
1 
 



2 
 

Avrupa Birliği ve ABD Arasında 3 Yıldır Devam Eden Çelik ve Alüminyum 

Gümrük Vergileri İhtilafında Çözüm Sağlandı 

 

ABD Başkanı Joe Biden ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İtalya'nın 

başkenti Roma'da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nde ortak basın toplantısı 

düzenledi. 

Biden, AB ve ABD'nin alüminyum ve çelik gümrük vergileri konusunda 

uzlaştıklarını, tarafların yeni bir Atlantik ötesi iş birliği dönemi başlattıklarını 

söyledi. Anlaşmayla, AB'nin pek çok ABD ürününe uyguladığı gümrük vergilerini 

derhal kaldırdığına dikkati çeken Biden, AB ve ABD'nin küresel çelik ve 

alüminyum ticaretine ilişkin karbon bazlı bir düzenlemeyi müzakere etme 

taahhüdünde bulunduğunu anlattı. 

Biden, çeliğin en karbon yoğun sektörlerden biri olduğunu ve bu alanda emisyon 

azaltmayı teşvik edeceklerini belirterek, Çin gibi kirli çelik üretenlerin 

piyasalarına erişimlerini kısıtlayacaklarını vurguladı. Von der Leyen ise, “Çelik ve 

alüminyum gümrük vergilerini askıya almak ve yeni bir küresel sürdürülebilir çelik 

düzenlemesi üzerinde çalışmaya başlamak konusunda anlaştık." dedi.   
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Dünyanın Gıda İthalat Faturası Rekor Seviyeye Yükseliyor 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 

Örgütü (FAO) küresel gıda ticaretinin 

hızlandığını ve bu ticaretin hem 

parasal değer hem de hacim olarak 

tüm zamanların en yüksek seviyesine 

ulaşma yolunda olduğunu bildirdi. 

FAO yayınladığı Gıda Görünümü raporunda küresel gıda ticaretinin Covid-19 

salgını boyunca aksaklıklara kayda değer dayanıklılık gösterdiğini belirtirken, gıda 

emtiaları ve enerjide fiyatların hızla artmalarının yoksul ülkeler ve tüketiciler için 

ciddi zorluklar yarattığını da vurguladı. 

Küresel gıda ithalat faturasının bu yıl tüm zamanların en yüksek seviyesine 

çıkmasını bekleyen FAO, bu yıl rakamın geçen yıl yüzde 14 artışla gördüğü 1,75 

trilyon dolar seviyesini aşacağını öngördü. 

Kalkınmakta olan bölgelerin gıda faturalarının toplamının yüzde 50'sinin 

oluşturduğunu belirten FAO, bu bölgelerin toplam gıda faturalarının 2022'ye 

göre yüzde 20 artmasının beklendiğini vurguladı.  

Azerbaycan’a İthal Edilen Mallar Gümrük Vergilerinden Muaf Tutulacak 

Azerbaycan Cumhuriyetinde 

ihracat-ithalat işlemlerine 

yönelik gümrük vergi 

oranları hakkında Kararda 

yapılan değişikliklere göre; 

Azerbaycan'ın işgalden 

kurtarılan topraklarının yanı 

sıra savaş ve askeri 

operasyonlardan etkilenen 

diğer bölgelerin mayınlardan ve patlayıcı savaş kalıntılarından temizlenmesi için 

ithal edilen mallar gümrük vergisinden muaf tutulacak. Söz konusu Karar 15 Ekim 

2021 tarihinden itibaren uygulanacak ve 5 yıl süresince yürürlükte olacak.  
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Özbekistan’da Et, Balık ve Patates Ürünleri KDV'den Muaf Tutuldu 

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat 

Mirziyoyev, "Özbekistan Cumhuriyeti 

Vergi Kanununda halkın temel gıda 

ürünlerinin temin edilmesinin güvence 

altına alınmasını amaçlayan kanuna 

ekleme yapılması hakkında" yasayı 

imzaladı. 

Yapılan eklemeye göre, 10 Ekim- 31 Aralık 2021 döneminde; et (sığır, koyun, tavuk), 

canlı hayvanlar (sığır ve kümes hayvanları) ve bunların kesiminden elde edilen 

ürünler; patates ve dondurulmuş balık satışından elde edilen gelir ve bunların 

Özbekistan'a ithalatı katma değer vergisinden muaf tutulacak. 

Japonya’da Gıda İle Temas Eden Plastik Ambalajlara İlişkin Mevzuatta Değişiklik 

Yapıldı  

1 Haziran 2020’den önce 

Japonya'ya gıda ihracatında 

kullanılan ambalajlarda geçiş 

süresi tedbirleri uygulanmakta 

olup daha önce ambalajlarda 

kullanılan maddeler, 

değişikliğin yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren 5 yıl süresince 

pozitif listeye uygun kabul 

edilecektir. 

