
COVİD-19 SALGINININ DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ 

 

Günümüzde lojistik sektörü, bilişim ve biyoteknolojiyle birlikte geleceğin en öne çıkan  üç 

sektörü arasında gösterilmektedir. Üreticiden son tüketiciye kadar uzanan tüm iş süreçlerinin 

entegrasyonu anlamına gelen tedarik zinciri yönetimi ve bu sürecin en önemli unsurlarından 

birisi olan lojistik, 2020 yılında tüm dünyayı derinden sarsan covid-19 salgını sonrasında 

önemini bir kez daha ortaya koymuştur.   

Pandemi sürecinde dünyada bir çok iş alanında daralma ve kriz görülürken, lojistik sektörü bu 

süreçten görece daha az etkilenmiş ve hatta bu krizi iyi yönetebilen ülkeler ve firmalar için 

fırsatlar da sunmuş ve halen de sunmaktadır.  

Kanımızca covid -19 salgınıyla birlikte yaşanan gelişmeler, üretim ve tüketim alışkanlıklarını 

da kökten değiştirebilecek potansiyeldedir. Bu cihetle, gelişmelerin dünya ekonomisini ve 

tedarik zincirini nasıl etkileyeceği de iyi analiz edilmelidir.   

I. Covid-19 Salgınının Dünya Ekonomisine Etkileri:  

Bilinen gerçeklere göre, ilk kez 2019 Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 

oradan tüm dünyaya yayılan covid-19 salgını, gelinen noktada dünyada ekonomisini derinden 

sarsmaya devam etmektedir. 

Salgının lokal kalabileceği beklentileriyle başlangıçta yapılan iyimser tahminler,  hastalığın 

hızlı bir şekilde tüm dünyaya yayılmasıyla birlikte yerini daha kötü senaryolara bıraktı. IMF’nin 

haziran ayında yayımladığı rapora göre, covid-19 salgını nedeniyle dünya ekonomisinin (GDP) 

2020 yılında % 4,9 küçüleceği, gelişmiş ekonomilerde ise bu oranın  % 8 olarak gerçekleşeceği 

öngörülmektedir1. OECD, iki farklı senaryo üzerinde durmakta ve ikinci dalga olmaması 

halinde dünya GDP’sinin %6 küçüleceğini, ikinci dalga olması halinde ise  % 7,6 küçüleceğini 

tahmin etmektedir.2    Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) kötü senaryoya göre GDP öngörüsü 

ise, bu küçülmenin % 8,8 olacağı yönündedir3. En son 2009 yılındaki global krizde dünya 

ekonomisindeki küçülmenin % 1 olarak gerçekleştiği düşünüldüğünde, işin boyutu daha net 

ortaya çıkmaktadır.  

Covid-19 salgının dünya ticaret hacmine olumsuz etkisi, ne yazık ki daha da vahim boyuttadır. 

Dünya Ticaret Örgütü(DTÖ) salgının etkisiyle 2020 yılı dünya ticaret hacminin %12,9 ila 

%31,9 arasında daralacağını öngörmektedir. 2009 krizinde bu daralmanın %19 olduğu 

hatırlanmalıdır. 

Bilindiği üzere; Trump’un Başkan olması sonrasında, ABD ile Çin arasındaki ticarette yüksek 

ilave gümrük vergileri konulmasıyla sonuçlanan ticaret savaşlarının fitili ateşlenmişti. 2030 

yılında dünyanın en büyük ekonomisi olacağı bilinen Çin’in yükselişini baskılamak için, ABD 

2018 yılı ikili ticaretinde yaklaşık 440 milyar dolar açık verdiği Çin’e karşı yüksek gümrük 

duvarlarıyla tedbir alma yoluna gitmişti. Bu çerçevede, öncelikle 50 milyar dolarlık ithalat 

yaptığı toplam 1,097 ürüne % 25 oranında ve bilahare de 200 milyar dolar ithalat yaptığı 5810 

ürüne önce %10 sonra % 25  ilave gümrük vergisi (İGV)  getirmişti. Çin’in de misilleme 

yaparak ABD’den ithal ettiği ürünlere aynı oranlarda İGV uygulaması sonucunda ticaret 

