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 BU AY
GERÇEKLEŞTİRDİKLERİMİZ…
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"Uluslararası Ticaret, Bölgesel Ticaret Anlaşmaları ve Serbest Ticaret
Anlaşmaları” Seminerimize bekleriz...

/ostim_disticaret

T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel
Müdürlüğü Daire Başkanı Sn. Çağatay Özden'in sunumuyla.
Katılım Kayıt Linki:
https://www.ostimdisticaret.org/2021/04/uluslararas-ticaret-bolgesel-ticaret.html
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HEDEF PAZARLAR

Dış Ticarette Teknik Engelleri Nasıl Aşarsınız, Nereye Bildirirsiniz

Piyasaya arz edilen tüm ürünlerin, hangi ürün olursa olsun,
güvenli ve kaliteli olmasını sağlamak ülkelerin en temel
öncelikleri arasındadır.
Bu amaçla, ürünlerin uyması gereken teknik
kriterler
(standartlar ve teknik düzenlemeler) ile ürünlerin bu
kriterlere
uygun
üretildiğini
belgeleyen
uygunluk
değerlendirmesi işlemlerine günümüzde daha fazla
başvurulmaktadır.
Standartlar,
teknik
düzenlemeler
ve
uygunluk
değerlendirmesi prosedürleri, sınai, ekonomik ve ticari
gelişmeye katkıda bulunan, insan can ve mal güvenliğini
korumayı
amaçlayan,
modern
ekonominin
ve
standardizasyon sisteminin temel taşlarıdır.

DTÖ kapsamında standart ve teknik düzenleme arasındaki temel fark uygulama zorunluluğundan
kaynaklanmaktadır. “Standartlar”, ürünlerin birbirine uyumluluğunu, ekonomik olarak üretilmelerini ve
ürün kalitesini garanti etmeyi amaçlayan, bu kapsamda firmalar ve sanayiler tarafından talep edilen ve
geliştirilen pazar odaklı araçlardır.
“Teknik düzenlemeler” ise devletler tarafından piyasadaki çarpıklıkların üstesinden gelmek, ülkeyi ve
vatandaşları düşük kaliteli ve zararlı ürünlerden korumak için uygulamaya konulan ve uyulması zorunlu
olan belgelerdir.
Teknik düzenleme veya standartlara uygunluğun ve dolayısıyla ilgili şartların yerine getirildiğinin
onaylanması ise “uygunluk değerlendirmesi işlemleri” ile yapılmaktadır.
Bununla birlikte, standartlar, teknik düzenlemeler ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri çoğu zaman
insan sağlığı ve güvenliği gibi meşru amaçların ötesinde ticarette teknik engeller olarak adlandırılan ve
uluslararası ticaretin serbest akışını olumsuz etkileyen engellere yol açmaktadır.
Uluslararası kabul görmüş standartlardan farklı teknik kriterler belirlenmesi ve gerektiğinden katı test ve
belgelendirme işlemlerinin zorunlu kılınması bu alandaki en önemli sorunlardır. Şeffaf bir şekilde kabul
edilmeyen ve uygulanmayan bu düzenlemeler ihracatçı firmalar açısından ek külfet ve maliyetlere de yol
açmakta ve rekabet edebilirliklerini güçleştirmektedir.
İhracatta karşılaştığımız ticarette teknik engellerin önlenmesi, sürdürülebilir ihracat artışının sağlanması
açısından da önemlidir.
Kaynak: Ticaret Bakanlığı Teknik Engel Web Sitesi
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Türkiye ile Rusya Arasında Basitleştirilmiş Gümrük Hattı (BGH)
Sistemi Uygulaması Başladı
BGH sistemine dahil olan firmalar, sevkiyatlarına
ilişkin ön bilgi temin ederek, sınırlarda öncelikli geçiş
hakları ve kısa sürede işlemlerin tamamlanması,
zaruri haller dışında fiziki muayeneye tabi tutulmama
gibi kolaylıklardan faydalanabilmektedir.
BGH, gönüllülük esasına dayalı bir sistemdir.
Firmaların BGH uygulamasına katılmamaları
durumunda,
sevkiyatları
normal
gümrük
prosedürlerine tabi tutulmaktadır.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

Almanya’da Sanayi Üretimi 2020 Yılı Verileri Daralmayı Gösteriyor
Federal Alman İstatistik Ofisi’nin yayımlamış olduğu
ilk verilere göre, Alman endüstrisinde 2020 yılında,
2019 yılına kıyasla, onda bir daha az üretim
gerçekleşmiştir.
Açıklanan veriler uyarınca, enerji ve inşaat sektörleri
hariç olmak üzere imalat sektörü 2020 yılında, bir
önceki yıla göre, fiyat ve takvim etkilerinden
arındırılmış olarak %10,8 oranında daralmıştır.
Madencilik ve imalat sektörlerinde faaliyet gösteren sanayi şirketlerinin satışları 2020 yılında, 2019
yılına kıyasla, %10,1 oranında azalmıştır. Aynı zamanda, yurt içi satışlar %8,3 ve yurt dışı alıcılara
satışlar ise %11,9 oranında düşmüştür.
Almanya’da 2020 yılında üretim alanında en keskin düşüş otomotiv endüstrisinde gerçekleşmiştir.
Motorlu taşıt ve motorlu taşıt parçası üreticileri 2020 yılında, bir önceki yıla göre, toplam %25 oranında
daha az üretim gerçekleştirmiştir. Sektördeki satışlar %17,8’lik oran ile 2019 yılı seviyesinin altında
kalmıştır.
Öte yandan, makine endüstrisi de 2020 yılında %13,8 oranında bir düşüş yaşamıştır. Anılan sektördeki
satışlar da, aynı yıl içerisinde fiyat ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak, %13,7 oranında
azalmıştır. Metal endüstrisinde de üretim %11,6 oranında düşmüştür. Bunun yanı sıra, hazır giyim
sektöründeki üretimde, fiyat ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak %20 oranında azalma
kaydedilmiştir.
Ayrıca, deri, deri ürünleri ve ayakkabı üretimi alanında %17,6’lık bir düşüş
gerçekleşmiştir.
Almanya’da 2020 yılında pandemi nedeniyle üretimdeki düşüşten en az etkilenen sektörler “gıda, yem
ve kimya” sektörleri olmuştur. Bu çerçevede, gıda ve yem üretimi %2,8 oranında düşerken, kimya
ürünlerinin üretiminde ise %1,1’lik azalma kaydedilmiş, %3,1’lik bir artış ile ahşap endüstrisi üretimde
yükseliş gösteren tek endüstri olarak kayıtlara geçmiştir.
Kaynak: T.C. Berlin Ticaret Müşavirliği
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TİCARİ FIRSATLAR

