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Dış Ticaret Buluşmaları; Ticaret Müşavirimiz ile Buluşuyoruz
Vilnius Ticaret Müşaviri Sn. Ümit Ateşağaoğlu ile Baltık Ülkeleri pazarlarini
konuşacağiz.
ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

7 Ağustos 2020 Cuma
14.30-16.30



ONLİNE
SEMİNERLERİMİZDEN…






MEVZUAT
DÜZENLEMELER

Zoom uygulamasi üzerinden gerçekleştirilecek olan seminere, başlangicindan 5-10
dakika önce aşağidaki linki tiklayarak katilim sağlayabilirsiniz.
https://us02web.zoom.us/j/81633325989?pwd=dlFuNllid09uajRrMzMxaXNlRXlHUT09

FUAR VE TİCARİ
FIRSATLAR

Meeting ID: 816 3332 5989
Password: 373506

ÜLKELERDEN



DIŞ TİCARET
İSTATİSTİKLERİ



BU AY

GERÇEKLEŞTİRİKLERİMİZ...

Programa katılım ücretsizdir. Cevaplandirilmasini istediğiniz sorulari seminer
öncesinde disticaret@ostim.org.tr adresine iletebilirsiniz. Ayrica, sorularinizi seminer
sirasinda da zoom uygulamasi üzerinden iletebilirsiniz.

Litvanya, Letonya ve Estonya
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MEVZUAT / DÜZENLEMELER
İthalat Kota ve Tarife Kontenjani İdaresine İlişkin Tebliğ
(Tebliğ No:2020/8), 14.07.2020 tarih ve 31185 sayili Resmi
Gazete'de yayimlanmiştir.
İthalat Rejimi Kararina Ek Karar’da değişiklik yapilmasina
ilişkin Karar, 14.07.2020 tarih ve 31185 sayili Resmi
Gazete'de yayimlanmiştir.

ÜLKELERDEN
ABD, Meksika ve Kanada Ticaretinde Yeni Dönem NAFTA 2.0

Afrika, 1.2 milyardan fazla potansiyel tüketiciye sahip bir pazar olup, Nijerya,
Güney Afrika, Misir, Cezayir ve Fas, Afrika’nin GSYİH'sinin % 60'i oluşturan ilk
beş ekonomi konumunda. Covid19'un bu 5 ekonomi üzerindeki etkisi tüm Afrika
kitasi üzerinde etkilerini göstermektedir.

Covid19, Güney Afrika için iki ana gelir kaynağini tehdit ediyor; madencilik ve
turizm. Çin pazarinin kesintiye uğramasi, Çin'de demir, manganez ve krom
cevheri de dahil olmak üzere Güney Afrika hammaddelerine olan talebi
azaltacaği belirtilmektedir.
Afrika ülkeleri diş ticaretinin, 2019 yilinda ulaşilan seviyenin en az % 35’i
civarinda gerileyeceği bekleniyor. Böylece, değer kaybinin 270 milyar ABD
dolari civarinda olacaği tahmin edilmektedir. Virüs yayilmasina karşi mücadele
ve tibbi tedavi bütçesinin kamu harcamalarinin en az 130 milyar artmasina
neden olacaği da tahmin ediliyor.

Kaynak: African Economic Zones Organizations

Peru - Avustralya arasindaki Serbest Ticaret ve Ekonomik Entegrasyon Anlaşmasi,
24 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe girdi.
Peru-Avustralya arasindaki Serbest Ticaret ve Ekonomik Entegrasyon Anlaşmasi,
1Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girdi. Anlaşma metnine ulaşmak için tiklayiniz.
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Avrupa Birliği İmzaladiği Serbest Ticaret Anlaşmalarina Yenilerini Ekliyor

Avrupa Birliği ile Vietnam arasinda mal ve hizmet ticaretini
kapsayan “Serbest Ticaret ve Ekonomik Entegrasyon
Anlaşmasi” 01 Ağustos 2020 tarihinde yürürlüğe giriyor.

AB ile Vietnam arasindaki Serbest Ticaret Anlaşmasinin;




İki taraf arasindaki gümrük vergilerinin neredeyse tamaminin (%99) sifirlanmasini,

STA'nin yürürlüğe girmesiyle, AB'nin Vietnam'a ihracatinda ürünlerin %65'i hemen ve geri kalan %35'inde ise
10 yila kadar kademeli olarak gümrük vergilerinin sifirlanacaği,



STA 'nin ayrica, Vietnam ile ticaret yapmada mevcut olan tarife dişi engellerin çoğunu azaltacaği ve
Vietnam'in hizmetler ve kamu alim pazarlarini AB şirketlerine açacaği belirtilmektedir.
Vietnam, Singapur'dan sonra Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) en büyük ikinci ticaret ortağidir. Yilda
yaklaşik 50 milyon Euro değerinde mal ticareti yapmakta ve hizmetler sektöründe yaklaşik 4 milyar Euro değerinde
gelir etmektedir. AB ülkelerinin Vietnam'dan ithal ettiği ürünler; telekomünikasyon ekipmanlari, giyim ve gida
ürünlerini içermektedir. AB, ağirlikli olarak makine ve nakliye ekipmanlari, kimyasal maddeler ve tarim ürünleri ihraç
etmektedir.

