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UNCTAD Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık ve Ticari Etkileri Raporu 

Yayınlandı 

1 Ocak 2022'de Bölgesel Kapsamlı 

Ekonomik Ortaklık (RCEP) yürürlüğe 

giriyor. Bu serbest ticaret anlaşması, 

dünya GSYH’sinin yaklaşık yüzde 

30'unu temsil eden, farklı ekonomik 

boyutlara ve gelişme evrelerine sahip 

15 Doğu Asya ve Pasifik Ülkesini 

içeriyor. RCEP, ekonomik boyutta 

dünyanın en büyük ticaret bloğu 

oluyor ve küresel ticaret için yeni bir 

ağırlık merkezi olmaya hazırlanıyor. 

Anlaşma, blok içindeki tarifelerin 

yüzde 90'ını ortadan kaldıracak olan 

tarife imtiyazlarının merkezi bir ilke 

olduğu çeşitli iş birliği alanlarını 

kapsıyor. İmtiyazlar, RCEP'in hem 

bloğun içinde hem de dışında ticaret 

üzerindeki ilk etkilerini anlamada kilit 

öneme sahip. RCEP içinde gerçekleşen ticaret halihazırda yaklaşık 2,3 trilyon 

ABD Doları (2019) değerinde ve analizler RCEP'in tarife tavizlerinin yeni kurulan 

ittifakın bölge içi ihracatını yaklaşık yüzde 2 (yaklaşık 42 milyar ABD Doları) 

artıracağını gösteriyor.  

42 milyar dolarlık hacmin iki kaynağının olması değerlendiriliyor. 17 milyar ABD 

Dolarlık kısmın düşük tarifeler nedeniyle üyeler arasındaki ticaret artışından 

gelmesi bekleniyor.  25 milyar ABD Dolarına karşılık gelmesi düşünülen kısmın 

ise RCEP içindeki daha düşük tarifeler sebebiyle ticareti üye olmayanlardan 

üyelere yönlendirecek olan ticaret sapmasından kaynaklanması öngörülüyor. 
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DTÖ: 3. Çeyrekte Mal Ticaret Hacmi Düşerken Ticaret Değerleri Artmaya 

Devam Etti 

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) küresel ticarete ilişkin 3. Çeyrek verilerini açıkladı. 

Buna göre; Küresel mal ticareti hacmi, art arda dört çeyrek güçlü genişlemenin 

ardından 2021'in üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,8 azalış 

gösterdi. 

Tedarik zinciri kesintileri, üretim girdileri kıtlığı ve artan COVID-19 vakaları bu 

sonucun en önemli sebeplerinden. Küresel ticaret hacmi Ocak-Eylül 

döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,9 artış gösterdi.                    

(DTÖ ilk 3 çeyrek için tahmini %12,7 idi). DTÖ, 2021'in tamamı için mal ticaret 

hacminde %10,8'lik bir artış beklemekte ve açıklanan üçüncü çeyrek 

rakamlarının bir miktar düşük gelmesine rağmen yıl geneli için olan beklentisini 

koruduğunu belirtiyor. 

Çin'in Sincan Bölgesinden İthal Edilen Malları Yasaklayan Yasa Tasarısı 

ABD Başkanı Joe Biden, Uygurlar’a uygulanan kötü muameleler nedeniyle 

Çin'in Sincan bölgesinden ithal edilen malları yasaklayan yasa tasarısını 

imzaladı. Ocak ayının son günlerinde, Trump yönetimi, tüm Sincan pamuk ve 

domates ürünlerinin ithalatını yasaklandığını duyurmuştu. ABD Gümrük ve 

Sınır Koruma Dairesi, geçtiğimiz yıl Çin'den yaklaşık 9 milyar dolarlık pamuk 

ürünü ve 10 milyon dolarlık domates ürünü ithal edildiğini tahmin ediyor.    
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Çin Gıda İthalatına Katı Kurallar Getiriyor 

Çin Genel Gümrük yetkilileri,    

13 Aralık tarihli genelgeyle, 

Çin’e gıda ithalatının gelecek yıl 

yeni tescil, denetleme ve 

etiketleme şartlarına tabi 

olacağını açıkladı. İlk kez Nisan 

ayında duyurulan bu tedbirler, 

arı sütünden nebati yağ ve 

bebek besinine kadar geniş bir 

ürün yelpazesini kapsıyor.  

