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EKONOMİNİN AŞISI İHRACAT

BÜLTEN KONU BAŞLIKLARI

HEDEF PAZARLAR,
PAZAR ANALİZİ

ÜLKELER/ BÖLGELER
SEKTÖRLER

 TİCARİ FIRSATLAR
 DIŞ TİCARET RAKAMLARI
 BU AY
GERÇEKLEŞTİRDİKLERİMİZ…

/osti̇ m-diş-ti̇ caret

/ostimdisticaret

Dahilde İşleme Rejimi Semineri
OAİB - Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri
Sn. Özkan AYDIN’ın sunumuyla

/ostimdisticarett

15 Mart 2021 Pazartesi
/ostim_disticaret

Saat: 14:00-16.00
Kayıt Linki;
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcucO2rrzouHdYABiRlhg76Pcd9YeNZ5Yv
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HEDEF PAZARLAR, PAZAR ANALİZİ

Çin E-ticaret Pazarı, Araştırma Raporu
Ticaret Bakanlığı Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel
Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Çin E-ticaret Pazarı Araştırması”
Raporu;
Çin e-ticaret pazarı, Çin’in sınır ötesi e-ticarete yönelik düzenlemeleri,
Çin’in
e-ithalatı, e-ithalat tüketim alışkanlıkları, dijital tanıtım
faaliyetleri ve pazarda hâkim konumda bulunan 3 farklı sınır ötesi
e-ticaret platformuna üyelik gibi konularda bilgiler içeriyor.
Çin Halk Cumhuriyeti'nin, özellikle pandemi ile birlikte e-ithalatı teşvik
edici birçok yeni düzenlemeye hız verdiği ifade edilmekte olup söz
konusu raporun dtuedpa@ticaret.gov.tr adresinden talep edilebileceği
belirtilmektedir.
Ticaret Bakanlığı Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel
Müdürlüğü tarafından hazırlanan sektörel araştırmalara ulaşmak
için tıklayınız.

Hindistan Elektrik Üretim, İletim Ve Dağıtım Ekipmanları Sektörü
Yerinde Pazar Araştırması

Ticaret Bakanlığı tarafından İhracat Ana Planı’nda
hedef
ülkelerinden olan Hindistan’da yine hedef
sektör olan elektrik-elektronik sektörü elektrik
üretim, iletim ve dağıtım ekipmanları alanında bir
YPA-Yerinde Pazar Araştırması gerçekleştirilmiş olup
çalışmaya ulaşmak için tıklayınız.

Ayrıca, çalışma konusu sektörün küresel ticaretini etkileyen önemli bir unsur olan elektrik tüketimi
açısından Hindistan’ın dünyadaki üçüncü büyük elektrik tüketicisi olduğunun gözlendiği ve Hindistan’ın
elektrik tüketiminin ortalama olarak yılda %7 oranında artarak 2030 yılına kadar 2.338 TWH’ye
yükselmesinin beklendiği ifade edilmektedir.
Ticaret Bakanlığı DTUE (Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler) Genel Müdürlüğü Dış Pazar
Analizleri ve Proje Geliştirme Dairesi tarafından hazırlanan Hindistan elektrik üretim, iletim ve dağıtım
ekipmanları sektörü YPA raporunda; Elektrik tüketiminin artmasında nüfus, nüfus artışı, nüfusun
elektriğe erişimi, coğrafi büyüklük, büyüme, sanayi üretimi ve otomasyonun artması, kentleşme, elektrik
tüketen cihazların yaygınlaşması vb. gibi faktörlerin katkı sağladığı belirtilmektedir.
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ÜLKELER / BÖLGELER / SEKTÖRLER

Fas'ta Yeni Standartlar ve Uygunluk Kontrollerine İlişkin Duyuru
Fas Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Dijital Ekonomi Bakanlığının
sanayi ürünlerinin ithalatçı, distribütör ve üreticilerine
yönelik duyurusunda, yeni standartların uygulanmasını zorunlu hale getiren Karara göre,
17 Mart 2021 tarihinden itibaren 25 adet Fas standardının
yeni versiyonları, 17 Haziran 2021 tarihinden itibaren 40
adet yeni Fas standardı uygulanacaktır.

Diğer taraftan, 01 Şubat 2021 tarihinden itibaren;


otomobil yedek parçaları (lastikler, aküler, fren aksesuarları, camlar, filtreleme elemanları, mekanik
kontrol kablosu, yaprak yaylar ve iç lastik),



inşaat malzemeleri (seramik fayans, çimento, sızdırmazlık levhaları, sıhhi ürünler, musluklar, plastik
borular),



ahşap paneller, gazlı ısıtıcılar, gazlı su ısıtıcıları, filmaşin ve inşaat demiri, iş kıyafetleri dışındaki
giyim ürünleri, ayakkabılar, cep telefonları için şarj cihazları, devre kesiciler, battaniyeler, halılar,
duvardan duvara halı kaplamaları, döşemelik kumaşlar ve bebek bezi ürünlerinin

uygunluk kontrollerinin Fas gümrük kontrol noktalarında gerçekleştirileceği, anılan ürünler dışında kalan
sanayi ürünlerinde uygunluk kontrollerinin çıkış ülkelerinde gerçekleştirilmesi gerektiği hususlarına da
anılan duyuruda yer verilmiştir.
Bakanlığın duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

