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Virüsün Global Ekonomik Etkileri

Tedarik Zinciri

Dijitalleşme

Serbest Ticaret 
Anlaşmaları

Artan Korumacılık 
& Vergiler

Lojistik

Sonuçlar:

• Korumacılığa paralel sonuç bekleniyor

• Tedarik zincirinde daralma yaşanması

• Yerel ve bölgesel işbirliğinin önem kazanması

• Tek nokta tedarik yerine alternatif tedarik zincirleri geliştirilecek

• Dijitalleşme önem kazanacak

▪ Vaka sayısı 3 milyonu geçti.

▪ IMF’ye göre, küresel %3’lük küçülme 
bekleniyor (~2.5 trilyon dolar).

▪ Dünya Ticaret Örgütü, ticarette %13 ila 
%22 arasında düşüş bekliyor.

▪ Türkiye’nin Mart ayı ihracatında, önceki 
yıla oranla %17 düşüş yaşandı (~13,5 
milyar dolar).



Page 3

Dünyadaki Şirketlerin Kriz ve Sonrası için 
Düşünceleri

Firmaların %73’ü COVID-

19’un Global Ekonomide 

ciddi bir daralma meydana 

getireceği görüşünde.

Firmaların %52’si tedarik 

zincirlerinde değişikliğe gitmeye 

hazırlanıyor.

%95’i zaten baskı altında olan nakit 

akışları ve kar marjlarının COVID 

krizi ile birlikte iki yılö nceki seviyeye 

ineceğini ya da daha da düşeceğini 

düşünüyor. 

%72’si önemli bir dönüşüm 

programı için kendilerini 

hazırlıyorlar. Bunun için yeni  bir 

ticaret sisteminin geleceğine 

inanıp ona göre planlamalarını 

yapıyorlar.

%72’si Covid sonrası süreçte daha 

esnek ve hızlı karar alabilen 

sistemlerle yeni bir stratejik yol planı 

üzerinde çalışıyor. Nakit akışları 

portföy yönetimi konularında geçmiş 

alışkanlıkların terkedilmesi kanaatini 

taşıyor. 

%46’sı önümüzdeki 12 aylık 

dönemde şirketlerinin birleşme ve 

satın almalara uygun 

olmayacağını düşünüyor. 

%73 %52 %95

%72 %72 %46
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Ülkemizde Dış Ticaret Verileri

Genel Veriler  (milyon dolar)
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Dünyadaki Uygulamalar

Genel trend

• Ticaret politikası açısından, çoğu ülke üç şekilde tepki veriyor

➢ Kişisel koruyucu donanım, solunum cihazı ve sabun gibi Covid-19 

için önemli eşyanın vergilerinin kaldırılması

➢ Covid-19 için önemli mallarına ihracat kısıtlamalarının getirilmesi

➢ İşletmelerin daha hızlı ve daha verimli bir şekilde yanıt 

verebilmesi için mevzuat gerekliliklerinin rahatlatılması
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AB Komisyonu Bilgi Notu

31 Mart tarihinde, AB Komisyonunca Covid-19 salgını sürecinde ibraz edilecek 

menşe belgeleriyle ilgili bilgi notu paylaşıldı.
Covid-19 salgınından ötürü AB üyesi devletler ve ticaret ortaklarının karşılaştığı menşe belgelerinin 

usulüne uygun olarak ibraz edilememesi sorununa ilişkin olarak, AB Komisyonu tarafından bazı 

önlemler alınmıştır. Bu önlemlerin, AB üyesi devletler ve ticaret yaptığı ülkeler arasında karşılıklı olarak 

uygulanması amaçlanmıştır. Alınan tedbirler ise özetle aşağıdaki şekildedir:

Belgelerinin 

Kopyalarının 

Kabul Edilmesi

Belgelerin 

Sonradan 

Düzenlenmesi

Onaylanmış 

İhracatçı Statüsü

Kriz dönemi boyunca, ikinci bir talimat yayınlanana kadar AB Gümrük İdarelerinin ve ticaret 

yapılan ülke gümrük idarelerinin tercihli menşe belgelerinin kopyalarını kabul etmeleri 

istenmektedir. Kopya tanımından ise özellikle,

• Yetkili makamlarca imzalı ve kaşeli orijinal belgenin kağıt veya elektronik ortamdaki kopyası

• Yetkili makamlarca dijital imzalı orijinal belge veya kağıt/elektronik ortamdaki kopyası kast 

edilmektedir.