Brezilya Yatırım Forumu-2021, Latin Amerika'da Yatırım Alanında En
Büyük Organizasyon
Yatırım alanında Latin Amerika'daki en büyük
organizasyon olan Brezilya Yatırım Forumu-2021
(BIF2021) 31 Mayıs - 1 Haziran 2021 tarihlerinde
Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde gerçekleştirilecek
olup;
Forum'da bu yıl, tarım, enerji, altyapı, inovasyon,
sağlık ve teknoloji sektörlerinde yatırım fırsatlarının
değerlendirileceği ifade edilmektedir.
Yatırım Forumu-2021'e ilişkin detaylı bilgilere www.brasilinvestment.com adresinden ulaşılabilmektedir.

Filipinler'de Yatırımcılar İçin İş Fırsatları
Amacının, Avrupa iş topluluğunun Filipinler’deki mevcut gelişmelerden
haberdar edilmesi ve kilit sektörlerdeki yatırım fırsatlarını teşvik etmek
olduğu belirtilen Forumda, yabancı yatırımcılar için iş fırsatlarının
konuşulacağı, Hükümet ve yüksek teknolojili üretim ve bilişim
endüstrilerinden özel sektör yetkililerinin olduğu bir panel
düzenleneceği belirtilmekte olup, ilgilenen firmalarımızın,
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_zAicDpfvT0iLyEffEwIkWg

üzerinden kayıt yaptırması gerektiği belirtilmektedir.
Etkinlik hakkında ankarape@gmail.com e-posta adresinden detaylı bilgi
alınabildiği belirtilmiştir.

Türkiye İhracatçılar Meclisinden Lojistik Portalı Çalışması
Lojistik firmalarıyla ihracatçı firmalar arasında
bir köprü vazifesi görmesi amaçlanan Türkiye
Lojistik Portalı çok yakında;
http://turkiyelojistikportali.com
adresinde
faaliyete
geçecek.
TİM
tarafından hazırlanan
ankete katılarak
platformun geliştirilmesine katkı sağlanması
bekleniyor.
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DIŞ TİCARET RAKAMLARI

Genel Ticaret Sistemi’nde (GTS), Gümrük alanlarına ve serbest bölgelere giren ve çıkan mallar dış
ticaret verisinde yer almaktadır.
Mart ayında ihracatımız, geçen sene mart ayına göre yüzde 42,2 artışla 18 milyar 985 milyon dolara
ulaşmıştır. Bu, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır. İthalatımız ise mart ayında geçen
senenin aynı ayına göre yüzde 25,8 artarak 23 milyar 679 milyon dolar olmuştur.
İhracatın ithalatı karşılama oranı mart ayında geçen seneye göre 9,2 puan yükselerek yüzde 80,2
olmuştur. Enerji hariç karşılama oranı ise 10,2 puan artışla yüzde 90,6 olarak gerçekleşmiştir.
İlk çeyrekte ihracatımız geçen sene ilk çeyreğe göre yüzde 17,3 artışla 50 milyar 23 milyon dolar olarak
gerçekleşmiştir. 2021 yılı ilk çeyrekteki ithalatımız geçen sene ilk çeyreğe göre yüzde 9,7 artışla 61
milyar dolar olmuştur.
Yılın ilk çeyreğinde dış ticaret açığı geçen sene ilk çeyreğe göre yüzde 15,2 oranında kayda değer bir
düşüş göstererek 13 milyar dolardan 11 milyar dolara gerilemiştir. Enerji hariç dış ticaret açığımız ise 3
milyar 925 milyon dolar olup, bu da geçen sene aynı döneme göre yüzde 15,3'lük bir düşüşe karşılık
gelmektedir.
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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
Telefon: 0 (312) 385 50 90
Faks: 0 (312) 354 58 98
E-posta: disticaret@ostim.org.tr

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...
Şubat ve Mart ayı eğitimlerimizi tamamladık.

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
Seminerlerimizi geniş katılımla gerçekleştirdik.

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

Dahilde İşleme Rejimi Seminerimizi
OAİB - Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri

DEİK
UND

Genel Sekreteri Sn. Özkan AYDIN’ın sunumuyla 15 Mart
2021 günü gerçekleştirdik.

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

Ticaret Bakanlığı
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
Ürün Güvenliği, Denetimi ve Teknik Mevzuat Online
Bilgilendirme Seminerimizi 25 Mart 2021 günü
gerçekleştirdik.
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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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