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Coronavirüs’ün Ekonomik Etkileri
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Türkiye – AB
Tİcareti

Temel sorun lojistikte değil tedarikte ortaya çıkıyor. Lojistik alt yapısı en
güçlü ülkelerden bir olan Çin’de bu çok net gözüküyor. Üretim olmadığı için
(karantina yüzünden) birçok fabrika üretimlerini durdurmak zorunda kalıyor.
UNCTAD tarafından yayımlanan bir tahmine göre, Çin’de yeni tip
koronavirüsten (COVID-19) kaynaklı üretimdeki yavaşlamanın, küresel
ticarete ciddi anlamda zarar verdiği ve ihracatta küresel tedarik zincirlerinde
50 milyar dolarlık düşüşe sebep olabiilir.
Birçok şirketin küresel operasyon ve üretim merkezlerinin Çin’de
konuşlanmış olması sebebiyle, Çin üretimindeki bir gerileme, diğer ülkeleri
de etkiliyor. Çin’in ara mal girdi ihracatındaki düşüş, herhangi bir ülkenin
üretim kapasitesini dolayısıyla ihracat miktarını da etkiliyor, bu etkinin
miktarı ise o ülkedeki sektörlerin Çin’den gelen ürünlere bağımlılık
seviyesiyle doğru orantılı.
Mevcut durumun en çok tesir altında bırakacağı ülkeler:
15,6 milyar $

Güney Kore

3,8 milyar $

ABD

5,8 milyar $

Tayvan

2,6 milyar $

Japonya

5,2 milyar $

Vietnam

2,3 milyar $

Türkiye de Çin’deki üretim düşmesinden olumsuz etkilenecek ülkeler
arasında yer alıyor. Ancak ülkemiz AB üzerindeki olumsuz etkiden daha fazla
olumsuz etkilenecek. Dış ticaretimizin yarısı AB ile olduğu için bu pazardaki
bir daralma ya da olumsuz gelişmeler bizim için daha önemli.

Türkiye’de Alınan Önlemler (Sınır Kapıları – Gümrükler)

Kapıkule Gümrük Kapısı:
-

-

-

-

Türkiye’ye giriş yapan araçlar
dezenfekte edilip, şoförlere sağlık
kontrolü ve izolasyon yapılmaktadır.
Yasaklı Bölgelerden geçen şoförler
14 gün geçmeden ülkemize giriş
yapamamaktadır.
T.C uyruklu şoförler, ülkeye giriş
tarihinden itibaren 14 gün
geçmeden ülkeden çıkamamaktadır.
Sınırda şoför değişimi
yapılmaktadır.

Habur Gümrük Kapısı:
-

-

-

1 Mart 2020 itibarıyla yolcu giriş ve
çıkışları kapatılmış, ticari geçişlerin
kontrollü olarak gerçekleştirilmesine
başlanmıştır.
Irak’a yapılan ihracat Habur –
İbrahim Halil Gümrük Kapıları
arasındaki tampon bölgede
konteyner değişimi, dorse değişimi
ve şoför değişimi yoluyla “temassız”
olarak gerçekleştirilmektedir.
Gümrük Kapısından 24.03.2020
tarihi itibariyle 1.072 tır çıkışı, 868
tır girişi gerçekleştirilmiştir.

Diğer Gümrükler
-

-

-

Gümrük ve limanlara maskesiz,
eldivensiz giriş yasaklanmıştır. Ateş
ölçümü yapılmaktadır.
Personelin bir kısmı (yaşlı, hamile,
kronik hastalığı bulunan) izinli
sayılmıştır.
Kimi gümrüklerde bina içine kime
alınmayıp, evraklar kapıdan teslim
alınmaktadır.

Türkiye’de Alınan Önlemler (Gümrük ve Ticaret)
1

02.2020

Gümrük işlemlerinde de ilk olarak alınan tedbir Çin’den
yapılan ithalatlarda eşyaların bir dezenfekte işleminden
geçirdikten sonra yurda girişinin sağlanması olmuştur.
Bu da Çin’den ithal edilen ürünler üzerinde bir bekleme
(ardiye) maliyeti oluşturmaktadır.