 
1 https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020 
2 http://www.oecd.org/economic-outlook/june-2020/ 
3 https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr858_e.htm 
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savaşları iyice kızışmıştı. ABD’nin Çin’den yaptığı 300 milyar dolarlık ithalatı için Aralık 2019 

tarihi itibarıyla uygulamayı planladığı % 15 İGV ise, tarafların anlaşması üzerine askıya 

alınmıştı.  Ancak covid-19 salgını sonrasında ABD yönetiminin Çin’i suçlayan açıklamaları, 

iki ülke arasındaki ticaret savaşlarının yeniden başlaması ve Çin ürünlerinin ABD pazarlarına 

girişinde tarife dışı engellerle de karşılaşma riskini artırmıştır. Bunun dünya ticaretini 

daraltacağı ve 2021 yılında beklenen % 9,5 iyileşmenin istenen seviyede 

gerçekleşemeyebileceği göz ardı edilmemelidir. 

Dolayısıyla covid 19 salgınının, en azından ABD’nde Çin ürünleri için ticaretin kısıtlanmasına 

yönelik tedbirlerin artırılmasına yol açabileceğini öngörmek mümkündür. Sadece hazır giyimde 

dahi Çin’in 170 milyar dolar ihracatı olduğunu düşündüğümüzde, bu noktada Çin’in ABD ve 

AB’ndeki olası pazar kaybından Türkiye’nin alacağı pay, ihracatımız için ciddi fırsatlar 

sunmaktadır. Ancak AB ile Vietnam arasında imzalanarak Haziran ayında Vietnam Meclisinde 

onaylanan Serbest Ticaret Anlaşmasının,  bu alandaki rakibimiz olan Vietnam için de iyi bir 

avantaj sağlayacağı ve rekabet gücümüzü azaltacağı da açıktır. 

Diğer yandan; covid-19 salgınında evine kapanan dünya, ister istemez dijital dünyayla daha 

yoğun bir etkileşime girmiştir. Covid-19 salgının da zorlamasıyla artık e-ticaret, hemen 

herkesin hayatına girmiştir. Daha önce hiç dijital alışveriş yapmamış tüketiciler, bu salgın 

nedeniyle elektronik ticaretle tanışmıştır. 2020 yılında dünya nüfusunun % 55’inin şehirlerde 

yaşadığı, % 67’sinin mobil telefon sahibi, % 59’unun internet kullanıcısı, % 49’unun sosyal 

medya hesabı sahibi olduğu göz ününde bulundurulduğunda; bu alışkanlıkların önümüzdeki 

dönemde daha da gelişeceğini ve bu durumun da e-ticareti daha da geliştireceğini söylemek 

kehanet olmayacaktır.  

Covid sonrası yeni dönem; artık inovasyon, teknolojik gelişme,  dijitalleşme ve e-ticaret çağıdır. 

Dünyada 2019 yılında sadece tekstil ürünlerinde 620 milyar dolar, elektronik ürünlerde 456,9 

milyar dolar, mobilya ve ev gereçlerinde 316,7 milyar dolar, gıda ve kişisel bakım ürünlerinde 

168,8 milyar dolar e-ticaret yoluyla harcanmıştır4. Bu rakamların her yıl daha da büyüyeceği 

aşikardır. Ülkemiz de özellikle ihracata dönük doğru hedeflemeler, marka çalışmaları ve 

KOBİ’leri ihracatçı yapacak modellemeler ve teşvikler, lojistik merkezler kurulmasına dönük 

doğru planlamalarla bu dönemde parlayan bir yıldız olabilecek potansiyele sahiptir. 

II. Covid-19 Salgının ülkemiz ekonomisindeki yansımaları : 

Öte yandan covid-19 salgını, etkisini ülkemiz dış ticaretinde de göstermiş; Ocak-Temmuz 

dönemindeki ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre % 13,68 azalmış, ithalatımız ise % 

3,90 oranında gerilemiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranları geçen yıl aynı dönemde % 85,9 

iken, bu yıl % 77,2 olmuştur. Haziran ayından itibaren olumlu bir seyir söz konusu olsa da 

ihracatta hala 2019 yılının aylık rakamlarına henüz ulaşılamamıştır. 