Avustralya, Japonya, Kanada ve İsviçre’yi de içeren yedi ekonomiden 

diplomatlar, Çin’e söz konusu uygulamayı, nasıl gerçekleştireceklerine dair 

belirsizlikleri işaret ederek, en azından 18 ay erteleme çağrısında bulundu. 

Rusya'da Medikal Ekipman İthalatı ve Kayıt İşlemlerine Yönelik Basitleştirilmiş 

Prosedür Uygulaması Uzatıldı 

Rusya Federasyonu'nda KOVID-19 

Pandemisi sürecinde medikal 

ekipmanlara ulaşım imkanının 

geliştirilmesi amacıyla anılan 

ürünlerin ithalatında ve kayıt 

işlemlerinde getirilen basitleştirilmiş 

prosedür uygulaması 3 yıl daha 

uzatıldı. Anılan düzenleme kapsamında bugüne kadar alınan geçici izinlerin de 

1 Ocak 2025 tarihine kadar geçerliliğinin korunmasına karar verildi. Bu 

kapsamda; ventilatör, kişisel koruma ekipmanları, test sistemleri, kalp-ciğer 

sistemleri ve diğer muhtelif medikal ekipmanların Rusya'ya ihracat 

işlemlerinde kayıt süreci çok daha kısa bir zamanda tamamlanabilecek. 
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İngiltere, Türkiye'ye Askeri İhracat Lisansını Askıya Aldı 

Mevcut durumu ve mevcut bilgileri göz 

önünde bulunduran İngiliz hükümeti, 

Türkiye'ye yapılan tüm lisans başvurularına 

ilişkin kararların, her bir vaka bazında 

Stratejik İhracat Lisanslama Kriterlerine 

göre dikkatli bir değerlendirmenin ardından 

alınabileceğini belirtti. İhracat Kontrol Ortak Birimi (ECJU), mevcut 

başvuruların birikmesini mümkün olan en kısa sürede temizlemek için 

danışman hükümet departmanlarıyla birlikte çalışıyor. Türkiye için mevcut 

başvuruların birikmesinin temizlenmesinin yaklaşık 8 hafta süreceği tahmin 

edilmekte. 

Çin, 2022'de 954 Ürüne Yönelik İthalat Tarifelerini Düşürecek 

Çin Maliye Bakanlığı yaptığı açıklamada, Çin'in tıbbi ekipman, Kış Olimpiyatları 

ürünleri ve karbon emisyonlarını azaltmaya yardımcı olan otomobil parçaları 

da dahil olmak üzere 2022 

için yaklaşık 1.000 ürüne 

yönelik ithalat tarifelerini 

düşüreceğini belirtti. 

2022 için Çin, 2021'de geçici 

oranlarda vergilendirilen 954 

ürüne en çok tercih edilen 

ülke tarifelerinden daha 

düşük olan geçici ithalat 

tarifeleri uygulayacak. Bazı 

kanser tedavisi ilaçlarının 

ithalat tarifeleri sıfırda tutulacak. Çin ayrıca, karbon emisyonlarını düşürmeye 

yardımcı olacak bazı otomobil parçalarına yönelik tarifeleri de uygulamayacak.
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İngiltere Derinleşen Gıda Tedarik Zinciri Kriziyle Karşı Karşıya 

Büyük gıda ve tarım örgütleri, 

hükümetin sektörü etkileyen 

yapısal sorunları düzeltmek 

için acil önlem alınmaması 

durumunda Birleşik Krallık'ın 

derinleşen bir gıda tedarik 

zinciri kriziyle karşı karşıya 

olduğu konusunda uyardı. 

NFU, National Pig Association 

ve Arla UK gibi gruplar, 

hükümete esnek bir tedarik zinciri sağlamak için uzun vadeli çözümler 

geliştirme çağrısında bulundu.  