2

17.03.2020

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gönderilen yazıya
istinaden, COVID-19 salgınının kaynağı ve epidemiyolojisi
ile ilgili bilgiler netlik kazanıncaya kadar, başlamış işlem
niteliğindekiler hariç olmak üzere, tüm ülkelerden gelen
egzotik hayvanlar ile omurgasızlar, amfibik hayvanlar,
köpek, kedi, gelincik, süs balıkları, sürüngen, kemirgen,
evcil tavşan ve tüm kuşların, yolcu beraberi ve ticari
kapsamda ülkeye girişinin askıya alındığı belirtilmiştir.

3

18.03.2020

İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesine aşağıdaki ürünler
eklenmiştir:
Etil Alkol GTP: 22.07 (Bazı
GTİP’ler hariç)

Hidrojen Peroksit (GTP: 28.47)

Kolonya (GTİP:
3303.00.90.00.11)

Yalnız Meltblown Kumaş (GTP:
56.03)

Dezenfektan
Koruyucu maske (gaz, toz ve
radyoaktif toz filtreli maskeler)

Gözlük (koruyucu gözlükler)

Tulum (koruyucu iş elbisesi)

Tıbbı ve cerrahi maske

Sıvı geçirmez önlük
(kimyasallara karşı kullanılan
koruyucu önlükler)

Tıbbi steril/non-steril eldiven

Türkiye’de Alınan Önlemler (Gümrük ve Ticaret)
4 18.03.2020

5

YYS başvuru sürecinde bulunan veya sertifika sahibi
olan firmalar tarafından, Gümrük İşlemlerinin
Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 4, 10, 12, 13, 17,
18/A, 36,158 ve 159 uncu maddeleri kapsamındaki
yükümlülüklerin belirlenen sürelerde yerine
getirilmesi ile ilgili olarak;

Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ek süreler tanınmıştır.

 Yönetmelik maddeleri uyarınca 19.03.2020 tarihi
itibarıyla doğan bir yükümlülük var ise ilgili
sürelerin ikinci bir bildirime kadar durduğu,
önlemlerin kaldırılmasından sonra bu sürelerin
kaldıkları yerden devam edeceği,
 Bu maddelerdeki yükümlülükleri doğuran olayların
19.03.2020 tarihinden sonra meydana gelecek
olması halinde, önlemlerin kaldırılmasına kadar
ilgili sürelerin işlemeye başlamayacağı
bildirilmiştir.

6

18.03.2020

19.03.2020

Yükümlülerin mağduriyetlerine sebebiyet
verilmemesini teminen, ikinci bir talimata kadar tüm
transit süre sınırı aşımlarında para cezası
uygulanmaması uygun bulunmuştur.
7

22.03.2020

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi verilme
sürelerinde değişiklik yapılmıştır. Buna göre, 2020
yılına ait GEKAP beyan dönemleri 6 aylık, takip eden
yıllar için 3 aylık olarak belirlenmiştir.

Türkiye’de Alınan Önlemler (Gümrük ve Ticaret)
8 20.03.2020
Aşağıdaki eşyaya ilişkin tam beyanlı yaygın
basitleştirilmiş usulden yararlanma taleplerinin, 16
Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğinin 3. maddesinin (a)
ila (c) bendlerinde belirtilen eşyadan olup olmadığına
bakılmaksızın karşılanması ve eşyanın varış öncesi
gümrükleme kolaylığından faydalandırılması gerektiği
ifade edilmiştir.
4015.11.00.00.00 Cerrahide kullanılan eldivenler
9018.39.00.00.11 Serum ve kan verme seti kanülü
9018.39.00.00.17 Damar içi kataterler – steril, tek kullanımlık, anjiyografi için
9018.39.00.00.39 Diğerleri
9019.20.00.00.18 Cihazlar

9

25.03.2020
Kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılacak
dökme etil alkol ithalatında (2207.20.00.00.13)
Gümrük Vergisi 0’a indirilmiştir.