İhracattaki azalışa karşılık, ithalatta aynı oranda azalış olmaması ve böylece dış ticaret açığının 

büyümesi karşısında Ticaret Bakanlığı bir dizi tedbir almıştır. Bu tedbirleri; ithalat rejim 

kararlarıyla oranları yükseltilen İGV’ler, sıkılaştırılan gözetim uygulamaları, ürün güvenliği 

denetimlerinde son dönemde yoğunlaşan fiziki kontroller, kambiyo işlemlerinde binde 2’den 

yüzde 1’e çıkartılan BSMV, yeniden düzenlenen döviz kullanım oranları, antrepolarda artırılan 

teminat oranları, gümrüklerde yoğunlaştırılan kırmızı hat kontrolleri olarak özetlemek 

mümkündür. 

 
4 https://www.statista.com/outlook/243/100/ecommerce/worldwide 
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Bu bağlamda Nisan-Ağustos döneminde çıkartılan ek ithalat rejim kararlarıyla kimi ürünlerde 

varolan ilave gümrük vergileri (İGV) yükseltilirken, kimi ürünlere de ilk kez İGV getirilmiştir.  

Kol saatleri, düğmeler, plastikten levhalar, statik konventörler, kozmetik ürünler, kırtasiye 

malzemeleri, çantalar, demir veya çelikten inşaat malzemeleri, iş makineleri, vinçler, tarım 

makineleri, bazı demir-çelik ürünleri, kontak lens, mermer, granit, televizyon alıcı cihazları, 

baskı ve yazı kağıtları, yarı mamul deri ürünler, bazı otomobil yedek parçaları, altından ve 

kıymetli taşlardan mücevherat, buzdolabı ve derin dondurucular, bulaşık makineleri, çamaşır 

makineleri, split klimalar, ocak ve yemek pişirme cihazları, su filtreleri, turbo kompresörler, 

motor parçaları, golf arabası, mensucat açma sarma makineleri, çeşitli el ve ziraat aletler, 

metalden eşyalar, alçıdan inşaat malzemeleri, ahşap kapı ve pencereler, prefabrik yapılar, 

demir-çelikten teller, halatlar, kablolar, zincirler, bakırdan teller, kablolar ve halatlar, yer 

kaplama ve döşemeleri, yapışkan bantlar, kauçuk levhalar, zaman kontrol cihazları, müzik 

aletleri, oyun aletleri, kayaklar ve spor malzemeleri, kilitler, menteşeler, makaslar, fırçalar, 

fermuarlar, çakmaklar, hijyenik ürünler, tripodlar, sitrik asit, kullanılmış giyim eşyası, 

peruklar,cam plakalar, bebek emzikleri, kord bezi, inciler, kuyumcu ve mücevherci 

eşyası, Demir veya alaşımsız çelikten profiller, teller, boru bağlantı parçaları ,demir çelikten 

eviyeler ve lavabolar küvetler, pompalar, split klimalar,Tartı alet ve cihazları ,vinçler,tekstil 

makinelerı, takım tezgahları,akü aksamları, emniyet kemerleri, bobin telleri, kateterler, 

kanüller, protez dişler, termostatlar, şeker ve şeker mamulleri, kakao ve kakao müstahzarları, 

hububat, unlu mamuller, pastacılık ürünleri, çiklet, çikolata, badem ezmesi, boğaz pastilleri, 

lokum, helva, makarna, paraguay çayı, maya, malt birası, kabartma tozu, bisküvi, gofret, waffle, 

bulgur vb. gıda ürünleri  gibi geniş bir yelpazedeki bir çok ürüne (187 ürüne % 5,8 ila % 50 

arasında, 859 ürüne % 2 ila %30 arasında, 414 ürüne % 1,9 ila % 30 arasında, 445 kalem ürüne 

% 2 ila-% 20 arasında ve son olarak 115 ürüne  % 4,3 ila % 20 arasında olmak üzere) yeni ilave 

gümrük vergileri(İGV) konulmuştur.  