Birleşik Krallik Hedef Pazar Analizi

Türkiye İhracatçilar Meclisi (TİM) tarafindan hazirlanan Birleşik Krallik
Hedef Pazar Analizi çalişmasinda, başkenti Londra olan ve 12 bölgeden
oluşan Birleşik Krallik incelenmiş.
Bati Midlands, Büyük Londra, Doğu İngiltere, Doğu Midlands, Galler,
Güney Bati İngiltere, Güney Doğu İngiltere, İskoçya, Kuzey Doğu
İngiltere, Kuzey İrlanda, Kuzey-Bati İngiltere, Yorkshire ve Humbe söz
konusu
12
bölgeyi
oluşturmaktadir.
Birleşik Krallik dünya ticareti, Türkiye ile ticareti, Türkiye'ye uygulanan
tarife ve tarife dişi engeller, pazarda ülkemizin muhtemel rakipleri,
küresel tedarik zincirlerindeki yeri, Brexit, Covid-19'un ticari etkileri
gibi konu başliklarinin incelendiği çalişmaya ulaşmak için tiklayiniz.
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ABD, Meksika ve Kanada Ticaretinde
Yeni Dönem NAFTA 2.0
ABD, Meksika ve Kanada’ arasindaki Kuzey Amerika
Serbest Ticaret Anlaşmasi (NAFTA) Revize edilerek Yeni
NAFTA veya NAFTA 2.0 adiyla 01.07.2020 yürürlüğe
girdi.

PAZARA GİRİŞ
Üç ülkeden biri menşeli ürünlere gümrük vergisi
uygulanmayacaktir.



İhracat vergileri, vergiler ve diğer masraflar ile
özel gümrük işlem ücretleri uygulanmayacaktir.

ABD’de “USMCA”, Meksika’da “T-MEC” ve Kanada’da
“CUSMA” olarak kisaltilan ve NAFTA'yi revize eden
anlaşma
ile
finansal
hizmetler,
makroekonomik
politikalarin ve döviz kurunun güçlendirilmesi, çevrenin
korunmasi, de minimis sevkiyat değerlerinin yükseltilmesi,
fikri mülkiyet haklari, jenerik ilaçlarin üretimini sağlayan 10
yillik patent hakki süresinin kaldirilmasi, internet
hizmetlerinde üçüncü taraf içeriği başliklarinda değişiklik
yapilmiştir.



İthalat ve ihracat izinleri prosedürlerinde
şeffaflik için yeni hükümler eklenmiştir.



İthalat için yerel distribütörleri kullanma
gereklilikleri; kriptografi içeren ticari mallarin
ithalatinda kisitlamalar; yeniden üretilmiş ve
kullanilmiş mallar üzerindeki ithalat kisitlamalari;
Konsolosluk işlemleri ve bunlarla ilişkili ücret ve
harçlar uygulanmayacaktir.

ABD-Meksika tarim ürünleri ticaretinde gümrük vergilerinin
sifirlanmasi, 2023 yilina kadar farkli gümrük tarifeleri
uygulanan tüm otomobillerde en az %40 oraninda saat
başina en az 16 dolar kazanan işçiler tarafindan üretilen
parçalarin kullanilmasi, Meksika İş Kanunu’nun işçilere

Kaynak ve detayli bilgi için tiklayiniz.

FUARLAR VE TİCARİ FIRSATLAR
Sağlik
sektöründe
Orta
Doğu’da
düzenlenen en büyük etkinlik konumunda
olan "Arab Health" Fuarinin, 1-4 Şubat
2021 tarihleri arasinda Dubai/BAE’de
düzenlenmesi
ve
milli
katilim
organizasyonunun
İstanbul
Kimyevi
Maddeler ve Mamülleri İhracatçilari
Birliği
tarafindan
gerçekleştirilmesi
planlanmiştir. Fuar organizasyonuna
katilmak isteyen firmalarimizin 10
Ağustos 2020 tarihine kadar başvuru
işlemlerini
gerçekleştirmeleri
gerekmektedir. Başvuru için tiklayiniz.

Vilnius/Litvanya'da 22 Mart 2021 tarihinde düzenlenecek
olan “Live Firing Show” fuarina ilişkin detaylara
https://livefiringshow.com/ adresinden ulaşilmaktadir.

