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 Japonya’da Türk Malı Portakal ve Mandalina İhracatındaki Yasak Kaldırıldı 

Japon Tarım Bakanlığı (MAFF), 

korona pandemisi yüzünden 

kiraz için yerinde incelemeye 

gidilememesi sebebiyle, 

portakal ve mandalinaya 

yoğunlaşılması talebini olumlu 

karşıladı. MAFF'tan Tokyo 

Ticaret Müşavirliğine iletilen 

yazıda, gerekli teknik ve usul 

çalışmalarının tamamlanarak, Türk malı portakal ve mandalina ihracatındaki 

yasağın kaldırılmasına dair mevzuatın Resmî Gazete'de yayımlandığı bildirildi.  

AB, Japonya'dan Gıda İthalatına İlişkin Kısıtlamaları Hafifletecek 

Japonya Tarım Bakanlığı yaptığı 

açıklamada, Avrupa Birliği'nin 

Tokyo Electric Power Company 

Holdings Inc.'in Fukushima No. 1 

nükleer santralinde meydana 

gelen 2011 erimesinden sonra 

gerçekleşen bazı Japon gıda 

ürünleri üzerindeki ithalat 

kısıtlamalarını gevşeteceğini 

söyledi. Hastalıklı bitkiye ev 

sahipliği yapan kuzeydoğudaki Fukushima vilayetinde üretilen bambu filizleri ve 

kültür mantarları ihracatçılarının, 10 Ekim'den itibaren artık radyasyon kontrol 

sertifikaları sunmaları gerekmeyecek. AB, son iki yıldaki radyoaktif maddelerle 

ilgili verilere dayanarak harekete karar vererek, Kasım 2019'dan bu yana ilk kez 

kural gevşemesini açıkladı. İzlanda, Norveç ve diğer iki AB üyesi olmayan Avrupa 

ülkesi de benzer bir kural değişikliği yapacak.  
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Irak Yaptırımlar Listesi Güncellendi 

Birleşmiş Milletler (BM) 

Daimî Temsilciliğimizden 

alınan ve BM Güvenlik 

Konseyi'nin 1518 (2003) 

sayılı kararı uyarınca 

teşkil edilen Irak 

Yaptırımlar Komitesi 

Başkanı tarafından BM 

nezdindeki tüm Daimî 

Temsilciliklere gönderilen Notaya istinaden, yapılan son güncellemeyle daha 

önce isimleri yer alan 28 kuruluş 8 Eylül 2021 tarihi itibarıyla yaptırım listesinden 

çıkarıldı. 

Çin, Yeşil Elektrik Ticareti için Pilot Programı Güçlendiriyor 

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform 

Komisyonu tarafından yapılan 

açıklamada, Çin’in toplumu yeşil 

enerjiyi aktif olarak tüketmeye 

ve düşük karbona geçişini 

hızlandırmaya yönlendirmek 

amacıyla bir yeşil enerji ticareti 

pilot programı başlatacağı 

duyuruldu. Program, Çin'in 

atmosfere saldığı karbondioksit 

miktarını on yılın sonunda zirveye çıkarma hedefini gerçekleştirmek için attığı en 

son adımlardan biri. Program, elektrik üreticilerinin doğrudan son kullanıcılara 

yeşil enerji satmasına izin veriyor. Daha önce Çin, yeşil enerji ticareti yapmak için 

böyle bir sisteme sahip değildi.  
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ABD İle MERCOSUR Arasındaki Bir STA Ancak Brezilya'nın Tarife Dışı Engelleri 

Kaldırması İle Etkili Olabilir 

Brezilya'nın Uygulamalı Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IPEA) tarafından yapılan 