Yine bu dönemdeki ithalat rejim kararlarıyla, daha önce alınan 27 adet İlave Gümrük Vergisi 

Kararında yer alan 3173 ürün için var olan İGV oranları % 5, 10, 15, 20 gibi oranlarda 

artırılmıştır. Böylece ilk defa İGV konulanlar ve İGV oranları artırılanlarla birlikte, Türk 

Gümrük Tarife Cetvelindeki (TGTC) toplam 5.193 ürüne ilave gümrük vergisi uygulanır 

olmuştur. Türk Gümrük Tarife Cetvelinde halen yaklaşık 16.340 ürün olduğu düşünüldüğünde, 

ithal edilen her üç üründen birinde halen İGV olduğunu görmekteyiz. 

Yine Ticaret Bakanlığı’nın 37 adet Gözetim Tebliğinde 07.06.2020 tarihinde yapılan 

değişikliklerle; gözetim kıymetleri artırılarak, daha önce gözetim belgesi aranılmayan 

kıymetler için de gözetim belgesi aranılır hale getirilmiştir. Yani ithalatçı, daha önce eşyasının 

kıymetini gözetim kıymetinin üzerinde beyan ederek gözetim belgesi almak zorunluluğundan 

kurtulurken; yükseltilen yeni gözetim kıymeti değerleriyle birlikte, yüksek kıymet beyan edip 

eşyasını ithal etmek ya da gözetim belgesi almak zorunda kalacaktır. Sonuçta; plastikten sofra-

mutfak eşyası, demir çelik emniyet somunları, aydınlatma cihazları, projektörler, telefon aksam 

parçaları, paslanmaz çelikten sofra-mutfak eşyası, hoparlörler, mobilyalar, transformatör, 

voltmetreler, ampermetreler, PVC plaka-folyo-filmler, demir çelikten borular, gözlük 

çerçeveleri, güneş gözlükleri, devre kesici otomatlar, jantlar, kaynak makinaları, bombeli 

emniyet camları, kasnaklar, menteşeler, elektrik süpürgeleri, elektrikli buharlı ütüler, kahve 

makinaları, pazar arabaları, çelik kuşaklı radyal dış lastikler, aküler, valfler, sesli işaret 

cihazları, alarmlar, debriyajlar, transmisyon kolanları, cam hamuru, diğer el aletleri, propilen 

mesnetli  yapışkan plastikler, oyuncak bebekler ve plastik yapı oyuncakları, asansör ve yürüyen 

merdiven aksamları, forkliftler, float cam ve çerçevesiz camlar gibi bir çok eşya bu 

düzenlemeden etkilenmiştir. Bu tür eşya ithalatında gözetim belgesi almanın güçlüğü 

düşünüldüğünde, ithalata ciddi bir fren konulduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 



Antrepolara konulan eşyalar,  ekonomik etkili gümrük rejimlerinden olan antrepo rejimi 

çerçevesinde vergileri teminata bağlanarak ve antrepo beyannamesi verilerek, prensip olarak 

zaman sınırlaması olmaksızın kalmak üzere, gümrük denetimi altında bu depolara 

konulmaktadır. Geçici depolama yerlerinde ise eşya, herhangi bir gümrük işlem veya 

kullanımına tabi tutulana kadar, özet beyan verilerek, geçici süreyle(deniz yoluyla gelen eşyada 

45 gün, diğer yolla gelen eşyada 20 gün) bu yerlere konulmakta ve bu arada vergilerin teminata 

bağlanması da  söz konusu olmamaktadır. 2010 yılından bu yana İstanbul’daki antrepoların, iki 

iş günü süreyle geçici depolama yeri statüsünde kullanılması uygulaması, günün ihtiyaçları 

doğrultusunda geçici depolama yerlerinin yetersiz ya da ardiye ücretleri nedeniyle pahalı 

olmasından ötürü, antrepoların da devreye alınması suretiyle bekleme maliyetlerini azaltmak, 

işlemleri hızlandırmak, ticareti kolaylaştırmak üzere düşünülmüştü. Gelinen noktada ise, 

ithalatı kısmaya yönelik son bir tedbir de, ithal eşyada parsiyel yüklerin antrepolarda 48 saat 

süreyle geçici depolama yeri statüsünde bulundurulmasının 1 Eylül 2020 tarihinde kaldırılacağı 

kararıdır. İlave gümrük vergisine tabi kimi eşya için, bu tür eşya antrepolara konulduğunda 

teminat oranının %25 olarak (daha önce %10 idi) uygulanacağına dair 27.04.2020 tarihli 

düzenleme de birlikte değerlendirildiğinde, antrepolardaki işlem maliyetlerin artırıldığını 

söylemek de yanlış olmayacaktır. 

