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ONLİNE SEMİNERLERİMİZDEN
BÜLTEN KONU BAŞLIKLARI



ONLİNE

SEMİNERLERİMİZDEN…

 YOUTUBE

Dış Ticaret Buluşmaları; Arjantin - Buenos Aires Ticaret Müşavirimiz ile Buluşuyoruz
Dış Ticaret Buluşmaları; Covid-19 Öncesi ve Sonrası Dış Ticaret
Buenos Aires Ticaret Müşaviri Sn. Biray KUŞ ile Arjantin, Paraguay
Uruguay pazarlarini konuşacağiz.

KANALIMIZDAN...

11 Kasım Çarşamba
Saat: 15.00 - 17.30

 ÜLKELERDEN /

Zoom uygulamasi üzerinden gerçekleştirilecek olan
seminere, başlangicindan 5-10 dakika önce aşağidaki
linki
tiklayarak
katilim
sağlayabilirsiniz.

SEKTÖRLERDEN

 MEVZUAT/ DÜZENLEMELER
 DIŞ TİCARET

ve

https://us02web.zoom.us/j/85442319046?
pwd=ZzZ0UytoOEowdVFXK0prVkZzWnVXQT09

İSTATİSTİKLERİ

Meeting ID: 854 4231 9046
Passcode: 433675

 BU AY

Programa
katilim
ücretsizdir.
Cevaplandirilmasini
istediğiniz
sorulari
disticaret@ostim.org.tr adresine iletmeniz halinde Ticaret Müşavirimize yönlendirilecek
olup, seminerde cevaplandirilacaktir. Ayrica, sorularinizi seminer sirasinda da zoom
uygulamasi üzerinden iletebilirsiniz.

GERÇEKLEŞTİRDİKLERİMİZ…

YOUTUBE KANALIMIZDAN… ROTAMIZ İHRACAT
Rotamız İhracat; Avrupa İşletmeler Ağı’nın KOBİ’lere Sunduğu İşbirliği Fırsatları-2
60
Ülkede
600
konsorsiyum
tarafından yürütülen Avrupa İşletmeler
Ağı
(Enterprise
Europe
Network)
KOBİ’lere
çeşitli
“Ticari Fırsatlar” sunuyor.

/osti̇ m-diş-ti̇ caret

AİA Ankara Konsorsiyum Koordinatörü Sn.
Uğurtan SÜMER ile gerçekleştirdiğimiz 2.
Programı
OSTİM
OSB
YouTube
kanalımızdan izleyebilirsiniz.

/ostimdisticaret

/ostimdisticarett

/ostim_disticaret

Avrupa İşletmeler Ağı’nın
KOBİ’lere Sunduğu Ticari
Fırsatlar;

Ticari ortağınızı bulmak; İş Fırsatları Veritabanında
profil oluşturmak ve Ticaret Misyonlarına katılım
fırsatları,


Teknoloji Transferinde İşbirliği,



Ortak AB Projeleri gibi 3 temel alanda
gerçekleşiyor.
Sunulan
ticari
işbirliği
imkanlarına KOBİ'ler ücretsiz olarak ulaşıyor.
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ÜLKELERDEN/SEKTÖRLERDEN
Bangladeş Pazarı ve İhracat Fırsatları
Ticaret Bakanlığı Dakka Ticaret Müşaviri Sn. Kenan KALAYCI, 14
Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirdiğimiz seminerde, OSTİM iş dünyası
ile Bangladeş pazarı hakkında önemli bilgiler paylaştı;
Medikal sektörü satın alma linkleri;

- Sağlık Bakanlığı altında faaliyet gösteren Directorate General of
Health Services (DGHS), Bangladeş'te kamu tarafından gerçekleştirilen
tıbbi malzeme/cihaz tedariği ile ilgili resmi mercidir. https://www.dghs.gov.bd/index.php/en/ web sayfasından bilgi
edinebilirsiniz. DGHS tarafından yapılan ihaleler bu sitede yayımlanmaktadır. Kamu hastaneleri de doğrudan satın
alma yapabilmektedirler.
-Yurtdışından tıbbi malzeme/cihaz satın alan Bangladeşli ithalatçılar, yine Sağlık Bakanlığı altında faaliyet gösteren
Directorate General of Drug Administration (DGDA, https://www.dgda.gov.bd/) isimli kuruluştan "No Objection
Certificate" almak zorundadırlar.
Savunma Sanayi ihale linkleri;
-Savunma Sanayi satın alım ihaleleri (Ordu, Donanma ve Hava Kuvveleri): https://dgdp.gov.bd/dgdp/AP_TEN/new/
all_tender.php
-Sivil