bir araştırmanın sonuçlarına göre, ABD ile MERCOSUR (Brezilya, Arjantin, 

Uruguay, Paraguay, Venezuela) arasında olabilecek bir Serbest Ticaret 

Anlaşması'nın (STA) ülkelerin ticareti üzerinde etkili olabilmesi için yalnızca 

karşılıklı olarak tarifelerin sıfırlanmasının yetmeyeceği ifade edildi. Brezilya 

tarafından tarife dışı önlemlerin kaldırılmasının önemli olduğu açıklandı. Bu 

çerçevede kota ve miktar kısıtlamalarının kaldırılması, gümrük prosedürlerinin 

kolaylaştırılması, kural ve teknik düzenlemelerin uyumlaştırılmasının etkili 

olacağı belirtildi. ABD ile MERCOSUR arasında bir STA imzalanması, Brezilya 

Devlet Başkanı Jair Bolsonaro tarafından gündeme getirilen, 2020 yılı Ekim 

ayında iki ülke devlet başkanları tarafından görüşülen bir konu olup halihazırda 

müzakerelere başlanmadı. IPEA tarafından yapılan araştırmaya göre Brezilya ve 

ABD'nin tarifelerinin %100'ünü karşılıklı olarak sıfırlamaları halinde, şu anki 

duruma göre Brezilya'nın GSYİH'sinin yalnızca %0,01 artacağı; yatırımların %1,3; 

ihracatın ise %2,2 artacağı hesaplanmaktadır. Bununla birlikte ikili ticarette 

Brezilya'nın ticaret açığının 3,9 milyar USD artacağı tahmin edilmektedir.  İkinci 

senaryoya göre ise, iki ülkenin tarifelerinin %100'ünü karşılıklı olarak 

sıfırlamalarının yanı sıra tarife dışı engellerin en az %25'inin de ortadan 

kaldırılması ile Brezilya'nın GSYİH'sindeki artışın %0,4; yatırımlardaki artışın %5,9; 

ihracattaki artışın ise %10,4 oranında olacağı tahmin edilmektedir. Öte yandan 

bu durumda ikili ticarette Brezilya'nın ticaret açığının 14,3 milyar USD artacağı 

hesaplanmaktadır.  
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İngiltere Gümrük Vergileri Brexit'ten Bu Yana Yüzde 42 Artarak 2.2 Milyar 

Sterlin İle Rekor Kırdı 

Brexit'in 1 Ocak 2021’de 

yürürlüğe girmesinden bu 

yana İngiliz mallarının 

üzerinde bulunan gümrük 

vergilerinde yüzde 42 artış 

yaşandığı görüldü. 

Muhasebe firması UHY 

Hacker'ın araştırmasına 

göre, bu yılın 1 Ocak ile 31 

Temmuz tarihleri arasında 

ödenen gümrük vergileri geçen yılın aynı döneminde 1,6 milyar sterlinlik 

seviyeden 2,2 milyar sterline yükseldi.  Gümrük maliyetlerindeki ana artış, 

AB'den ithal edilen ve orijinal olarak AB dışında üretilen veya yapılan bileşenleri 

içeren mallar için geçerli olan "menşe kuralı" tarifesinden kaynaklanmaktadır.  

Özbekistan’da Uzaktan Elektronik Beyanname Gümrük Kapıları Oluşturulacak 

Gümrük prosedürlerinin basitleştirilmesi ve devlet gümrük hizmeti yapısının 

daha da iyileştirilmesi hakkında Özbekistan 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kabul 

edildi. Kararname ile, tip dışı statüye sahip 

Uzaktan Elektronik Beyanname gümrük 

kapıları kademeli olarak oluşturulacak. 1 

Ocak 2022’den itibaren; fazla ödenen veya 

tahakkuk ettirilen gümrük vergileri 3 iş 

günü içerisinde dış ticaret katılımcısına iade 

edilecek; gümrük vergilerinin ertelenmiş 

olarak veya taksitli ödemenin asgari süresi 

14 gün olarak belirlenecek ve bu süre 

zarfında faiz uygulanmayacak. Devlet 

Gümrük Komitesi sisteminde Merkezi Gümrük Laboratuvarı kurulacak. 

Laboratuvarın Dünya Gümrük Örgütü'nün Bölgesel Gümrük Laboratuvarı 

statüsünü alması için önlemler alınacak. 
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Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği Üyesi Ülke Ekonomilerine Brexit'in 

Etkilerine Karşı 5 Milyar Avroluk Fonun Oluşturulmasına Onay Verdi 

Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda Birleşik Krallık'ın AB 

üyeliğinden ayrılmasının ekonomik sonuçları ile mücadele amacıyla kurulacak 

fon görüşüldü. Söz konusu fonun 1,6 milyar avroluk kısmı 2021 yılında 

dağıtılacak. Geriye kalan 3,4 milyar avro ise 2025'e kadar kullanılacak.  