Yine ürün güvenliği denetimlerinde pandeminin kısmen kontrol altına alınmasıyla birlikte artan 

fiili kontroller, gümrüklerdeki eşyaların kırmızı hat tabir edilen fiziki muayene ve kontrollerinin 

arttırılması da ithalatı önündeki tarife dışı engeller olarak göze çarpmaktadır. 

Kanımızca, dünya ticaretindeki daralma ülkemizi de olumsuz yönde etkilerken sadece vergi 

önlemleri almak ya da tarife dışı engellerle ithalatı zorlaştırmak tek başına çare olmayacaktır. 

Bu tür çözümler kısa vadede dış ticaret açığı için bir çözüm gibi görünse de, orta ve uzun vadede 

menşe ve gümrük tarifesi sapmaları ile, bu ürünlerin ülkeye girişini de engelleyemeyecektir. 

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, gümrük idaresi 2019 yılında toplam 154,9 milyar TL vergi 

tahsil etmiş olup, bunun yaklaşık 5,7 milyar TL’sı yani % 3,6’sı  ilave gümrük vergilerinden 

oluşmuştur. 2018 yılında bu oran % 3,5, 2017 yılında % 3,4, 2016 yılında % 2,8, 2015 yılında 

ise % 2,7 olarak gerçekleşmiştir. Son beş yılda İGV gelirleri, vergi oranlarındaki artışlara 

rağmen sadece % 1 artmıştır. Fakat ithalattaki düşüşte getirilen vergilerin etkisi olduğunu 

söylemek mümkündür. Zira 2013 yılında 251,6 milyar dolar olarak gerçekleşen ithalat geçen 

yıl 202,7 milyar dolar olmuştur. 

III. Lojistikte Son Dönem Gelişmeler :  

Lojistik yönetiminin son dönemde öneminin daha da artmasına yol açan belli başlı 

gelişmeler, şu şekilde özetlenebilir: 

• Üretim ve tedarik süreçlerinin, pazarların küreselleşmesi ile birlikte artan mal 

hareketleri ve depolama gereksinimi, 

• Zorlaşan rekabet koşulları, 

• Verimliliğin artan önemi, 

• Dış kaynak kullanımının artması, 

• Tedarik zincirindeki bileşenlerin farklı coğrafi bölgelerde olabilmesi, 

• Ürünlerin çevrim sürelerinin azalması; daha hızlı malzeme, hizmet ve bilgi akışı 

gerekliliği, 

• Sürekli ve sürdürülebilir müşteri memnuniyetini sağlamak için yeni nesil 

hizmetlere (hızlı kargo, sipariş takibi, memnun olunmayan iade ürünü adresten 

iade alma gibi) ihtiyaç duyulması, 



• Ürünlerin müşterilerden tekrar işletmeye doğru ters bir biçimde hareket etmesiyle 

doğan tersine lojistikteki artış, 

• Yeşil Lojistik konsepti,   

• CargoCaps gibi projelerle, yeraltında her bir kabın 2 euro/palet gibi maliyetlerle 24 

saat kesintisiz taşımacılık yapabileceği hızlı ve ucuz yeni taşıma yöntemleri, 

• Yapay zeka, blokchain, robotlar, 3D yazıcılar, dronelar, sürücüsüz araçlar, 

nesnelerin interneti gibi kavramlarla teknolojide yaşanan gelişmeler,  

• Limanlar ile lojistik merkezler arasında kurulacak konteyner konveyör sistemleri, 

şeffaf & katlanabilen konteynerler, karbodioksit emen maddeler, kendini yenileyen 

bio beton, yolları onaran/yenileyen bakterileri içerir asfalt malzemeleri, yol ve yol 

koşulllarına göre kendini yenileyen yeni nesil uçak/gemi ve kara taşıtları, 

 

Önümüzdeki on yılda karşımıza daha yoğun biçimde çıkacak bir çok yenilikten bazıları 

olacaktır. Yakın gelecekte tedarik zincirinde insan faktörünün minimuma indiği, robotlar ve 

sensörler alemi ile, kendini beyan eden eşyalar ve akıllı konteynerlerle tanışacağız.  