İngiltere ayrıca yakın zamanda kamyon şoförü sıkıntısına, süpermarket 

raflarında sınırlı ürün seçimine ve yerel tedarik zinciri sorunları nedeniyle 

ithalatta artışa tanık olmuştu. Bunun yanı sıra rekor düzeyde enflasyonist 

baskılar enerji, yem ve gübre fiyatlarını etkiledi. 

Avustralya ve İngiltere Serbest Ticaret Anlaşmasını İmzaladı  

Avustralya ve Birleşik Krallık, 

Avustralyalıların Britanya'da 

yaşamasını ve çalışmasını 

kolaylaştırmanın yanı sıra sığır 

eti, şeker ve kuzu eti de dahil 

olmak üzere çok çeşitli ürünler 

üzerindeki tarifeleri ortadan 

kaldıran veya aşamalı olarak 

kaldırılmasını sağlayan serbest 

ticaret anlaşmasını resmen 

imzaladı.  

İki ülke, Avustralya'dan ithal edilen otomobiller, viski, şekerlemeler, bisküviler 

ve kozmetik ürünlerine uygulanan 200 milyon dolarlık maliyeti azaltmanın yanı 

sıra vergileri on yıl içinde tamamen kaldırmayı planlıyor.  
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Tedarik Zincirindeki Sıkıntı En Az 2 Yıl Daha Sürebilir 

Koronavirüs salgını, tedarik 

zincirinin bozulmasına neden 

oldu. Bu durum, dünya 

genelindeki enflasyon artışının 

en büyük nedenlerden biri 

olarak görülüyor. Guardian 

Gazetesine göre, tedarik 

zincirindeki sıkıntı en az 2 yıl 

daha sürebilir. 

Salgının başında kapasitelerini azaltan firmalar, talepte artış yaşandıkça 

mallarını tüketiciye ulaştırmakta zorlanıyor. İngiliz The Guardian gazetesinin 

haberine göre uzmanlar, tedarik zincirindeki sıkıntının çözülmesinin 2 yılı 

alabileceğini söylüyor. Bu durum, dünya genelindeki fiyat artışının en büyük 

nedenlerinden biri olarak gösteriliyor. 

Konteyner gemisi taşımacılığı fiyatları geçtiğimiz yıl salgının etkisi ile ortalama 

yüzde 90 arttı. Kapanma ve kısıtlamalar ise çalışan eksikliğine yol açtı, tedarik 

zinciri olumsuz etkilendi. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok sayıda konteyner 

gemisi limanlarda demirlemiş durumda ya da açıkta limana yanaşmayı 

bekliyor. Konteynerler, gemilerden indirilse bile nakliye şoförü yetersizliğinden 

ürünler dağıtılamıyor. Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya'da yaklaşan yıl sonu 

tatillerinin, tedarik zinciri sıkıntısını daha da derinleştirmesi bekleniyor. 

Tereyağı ve Süt Ürünlerinin Azerbaycan'a İthalatında Uygulanan Gümrük 

Vergi Muafiyetlerinin Süresi Uzatıldı 

Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 16.12.2021 tarih ve 391 Nolu 

Kararı ile, Azerbaycan Cumhuriyeti Dış Ekonomik Faaliyet Eşya Nomenklatürü, 

İthal Gümrük Vergi Oranları ve İhraç Gümrük Vergi Oranlarında değişiklik 

yapılmış olup, 0405 10 1100, 0405 10 1900, 0405 10 3000, 0405 10 5000, 0405 

10 9000 (tereyağ), 0405 20 1000, 0405 20 3000, 0405 20 9000 (sürülerek yenilen 

süt ürünleri), 0405 90 1000 ve 0405 90 9000 (sütten elde edilen diğer yağlar) alt 

pozisyonundaki ürünlerin Azerbaycan’a ithalatında uygulanan gümrük vergi 

muafiyetleri (%5 gümrük vergisi) 31. 12.2023 tarihine kadar uzatıldı. 
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Azerbaycan'da Deri ve Deri Ürünlerine Uygulanan Geçici İhracat Vergi 