Havacılık

ihaleleri:

https://caab.portal.gov.bd/site/page/6825b58b-e53d-42a0-adc6-f231e0a9bc06

-Teknik Satın Alma İhaleleri: https://cptu.gov.bd/advertisement-notices/advertisement-goods.html
Ticaret Müşavirliğimiz tarafından girişi yapılan ithal taleplerine ulaşmak için Dış Talepler Bültenini takip edebilirsiniz.
Yatırımcıların çifte vergi ödemesini kolaylaştırmak için Bangladeş, 32 ülke ile Çifte Vergilendirmeyi Önleme
Anlaşmasını (DTT) imzalamıştır. Türkiye' de bu ülkeler arasından yer almaktadır.
Bangladeş Ticaret Bakanlığı tarafından Bangladeş ile ticaret

yapmak

isteyen

firmaların

erişimine

açık

faydalı

bilgilerin yer aldığı portal hizmeti bulunmaktadır. Portalde yer
alan
GTİP

Bangladeş

Gümrük

Tarifesi

Programı

ile

ürün

kodları için geçerli olan Bangladeş Gümrük

tarifesini görebilirsiniz. Bangladeş Ticaret Portalini incelemek için tıklayınız.
Bangladeş, Sanayi politikasına göre (2016-2021) yatırım için mevcut sektörler: Enerji ve Altyapı, Bilgi ve İletişim
Teknolojileri ve Elektronik, Tekstil ve Giyim, İlaç ve Kimyasallar, Sağlık Hizmetleri ve Diğerleri, Tarım Ticareti ve Gıda
Dünya Bankası tarafından hazırlanan 'Bangladeş'te İş Yapma' kolaylığı raporuna göre daha önceki yıllarda 176.sırada

olan Bangladeş 2020 raporunda 168. sıraya yükseldi. Bangladeş, bol miktarda düşük maliyetli işgücü, yatırım dostu
ortam, çeşitlendirilmiş

doğal kaynaklar ve güçlü makro-ekonomik temellerin varlığı nedeniyle iş ve yatırım

fırsatları için cazip yerlerden biri olarak kabul edilmektedir. "Doing Business 2020" raporunu incelemek
için tıklayınız. "Doing Business 2020 Bangladesh" raporunu incelemek için tıklayınız.
Ayrıca, Bangladeş'e ihracat yapmak isteyen firmalar, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Bangladeş teknik
engelleri çalışmasını inceleyebilirler. Bangladeş'te yaklaşan tarih itibari ile 2 etkinlik bulunmakta olup, detaylı bilgiye
Ticaret Bakanlığı Kolay İhracat platformu üzerinden ulaşabilirsiniz. Ticaret Müşavirimize ulaşmak için tıklayınız.
/osti̇ m-diş-ti̇ caret

/ostimdisticaret
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ÜLKELERDEN / SEKTÖRLERDEN
Filipinler Pazarı ve İhracat Fırsatları
Dış Ticaret Buluşmaları; Covid-19 Öncesi ve Sonrası Dış Ticaret başlıklı online
seminerimizde Manila Ticaret Müşaviri Sn. Serhan ORTAÇ tarafından
Filipinler Pazarını ve ihracat fırsatları hakkında faydalı bilgiler paylaşıldı.
Covid-19 pandemi sürecinde Filipinler’de ihracat ve ithalat işlemlerine kısıtlama

getirilmemiş olup gümrük işlemleri normal şekilde yürütülmektedir.
“Build Build Build” programı
çerçevesinde

ülkenin

çeşitli

bölgelerinde önemli altyapı projeleri oluşturulmuştur. 2026 yılının
sonuna kadar 100 adet büyük altyapı projesi planlanmaktadır.
Havacılık ,raylı sistem , inşaat ve yazılım sektörlerine uygun birçok
proje program kapsamında yer almaktadır. Build Build Build programı
çerçevesinde oluşturulan projelere http://www.build.gov.ph/Home/
Projects adresinden ulaşmak mümkündür.

