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OECD, Türkiye İçin Büyüme Tahminini Yükseltti 

OECD, 2021 yılı için küresel 

ekonomide büyüme tahminini yüzde 

5,6’ya indirirken, Türkiye için büyüme 

tahminini yüzde 9 olarak yukarı yönlü 

revize etti. Ekonomik İş birliği ve 

Kalkınma Örgütü'nün (OECD) “Kasım 

Ara Dönem Ekonomik Görünüm 

Raporu" yayımlandı. Raporda, küresel ekonomik görünüme yönelik ana riskin, 

mevcut enflasyon artışının daha uzun sürmesi ve beklentilerden daha fazla 

yükselmesi olduğu kaydedildi. 

OECD'nin 2021, 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin ekonomik büyüme öngörülerine yer 

verilen raporda, eylülde 2021 için yüzde 5,7 olarak açıklanan küresel ekonomide 

büyüme tahmini yüzde 5,6’ya indirildi. Büyüme tahmini 2022 için yüzde 4,5’te 

sabit tutulurken, 2023 için ise yüzde 3,2 olarak açıklandı. 

Eylülde bu yıl için yüzde 8,4 olarak açıklanan Türkiye ekonomisine yönelik 

büyüme tahmini, bugün yayımlanan raporda yüzde 9’a yükseltildi. Türk 

ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini de yüzde 3,1’den yüzde 3,3'e 

yükseltilirken, 2023 yılı için ise yüzde 3,9 büyüme tahmini yapıldı. 

Avrupa Birliği, 300 milyar Euro Hacmindeki Yatırım Programıyla Çin'in Yeni 

İpek Yolu Projesine Rakip Olmayı Hedefliyor 

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der 

Leyen'ın kamuoyuna tanıttığı proje 

çerçevesinde, 2027 yılına kadar kamu ve 

özel kaynaklar kullanılarak dünya çapında 

yol, demiryolu gibi trafik bağlantıları ile 

deniz altından geçen fiber optik internet 

kabloları, elektrik şebekeleri gibi altyapı 

projelerine ve sağlık sistemine yatırım yapılacak. 

Global Gateway (Küresel Geçit Kapısı) adı verilen proje, resmen bu şekilde lanse 

edilmese de AB'nin, Çin'in 2013 yılında hayata geçirdiği ve Türkiye'nin de dahil 

olduğu Bir Kuşak Bir Yol projesine yanıtı olarak değerlendiriliyor. Çin proje 

kapsamında çeşitli ülkelere krediler verirken kendisine de siyasi ve ekonomik 

avantajlar sağlıyor. Çin'in resmi verilerine göre Pekin yönetimi 2020 yılına kadarki 

dönemde projeye yaklaşık 124 milyar avroluk kaynak sağladı.   
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UNCTAD: Küresel Ticaret İçin 2022 Yılı Görünümü Belirsiz  

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı’nın (UNCTAD) yayınladığı 

Küresel Ticaret Güncellemesi-Kasım 2021 raporunda, küresel ticaretin 2021 

yılında pandemi öncesi seviyelere göre yüzde 11 artarak 28 trilyon dolar 

seviyesine ulaşmasının beklendiği bildirildi.  2021 yılının ikinci yarısında küresel 

ticarette büyümenin yavaşlamaya, sabitlenmeye başladığını belirten UNCTAD, 

çeyrek bazında büyümenin yüzde 1 olduğunu vurguladı.  

2022 için görünümün belirsiz olmaya devam ettiği değerlendirmesini yapan 

UNCTAD, lojistik ağlarındaki aksaklıkların ve artan taşımacılık, navlun 

maliyetlerinin toparlanmayı yavaşlatmakta olduğunu vurguladı.  

Belarus ve Türkiye Hizmetlerde Serbest Ticaret Anlaşması Taslağını Görüştü 

Belarus, Ticaret Bakanlığı, 

Ulaştırma ve Altyapı 

Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri 

ve İletişim Kurumu'nun üst 

düzey temsilcilerinden 

oluşan bir Türk hükümet 

heyetine ev sahipliği yapıyor. 

BelTA Ekonomi Bakanlığı 

basın servisinden edinilen 

bilgiye göre, ziyaretin temel amacı hizmetlerde serbest ticaret konulu ikili 

anlaşma taslağını görüşmek.   
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Sınır Ötesi E-Ticaret İçin Bir Sonraki Zorluk Olan HS2022'ye Hazır Mısınız? 