Oranlarının Geçerlilik Süresi Uzatıldı 

Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar 

Kurulu’nun 20.12.2021 tarih ve 395 

Nolu Kararı ile Azerbaycan 

Cumhuriyeti Dış Ekonomik Faaliyet 

Eşya Nomenklatürü, İthal Gümrük 

Vergi Oranları ve İhraç Gümrük 

Vergi Oranlarında yapılan 

değişikliklere göre; 4101 20 1000, 

4101 20 3000, 4101 20 5000, 4101 

20 8000, 4101 50 1000, 4101 50 

3000, 4101 50 5000, 4101 50 9000, 

4101 90 0000, 4102 10 1000, 4102 

10 9000, 4102 21 0000, 4102 29 0000 ve 4105 10 0000 tali alt pozisyondaki deri 

ve deri ürünlerine uygulanan geçici ihracat vergi oranlarının geçerlilik süresinin 

31.12.2023 tarihine kadar uzatılması kararı alındı. 

Türkmenistan, Dünyanın En Büyük Lityum ihracatçısı Konumuna Gelebilir 

Teknik Bilimler Doktoru 

Allaberdi İlyasov’un Central 

Asia haber sitesinde 

yayınlanan makalesinde, 

Türkmenistan’ın dünyanın en 

büyük lityum üreticisi olması 

ve bu stratejik ürünü küresel 

piyasaya arz etmesi için tüm 

kaynaklara sahip olduğu 

belirtiliyor. 

Uzmana göre, 2025 yılına kadar küresel lityum talebi 550 bin tona ulaşacak. Bu 

durum, özellikle elektrikli araçların kitlesel kullanımından kaynaklanacak. 

Lityumun diğer metaller ile kıyaslanamayacak özellikleri mevcut ve birçok 

sektörde yaygın olarak kullanılıyor. Bakır ve lityum sülfür, ısı ve elektrikli 

aletlerin üretimi için en uygun yarı iletkenler arasında yer alıyor. 
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Katar, ABD Limanlarına 10 Milyar Dolarlık Yatırım Hedefliyor 

Washington ile derinleşen bağlarını 

yansıtan altyapı girişimleri nedeniyle 

Katar'ın ABD limanlarına en az 10 

milyar dolar yatırım yapmayı 

planladığı ve finansman yardımı için 

uluslararası bankalara başvurduğu 

belirtiliyor. 

Konuya aşina olan Orta Doğu ve Batılı kaynaklar, Doha'nın ABD Doğu Kıyısı 

çevresindeki limanlara aşamalı olarak geliştirilmesi beklenen yatırımları 

hedeflediğini ve planın ön aşamada olduğunu vurguluyor. 

Cezayir Süt Tozu İthalatına Sağlık Sertifikası Muafiyeti Tanıyacak 

Cezayir Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı açıklamasına göre; ülkedeki süt ve 

süt ürünleri temininde yaşanan sorunlar nedeniyle, 22.12.2021 tarihi itibariyle 

süt tozu ithalatı için sağlık sertifikası muafiyeti sağlanacak. 

2008 ile 2021 Arasında Elektrikli Otomobil Lityum-İyon Pil Maliyeti %87 Azaldı 
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En Yenilikçi Teknoloji Şirketleri 

  



11 
 

Elektrikli Otomobil Pazar Payının En Fazla Olduğu Ülkeler 

 

2022 E-Ticaret Tahminleri Serisi: Değişim Amansız Yürüyüşüne Devam Ediyor 

2022 e-ticaret için keskin bir odaklanma ve 

bilinçle geliyor. Pandeminin etkisi 

azalırken, insanların alışveriş ve teknoloji 

üzerindeki etkisi giderek daha 

belirginleşiyor. Geçen yılda, hem                                      

e-ticaretin benimsenmesinde hem de 

tercihlerde büyük bir sıçrama görüldü. 

2022 büyük ve yapısal değişikliklerin takip edileceği bir yıl gibi görünüyor. 

