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DIŞ TİCARET UZMANI YETKİNLİK GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI

 BU AY

6 Ocak 2021 Çarşamba

GERÇEKLEŞTİRDİKLERİMİZ…

Açılış Konuşmaları
14.00 - 14.15 Orhan AYDIN OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı
14.15 - 14.30 Gürsel BARAN ATO Başkanı
14.30 - 14.45 Nurettin ÖZDEBİR ASO Başkanı
14.45 - 15.15 Projenin Tanıtımı
15.15 - 15.30 Kahve Arası
15.30 - 18.00 1. Ders “Dış Ticarete Giriş” Ferhat AKYÜZ

/osti̇ m-diş-ti̇ caret

ATO Dış İlişkiler ve Fuarlar Müdürü
Moderatör: Dr. Meral GÜNDÜZ OSTİM OSB Dış Ticaret Koordinatörü

/ostimdisticaret

Program Linki;

/ostimdisticarett

https://us02web.zoom.us/j/83361856790?
pwd=SThTaGxRM3VqTmhFa0ZFRWlYalhmUT09
Meeting ID: 833 6185 6790

/ostim_disticaret

Passcode: 397218

Covid-19 döneminde ekonomik çıkış yolu olarak nitelendirilen ihracatın artırılması ve
sürdürülebilirliği açısından insan kaynağının çok önemli bir unsur olduğundan
hareketle, OSTİM iş dünyasının dış ticaret uzmanı ihtiyacını karşılamak üzere “Dış
Ticaret Uzmanı Yetkinlik Geliştirme Programı” na başlıyoruz. OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü tarafından organize edilen Ocak-Şubat 2021 döneminde
gerçekleştirilecek 90 saatlik programda, katılımcılar 21 farklı konu hakkında
eğitim alacaklar. Pograma katılım ücretsiz olup Programda dersler; İlgili
kurumların uzmanları, OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü ve Profesyonel eğitmenler
tarafından verilecektir. İletişim: disticaret@ostim.org.tr

Sayfa 1

O S T İ M D ı ş Ti c ar e t K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü
Aralık 2020 Sayı: 13

ÜLKELER / BÖLGELER / SEKTÖRLER
Rusya Federasyonu - Kazan İhracat Fırsatları Seminerimizden
Kazan Ticaret Ataşesi Sn. İsmet ÖZKAN, Kazan özelinde
pazar hakkında detaylı bilgi ve faydalı bilgi kaynaklarını
sunumlarında
paylaştı. Sn.
ÖZKAN
tarafından
gerçekleştirilen sunumda;
Kazan
Ticaret
Ataşeliğinin görev
bölgeleri
(Tataristan
Cumhuriyeti,
Samara
Bölgesi,
Başkurdistan Cumhuriyeti, Çuvaşistan Cumhuriyeti, Mari
El Cumhuriyeti, Mordovya Cumhuriyeti),

Ataşelik bölgesinde yer alan Federal yapıların
ekonomik verileri ve dış ticaret rakamları,
Türkiye ile ticari ilişkiler, ithalat - ihracat rakamları,
OSTİM kümelerine yönelik incelemeler (GTİP bazlı sektörel analizler),
Rusya pazarına girişte faydalı olabilecek bilgiler,
OSTİM kümelerine yönelik sektörel fuarlar,
İhale sayfaları ve faydalı linkler,
Bilgi Teknolojileri - IT alanında faaliyet gösteren “teknoloji şehri” - Innapolis,
Helal pazarlar ve Bilişim (Gıda, Finans, Tekstil, Eczacılık, Kozmetik, Lojistik ve Turizm) gibi
konularda bilgiler katılımcılar ile paylaşıldı.