İnşaat ve inşaat malzemeleri sektörü ihracatımız açısından önemlidir. Ancak,
başta Çin olmak üzere Japonya, Singapur ve Güney Kore’nin dahil olduğu
önemli bir rekabet bulunmaktadır.
Ticaret

Bakanlığı

Filipinler

- Manila

Ticaret

Müşavirliği

tarafından

hazırlanan "Filipinler Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Sektör
Raporu"nda;








Ülkenin müteahhitlik sektörüne ilişkin 2018-2019 yılı bilgileri ve 2020 yılı beklentileri,
Kısa ve uzun vadede uluslararası ihaleye çıkılacak önemli projeler; raylı sistem, demir yolu ve metro, inşaat, altyapı
ve enerji,
Müteahhitlik sektöründe yabancı firma faaliyetlerine yönelik kısıtlamalar, riskler ve/veya avantajlar,
Makine, ekipman ve yapı malzemesi ithalatı yönünden lojistik altyapı,
Müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörünü düzenleyen mevzuata ilişkin bilgiler,
Yatırım mevzuatı ve Türk firmalarının faaliyetleri gibi konular yer almaktadır. Raporu incelemek için tıklayınız.

T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonu ile 26-30 Ekim 2020 tarihleri
arasında İnşaat, Müteahhitlik ve Yapı Malzemeleri, Ecza Ürünleri, İlaç ve İlaç Hammaddesi, Elektrik-Elektronik (Güç
Üniteleri, Jeneratörler) sektörlerine yönelik Sanal Genel Ticaret Heyeti düzenlenmiştir.
17-21 Mart 2021 tarihinde WORLDBEX Filipin Dünyası Yapı ve İnşaat Fuarı düzenlenecek tir. B2 B
etkinliklerin yer aldığı fuarda iş bağlantıları ve yatırım fırsatları kurmak isteyen katılımcı şirketler ve fuar ziyaretçileri bir
araya gelecektir. Fuar hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.
Filipinler’de e-ticaret kapsamında önemli olan iki

Seminer sırasında katılımcılar ile paylaşılan

e-ticaret sitesi;

faydalı linkler:

Lazada Phılıppınes: https://www.lazada.com.ph/

Filipinler Resmi Platformu: https://www.gov.ph/

Shopee Phılıppınes: https://shopee.ph/

Filipinler İçin Faydalı Ticari Bilgiler: https://www.gov.ph/

/osti̇ m-diş-ti̇ caret
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businessand-trade
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ÜLKELERDEN / SEKTÖRLERDEN
Türkiye, Belarus Ticari İlişkileri ve Ticaret Potansiyeli
T.C. Minsk Büyükelçimiz Sn. Mustafa ÖZCAN'in kiymetli katilimlari ve Minsk Ticaret Müşaviri Sn. Ergüç ÜLKER'in
sunumlari ile "Türkiye, Belarus Ticari İlişkileri ve Ticaret Potansiyeli"ni inceledik.
T.C. Minsk Büyükelçimiz Sn. Mustafa ÖZCAN, yakın coğrafyada

bir Avrupa ülkesi olan Belarus ile ülkemiz arasındaki dostluk
ilişkisinin önemini vurguladılar. Seminerde, iki ülke arasındaki
dostluk

ilişkilerinin

ticari

ve

ekonomik

anlamda

fırsat

oluşturabileceği ifade edilirken ayrıca, ikili ilişkilerin uzun vadeli
yatırımlara dönüştürülmesi açısından firmalarımızın fırsatları
değerlendirebileceği belirtildi.
Belarus’da hastane sayısının fazla olduğuna dikkat çeken Sn
Özcan, Belarus’un aynı zamanda Doğu Avrupa’nın

silikon vadisi olduğu ve yazılım ihracatının oldukça yüksek ol-

duğunu ifade etti. Haberleşme ve iletişim sektörünün oldukça önemli olduğu ifade edildi.
Minsk Ticaret Müşaviri Sn. Ergüç ÜLKER Belarus’ta Türk markalarının ve Türkiye imajının güçlü ve dikkat çekici
olduğunu belirtti. Belarus’un güçlü satın alma gücünün olduğunu ifade eden Sn. Ülker, Belarus vatandaşlarının
kaliteye oldukça önem verdiklerini ve kalitesiz ürüne karşı da güven kaybının oluşabileceğini vurguladı.
Çin’den Avrupa’ya uzanan demiryolu hattı üzerinde yer alan Belarus önemli lojistik merkezi konumdadır.
Türkiye’nin Belarus’a en fazla ihraç ettiği ürünler konfeksiyon ve yaş sebze meyve olup potansiyel ürünler arasında
makine ve kazanlar, oto yedek parçaları, medikal ürünler ve ilaçlar yer almaktadır.