Mevzuat değişikliğine, pozitif 

ve negatif listelere ve sıkça sorulan sorulara ulaşılabilecek link aşağıda yer 

almaktadır. 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/ki

gu/index_00003.html 

https://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/containers/dl/04.pdf 

 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/kigu/index_00003.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/kigu/index_00003.html
https://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/containers/dl/04.pdf
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Hindistan ve İsrail FTA Müzakerelerine Devam Etmeyi Kabul Etti 

Hindistan ve İsrail Serbest Ticaret 

Anlaşması (STA) müzakerelerine 

önümüzdeki aydan itibaren 

devam etme konusunda 

anlaştılar. Uzun süredir devam 

eden anlaşmayı gelecek yıl haziran 

ayına kadar sonuçlandırması 

hedefleniyor. 

İki taraf arasında on yılı aşkın bir 

süredir STA etrafındaki tartışmalar sürüyor ancak ilk kez kesin bir son tarih 

belirlenmiş durumda ve bu da sürece ciddiyet kazandırıyor.  

Alman Sanayi Federasyonu (BDI), Yarı İletken Çip Kıtlığına İlişkin Yarı İletkenler-

Sanayide Temel Altyapı Başlıklı Bir Rapor Yayınladı 

Raporda, özellikle ABD ve Çin 

arasında artan jeopolitik 

gerilimlerle birlikte teknolojik-

politik rekabetin arttığı 

belirtilerek, yeni tip koronavirüs 

salgınında tedarik zincirindeki 

kesintilerin çip konusundaki 

kritik durumu daha da 

kötüleştirdiği kaydedildi. 

BDI’nin raporunda bu gelişmelerin etkileri -özellikle belirli çipler için teslimat 

darboğazları- bir süredir Avrupa ekonomisinde ve özellikle Alman sanayisinde 

hissediliyor ifadesine yer verildi. 

Küresel yarı iletken pazarının 2014’ten beri yıllık ortalama yüzde 4,2 büyüdüğü ve 

2020’de 422 milyar dolara ulaştığına yer verilen raporda, gelecek yıllarda söz 

konusu pazardaki büyümenin çiplerin akıllı şehirler, enerji ve eğitim gibi hayatın her 

alanında kullanımının artmasıyla yüzde 5’in üzerinde olacağı tahmin edilmektedir. 
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Özbekistan’da Hammadde ve Yarı Mamul Niteliğinde 82 Çeşit Ürüne Gümrük 

Vergisi Muafiyeti Getirildi 

Cumhurbaşkanı, 20 Ekim 2021 

tarihinde Rekabetçiliği yüksek 

ürünlerin üretimini daha da 

genişletmeye yönelik önlemler 

hakkında Kararı imzaladı. Belge, 

20 Ağustos günü düzenlenen 

Cumhurbaşkanı'nın girişimcilerle 

açık diyaloğu çerçevesinde 

belirlenen görevler kapsamında 

kabul edildi. Mezkûr Karar ile 1 Ocak 2024'e kadar gümrük vergisinin "sıfır" 

oranında uygulanacağı 82 türdeki hammadde ve yarı mamullere ilişkin liste 

onaylandı.  

Z Kuşağının Şimdiden 7 Trilyon Dolar Geliri Bulunuyor 

 

1996 ile 2016 yılları arasında doğan ve 2,5 milyar güçlü olan bu kuşak, şu anda 

dünyanın en büyük kuşağı. BofA Global Research tarafından hazırlanan yeni bir 

rapor olan “OK Zoomer: Gen Z Primer”e göre, şimdiden işgücüne giren öncü 

özelliğiyle, 2031 yılına kadar harcama gücünde Y kuşağını aşacak.  

Z kuşağının gelirinin önümüzdeki 5 yıl içinde yüzde 140 artacağı öngörülüyor. Bu 

oranla geliri en hızlı büyüyen kuşak Z kuşağı olacak. Toplumsallaşmadan çok 

bireyciliğe önem veren bu kuşağın 2025'te 17 trilyon dolara, 2030'da 33 trilyon 

dolar gelire sahip olması bekleniyor. 
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Birleşik Krallık – Yeni Zelanda Ticaret Anlaşması 

Birleşik Krallık ve Yeni Zelanda 

yakın zamanda gelecekteki bir 

ticaret anlaşması için bir 

prensipte anlaşma duyurdular 

ancak Birleşik Krallık sığır 

üreticileri, gıda ithalatının 

altında kalabileceklerinden 

korkuyorlar. Her iki ülke de 

tarifeleri ve tedavülleri kestiği 

için ihracatçılara ve küçük işletmelere destek sağlayacak bir anlaşma planlanıyor. 