Rusya-Kazan seminerimizde Kazan Ticaret Ataşesi Sn. İsmet ÖZKAN tarafından seminer sırasında paylaşmış olduğu faydalı linkler:
Ülke genelinde yapılan kamu ihaleleri: https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html
Rusya geneli kara ve demir yolları ile ilgili ihaleler:

http://rostender.info/tendery-stroitelstvo-remont-i-obslujivanie-dorog-mostov-tonnelej--i-jd-putej?
from_search=yes

Rusya Federasyonu Karayolları İdaresinin alt yapı yatırım projeleri:
https://www.russianhighways.ru/for_investor/#projects
RF Tataristan Cumhuriyeti İnşaat, Mimarlık ve Konut Hizmetleri Bakanlığı tarafından ilan edilen öncelikli
projelerin yer aldığı internet sitesi: https://mindortrans.tatarstan.ru/plani-programmi-proekti.htm
Endüstriyel ve inşaat inşaatında 13.000'den fazla yatırım projesine erişimi sağlayan ücretli bir veri
tabanı: https://investprojects.info/
Rusya'nın 27 bölgesindeki
http://estateline.ru

şantiyeler

ve

inşaat

firmaları

hakkında

düzenli

veri

paylaşan:

Rusya’da düzenlenen tüm fuarlar: http://www.uefexpo.ru , https://www.auma.de
Özellikle gıda, elektronik, kozmetik ürünleri ile tekstil ve hazır giyim sektörlerinde faaliyet gösteren
firmaların Rusya’ya yönelik geleneksel pazarlama ve satış yöntemlerinin yanı sıra e-ticaret
mekanizmalarını da kullanmaları gerektiği değerlendirilmiştir.
Rusya özelinde faaliyet gösteren e-ticaret siteleri ve platformlar;
- globusfea, rusimpex, importstat, wildberries.ru; citilink.ru, ozon.ru
- https://www.top100.datainsight.ru/ )
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ÜLKELER / BÖLGELER / SEKTÖRLER
BREXİT, Türkiye - Birleşik Krallık Ticareti
Ülkemiz ile
Birleşik Krallık arasında ikili ticaret
anlaşması yapmak üzere, iki ülke arasında kurulmuş olan
Ticaret Çalışma Grubu bünyesinde STA
müzakereleri
tamamlanmıştır. Anlaşma'nın Aralık ayı sonunda imzalanması
planlanmaktadır.
Birleşik Krallık ile ticarette tabi olunacak olası teknik mevzuat
düzenlemelerine ilişkin bilgiye ulaşmak için tıklayınız.
Birleşik Krallık ile ticarette tabi olunacak olası sektörel teknik mevzuat düzenlemelerine ilişkin bilgiye
ulaşmak için tıklayınız.
Detaylı bilgi için tıklayınız.
Covid-19’a Karşı Ulusal Kapasitenin Geliştirilmesi Amacıyla AB’den Türkiye’ye Destek
Avrupa
Birliği
Komisyonu
sağlık
sisteminin
COVID-19
pandemisiyle mücadele kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla yeni bir projeyi
hayata geçiriyor. Projenin uygulama
sorumluluğu Dünya Sağlık
Örgütü (DSÖ)’ne verildi. AB
Türkiye Delegasyonu ile DSÖ arasındaki
imza töreni 22 Aralık günü gerçekleştirildi. 24 aylık bir dönemi kapsayan
projenin toplam değeri 5.35 milyon Avro ve bunun %1’lik bölümünü DSÖ
eş-finansmanı oluşturuyor.
Proje, başta Covid-19 olmak üzere potansiyel epidemi tehditlerine
karşı Sağlık Bakanlığı’nın laboratuvar bazlı acil duruma hazırlık ve müdahale
kapasitelerinin geliştirilmesini sağlayacak ve Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından ortaklaşa uygulanmakta olan ve AB tarafından mali
olarak desteklenen "Türkiye'de Sağlık Güvenliği" projesi kapsamında
yürütülen çalışmaları destekleyecektir.
Kaynak için tıklayınız.
Moğolistan Ticaret Bilgi Portalı
Moğolistan ile ticaret yapmak isteyen firmalarımızın birçok bilgiye tek kanaldan erişimini sağlayan
Moğolistan Ticaret Bilgi Portali üzerinden; kanunlar, idari prosedürler, rehberler, formlar, lisanslar,
izinler,
ilgili/geçerli yasalar ve tarife bilgileri dahil olmak üzere uluslararası ticaretle ilgili bilgilere
ulaşılmaktadır.
Portal ayrıca, ticaret anlaşmaları, uluslararası
kuruluşlar veya kurumlar hakkında bilgi ve
ihracatçıların ticaret analizi, masa başı
araştırması ve pazar araştırmaları yapmasına
olanak tanıyan araçları sunmaktadır.
Portali incelemek için tıklayınız.
Kaynak: Ticaret Bakanlığı
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TİCARİ FIRSATLAR
Hindistan’a Yönelik Sanal Genel Ticaret Heyeti
Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve TİM organizasyonu ile 15-26
Şubat 2021 tarihleri arasında Hindistan’a yönelik bir Sanal Genel
Ticaret Heyeti düzenleneceği, heyetin Makine ve Aksamları,
Demir ve Demir Dışı Metaller, Çelik, Kimyevi Maddeler ve
Mamulleri ve Elektrik-Elektronik (Elektrikli Ev Aletleri) sektörleri
başta olmak üzere ilgili sektörleri kapsayacağı belirtilmiştir.
Heyete ilişkin ön başvuru için tıklayınız.