Sn. Ergüç tarafından firmaların Belarus’ta gerçekleştirmeyi düşündüğü plan ve projelerin uzun vadeli olması
konusu vurgulandı.
Belarus Türk vatandaşlarına vize uygulamamaktadır.
Türkiye ile Belarus arasında ticari ve ekonomik ilişkilerde güçlü bir hukuki
temel oluşturma hedefiyle hizmet ticareti anlaşması müzakerelerine başlandı
ve bu konuda Haziran ayında “Müzakere Çerçeve Belgesi” Minsk Büyükelçisi
Sn. Mustafa Özcan ile Belarus Ekonomi Bakanı Alexander Chervyakov
tarafından imzalandı. Ticaret Bakanlığı
Ticaret Müşavirimiz tarafından firmalarımızın Ticaret Bakanlığı'nın “Müşavire
Danışın” uygulamasını kullanarak sorularını ve taleplerini iletebilecekleri belirtildi. Müşavire Danışın uygulamasına
ulaşmak için tıklayınız.

/osti̇ m-diş-ti̇ caret
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ÜLKELERDEN/SEKTÖRLERDEN
Ticari Fırsatlar; Arjantin'de İş Yapmak
Arjantin' de iş kurmak veya iş yapmak isteyen firmalara yol
gösterici nitelikte olan Arjantin ekonomisi, vergi

oranları,

ticari ve yatırım fırsatları gibi konuların yer aldığı Arjantin
Dışişleri Bakanlığı ve Arjantin yatırım ve uluslararası ticaret
ajansı

tarafından

madencilik,

hazırlanan raporda; petrol

küresel

telekomünikasyon

hizmetler,

vb.

stratejik

ve

turizm,

sektör

raporları

gaz,
tarım,
yer

almaktadır. Raporu incelemek için tıklayınız.
11 Kasım 2020 tarihinde düzenleyeceğim iz sem inerim ize k atılarak Ticaret M üşavirim ize doğrudan
sorularınızı iletebilirsiniz.
Arjantin ve Paraguay'da gerçekleştirilen ihaleler ile ilgili web sitesi linkleri aşağıda sunulmakta olup, söz konusu
ihalelerle ilgilenecek firmalarımız Arjantin Buenos Aires Ticaret Müşavirliğimiz ile temasa geçebilirler. İletişime
geçmek için tıklayınız.

Uluslararası Kamu İhaleleri: www.comprar.gob.ar
Havaalanı Altyapı İhaleleri: https://www.entrerios.gov.ar/uep/eléfono
Raylı Sistem Operasyon İhaleleri: www.trenesargentinos.gob.ar
Uluslararası Kamu İnşaat İhaleleri: https://www.contrataciones.gov.py/
licitaciones/convocatoria/377795-licitacion-publica-internacional-empresasconstructoras-obras-mejoramiento-conservac-1.html
Su Sanitasyon İşleri İle İlgili İhaleler: https://www.boletinoficial.gob.ar/
detalleAviso/tercera/2264117/20200929
Su İşleri İhaleleri: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/
tercera/2264124/20200929
Arjantinli Tren Operasyon İhaleleri: https://www.boletinoficial.gob.ar/
detalleAviso/tercera/2264070/20200928
Ulaştırma Bakanlığı - Buenos Aires Ulaştırma Yönetimi Sekreterliği-Limanlar Genel İdaresi Tarafından İhale
Duyurusu: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/tercera/2263991/20200925
Kargo ve Lojistik İhaleleri: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/tercera/2263315/20200918

Ticari Fırsatlar; Latin Amerika Ekonomik Görünümü Raporu
Covid-19 salgın ile beraber yaşanan dijital dönüşüm dünya genelinde bir çok
ülkede

sosyo-ekonomik

koşullar

üzerinde etkiler

yaratmıştır.