Henüz tüm ayrıntılar üzerinde anlaşmaya varılmamış olsa da anlaşmanın Yeni 

Zelanda'nın tarım ürünleri üzerindeki tüm ithalat tarifelerini kaldıracağı ve Yeni 

Zelandalı üreticilerin ürünlerini İngiltere pazarlarına satmalarına çok daha fazla 

erişim sağlayacağı anlaşılıyor.  

Dijital Ticaret Çağına Uyum Sağlamak: Zorluklar ve Fırsatlar Kitabı Yayımlandı 

Zorluklar ve Fırsatlar kitabı, dijital 

teknolojilerin hızla benimsenmesinin 

gelişmekte olan ülkelerin dünya 

ticaretine katılımlarını artırmalarına 

nasıl yardımcı olabileceğini inceliyor. 

Ülkeler için daha müreffeh ve 

kapsayıcı bir gelecek yaratmada iç 

politikaların ve uluslararası iş 

birliğinin oynayabileceği rolü de 

değerlendirmektedir. 

Bu yayın, gelişmekte olan ve en az 

gelişmiş ülkelerdeki üniversiteler ve 

araştırma kurumları tarafından 

yürütülen ticaretle ilgili akademik 

faaliyetleri desteklemeyi ve teşvik etmeyi amaçlayan DTÖ Kürsüler Programının 

(WCP) ikinci aşamasının sonuçlandığını göstermektedir.  
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İran- Ermenistan Transit Yolu Anlaşması 

Avrasya ülkeleri gümrük müdürleriyle 

bir araya gelmek için Moskova'da 

bulunan İran Gümrük Genel Başkanı 

Mir Eşrefi, Ermenistan ile alternatif 

transit yollarını kullanmak için 

anlaştıklarını açıkladı. 

Yeni transit yollarının faaliyetine 

dikkat çeken Eşrefi, “Gümrük ve liman alt yapısının geliştirilmesi gerektiğine 

işaret edip iki ülke arasında gümrük ve ekonomi faaliyetlerinde yeni açılımlar 

yapılmalı.” dedi. 

Rusya ve Ermenistan başta olmak üzere, Avrasya Ekonomik Birliği'ne üye 

ülkelerin yetkilileriyle gerçekleştirdiği görüşmelerde, gümrük iş birliğinin 

geliştirilmesi ve alternatif transit yollarının kullanılması konusunda iyi anlaşmalar 

yapıldığını belirten İran Gümrük Genel Başkanı, “İran ile Avrasya Ekonomik Birliği 

arasında ticaret hacmi gitgide yükseliyor, yapılan anlaşmalarla yakında birliğin 

üyeleriyle ticari ve ekonomik ilişkilerde daha büyük bir sıçramaya şahitlik 

edeceğiz.” diye konuştu. 

Avrupa Birliği’nin 2022 Yılı Tarife Cetveli Gümrük Vergisi Oranları  

Avrupa Birliği’nin 2022 yılı tarife 

cetveli ile 1 Ocak 2022 tarihinden 

itibaren üçüncü ülkelerden 

yapılacak ithalatlarda uygulanacak 

gümrük vergisi oranlarını içeren 

düzenlemesi 2658/87 sayılı 

Konsey Kararına ilişkin Avrupa 

Birliği Resmî Gazetesi’nde 

yayımlandı. Türkiye içinde Gümrük 

Birliği anlaşması kapsamında 

üçüncü ülkelerden yapılacak ithalatlarda da aynı/ortak gümrük vergisi oranları 

uygulanacak. 
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Enerji Aksaklıkları Tedarik Zinciri Risklerini Tetikliyor 

Dünyanın en büyük konteyner 

şirketi olan Maersk, Çin'de devam 

eden enerji aksaklıklarından 

kaynaklanan tedarik zinciri riskleri 

konusunda müşterileri uyardı. 

Maersk şirketinin yaptığı 

açıklamada, kömür fiyatları son bir 

yılda iki kattan fazla artarak elektrik 

maliyetlerinin artmasına neden 

oldu. Ulusal Reform ve Kalkınma 

Komisyonu'na göre, elektrik fiyatları 

mevcut seviyelerden %20 daha yüksek veya hükümet tarafından önceden 

onaylanmış kıyaslama fiyatlarına yükselebilir. Buna ek olarak, yeni reformlar, 

endüstriyel ve ticari kullanıcıların büyük tüketiciler için maliyetleri yapay olarak 

düşük tutan mevcut güç satın alma planı yerine piyasa fiyatlarından elektrik satın 

almak zorunda kalmalarını gerektirebilir. Bu, üretim maliyetinin artmasına neden 

olabilir.  