❖ Bu imkan 1 Mart 2020 tarihi itibarıyla düzenlenen belgeler için geçerli olacaktır.

❖ AB ve Türkiye arasındaki tercihli ticaret kapsamı düzenlenen A.TR belgeleri de bu imkan 

kapsamında olacaktır.

AB’nin yürürlükte olan tercihli ticaret anlaşmaları uyarınca, özel durumlardan ötürü belgelerin 

sonradan düzenlenmesinin mümkün olduğu hatırlatılmış ve Covid-19’dan kaynaklı mevcut 

durumun, “özel durum” olarak nitelendirilebileceği ifade edilmiştir.

Mevcut durumda muafiyet imkanlarından birinin de onaylanmış ihracatçı statüsünün en geniş 

biçimde kullanılması olduğu belirtilmiştir.
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Ülkemizdeki Uygulamalar

Ww

• Gümrük kapılarında temassız ticaret 

uygulaması başlamıştır. 

• Maske, koruyucu ekipman, solunum cihazı 

gibi kritik eşyanın ihracı izne bağlanmıştır.

• Geri gelen eşyada işlemlerin öncelikli olarak 

tamamlanmasına ilişkin yazı yayımlanmıştır.

• Tıbbi tanı kitlerinin ithalatında uygunluk 

yazısı aranması uygulaması başlamıştır.

• Tahlil raporlarının emsal olarak kullanılma 

süresi uzatılmıştır.

• Tarım ürünleri ihracatında denetimler 

kontrollü olarak azaltılmıştır.

• Gümrük uzlaşmalarında yükümlülerin 

erteleme taleplerinin anılan olumlu 

karşılanması sağlanmıştır. 

• Transit süre aşımlarında para cezası 

uygulaması durdurulmuştur.

• GEKAP beyan dönemi 6 ay olarak 

belirlenmiştir.

Alınan Tedbirler

• A.TR ve menşe belgeleri ile ilgili olarak:

• Belgelerinin kopyaları elektronik ortamda teyidi 

şartıyla kabul edilecektir.

• Belgelerin sonradan ibrazına imkan tanınmıştır.

• Menşe şahadetnamesinin ibraz edilememesi 

durumunda verilen 6 aylık süre, Haziran sonuna 

kadar durdurulmuş olup, 01.07.2020 tarihinden 

itibaren devam edecektir.

• MEDOS’ta düzenlenen belgeler gümrük 

memurlarınca imzalanmayacaktır.

• AB’den A.TR ile gelen eşyada, sistemde menşe 

şahadetnamesi istenmeyen durumlarda, 

muayene memurlarınca talep edilmemesi 

gerektiği ifade edilmiştir.

• YYS kapsamında süreler dondurulmuştur.

• Bazı gümrük rejimlerinde ilave süreler tanınmıştır 

(DİR vb.).

• Covid-19 ile mücadelede kritik eşya için varış öncesi 

gümrükleme imkanı getirilmiştir.

• Etil alkolde (kolonya yapımı için) gümrük vergisi, 

solunum cihazı ve tek kullanımlık maskede İGV 

kaldırılmıştır.

Sağlanan Kolaylıklar
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Ne Yapılmalı?

Güncel Mevzuatın 

Takip Edilmesi

Tedarik Zincirinin Analiz 

Edilmesi, Alternatif 

Yolların Tespiti

Güncel İşlemler Açısından 

IT Altyapısının Gözden 

Geçirilmesi

YYS Gibi 

Uygulamalardan 

Faydalanılması



Soru & Cevap