ABD Yönetimi Kömür Projelerine Yönelik İhracat Finansman Desteğinin 

Kaldırılması Teklifine Destek Verecek 

Aralarında Kanada, 

Avrupa Birliği, Güney 

Kore, Norveç, İsviçre ve 

Birleşik Krallığın da olduğu 

büyük ölçekli ülkelerin 

iklim değişikliği mücadele 

planı kapsamında ihracat 

finansman ajanslarının 

kömür projelerine katkıyı 

sonlandırması planlanıyor. ABD OECD'nin, azaltılmamış kömür enerjisine yönelik 

resmi ihracat finansman desteğini sona erdirmeyi amaçlayan teklifine destek 

verecek.  
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UNCTAD, 2021 Ticaret ve Kalkınma Raporunu Yayımladı 

Birleşmiş Milletler Ticaret ve 

Kalkınma Konferansı (UNCTAD), 

küresel ekonominin bu yıl yüzde 5,3 

genişleyerek yaklaşık 50 yılın en hızlı 

büyümesini gerçekleştireceğini 

tahmin ediyor. Raporda, 2020’de 

yeni tip Covid-19 nedeniyle başlayan 

kamu teşviklerinin devam etmesi ve 

gelişmiş ekonomilerde, hala 

tamamlanmamış olsa da başarılı olan 

aşılama nedeniyle küresel ekonominin bu yıl toparlanacağı belirtilerek, küresel 

büyümenin, yaklaşık 50 yılın en hızlı büyüme oranı olan yüzde 5,3'e ulaşacağı 

kaydedildi. 

UNCTAD’ın raporunda, küresel ekonomide toparlanmanın düzensiz olduğuna 

vurgu yapılarak, gelişmiş ekonomilerde, düşük gelirlilerin hayatta kalma 

mücadelesi verirken, yüksek gelirlilerin daha da zenginleştiğine vurgu yapıldı. 

Rapora göre, 2025 yılına kadar gelişmekte olan ülkeler Covid-19 pandemisi 

nedeniyle 12 trilyon dolar daha yoksul olacak.  

UNCTAD, 2022'de küresel büyümenin yavaşlayarak yüzde 3,6'ya düşmesini ve 

küresel gelirin salgın öncesinin hala yüzde 3,7'nin altında kalmasını bekliyor. 

AB Çin'e Yönelik Geniş Kapsamlı İlk Stratejisini Açıkladı 

Hint-Pasifik strateji belgesine göre 

AB, Quad ile (ABD-Avustralya-

Hindistan-Japonya) ittifak kurmak, 

bölgede askeri varlık 

bulundurmak, Japonya- Kore- 

Singapur'la dijital ortaklık kurmayı 

amaçlıyor. Avrupa Birliği, Hint-

Pasifik'teki varlığını artırmak ve 

Çin'in yükselen gücüne karşı 

koymak için resmi bir strateji 

belirledi ve Tayvan ile bir ticaret anlaşması aramayı ve açık deniz yollarını tutmak 

için daha fazla gemi konuşlandırmayı taahhüt etti. 
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Hindistan ve İngiltere’nin Serbest Ticaret Anlaşmasına Yönelik Resmi 

Görüşmelere 1 Kasım Tarihinde Başlayacağı Duyuruldu 

Hindistan hükümeti, serbest 

ticaret anlaşmasının neticeye 

kavuşması öncesinde, 2022 

yılının mart ayında, bazı 

ürünlere uygulanan vergilerin 

kaldırılmasını sağlayacak geçici 

ticaret anlaşmasının yürürlüğe 

konacağını bildirdi. Hindistan 

Ticaret Bakanlığı, geçici ticaret 

anlaşmasıyla birlikte belli başlı yüksek öncelikli başlıca ürünlerin ve hizmetlerin 

vergiden muaf tutulmasını veya piyasaya erişimini sağlayacağını belirtti. 

Hindistan-İngiltere İş Konseyi, İngiliz ve Hint işletmeler arasındaki vergi adaletinin 

sağlanmasına ve vergilerin düşürülmesine yönelik önlemler alınmasını talep etti. 

Ayrıca, standartları uyumlu hale getirerek, zorlu ve maliyetli gümrük 

prosedürlerini basitleştirerek ve IP korumasının sağlanması yanında veri koruma 

kanunlarıyla dijital odaklı sektörlerin uyumlu hale getirilmesi gibi adımları atarak 

mal ticaretinin önündeki diğer engellerin kaldırılması için de harekete geçildi. 