Latin

Amerika

bölgesinde yer alan ülkeler de salgın sebebi ile ekonomik büyüme hızında yavaşlama,
finansal ve mali daralmalar yaşanmıştır. OECD tarafından hazırlanan Latin Amerika
Ekonomi

Raporunda,

dijital

dönüşümün

mevcut

sosyo-ekonomik

durumla

başaçıkmaya, üretkenliği artırmaya, kurumları güçlendirmeye ve daha yüksek katılım

ve refah düzeylerine ulaşmaya nasıl yardımcı olabileceği araştırılmıştır. Latin Amerika
ülkelerinin (Arjantin, Meksika, Brazilya, Şili, Kolombiya,...) ekonomilerinde Covid19
etkisi ve dijital dönüşümle beraber ülkelerin dijitlalleşme ile ilgili gelişmeleri yer
almaktadır.
Raporu incelemek için tıklayınız.
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MEVZUAT / DÜZENLEMELER
Resmi Gazete'den; İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik
İhracatçı firma yetkililerine verilen özel damgalı pasaportların
süresi iki yıldan dört yıla çıkarıldı.
İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında
Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 07 Ekim 2020 tarih ve 31267
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Resmi Gazete

Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin Desteklenmesi Hakkında Karar
Yurt dışı Lojistik Merkezlerin Desteklenmesi Hakkında Karar, 14 Ekim 2020

tarihinde 31274 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Kararın amacı, ülkemiz ihracatının hızlı ve kapsamlı akışını sağlamak,
ihracatçılarımızın uluslararası tedarik ve dağıtım zincirlerine hızlı ve maliyet
duyarlı olarak nüfuz etmelerini temin etmek ve önemli pazarlardaki ihracat
performansımızı istikrarlı kılacak altyapı olanaklarını oluşturmak üzere yurt
dışında faaliyete geçirilen lojistik merkezlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan
desteklenmesine ilişkin hususların belirlenmesidir.

Bu Karar, yurt dışında kurulan/kurulacak lojistik merkezlere yönelik olarak Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşları ve
kullanıcıların desteklenmesine ilişkin hükümleri kapsamaktadır.
İşbirliği kuruluşları tarafından Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin (YDLM ) faaliyete geçirilmesine yönelik olarak gerçekleştirilen ve gider kalemleri Genelge ile belirlenen;


Kurulum, bilişim dâhil yatırım, ruhsat ve izin giderleri, %70 oranında ve YDLM başına en fazla 5.000.000 (beş
milyon) ABD dolan,



Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin vergiler
dâhil kira/komisyon/kullanım giderleri, ilk iki yıl %70, diğer yıllar %50 oranında ve YDLM başına, yıllık en fazla
3.000.000 (üç milyon) ABD doları,



Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ile danışmanlık hizmeti alımına yönelik giderleri, Bakanlıkça
belirlenecek koşullara uygun olarak istihdam edilen en fazla on kişinin brüt ücreti [yıllık kişi başı 100.000 (yüz
bin) ABD dolarını geçmemek kaydıyla], ilk iki yıl %70, diğer yıllar %50 oranında ve YDLM başına, yıllık en fazla
700.000 (yedi yüz bin) ABD doları,desteklenir.
Destek süresi beş yıl olarak belirlenmiş olup son 3 yıllık ortalama kapasite kullanım oranı en az yüzde elli olanlara
beş yıla kadar ilave destek verilecektir. Toplam destek süresi on yılı aşamayacaktır.
Bu karar kapsamında en fazla altı adet YDLM desteklenecektir. Destek süresi bitmeden destek kapsamından çıkarılan
YDLM yerine yeni bir YDLM destek kapsamına alınabilecektir. Destek kapsamındaki YDLM'lerde yalnızca Türk ihraç
ürünlerine yönelik hizmet verilmesi esas olacaktır. Resmi Gazete

TİCARET BAKANLIĞI HİZMETLERİ
Hariçte İşleme Rejimi Belge Başvuruları Destek Yönetim Sistemi (DYS) Üzerinden Gerçekleştirilecek
Hariçte İşleme Rejiminin (HİR) işleyişinde kağıtsız uygulamaya geçilmiş olup,
ihracatçılarımızın bu rejime ilişkin izin belge başvuruları ve incelemeleri 1
Ekim 2020 tarihinden itibaren sadece Destek Yönetim Sistemi üzerinden
yapılacaktır.
Destek yönetim sistemine kayıt olma ve sistem hakkında detaylı bilgi almak
için tıklayınız.
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DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ
Eylül - Ekim Ayları Dış Ticaret Rakamları
2020 yılı Ekim ayında,



İhracat, % 5,6 artarak 17 milyar 333
milyon dolar,



İthalat, % 8,5 artarak 19 milyar 729
milyon dolar,



Dış ticaret hacmi, % 7,2 artarak 37 milyar
62 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.



İhracatın ithalatı karşılama oranı ise % 87,9 olmuştur.