 

  Sonuç olarak gelecekte lojistik, daha bütüncül bir yaklaşımla ele alınacak ve üreticiden 

tüketiciye kadar olan tüm süreç dijital ortamda takip edilecek ve işlemler dijitallecektir. 

Böylece maliyetler düşecek, şeffaf ve daha hesap verebilir ve güvenli, kayıt dışılığı önleyen 

bir modellemeye geçilebilecektir. 

 

       IV. Sonuç 

 

Ülkemizin gündemini birkaç yıldır meşgul eden konulardan birisi de orta gelir tuzağıdır. 

Bugün dünyanın en büyük ihracatçılarına baktığımızda, Almanya ve Çin’i görmekteyiz. 

Yapısal dönüşümler yapmadan kısa vadede ne Almanya’nın yüksek teknolojisi ile, ne de Çin’in 

ucuz iş gücü ile rekabet edemeyiz. Ancak lojistik potansiyelimizle dünyada rekabet 

edemeyeceğimiz ülkenin bulunmadığını düşünüyoruz. Türkiye, işlemleri ve süreçleri 

hızlandırarak, dijitalleşmeyi devreye sokarak, bürokrasiyi azaltarak lojistik performans 

endeksinde de daha üst sıralara yükselmeli ve rekabet gücünü artırmalıdır. 

 

            Bu bağlamda ülkemiz, küresel düzeyde hizmet verebilecek lojistik merkezler için büyük 

avantajlara sahiptir. Türkiye’nin batısında dünya ticaretinin %40’ının yapıldığı ve dünya 

nüfusunun %11’inin yaşadığı Avrupa; doğusunda ise, dünya ticaretinin %25’inin yapıldığı ve 

dünya nüfusunun %61’nin yaşadığı Asya yer almaktadır. Türkiye 4 saatlik uçuşla Avrupa, 

Avrasya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki 1,6 milyar potansiyel müşteriye ve 28 trilyon dolarlık 

bir pazara kolayca erişim imkanına sahiptir. Coğrafi konumu, ana ulaşım koridorları üzerinde 

bulunmasıyla ülkemiz, adeta doğal bir aktarma merkezi konumundadır. 

 

             Diğer yandan; Çin Halk Cumhuriyeti’nin başlattığı ve tarihi İpekyolu’nu canlandırmayı 

amaçlayan, 65 ülkeyi kapsayan ve 1 trilyon dolarlık yatırım öngörülen “Bir Kuşak, Bir Yol 

Projesi” de, Orta Koridor’da yer alan Türkiye için önemli fırsatlar sunmaktadır. 

 

             Firmalarımızın rekabet gücünü olumsuz etkileyen, maliyetleri artıran, haksız kazançları 

körükleyen uygulamalardan kaçınılmalıdır. İhracat ve ithalat operasyonlarında eşyanın çıkış 

noktasından, diğer ülkedeki teslim noktasına varışına değin yaşanan lojistik süreçlerinde 

karşılaşılan gereksiz masraflar, sözleşmelere ve yasal tarifelere dayanmayan ilave ve haksız 

ödemeler/ücretlendirmeler, bürokrasiden kaynaklanan gecikmeler kamu ve özel sektörün 

işbirliği ile kaldırılmalı, hiç olmazsa en alt seviyelere düşürülmelidir.  

 



Küresel düzeyde hizmet verecek lojistik merkezler kurmak ve buralarda faaliyet 

gösterecek küresel lojistik ve e-ticaret şirketleri çıkarmak, rekabet gücümüzü artıracak şekilde 

teknolojik gelişmelere uyum sağlamak ve hatta o teknolojiyi üretmek, önümüzdeki 10 yılın 

hedefi olmalıdır. 
 

 

 

 