Kara- Deniz Ticaret Koridoruyla Sınır Ötesi İntermodal Taşımacılık Hizmeti 

Başladı 

Vietnam’dan yola çıkan ve yaklaşık 

600 bin ABD doları değerindeki bin 

600 yazıcıyla yüklü beş kamyon, 

koridorla bağlantılı Çin- Avrupa yük 

treni hizmetiyle doğrudan 

Almanya’nın Duisburg kentine 

gönderilecek. Koridoru işleten 

şirket, bu taşıma kombinasyonunun 

lojistik maliyetini yüzde 15 

azaltabileceğini söyledi. Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru, Singapur 

ve Çin’in batısındaki eyalet düzeyindeki bölgeler tarafından ortaklaşa inşa edilen 

bir ticari ve lojistik geçit. Chongqing Belediyesi, koridorun operasyon merkezini 

oluşturuyor. 
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Fas'a İhracı Gerçekleştirilecek Sanayi Ürünlerinin Uygunluk Kontrolünde 

Düzenlemeler Yapıldı 

Fas Sanayi, Ticaret, Yeşil ve 

Dijital Ekonomi Bakanlığı 

tarafından sanayi ürünlerinin 

uygunluk kontrollerinin 

gerçekleştirilmesi adına SGS 

Maroc, Intertek Labtest ve  

“Analysis and Control 

Laboratory” (ACLAB) firmaları 

ile anlaşma yapıldı. 

Bu kapsamda, Otomobil 

yedek parçaları (lastikler, 

aküler, fren aksesuarları, 

camlar, filtreleme elemanları, mekanik kontrol kablosu, yaprak yaylar ve iç 

lastik), inşaat malzemeleri (seramik fayans, çimento, sızdırmazlık levhaları, sıhhi 

ürünler, musluklar, plastik borular, filmaşin ve inşaat demiri, boya), ahşap 

paneller, gazlı ısıtıcılar, gazlı su ısıtıcıları, iş kıyafetleri dışındaki giyim ürünleri, 

ayakkabılar, cep telefonları için şarj cihazları, devre kesiciler, battaniyeler, halılar, 

duvardan duvara halı kaplamaları, döşemelik kumaşlar, bebek bezi, tıbbi 

olmayan korunma maskeleri ve okul defterleri ürünlerinin uygunluk 

kontrollerinin Fas gümrük kontrol noktalarında gerçekleştirilmesi, mezkur 

ürünler dışında kalan sanayi ürünlerinde ise uygunluk kontrollerinin çıkış 

ülkelerinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Bu çerçevede, yukarıda özet bilgileri bulunan internet sayfalarına aşağıdaki 

linklerden ulaşılabilmektedir. 

https://www.mcinet.gov.ma/fr/content/surveillance-du-march%C3%A9  

https://fr.le360.ma/economie/importations-industrielles-une-sixieme-societe-

agreee-pour-realiser-les-controles-de-conformite-245174  

  

https://www.mcinet.gov.ma/fr/content/surveillance-du-march%C3%A9
https://fr.le360.ma/economie/importations-industrielles-une-sixieme-societe-agreee-pour-realiser-les-controles-de-conformite-245174
https://fr.le360.ma/economie/importations-industrielles-une-sixieme-societe-agreee-pour-realiser-les-controles-de-conformite-245174
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AB Gökkuşağı Alabalıkları İthalatında Gözden Geçirme Soruşturması Başlattı 

20 Eylül 2021 tarihinde AB Resmî 

Gazetesi’nde yayımlanan bir 

bildirimle Avrupa Komisyonu 

tarafından, Türkiye’de alabalık 

üretimine verilen desteklerde 

yapılan değişiklikler sonucunda 

destek miktarlarının düştüğü, bu 

sebeple önlemin tüm Türk 

ihracatçılar için gözden 

geçirilmesine gerek duyulduğu ve bu çerçevede bir gözden geçirme soruşturması 

başlatıldığı bildirildi. Söz konusu gözden geçirmenin 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 

dönemini kapsayacağı ifade edildi. 