Maersk, Çin'in genel elektrik ihtiyacının arttığı kış mevsimine girerken, kömür ve 

güç kaynağı krizinin devam edeceğinin beklendiğine işaret etti. 

Gübre ve Gıda Fiyatları Arasındaki İlişki İlerisi İçin Umut Verici Görünmüyor  
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Avrupa Birliği REX- Kayıtlı İhracatçı sistemi 

Kayıtlı İhracatçı sistemi (REX sistemi), kendi 

kendine belgelendirme ilkesine dayalı olarak 

malların menşeini belgelendirme sistemidir. 

Malların menşei, menşe beyanları aracılığıyla 

ekonomik operatörlerin kendileri tarafından 

beyan edilir. Bir müteşebbisin menşe 

hakkında beyanda bulunmaya hak 

kazanabilmesi için, yetkili makamları 

tarafından bir veri tabanında kayıtlı olması gerekir. Ekonomik operatör, kayıtlı 

ihracatçı olur. 

REX sistemi, yalnızca ihracatçıların kaydı için kullanılan temel BT sistemini değil, 

bir bütün olarak menşe belgelendirme sistemini belirtmek için kullanılan bir 

terimdir. 

REX sistemi şu an için AB ihracatçıları tarafından bazı STA'lar bağlamında, AB'nin 

GSP'si bağlamında ve Denizaşırı Ortaklık Kararı bağlamında kullanılmaktadır. 

REX BT sistemi Avrupa Komisyonu tarafından geliştirilmiştir ve AB Üye 

Devletlerine, GSP'den yararlanan ülkelere ve OCT'lere sunulmaktadır. İnternet 

üzerinden bir web sitesi olarak bir kullanıcı adı ve şifre ile erişilen bir Web 

uygulaması şeklini alır. Tek teknik gereklilik, REX sistemini kullanabilmek için 

internete bağlı bir cihaz kullanmaktır. 

Çin Bugüne Kadar İhraç Ettiği En Büyük ve Gelişmiş Savaş Gemisini Pakistan'a 

Verdi 

Global Times gazetesinin haberine 

göre, Çin Devlet Gemi Yapımı Anonim 

Şirketi tarafından üretilen PNS 

Tughril fırkateyni, Şanghay'da 

düzenlenen törenle Pakistan 

donanmasına teslim edildi. 

CSSC, yaptığı açıklamada, fırkateynin 

Çin'in şimdiye ihraç ettiği en büyük ve gelişmiş teknolojiye sahip savaş gemisi 

olduğunu bildirdi. 
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EUROFER Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü Raporu Yayınlandı 

Avrupa Çelik Üreticileri Birliği -EUROFER 

tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik 

Piyasalarının Görünümü 2021-2022/2021 

dördüncü çeyrek raporuna göre, AB’nin 

ikinci çeyrekteki çelik ithalatı, çelik 

talebindeki iyileşme sayesinde ve 2020 

yılının ikinci çeyreğinde kaydedilen rekor 

düşük seviyeler nedeniyle yıllık %48 arttı. 

Yılın ikinci çeyreğinde AB’nin yassı mamul ithalatı yıllık %49 ve uzun mamul 

ithalatı yıllık %42 artış gösterdi. AB’nin çelik ithalatı, 2020 yılında ve 2021 yılının 

başında dalgalı bir seyir izledi ve 2019 yılında görülen eğilimi sürdürdü. 

Yılın ilk yedi ayında AB’nin çelik ithalatı yıllık %32 artış gösterirken, yassı mamul 

ithalatı yıllık %35 ve uzun mamul ithalatı yıllık %23 arttı.  

EUROFER, Türkiye, Rusya, Güney Kore, Hindistan ve Ukrayna’nın yılın ilk yedi 

ayında, AB’nin nihai mamul ithalatında en büyük kaynakları olduğunu belirtti. Beş 

ülke, AB’nin toplam nihai mamul ithalatının %59’unu oluşturdu. 

Özbek Türkmen Sınır Ticaret Bölgesi Anlaşması Onaylanacak 

Uluslararası Anlaşmaların Onaylanması 

Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı taslağı 

duyuruldu. Türkmenistan Cumhurbaşkanı'nın 

4-5 Ekim'de Özbekistan'a gerçekleştirdiği 

ziyaret sırasında hükümetler arası anlaşmaların 

yürürlüğe girmesi için iç prosedürlerin 

uygulanması amacıyla geliştirildi.  

Pakistan İle İran Arasında Mal Takası 

Pakistan Ticaret ve Yatırım İşlerinden 

Sorumlu Başbakan Danışmanının İran Tarım 

Bakanı ile yaptığı görüşme esnasında, 

Pakistan’ın pirince ve İran’ın petrole sahip 

olduğunu ifade ederek iki ülke arasında 

anılan mallarda takas yapılabileceğini 

belirtti.  
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