Ürün Güvenliği; Hindistan'da Standartlar ve Teknik Düzenlemeler
İhraç pazarlarınızda teknik engeller ile karşılaşmamak önceden
bilgi sahibi olmak ve ihracatınızı bu esaslara göre düzenlemek
açısından,
ihracat
yapacağınız
ülkelere ilişkin teknik
düzenlemeler ile ilgili kurum kuruluşlar ve uygulamalar hakkında
bilgi sahibi olmanız önemli olacaktır.
Hindistan sizin için potansiyel arz eden
ihracat pazarı
ise Hindistan`da kalite ve ürün güvenliği konularında zorunlu
belgelendirme sistemi mevcuttur.
Standartlar, Teknik
Düzenlemeler, Akreditasyon, Ürün
güvenliği/güvenilirliği,
İthalat Denetimi, Piyasa Gözetimi
Denetimine ilişkin uygulamalara ilişkin bilgi edinmek, ilgili
kurum ve kuruluşlara ulaşmak için tıklayınız.
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ÜLKELER / BÖLGELER / SEKTÖRLER
Ürün Güvenliği; Rusya'da Standartlar ve Teknik Düzenlemeler

Rusya’da ürün güvenliği ve denetimi
sorumlu kurumlar ve iştigal alanları,

alanında

Rusya’da ürün belgelendirme prosedürü, temelde,
uygunluk sertifikası ve uygunluk beyanı gibi belgeler
(Ürün veya tesis, üretim süreci, ürünlere ilişkin
kullanma, saklama ve taşıma, satma ve geri dönüşüm, hizmetin veya işin teknik kurallara göre ifa
edilmesi
gibi
konular,
uygunluk
işlemlerinin
muhtevasında yer almaktadır.),
Zorunlu Uygunluk Onayına Tabii Ürünler ve
Standartlar ve Teknik Düzenlemeler gibi konulara
uygulamalara
ilişkin
bilgi
edinmek,
ilgili
kum ve kuruluşlara ulaşmak için tıklayınız.

Almanya Otomotiv Sektörü
Berlin Ticaret Müşavirliği tarafından hazırlanan Almanya Otomotiv Sektör
Raporunda dikkat çeken
bazı hususlar
aşağıda sunulmakta olup
çalışmanın detayı için tıklayınız.
Otomotiv sektörü F. Almanya’nın en büyük sanayi sektörlerinden biridir. F.
Almanya, otonom sürüş teknolojisi de dahil olmak üzere yüksek teknolojili
otomotiv ürünleri söz konusu olduğunda dünyanın en güçlü ülkelerinden
biridir.
F. Almanya, Avrupa’nın en büyük OEM (“Original Equipment Manufacturer”) fabrikalarına sahiptir. 43
tane OEM fabrikası ile Avrupa’da otomobil sektöründeki üretimin üçte birinden fazlası F. Almanya’da
gerçekleştirilmektedir. 2019 yılı itibarıyla F. Almanya’nın AB’deki OEM pazar payı % 55’in üzerindedir.
Küresel Koronavirüs pandemisinin küresel otomobil endüstrisi üzerinde geniş kapsamlı etkileri olmuştur.
Wuhan'da SARS-Cov-2 virüsünün ilk yayılmasıyla Çin'den gelen tedarik zincirleri kısmen kesintiye
uğramış veya askıya alınmıştır. Klasik OEM iş modelinin yavaş yavaş değiştirilmesinin bir sonucu olarak,
sanayideki tedarikçilerin rolü bundan önce önemli ölçüde artmıştı.
Covid-19 krizi, tüm aktörleri tedarik zincirlerini ve kaynak bulma stratejilerini yeniden değerlendirmeye
zorlamıştır. Bununla birlikte, otomotiv endüstrisi için küresel tedarik zinciri yapılarındaki büyük
değişiklikler şu anda öngörülmemektedir; OEM'lerin gelecekte kritik bileşenler için alternatif tedarikçiler
kullanması ve herhangi bir potansiyel sağlık veya ekonomik krizi önlemek için erken uyarı sistemlerini
başlatma olasılığı yüksektir. Avrupa ve Almanya'nın, Çin’den bağımsız tedarik zinciri arayışları, büyük
olasılıkla stok hacimlerinin artmasına sebep olacaktır.
Kaynak: Berlin Ticaret Müşavirliği
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TİCARİ FIRSATLAR