Cosco Shipping, Hamburg Konteyner Terminali'nin Yüzde 35 Hissesini Satın 

Alacağı Bir Anlaşma Yaptı 

Hamburger Hafen und 

Logistik (HHLA) ve Hong 

Kong'da kayıtlı terminal 

operatörü Cosco 

Shipping Ports Limited 

(CSPL), CSPL'nin HHLA 

Container Terminal 

Tollerort'un (CTT) yüzde 

35 hissesini satın alacağı 

bir anlaşmaya vardı. 

CTT, Hamburg Limanı'ndaki üç HHLA konteyner terminalinden birisi. Terminalde 

4 rıhtım ve 14 konteyner portal vinci bulunuyor. Diğerlerinin yanı sıra, bugün 

CTT'de Cosco'nun iki Uzak Doğu servisi, bir Akdeniz servisi ve bir Baltık besleyici 

servisi işleniyor. 
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Ukrayna Dünya Ticaret Örgütüne Yaptığı Bildirim İle Bazı Elektrik Kablolarının 

İthaline Üç Yıl Boyunca İlave Gümrük Vergisi Uygulama Kararı Aldı  

Türkiye'den veya herhangi bir ülkeden 

ihraç edilecek; 

-8544 49 20 00 -8544 49 91 00  

-8544 60 10 10 -8544 60 10 98  

-8544 60 90 10 -8544 60 90 90  

-8544 70 00 10- 8544 70 00 90 

GTIP Kodlu kablolar yüzde 23,5 oranında ilave vergiye tabi olacak. 

Volkswagen Çin’de Elektrikli Batarya Fabrikası Kuracak 

Volkswagen firmasından 

yapılan açıklamada, Çin’in 

doğusunda yer alan Hefei 

kentinde bir elektrikli batarya 

fabrikası kuracakları ve yeni 

tesisin 2023 yılında üretime 

geçmesinin planlandığı 

bildirildi. 

Yeni tesise 2025 yılına kadar 

toplam 140 milyon avro 

tutarında yatırım yapılmasının planlandığı bildirildi. Fabrikanın başlangıç 

kapasitesinin yıllık 150 bin ila 180 bin adet arasında olacağı ve yerel elektrikli araç 

üretimine tedarik sağlayacağı da verilen bilgiler arasında yer aldı. 

Volkswagen firması dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin’de bu sene 

elektrikli ID serisinden beş yeni modeli piyasaya sürdü. Geçtiğimiz ay bu 

modellerden 7000 adet sattığını bildiren Volkswagen’in, yılsonu itibarıyla satış 

adedini 80 bin ila 100 bin arasında gerçekleştirebileceği tahmin ediliyor. 
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ABD-Çin Ticaret Savaşı Amerikan Firmalarını Eve Getirmedi 

Amerika Birleşik Devletleri ve Çin 

arasındaki ticaret savaşı, Amerikan 

işletmelerinin Çin pazarından 

ayrılmasını sağlamadı. Bunun yerine 

tarifelerden kaynaklanan maliyetler 

tüketicilere aktarıldı. Bu ay ön baskı 

platformu SSRN'de yayınlanan bir 

makalede, araştırmacılar Samantha 

Vortherms ve Jiakun Jack Zhang, 

ABD'nin milyarlarca dolar değerindeki Çin ürünlerine- ABD şirketlerini eve 

getirmek için 2018'in ortalarında başlatılan- uygulanan tarifelerin ABD 

ekonomisine zarar verdiğini savundu.  

BAE'de Dijital TIR Uygulaması İçin Üçlü Anlaşma Gerçekleşti 

Federal Gümrük İdaresi 

(FCA), BAE Otomobil ve 

Turing Kulübü (ATCUAE) ve 

Uluslararası Karayolu 

Taşımacılığı Birliği (IRU) ile 

Dijital TIR karne sisteminin 

uygulanmasındaki stratejik 

ortaklığı ve sistemi BAE'de 

kullanmaya hak kazanan 

ve FCA tarafından 

onaylanan bu gümrük 

departmanları arasında taşınan malların yönetimi ve kontrolünü güçlendirmek 

üzere Üçlü Mutabakat Muhtırası (MoU) imzaladı. Bölgede sistemi kullanan ilk 

ülke olan BAE tarafından önerilen Dijital TIR taşıma karneleri, Transports 

Internationaux Routiers (TIR) sisteminde türünün ilk örneği. 
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