Covid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi
Sanayi Bakanlığı ve Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
işbirliği ile yürütülen Covid-19 Krizine Yanıt ve
Dayanıklılık Projesi kapsamında, ulusal ve yerel
düzeydeki paydaşlarla istişare halinde krizden en çok
etkilenen sektörlere yönelik bölgesel analiz ve raporlama
çalışmaları yürütüldüğü;
Gıda, turizm, lojistik, makine, tekstil ve otomotiv sektörlerinin öncelikli sektörler olarak belirlendiği,
belirlenen bu sektörlerdeki KOBİ’lerin görüşlerine de anket
yoluyla başvurulmasının planlandığı ifade
edilmekte olup, http://www.ex-point.org/undpsmesurvey.html linkinde yer alan anketi dolduran KOBİ’lerin proje kapsamında verilecek teknik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden öncelikli olarak
yararlandırılacağı belirtilmektedir.
Haberin detayı için: İKMİB

THY ve TİM İşbirliği İle Hava Kargo’da İhracatçıya Destek

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracat seferberliği
kapsamında ihracatçının hava kargo kullanımını artırmak ve
lojistik maliyetlerini azaltmak için Türk
Hava Yolları ile indirimli hava kargo taşımacılığına yönelik önemli bir iş birliği anlaşması imzaladı. İş birliği
ile THY'nin lojistik markası Turkish Cargo, 22 ülkede
28 destinasyonda Türk ihraç ürünlerinin hava kargo ile
taşınmasında yüzde 30'a varan indirim uygulayacak.
İM-THY İş Birliği Protokolü Kapsamında İndirimli
Taşıma Destinasyon Listesine ulaşmak için tıklayınız.
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TİCARİ FIRSATLAR
Uluslararası İhaleler; Arjantin ve Tanzanya' da Gerçekleştirilen İhaleler
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB)'den, Tanzanya
Denizcilik Hizmetleri Şirketi / Marine Services Company
Limited tarafından ihale duyurusuna çıkıldığı belirtilmekte
olup, ihaleye ilişkin detaylar için tıklayınız.
T.C. Buenos Aires Ticaret Müşavirliğimiz tarafından,
Arjantin ve Paraguay'da gerçekleştirilen ihaleler arasında
Odaların/Birliklerin/Firmaların ilgi duyabileceği ihalelerin
bulunduğu ifade edilmektedir. Bu kapsamda, bahsi konu
ihalelere yönelik web sitesi linkleri aşağıda sunulmakta olup,
söz konusu işler ile ilgilenen firmalarımız Buenos Aires Ticaret

Müşavirliği ile temasa geçebilirler.
(Buenos Aires Ticaret Müşavirliği: buenosaires@ticaret.gov.tr)

Bayındırlık ve Haberleşme Bakanlığı İhalesi:
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/386505-llamado-mopc-n-89-2020-solicitudofertas-licitacion-publica-internacional-ejecucion-1.html
Ulusal Elektrik İdaresi İhalesi:
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/383561-lpi-1563-2020-adquisiciontransformadores-potencia-ad-referendum-1.html