Birkaç yıldır markalar, dünyanın dört bir yanındaki müşterilere ulaşmak için 

Amazon’un ve diğer pazar yerlerinin sofistike yapısından yararlanıyor.       

2021’de, bu marka toplayıcı dalgası, birçoğunu yakalama ve birleştirme fırsatı 

olarak gördü. Bağımsız kalanlar için, giderek olgunlaşan hizmet sektörü, 

firmalara işlerini profesyonelleştirme ve firmaların büyümelerini hızlandırma 

yolları sağlıyor. 

2021 küresel olarak e-ticaretin benimsenmesinde ve olgunlaşmasında 

inanılmaz adımlar attırdı. 2022’nin farklı olmayacak olması nedeniyle 

markaların ve yatırımcıların ne kadar ileri gittiklerini değerlendirmeleri ve 

parlak bir çevrimiçi alışveriş geleceği için planlar yapmaya başlamaları iyi bir 

fikir olarak görülüyor.
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Hazır Giyim Sektöründe 2022 Yılı İçin Yıldızı Yükselen Tedarikçi Ülkeler 

Listesinde Türkiye 2. Sırada  

GlobalData’s Apparel Intelligence Center ile beraber iş birliği yapılarak                          

Just Style tarafından hazırlanan listeye Türkiye ikinci sıradan girdi. Birinci sırada 

Vietnam’ın olduğu listede Peru üçüncü, Çin dördüncü ve El Salvador beşinci 

sırada yer alıyor. Bangladeş gibi iddialı bir tedarikçinin ancak 12. sırada yer 

alabilmesi de dikkat çekti. Yine listede Hindistan 16. Pakistan ise 18. sırada yer 

alıyor.    

Yapılan araştırmada tedarikçi ülkelere puan verilirken 15 ana faktör dikkate 

alınmış olup toplamda en 

fazla 75 puan üzerinden 

not verildi. Bu yöntem ile 

27 ülke ve 2022 yılı için ilk 

10 ülke belirlendi.  

Bu 15 faktör şu şekildedir: 

- FOB fiyat verebilme 

- Fiyat 

- Tarife avantajı 

- Sürdürülebilirlik  

- Üretim kalitesi  

- Verimlilik 

- Teslimat süresi  

- Güvenilirlik 

- Basic ürünler üretebilme yetisi 

- Mali istikrar 

- Üretimde dikey entegrasyon yapısı ve yetisi 

- Siyasi istikrar 

- Sipariş miktarında esneklik 

- İnovasyon kapasitesi 

- Yüksek katma değerli ürün geliştirebilme  
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Çin 2030’da Dünya Ekonomisinin En Büyüğü Olacak 

İngiltere merkezli düşünce kuruluşu 

Ekonomi ve İşletme Araştırmaları 

Merkezi’ne (CEBR) göre, Çin 2030’da 

dünya ekonomisinin en büyüğü olacak. 

Araştırmaya göre dünya ekonomisinin 

hacmi 2022’de ilk kez 100 trilyon doları 

aşmaya hazırlanıyor. Tahminler 

ekonominin bu rakamı 2024’te aşacağı yönünde. Bu tahmin, dolar ve cari 

fiyatlarla ölçülen küresel GSYİH’nın 2022’de 100 trilyon doları geçeceğini 

öngören Uluslararası Para Fonu’nun tahminleriyle uyumlu. 

Londra merkezli düşünce kuruluşu ayrıca enflasyonun devam etmesi halinde 

politika yapıcıların ekonomilerini yeniden resesyona sokmaktan kaçınmasının zor 

olabileceği konusunda uyardı.  

OECD: Otomotiv Sektörü Büyümeyi Olumsuz Etkiliyor 

Küresel tedarik zincirlerindeki 

tahribatın otomotiv sektörünü 

olumsuz etkilemesinin bir 

otomotiv ülkesi olan 

Türkiye'nin 2021 GSYH'sine 

negatif etkisinin %-0.2 olması 

bekleniyor. Bu durumun 

Almanya 2021 GSYH'sine 

negatif etkisinin ise %-1.7 

olması öngörülüyor. 
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