Ayrica, tarihleri halihazirda kesinleşmemiş olmakla birlikte Ekim/Kasim 2021'de düzenlenecek olan "IESMA 2021Innovative Energy Solutions for Military Applications Conference and Exhibition" fuarina ilişkin detaylara
http://www.iesma.info adresinden
ulaşilmaktadir.
Fuarlar ve Litvanya askeri ürün ihaleleri hakkinda detayli bilgi için tiklayiniz.
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Haziran Ayı Dış Ticaret Verileri

İhracatimiz Haziran ayinda, bir önceki aya göre yüzde 35,13 artarken, geçen yilin ayni ayina kiyasla da % 15,77
oraninda artarak 13 milyar 469 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, Haziran ayinda ithalatimiz da
bir önceki yilin ayni ayina göre % 8,24 artarak 16 milyar 305 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.
Haziran ayinda en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz “Motorlu Kara Taşitlari” faslinda ihracatimiz Haziran ayinda bir
önceki yilin ayni ayina göre %10,19 azalişla 1 milyar 719 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Haziran ayinda en
fazla ihracat yaptiğimiz diğer fasillar ise sirasiyla %14,89 artişla “Kazanlar ve Makinalar” (1 milyar 293 milyon
dolar) ve %13,28 artişla “Demir ve Çelik” (774 milyon dolar) olmuştur
.
Diğer taraftan, normalleşme sürecinin etkisiyle, Mayis ayina kiyasla Haziran ayinda ihracati önemli ölçüde artiş
gösteren fasillar göze çarpmaktadir. Buna göre Haziran ayinda bir önceki aya göre Motorlu Kara Taşitlari fasli
ihracati %69,9, Yenilen Meyveler ve Sert Kabuklu Meyveler fasli ihracati %52,3, Mobilyalar fasli ihracati %
48,4, Kazanlar ve Makinalar fasli ihracati % 41,4, Demir ve Çelik fasli ihracati %37,9 ve Elektrikli Makine ve Cihazlar ihracati %31,6 oraninda artmiştir.
Haziran ayinda en fazla ihracat yaptiğimiz ülkeler sirasiyla Almanya, İngiltere ve ABD olurken ithalatta ise ilk üç
sirayi Çin, Almanya ve Rusya almiştir. Haziran ayında ihracatçılarımız 207 farklı ihracat pazarına ulaşmayı
başarmıştır.
Haziran ayinda GTS’ye göre en fazla ihracat yaptiğimiz ilk üç olan Almanya, İngiltere ve ABD’ye yönelik
ihracatimiz toplam aylik ihracatimizin % 23’ünü oluştururken, en fazla ithalat yaptiğimiz ilk üç ülke olan Çin,
Almanya ve Rusya Federasyonunun aylik ithalatimizdan aldiği pay ise % 28,5 olarak gerçekleşmiştir
.
Haziran ayinda Avrupa Birliği ülkelerine yapmiş olduğumuz ihracat bir önceki yilin ayni ayina göre % 7,85 artişla 6
milyar 531 milyon dolar olurken söz konusu ülkelere yapmiş olduğumuz ihracat toplam ihracatimizin %48,5’ini
oluşturmuştur.
Geçen yilin ayni ayina göre 2020 yili Haziran ayinda görülen İngiltere’ye %42,9’luk, Belçika’ya %38,3’lük, İsveç’e
%15,9’luk, Almanya’ya %12,5’lik ve Yunanistan’a %7,4’lük ihracat artişlari ise dikkat çekmiştir.
Detayli bilgi için: Ticaret Bakanliği
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BU AY GERÇEKLEŞTİRDİKLERİMİZ…
OSTİM
Dış Ticaret Koordinatörlüğü
https://www.ostimdisticaret.org

Dış Ticaret Buluşmaları; Güney Afrika Cumhuriyeti Pazarı ve
İhracat Fırsatları Seminerimizden

100. Yıl Bulvarı No: 101/A
06370 OSTİM / Ankara TÜRKİYE

Pretorya Ticaret Müşaviri Sn. D. Işıl Karakurt ile Güney Afrika
Cumhuriyeti pazarini konuştuk.

Telefon: 0 (312) 385 50 90
Faks: 0 (312) 354 58 98
E-posta:
disticaret@ostim.org.tr

FAYDALI LİNKLER
Ticaret Bakanlığı
TİM
TOBB
OAİB
TUİK
DEİK

Dış Ticaret Buluşmaları;

UND
ULUSLARARASI
FAYDALI LİNKLER
TRADE MAP

Senegal Pazarı ve İhracat Fırsatları Seminerimizden
Dakar Ticaret Müşaviri Sn. Özgür İlhan YALNIZ ile Senegal pazarini konuştuk

UN Global Marketplace

OSTİM Kümelenmelerine
ulaşmak için tıklayınız

OSTİM Dış Ticaret
Bültenini takip etmek
için tıklayınız.
Ticaret Bakanlığı'nın “Müşavire Danışın” uygulamasını kullanarak, Ticaret Müşavir ve Ataşelerinden
görev yaptıkları ülkelerle ilgili bilgi talep edebilirsiniz.
Müşavire Danışın uygulamasına ulaşmak için tıklayınız.
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OSTİM Dış Ticaret Bülteni ve Günlüğü, güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılmak suretiyle, sadece bilgilendirme amacıyla
hazırlanmıştır. OSTİM OSB, Günlük içinde yer alan bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı oluşacak zararlardan sorumluluk kabul etmemektedir.
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