Perakendeciler, pazar 

yerleri ve lojistik ortakları 

Uyumlaştırılmış Sistem 

2022'nin gelişine hazırlıklı 

değilse, parsel gönderileri 

gümrüklerde ertelenecek. 

1 Ocak 2022'de Dünya 

Gümrük Örgütü (WCO), Armonize Sisteminin 7. baskısını uygulayacak. 

İthalatçıların ve ihracatçıların ürünlerinin çoğuna HS kodlarını belirleme ve atama 

yöntemlerinde kapsamlı değişiklikler getirecek. Uyumlaştırılmış Sistem, dünya 

çapında 200'den fazla ülkede gümrük tarifeleri için uluslararası temel ve 

uluslararası ticaret istatistiklerinin derlenmesi işlevi görecek. 

Yeni HS 2022 sürümü, endüstriler arasında geniş bir ürün yelpazesini kapsayan 

370'den fazla yeni HS kodu ve 100'den fazla silme opsiyonu sunuyor. Etkilenen 

öğeler arasında e-sigaralar ve diğer elektronik sigara ürünleri, kameralar, insansız 

hava araçları, aydınlatma ve antikalar yer alıyor. 

Yeni Amerikan Şirketi Trans-Hazar Boru Rüyasını Gerçekleştirmeye Çalışıyor 

Florida merkezli yeni bir girişim, 

Türkmenistan'ın muazzam rezervlerinin 

Hazar'dan Azerbaycan'a ve potansiyel 

olarak Avrupa'ya doğal gazın nasıl 

taşınacağına dair onlarca yıllık bilmeceye 

bir çözüm bulmayı umuyor.  

Trans Caspian Resources (TCR) adlı şirket, Nisan ayında kuruldu ve ABD'nin eski 

Türkmenistan Büyükelçisi Allan Mustard ve uzun zamandır Amerikalı bir enerji 

lobicisi olan Bert Watson tarafından yönetiliyor. Azerbaycan'ın en büyük yabancı 

yatırımcısı olan BP'nin iki eski üst düzey yöneticisinden ve Azerbaycan 

medyasında sık sık yorum yapan Rob Sobhani'den oluşan beş üyeli bir danışma 

kuruluna sahip.   
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Meksika 100’den Fazla Çelik Ürününe %15 İthalat Vergisi Uygulanacak 

Meksika Devlet Başkanı tarafından 

yayımlanan kararnamede, bazı ithal 

çelik ürünlerine %15 vergi getirildiği 

duyuruldu. ABD ve Kanada ise 

vergiden muaf tutulacak. 

Sıcak sac, soğuk sac, inşaat demiri, U, I, L ve T profil, sıcak haddelenmiş boru, 

sondaj borusu, galvanizli çelik dahil olmak üzere 100’den fazla çelik ürününe %15 

ithalat vergisi uygulanacak. 

23 Kasım tarihinde yürürlüğe giren kararname doğrultusunda, ithalat vergisi,                   

29 Haziran 2022 tarihine kadar uygulanacak. Söz konusu ürünler, Gümrük Tarife 

İstatistik Pozisyonu Cetvelinde 7208.10.03, 7211.13.01, 7214.20.01, 7216.33.01, 

7304.19.01 ve 7306.30.04 kodları altında kayıtlı bulunuyor. 

Kuril Adaları'nda Serbest Gümrük Bölgesi Uygulanacak 

Kuril Adaları’nda serbest gümrük 

bölgesi uygulamaya konuluyor. 

Serbest gümrük bölgesinin 

uygulamaya gireceğini duyuran 

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, 

adaların vergi cennetine 

dönüşmemesi gerektiğini belirtti.                                      

Üçüncü ülkelerden gelen ürünlere 

katma değer vergisi uygulanmayacak. Bu haklar tüm yatırımcılar için geçerli 

olacak. Adaların yeni bir vergi cennetine dönüşmesini, buraya sadece vergilerini 

azaltmak isteyenlerin akın etmesini önlemek önemli diyen Başbakan, hakların 

sadece adalarda çalışacak, üretim yapacak ve mali hizmetler sunacak şirketlere 

verileceğini belirtti. Kuril Adaları’nda işletme açmak isteyen şirketler,                                    

20 yıl boyunca neredeyse tüm vergilerden muaf olacak.  
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Kripto Para Borsalarına Birleşik Krallık'ta %2 Dijital Hizmet Vergisi 

The Daily Telegraph tarafından 

yayınlanan bir rapora göre, kripto 

para borsaları Birleşik Krallık'ta                 

%2 dijital hizmet vergisi ödemek 

zorunda olacak.  

