Üretimi etkileyen bu durum ülkelerin küresel 
değer zincirlerine sağladıkları girdileri temin edilemez boyuta getirdi. Ticaret kaynaklı bu girdi           
sıkıntısı, değer zincirine ve ülkeye göre değişiyor.  
 
Talep depresyonu, salgın hastalıktan etkilenen ülkelerde tüketiciler veya işletmelerin karantina ben-
zeri sınırlamalar nedeniyle satın alımlarının azalması.  COVID-19'dan nispeten etkilenmeyen            

ülkelerde bile, salgından etkilenen ülkelerin işletmelerinin  taleplerinde yaşanan daralma satışları düşürmektedir. Hanehalkları, salgın 
dönemindeki düşen gelirlerini telafi etmek için orta ve uzun vadede harcamalarını kısabilirler. Ayrıca, piyasada güven düşük olabilir ve 
KOBİ'ler arasında iflaslar görülebilir. 
 
Toparlanma; İnsanlar, sevdikleri işlerine geri döndüklerinde ve özledikleri ürünleri satın almaya başladıklarında keskin bir toparlanma 
süreci yaşanması da muhtemeldir. Stokların yeniden tamamlanması ve tüketicilerin ertelenmiş alımlarını yapmaları nedeniyle imalat 
ve tarım işletmeleri daha yüksek satışlar yapabilirler. 
 

Kaynak: ITC -Uluslararasi Ticaret Merkezi 

Salgından Toparlanmaya: COVID-19'un Küçük İşletmeler Üzerindeki Etkisi 

Koronavirüs ve Tüketici Odaklı Çalışmalar 

Consumers International'ın salgın döneminde farklı ülkelerdeki 100 tüketici organizasyonu 
üyesiyle yaptığı anket, tüketicilerin karşılaştığı durumu ortaya koyuyor. Bu durum, sadece 
Covid-19 kaynaklı sağlığı korumanın ötesinde, bu dönemde aynı zamanda gıda, kamu    
hizmetleri, finans ve internet bağlantıları gibi temel hizmetlere uygun fiyatlarla erişimi de 
kapsıyor. 
 
Koronavirüs salgını nedeniyle, tüketicilerin sağlık malzemelerine ulaşımında ve panik satın 
almalar nedeniyle temel gıda ürünlerine erişiminde sıkıntı yaşandığı ve aşırı fiyatlandırmanın 
bir çok ülkeyi olumsuz etkilediği belirtilmektedir. 
 
Bu kapsamda, bazı ülkelerde alınan önlemler; 
Tüketici organizasyonları tarafından; 
Bilgi grafikleri ile  destekli sosyal medya kampanyaları yürütülmektedir. Bu kampanyalar, 
tüketiciler için en önemli sorunlardan bazılarını ele alan bilgilendirmeler, temel gıda         
kaynaklarına erişim ve  sahte hijyen ürünlerinden kaçınmaya ilişkin olmaktadır. 
 

Aşırı fiyatlandırma taktiklerini önlemek amacıyla belirli gıda ürünleri için maksimum fiyat uygulamasına yönelik uygulama önerileri    
geliştirilmektedir.   
 
Kimlik avı e-postalarından, sahte web mağazalarına kadar COVID-19 salgınından yararlanmaya çalışan dolandırıcılara karşı, tüketicilere 
nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgilendirici yayınlar hazırlanmıştır. Ayrıca, tüketicilerin üyesi olduğu online ağlar                 
tarafından, iptal edilen seyahatlerinin iadelerinden, krizin olası finansal sonuçlarına kadar her konuda tavsiyelerde bulunulmaktadır. 
 
Koronavirüse özel hazırlanmış, günlük bilgi güncellemeleri içeren Blog yayıncılığı yapmakta, web sayfası üzerinden bilgilendirme 
ve danışmanlık hizmeti vermektedirler. 
 
Kamu Otoriteleri tarafından; tüketicilere güven vermek ve panik satın almaya karşı uyarmak için sosyal medyada bir dizi video yayınlar 
hazırlanmaktadır.  
 
Kitle fonlaması; “Bizi iyileştiriyorlar, Onlara yardım ediyoruz' kampanyası ile bir yerel hastaneye bağış. 
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OSTİM Kümelenmelerine 

ulaşmak için tıklayınız 

2019 Yılı Dünya Ticaret İstatistikleri Trade Map Veri Tabanı Üzerinde          
Yayınlandı 

Hedef pazar tespiti ve analizi açısından çok 
önemli bir araç olan Trade Map veri tabanı, 15 
Nisan 2020 tarihi itibarıyla güncellendi. 
 
Dünya ticaret istatistiklerini 220 ülke/bölge  
itibarıyla sunan Trade Map veri tabanı,                  
istatistiksel bir veri tabanı olmaktan 
öte, tablolar, grafikler ve haritalar üzerinden 
analizi yapmaya imkan sağlayan önemli bir 
araç.   
 
Veri tabanı üzerinden, ihracat ve ithalat             
analizleri; ürün, ürün grubu, ülke ve ülke grup-

ları itibarıyla gerçekleştirilebiliyor. Aynı zamanda, ihracat performansı, uluslararası talep, alternatif 
pazarlar ve rekabetçi pazarlar ile ithalatçı ve ihracatçı şirket bilgilerine de ulaşılmaktadır. 
 
Veri tabanı üzerinde, 81 ülkenin ihracat ve ithalat verileri 2019 yılı itibarıyla güncellenmiş olup, 10 
ülke için de Şubat 2020 itibarıyla güncel dış ticaret verileri mevcuttur. Ülke listelerine ulaşmak 
için tıklayınız. 
 
Trade Map veri tabanının “Companies” başlığı altından 183 ülkenin ithalatçı ve ihracatçı firma         
bilgilerine de ulaşabilirsiniz. 
 
Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) tarafından geliştirilmiş olan Trade Map veri tabanına ulaşmak 
için tıklayınız. 

Resmi Gazete'den - Ülkemizin Dış Ticaretine Katkı Sağlaması, Uluslararası 
Marka Değerinin Artırılması Amaçlarıyla Yurt Dışında Organize Sanayi      
Bölgesi Kurulması ve İşletilmesi 

14 Nisan 2020 tarih ve 31099 sayılı Resmi Gazete'de "Yurt 
Dışında Organize Sanayi Bölgesi Kurulması, İşletilmesi ve 
Bu Kapsamdaki Desteklere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Karar (Karar Sayısı: 2404) yayımlandı.  

Yurt dışı OSB’lerin kurulması ve desteklenmesinde,   

 Yurt dışı OSB’lerin kurulması ve desteklenmesinde,  

 Ülkemizin politika ve hedeflerine uygunluk dikkate alınarak 

 Yurt dışı OSB'lerin, Türkiye'nin dış ticaretine katkı sağlaması, 

 Yatırım ortamını iyileştirmesi,  

 Uluslararası marka değerini artırması,  

 OSB uygulama deneyiminin yaygınlaştırılması ve ülkedeki yatırımların katma değerini          
yükseltecek nitelikte bulunması esas olacak. Detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız. 

 

Ostim Gazetesi  Ocak—Şubat 2020 

Üretimden ihracata... OSTİM Gazetesi'nin     
Ocak-Şubat 2020  sayısı için tıklayınız. 
 
OSTİM İş dünyası, 
 
OSTİM Projeleri ve dahası... 
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