Nisan ayında 8 milyar 975 milyon dolar olan ihracatımız, Mayıs ayında 9 milyar 956 milyon dolar, Haziran ayında 13
milyar 462 milyon dolar, Temmuz ayında 15 milyar 11 milyon dolar, Ağustos ayında 12 milyar 463 milyon
dolar, Eylül ayında 16 milyar 13 milyon dolar ve Ekim ayında ise 17 milyar 333 milyon dolar seviyesine yükselmiştir.
İhracatımız, pandemi öncesi seviyelerini de aşarak, 2020 yılının en yüksek ihracat değerine ulaşmıştır. Bu değer ile
tüm yıllar içerisinde en yüksek Ekim ayı ihracat değeri gerçekleşmiştir.
2020 yılı Ekim ayında Geniş Ekonomik Grupların sınıflamasına göre ihracat incelendiğinde; en çok ihracat “Ham
madde (Ara mallar) grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla “Tüketim malları” ve “Yatırım (Sermaye) malları”
grupları takip etmiştir.
2020 yılı Ekim ayında en çok ihraç edilen “Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara
taşıtları” faslını, “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” ve “Örme giyim eşyası ve
aksesuarı” ihracatı takip etmiştir.
2020 yılı Ekim ayında en çok ithal edilen “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler”
faslını , “Kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar” ve “Mineral yakıtlar,
mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler” ithalatı takip etmiştir.
2020 yılı Ekim ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere
izlemektedir.

ve Irak

2020 yılı Ekim ayında en fazla ithalat yapılan ülke Almanya olurken, bu ülkeyi sırasıyla Çin ve Rusya Federasyonu
izlemektedir. Detaylı bilgi için: Ticaret Bakanlığı
Eylül ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre % 4,8
artarak 16 milyar 13 milyon dolar, ithalat, % 23,3 artarak 20
milyar 892 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
2020 yılı Eylül ayında en çok ihraç edilen “Motorlu kara
taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara
taşıtları” faslını, “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve
aletler, nükleer reaktörler” ve “Örme giyim eşyası ve aksesuarı” ihracatı takip etmiştir.
2020 yılı Eylül ayında en çok ithal edilen “Kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal
paralar” faslını, “Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler” ve “Kazanlar,
makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” ithalatı takip etmiştir.
2020 yılı Eylül ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere ve ABD
izlemektedir.
2020 yılı Eylül ayında en fazla ithalat yapılan ülke Çin olurken, bu ülkeyi sırasıyla Almanya ve Rusya
Federasyonu izlemektedir.
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BU AY GERÇEKLEŞTİRDİKLERİMİZ…
Dış Ticaret Buluşmaları; Belarus
OSTİM
Dış Ticaret Koordinatörlüğü
https://www.ostimdisticaret.org
100. Yıl Bulvarı No: 101/A 06370
OSTİM / Ankara -TÜRKİYE
Telefon: 0 (312) 385 50 90
Faks: 0 (312) 354 58 98
E-posta: disticaret@ostim.org.tr

Dış Ticaret Buluşmaları seminerlerimizin 15. sinde,

T.C. Minsk Büyükelçimiz

Sn. Mustafa ÖZCAN'ın kıymetli katılımları ve Minsk Ticaret Müşaviri Sn. Ergüç
ÜLKER'in sunumları ile "Türkiye, Belarus Ticari İlişkileri ve Ticaret Potansiyeli"ni
FAYDALI LİNKLER
Ticaret Bakanlığı
TİM

inceledik.
T.C. Minsk Büyükelçimiz Sn. Mustafa ÖZCAN, yakın coğrafyada bir Avrupa ülkesi olan
Belarus ile ülkemiz arasındaki dostluk ilişkisinin önemini vurguladılar.

TOBB
OAİB
TUİK

Minsk Ticaret Müşaviri Sn. Ergüç ÜLKER Belarus’ta Türk markalarının ve Türkiye
imajının güçlü ve dikkat çekici olduğunu ifade etti.

DEİK

Dış Ticaret Buluşmaları; Bangladeş

UND
ULUSLARARASI
FAYDALI LİNKLER
TRADE MAP

Dakka Ticaret Müşaviri Sn. Kenan KALAYCI ile Türkiye-Bangladeş ikili ticaret ve
yatırım ilişkilerini ve potansiyelini konuştuk. Bangladeş pazarı hakkında önemli bilgiler
paylaşan Sn. Kalaycı, katılımcılar ile önemli ticari linkleri de paylaştı.

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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