Gelir ve Gümrük Dairesi kripto para 

birimlerini “finansal araçlar” olarak 

tanımadığından, finansal piyasalara 

tanınan bir muafiyet için uygun 

görünmüyor. Büyük teknoloji 

şirketlerinin yerel gelirleri üzerindeki vergi, Nisan 2020'de tanıtıldı. Bir kripto lobi 

grubu olan CryptoUK, endüstriyi daha da daraltacağı için muafiyetin 

olmamasından memnun değil.  

Samsung, Teksas'ta 17 Milyar Dolarlık Bir Çip Tesisi Kurmayı Planlıyor 

Kurulacak fabrika, telefonlarda ve 

bilgisayarlarda kullanılan gelişmiş 

yarı iletkenlerin üretimini 

artırmaya yardımcı olmayı 

hedefleyecek.  

Samsung, inşaat çalışmalarının 

2022'nin ilk yarısında başlamasını 

beklediğini ve sitenin 2024'ün 

ikinci yarısında faaliyete geçmesini umduğunu söyledi.  

Toplam 17 milyar dolar olarak beklenen yatırım, Samsung'un ABD'de şimdiye 

kadar yaptığı en büyük yatırım olacak. 

Proje binaları, mülk iyileştirmelerini, makine ve teçhizatı içermektedir. 
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Google’dan Tedarik Zinciri Platformu 

Google, WWF, Stella McCartney 

ve The Textile Exchange 

ortaklığıyla, sentetikler de dahil 

olmak üzere 20'den fazla fiber 

türünün izlenebildiği, Global 

Fibre Impact Explorer'ı 

geliştiriyor. 

Arama devi; İngiltere, Almanya 

ve Fransa'nın toplamından daha fazla sera gazı emisyonu ürettiği tahmin edilen 

moda endüstrisinin tedarik süreçlerinin takip edilebilir olmasını amaçlıyor.  

Şirket, H&M, Adidas ve Allbirds gibi markalardan; hava kirliliği, biyoçeşitlilik, sera 

gazları ve su kalitesi de dahil olmak üzere bölgeye özgü bir dizi çevresel faktörü 

değerlendirebilmek için verilerini paylaşmalarını istedi. 

Platformda, Türkiye'nin önemli bir pamuk üretim bölgesi olan Büyük Menderes 

havzasında su sıkıntısı yaşanabileceği gösteriliyor. Söz konusu platformun 

gelecek yıl halka ücretsiz olacağı belirtiliyor. 

ABD, Hindistan'a GSP İmtiyazlarını Geri Vermeyi Değerlendirecek 

ABD-Hindistan Ticaret 

Politikası Forumu (TPF) dört 

yıl sonra diyaloğa devam 

ediyor. ABD'li yetkililer, 

Trump yönetiminin 2019'da 

geri çektiği ve 6,3 milyar 

doları aşan Hindistan 

ihracatını etkileyen 

Genelleştirilmiş Tercihler 

Sistemini (GSP) geri yükleme talebinin dikkate alınacağını söyledi. 

Ticaret Bakanı Piyush Goyal ve ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai'nin eş 

başkanlığında Yeni Delhi'de yapılan TPF'nin 12. Bakanlar düzeyindeki 

toplantısında, iki ülke tarım ve tarım dışı mallar için pazara erişimi, fikri mülkiyet 

haklarının korunması ve dijital ticaretin teşvik edilmesi gibi kilit konulardaki 

farklılıkları çözme konusunda anlaştılar. 
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Ekvator'un İthalat Sırasında Talep Ettiği Belgelere İlişkin Karar Güncellendi 

Ekvator Cumhuriyeti Dış Ticaret Komitesi 

(COMEX) tarafından 24 Kasım 2021 

tarihinde alınan 011-2021 sayılı Kararla, 

“İthalat Öncesi Kontrole Tabi Ürünler 

Listesi (Karar’ın 1A, 1B, 1C sayılı Eklerinde 

bulunan tablolar) ve “İthalatı Yasaklı 

Ürünler Listesi (Madde 2) güncellendi. 