10 25.03.2020

Ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya
diğer terapik teneffüs cihazları (9019.20.00.00.18 Cihazlar) ile tek kullanımlık tıbbi maskeler
(6307.90.98.10.11) ithalatında tahsil edilen İlave Gümrük
Vergisi kaldırılmıştır
11 25.03.2020

Geçici İthalat Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme
Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi ve Geçici İhracat işlemleri
kapsamında rejim süre sonu 01.02.2020 de dolan
eşyaların ait olduğu rejim altında kalma süresi yeni bir
müracaat yapılmasına gerek kalmaksızın 30.06.2020
tarihine kadar uzatılmıştır.
12 26.03.2020

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen
Ventilatör, Ecmo, Kanül, Entübasyon, Yoğun bakım
Monitörleri gibi eşyanın ihracatında Türkiye İlaç ve Tıbbi
Cihaz Kurumundan ön izin uygulaması başlamıştır.

Türkiye’de Alınan Önlemler (Gümrük ve Ticaret)
13 25.03.2020
AB Ülkelerinden A.TR ile gelen eşyaya ilişkin yazı
yayımlanmıştır. Gümrük Yönetmeliğinin 205/4-ç
maddesinin uygulamasına ilişkin risk analizi sonuçları
BİLGE aracılığıyla yükümlülere bildirildiğinden dolayı
sistem tarafından menşe şahadetnamesinin talep
edilmeyen durumlar için başka bir tereddüttün
bulunmaması halinde söz konusu eşya için menşe
şahadetnamesinin talep edilmemesi gerektiği ifade
belirtilmiştir.
14 25.03.2020
Elektronik ortamdan ulaşılabilecek gümrük
hizmetleriyle ilgili duyuru yapılmıştır.

15 25.03.2020
2019/1 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
kapsamında, 31 Ocak 2019 tarihinden itibaren 63.fasıl
altında sınıflandırılan eşya için yapılacak kayıt belgesi
başvurularında "Kayıt Belgesi Başvuru Formu" kapsamında
sunmuş oldukları bilgiler kullanılarak yapılan risk bazlı
değerlendirme sonucunda gerekli kriterleri karşılamayan
firmalardan daha önce yapılan duyurular ekinde yer alan
bilgi ve belgeler talep edilmektedir.
6307.90.98.10.11 GTİP'li tek kullanımlık tıbbi maske
ithalatı söz konusu ek bilgi/belge uygulaması kapsamından
25 Mart 2020 tarihi itibarıyla geçici olarak çıkarılmıştır.

Türkiye’de Alınan Önlemler (Gümrük ve Ticaret)
16 31.03.2020

17 02.04.2020

Gümrük Yönetmeliği 38/2 Maddesinde belirtilen
menşe şahadetnamesinin ibraz edilememesi
durumunda yükümlüye verilen 6 aylık süre,
01.02.2020 tarihi ile 30.06.2020 tarihi arasında
durdurulmuş olup söz konusu tarihler arasında
geçen süre, altı aylık süre hesabında dikkate
alınmayacak ve mezkur süre 01.07.2020
tarihinden itibaren kaldığı yerden devam edecektir

Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat:
2020/19) ile, insanlar için kullanılacak olan tıbbi tanı
kitleri ve bağışıklık ürünlerinde; Serbest Dolaşıma Giriş
Rejimi veya Geçici İthalat Rejimine ilişkin gümrük
beyannamelerinin tescilinde; Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz
Kurumunun fiziksel veya elektronik ortamda
düzenleyeceği uygunluk yazısı aranacağı ifade edilmiştir.

GTP
3822.00

3002.15

Eşyanın Tanımı

Bir mesnet üzerinde bulunan laboratuvarlarda
veya teşhiste kullanılan reaktifler, bir mesnet
üzerinde olsun olmasın laboratuvarlarda veya
teşhiste kullanılan müstahzar reaktifler (30.02
veya 30.06 pozisyonlarında yer alanlar hariç):
standart (referans) maddeleri
Dozlandırılmış veya perakende satışa uygun
şekilde ambalajlanmış/hazırlanmış bağışıklık
ürünleri

Yapılması Gerekenler / Çözüm Yolları

Güncel Mevzuatın
Takip Edilmesi

Güncel İşlemleri Açısından
IT Altyapısının Gözden
Geçirilmesi

Tedarik Zincirinin Analiz
Edilmesi, Alternatif
Yolların Tespiti

YYS Gibi
Uygulamalardan
Faydalanılması
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