Bangladeş Ticaret ve Sanayi Odası B2B Görüşmeleri
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB)'den, Bangladeş’in
önde gelen sanayi ve ticaret kuruluşu Dhaka Chamber of
Commerce & Industry (DCCI)'nin, "Türkiye’nin de içinde yer
aldığı 15 ülkeden 7 farklı sektörde, B2B görüşmelerinin
gerçekleşeceği “DCCI Business Conclave-2020” isimli
online organizasyonu" 5 -7 Ocak 2021 tarihleri arasında
gerçekleştirileceği bilgisi edinilmiştir.
Detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Afrika Birliği Ticaret Bilgi Merkezi
2018 yılında Afrika Kıta Serbest Ticaret Bölgesi (AFCFTA) oluşum
kararı ile birlikte Afrika bölgesinde ticaretin artırılmasına yönelik
çalışmalar hızlanmıştır.
Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) tarafından desteklenen Afrika
Ticaret Gözlemevi, Afrika bölgesinde yer alan ülkelerin yer aldığı
Afrika içi ticaret ile ilgili ticari bilgi ve ticari fırsatların sunulduğu
çevrimiçi bir portaldır.
Afrika kıtasında yer alan ülkelerin, gümrük tarife istatistiktik pozisyonuna göre pazar bilgileri
karşılaştırılmaktadır. Bir ülke, ürün ve hedef pazar kombinasyonu ile ticari bilgi hizmeti de portal da yer
almaktadır.
Afrika Ticaret Gözlemevi sayfasına incelemek için tıklayınız.
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TİCARET BAKANLIĞI’NDAN
Türkiye ile İtalya arasında JETCO Protokolü İmzalandı
Türkiye'nin
en
önemli
ticaret
ortaklarından, ihracatımızda
3'üncü, ithalatımızda ise 4'üncü sırada yer alan İtalya ile ticari ilişkilerinin
gelişimi ve artırılması amacıyla iki ülke arasında JETCO protokolü imzalandı.
JETCO Protokolü ile sanayi, enerji, sağlık, tarım, eğitim, kadın girişimciliği,
turizm, ulaştırma gibi pek çok farklı konuda mevcut iş birliğinin devamı ve
geliştirilmesi yönünde görüşmeler yapıldı. Karşılıklı yatırımlar ile üçüncü
ülkelerde, özellikle de müteahhitlik ve teknik müşavirlik alanlarında
yapabilecek iş birliği faaliyetleri, AB ile ilişkiler bağlamında vize konuları,
Türkiye ile AB arasındaki 'Gümrük Birliği'nin Güncellenmesi' sürecine dair
hususlar, Yeşil Mutabakat, AB’nin demir çelik ürünleri ithalatında uyguladığı
korunma önlemleri, ulaştırma kotaları, kamu alımları ve kamu ihaleleri gibi
konular anlaşma protokolünde görüşüldü.
Ticaret Bakanı Sn. Ruhsar Pekcan tarafından, İtalya ile oldukça dengeli bir ikili
ticaret yapısına sahip olunduğu belirtilerek, "20 milyar dolar mertebesine
yaklaşan ikili ticaret hacminin, en kısa sürede 30 milyar dolar seviyesine
çıkarabilmesinin arzu edildiği ve sadece ticarette değil, karşılıklı yatırımlarda
da İtalya’yı stratejik bir ortak olarak gördüklerini ifade edildi.
Kaynak: Ticaret Bakanlığı

Ticaret Sicili Mevzuatı MERSİS Üzerinde Dijital Ortamda
Ticaret
Bakanlığınca
kanun,
yönetmelik ve tebliğ gibi muhtelif
mevzuat düzenlemeleri ile ticari
işletme ve şirketler hukuku alanında
uygulamaya yön veren Bakanlık genelge
ve
görüşlerinin
vatandaşların erişimine açılmasını
amaçlayan “Ticaret Sicili Mevzuatı
Modülü” devreye alındı.
MERSİS üzerinden hizmete sunulan, konu başlıkları altında tasnif ve arama özelliği bulunan Mevzuat
Modülü ile ticari işletme ve şirketler hukuku alanında ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelere kolaylıkla, tek
noktadan ulaşılabilecek.
Ticaret sicili işlemlerinin hızlı ve doğru olarak yerine getirilmesini, Ticaret Sicili Müdürlüklerinin hizmet
verimliliğinin artırılmasını amaçlayan söz konusu modül ile şirket yetkilileri, ticari işletme sahipleri,
meslek mensupları, akademisyenler ve öğrenciler, talep ettikleri bilgiye daha hızlı, kolay ve güvenli bir
şekilde erişebilecek.
Mersis web sitesine ulaşmak için tıklayınız.
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DIŞ TİCARET RAKAMLARI