http://comex.produccion.gob.ec/buscar/resoluciones/2021/pleno-del-

comex/Resoluci%C3%B3n%20011-2021.pdf adresinde yer alan söz konusu 

Karar, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Çin veya ABD ile Daha Fazla Ticarete Göre Avrupa Ülkeleri 

 

http://comex.produccion.gob.ec/buscar/resoluciones/2021/pleno-del-comex/Resoluci%C3%B3n%20011-2021.pdf
http://comex.produccion.gob.ec/buscar/resoluciones/2021/pleno-del-comex/Resoluci%C3%B3n%20011-2021.pdf
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Gıda Fiyat Endeksi Dördüncü Kez Yükseldi 

 Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 

FAO, gıda emtia sepetinin uluslararası 

fiyatlarındaki aylık değişimlerini izleyen 

Gıda Fiyat Endeksi verilerine ilişkin bilgi 

verdi. Buna göre, gıda emtia fiyatları 

kasımda art arda 4'üncü kez yükseldi. 

Gıda Fiyat Endeksi, geçen ay, ekime göre 

yüzde 1,2 artarak ortalama 134,4 puana 

ulaştı. Dünya gıda fiyatları Haziran 2011'den bu yana en yüksek noktaya çıkarak, 

yeni bir zirve yaptı. 

FAO Gıda Fiyat Endeksi, kasımda geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 27,3 artış 

gösterdi. Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, geçen ay ekime kıyasla yüzde 3,4 arttı. 

Hububat Fiyat Endeksi de kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,1, geçen yılın aynı 

ayına göre yüzde 23,2 artış gösterdi. Mısır fiyatlarındaki artış sınırlı kalırken 

buğday fiyatları ise Mayıs 2011'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. 

Şeker Fiyat Endeksi ise kasımda ekim ayına göre yüzde 1,4, Kasım 2020'ye kıyasla 

ise yüzde 40 yükseldi. Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, kasımda ekimdeki rekor 

seviyesinden yüzde 0,3 geriledi. Et Fiyat Endeksi de kasımda aylık bazda yüzde 

0,9 gerileyerek, art arda 4'üncü ayda da düşüşünü sürdürdü. 

Silah Şirketinin Silah Satışları Pandemi Ortamında Büyümeye Devam Ediyor 

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü 

(SIPRI) tarafından yayınlanan yeni verilere göre 

sektörün en büyük 100 şirketinin silah ve askeri 

hizmet satışları, 2020'de bir önceki yıla göre reel 

olarak yüzde 1,3 artışla 531 milyar doları buldu.  

Küresel ekonomi pandeminin ilk yılında yüzde 3,1 

daralırken bile silah satışları arttı. 

İlk 100 silah şirketinin 2020'deki silah satışları, 

SIPRI'nin Çinli firmalara ilişkin verileri dahil ettiği ilk yıl 

olan 2015'tekinden yüzde 17 daha yüksekti. Bu,                      

Top 100 tarafından silah satışlarında art arda altıncı 

büyüme yılı oldu.



10 
 

Çin, Dünya Deniz Ticaret Filosunda Japonya'yı Geride Bırakarak 1. Sıraya 

Yerleşti 

 

Ocak ayından bu yana Çin, konteyner gemilerinin değerlerindeki son artış 

nedeniyle deniz taşımacılığı filosunun toplam değerinin 191 milyar dolara 

yükseldiğini açıkladı. 

Danışmanlık ve analiz şirketi VesselsValue'ye göre, ikinci sıraya düşen Japonya, 

ocak ayından bu yana 70 milyar dolardan fazla bir değer artışıyla toplam 187 

milyar dolarlık filoya sahip. 

VesselsValue son raporunda, Çin’in en fazla konteyner gemisine sahip olduğu ve 

sonuç olarak değerlerde yaşanan son artışın onları filo değeri açısından en üst 

sıralara taşıdığı belirtildi. Raporda, fiyatlardaki artışın, gemi sahiplerinin piyasaya 

olan güveninin artmasıyla birlikte konteyner sektöründe bir sipariş çılgınlığına yol 

açtığı ifade ediliyor. 
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