Bangladeş İnşaat Sektörü İşbirliği Talebi ve İhale Kurumları
Bangladeş'te çeşitli alanlarda faaliyet gösteren önemli firmalardan biri olan MM
Group'un Dakka Müşavirliği ile iletişime geçtiği belirtilmekte ve anılan firmanın
Bangladeş altyapı projelerindeki inşaat ve müteahhitlik alanlarında (yol, otoyol,
köprü, demiryolu, ücret istasyonu ve dip tarama/dredging) ve ayakkabı üretimi
konusunda
Türk
firmalarla
iş
ortaklığı
yapmak
istediği
ifade
edilmektedir. Bilgilere https://bit.ly/3aepkg2 adresinden ulaşabilirsiniz.
Kamu İhalelerinin Yayınlandığı Başlıca Elektronik Kaynaklar:
https://www.eprocure.gov.bd/resources/common/StdTenderSearch.jsp?h=t
http://www.pppo.gov.bd/tenders_for_ppp_projects.php
https://www.bpdb.gov.bd/bpdb_new/index.php/site/tender
https://dgdp.gov.bd/dgdp/AP_TEN/new/all_tender.php
https://caab.portal.gov.bd/site/page/6825b58b-e53d-42a0-adc6-f231e0a9bc06
http://www.bapex.com.bd/site/tenders/1dc7b58a-c6df-4930-811e22977f2523a5/https://fireservice.portal.gov.bd/site/view/go_ultimate/
https://cptu.gov.bd/advertisement-notices/advertisement-goods.ht
Kaynak: Bangladeş-Dakka Ticaret Müşavirliği
Ticari Fırsatlar; Hırvatistan Yatırım Fırsatları Kataloğu

Zagreb Ticaret Müşavirliğinden alınan bilgilere
göre, Hırvatistan Ekonomi ve Sürdürülebilir
Kalkınma
Bakanlığı
tarafından
potansiyel
yatırımcılara proje listelerini sunan katalog
güncellenmiştir.
Kataloğa ulaşmak için tıklayınız.

TİM Export Talks 2021;
Brexit Sonrası Birleşik Krallık’ta Hangi Fırsatlar Var?

TİM Export Talks
webinar serisi kapsamında
düzenlenen semineri TİM YouTube kanlından
izleyebilirsiniz.
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DIŞ TİCARET RAKAMLARI

GTS: Genel Ticaret Sistemi, Gümrük alanlarına ve serbest bölgelere giren ve çıkan mallar dış ticaret
verisinde yer almaktadır.
Şubat ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre % 9,61 oranında, ithalat ise % 9,80 oranında
artmıştır.
2021 yılı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre;
İhracat, % 9,61 artarak 16 milyar 12 milyon dolar,
İthalat, % 9,80 artarak 19 milyar 372 milyon dolar,
Dış ticaret hacmi, % 9,71 artarak 35 milyar 384 milyon dolar,
İhracatın ithalatı karşılama oranı % 82,7 olmuştur.
2021 yılı Şubat ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya (1 milyar 498 milyon dolar) olurken, bu
ülkeyi sırasıyla İngiltere (968 milyon dolar) ve ABD (917 milyon dolar) izlemektedir.
2021 yılı Şubat ayında en fazla ithalat yapılan ülke Çin (2 milyar 240 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi
sırasıyla Rusya Federasyonu (1 milyar 721 milyon dolar) ve Almanya (1 milyar704 milyon dolar)
izlemektedir.
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BU AY GERÇEKLEŞTİRDİKLERİMİZ…
OSTİM
Dış Ticaret Koordinatörlüğü
https://www.ostimdisticaret.org
100. Yıl Bulvarı No: 101/A 06370
OSTİM / Ankara -TÜRKİYE

EKONOMİNİN AŞISI İHRACAT
2021 Yılı Faaliyetlerimizi Ekonominin Aşısı İhracat Temasıyla Yürütüyoruz.
Dış Ticaret Uzmanı Yetkinlik Geliştirme Programı'nın 2. Modülüne
6 Şubat Cumartesi günü başladık...

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
TRADE MAP
UN Global Marketplace

OSTİM OSB Youtube
Kanalı için tıklayınız.

OSTİM Dış Ticaret
Bültenini takip etmek
için tıklayınız.

OSTİM Kümelenmelerine
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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OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü
BU AY GERÇEKLEŞTİRDİKLERİMİZ…
OSTİM
Dış Ticaret Koordinatörlüğü
https://www.ostimdisticaret.org
100. Yıl Bulvarı No: 101/A 06370
OSTİM / Ankara -TÜRKİYE

EKONOMİNİN AŞISI İHRACAT
2021 Yılı Faaliyetlerimizi Ekonominin Aşısı İhracat Temasıyla Yürütüyoruz
Seminerimizi 23 Şubat 2021 Salı günü geniş katılımla gerçekleştik.
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Faks: 0 (312) 354 58 98
E-posta: disticaret@ostim.org.tr
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UN Global Marketplace
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OSTİM Dış Ticaret
Bültenini takip etmek
için tıklayınız.

OSTİM Kümelenmelerine
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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