2020 yılı Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre;
İhracat, % 0,95 azalarak 16 milyar 88 milyon dolar,
İthalat, % 16,07 artarak 21 milyar 158 milyon dolar,
Dış ticaret hacmi, % 8,05 artarak 37 milyar 246 milyon dolar seviyesine yükselirken,
İhracatın ithalatı karşılama oranı % 76,0,
Altın hariç İhracatın ithalatı karşılama oranı ise % 86,3 seviyesine yükselmiştir.
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, Ekim ayında 17 milyar 333 milyon
dolar ve Kasım ayında ise 16 milyar 88 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, işlenmemiş
veya yarı işlenmiş altın dış ticareti hariç olarak bakıldığında Kasım ayında ihracatın ithalatı karşılama
oranının % 86,3 seviyesine çıktığı anlaşılmaktadır. Ocak-Kasım dönemine bakıldığında ise bu oran %
85,7 düzeyine yükselmektedir.
2020 yılı Kasım ayında Geniş Ekonomik Grupların sınıflamasına göre ihracat incelendiğinde; en çok
ihracat “Ham madde (Ara mallar)” (7 milyar 242 milyon dolar) grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla
“Tüketim malları” (6 milyar 690 milyon dolar) ve “Yatırım (Sermaye) malları” (2 milyar 37 milyon
dolar) grupları takip etmiştir.
2020 yılı Kasım ayında Geniş Ekonomik Grupların sınıflamasına göre ithalat incelendiğinde; en çok
ithalat “Ham madde (Ara mallar)” (15 milyar 305 milyon dolar) grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla
“Yatırım (Sermaye) malları” (3 milyar 130 milyon dolar) ve “Tüketim malları” (2 milyar 629 milyon
dolar) grupları takip etmiştir.
2020 yılı Kasım ayında en çok ihraç edilen “Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler,
diğer kara taşıtları” faslını (2 milyar 372 milyon dolar), “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve
aletler, nükleer reaktörler” (1 milyar 573 milyon dolar) ve “Elektrikli makine ve cihazlar, televizyon
görüntü-ses kaydetme cihazları” (897 milyon dolar) ihracatı takip etmiştir.
2020 yılı Kasım ayında en çok ithal edilen “Kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci
eşyası, metal paralar” faslını (2 milyar 661 milyon dolar), “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve
aletler, nükleer reaktörler” (2 milyar 606 milyon dolar) ve “Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların
damıtılmasından elde edilen ürünler” (2 milyar 563 milyon dolar) ithalatı takip etmiştir.
2020 yılı Kasım ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya, İngiltere ve Irak.
2020 yılı Kasım ayında en fazla ithalat yapılan ülke Almanya, Çin, ve Rusya Federasyonu.
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BU AY GERÇEKLEŞTİRDİKLERİMİZ…
OSTİM
Dış Ticaret Koordinatörlüğü
https://www.ostimdisticaret.org

2020 Yılı Dış Ticaret Buluşmalarını Rusya Federasyonu - Kazan
Ticaret Ataşemiz ile Tamamladık

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

FAYDALI LİNKLER
Ticaret Bakanlığı
TİM
TOBB
OAİB
TUİK
DEİK
UND
ULUSLARARASI
FAYDALI LİNKLER

Kazan Ticaret Ataşesi Sn. İsmet
ÖZKAN, Kazan özelinde pazar
hakkında detaylı bilgi ve faydalı
bilgi kaynaklarını sunumlarında
paylaştı.

TRADE MAP
UN Global Marketplace

OSTİM OSB Youtube
Kanalı için tıklayınız.

Yatırım Teşvik Sistemi Seminerimizden

OSTİM Dış Ticaret
Bültenini takip etmek
için tıklayınız.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik
Uygulama ve Yabancı Sermaye
Genel
Müdürlüğü Daire Başkan V. Sn. Emir
Murat
GÜL’ün
sunumuyla
OSTİM Kümelenmelerine
gerçekleşen seminere ilişkin bilgilere ulaşulaşmak için tıklayınız
mak 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.

Sayfa 8

