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EKONOMİNİN AŞISI İHRACAT
“KOSGEB'in İhracata Yönelik Destek ve Faaliyetleri”
BÜLTEN KONU BAŞLIKLARI

 ÜLKELER/ BÖLGELER
SEKTÖRLER

Seminerimize bekleriz....
Sn. Hasan ŞENEL
KOSGEB OSTİM Müdürü

 TİCARİ FIRSATLAR

04 Haziran 2021 Cuma

 DIŞ TİCARET RAKAMLARI

Saat: 10.00-11.30

 BU AY

Kayıt ve katılım linki; https://us02web.zoom.us/meeting/register/
tZAkde6oqDguG9QzeZplvcz0vy_2wM73OC-2

GERÇEKLEŞTİRDİKLERİMİZ…

Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek olan seminere, başlangıcından 5
-10 dakika önce aşağıdaki linki tıklayarak katılım sağlayabilirsiniz.
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Avrupa Birliği İnşaat Ekipmanları Sektörünün Geleceği ve Çevreci Yaklaşım

Avrupa Birliği çevre mevzuatı, gürültü ve
egzoz emisyon düzenlemeleri gibi konular ile
makinelerin yapısını ve
tasarımını önemli
ölçüde etkilemeye başladı.
Makine sanayinde, Ar-Ge bütçelerinin önemli
bir kısmı karmaşık ve zorlu AB çevre
mevzuatına uyum ve ürünlerin daha da
yenilikçi olması için harcanıyor.
Dijital dönüşümler, inşaat endüstrisinin
diğer alanlarında olduğu gibi makine
sektöründe de yaşanıyor.
İnşaat makineleri genellikle kirletici, gürültülü ve çevre için kötü olarak algılanıyor. Bu nedenle, makine sanayi "yeşil" teknolojiye büyük yatırımlar yapıyor.
Bu son derece yenilikçi sanayi, son yıllarda;
Verimliliği arttırmak,
Emisyonlarda azalma,
Gürültü sınırlarının azaltılması,
Geliştirilmiş ergonomi,
Daha fazla operatör ve insan güvenliği, gibi 'yeşil' teknolojiye büyük yatırımlar yapmıştır.
Anılan gelişmeler, verimliliğin artmasını, gürültü sınırlarının düşmesini ve emisyonların azalmasını
sağlamış durumda. Sektör, ürünlerini kendi inisiyatifleriyle daha sürdürülebilir hale getiriyor.
Avrupa İnşaat Ekipmanları Komitesi (CECE), yüksek düzeyde çevre korumasına aktif olarak katkıda
bulunmaya kararlı olup, Avrupa'daki yasal çerçeveyi şekillendirmek için AB kurumları ve diğer
paydaşlarla yakın ilişki içinde çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda, makine sektörü çevreyi
korumalı ve sektörün rekabetçi kalmasını sağlamalıdır. Politika yapıcılar, endüstrinin müşteri odaklı
olmasına ve yenilikçi bir yaklaşım geliştirmesine izin vermelidir yaklaşımını benimsemektedir.
Avrupa İnşaat Ekipmanları Komitesi (CECE),aynı zamanda uluslararası ticaret politikası konusunda
çalışmalarını sürdürmektedir. Dünya çapında inşaat ekipmanlarının %20'den fazlası Avrupa'da
üretilmektedir. Tek Pazar sayesinde, AB içi ticaret hali hazırda Avrupa'nın üretimi için önemli
olup, üçüncü ülke ihracatına erişimin açılması, rekabet gücünün kilit bir bileşeni olmaya devam
etmektedir.
Avrupalı inşaat ekipmanı üreticileri geleneksel olarak ihracata yönelik olup, inşaat ekipmanlarına olan
talep Çin, Güney Amerika ve Hindistan'a kayarken, Avrupa talebi küresel talebin% 20'sini temsil
ediyor.
Avrupa makine ekipmanları stratejisi beş temel hedefe odaklanıyor: (a) elverişli yatırım koşullarını
teşvik etmek; (b) inşaat sektörünün beşeri sermaye temelinin iyileştirilmesi; (c) kaynak verimliliğini,
çevresel performansı ve iş fırsatlarını iyileştirmek; (d) inşaat için iç pazarın güçlendirilmesi; (e) AB
inşaat işletmelerinin küresel rekabetçi konumunu güçlendirmek.
Her hedef, farklı temel zorlukları kapsamakta. Örneğin, büyümeyi, araştırmayı ve yeniliği ve düşük
karbonlu ekonomiyi canlandırmak için yenilikçi çözümler ve uygun yatırım koşulları gerekiyor.
Kaynak: Avrupa İnşaat Ekipmanları Komitesi (CECE)
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Afrika'nın Dijital Dönüşümü Hızlanacak
Uluslararası Ticaret Örgütü (ITC) projelerinden biri olan "İyilik
için Dijital Dönüşüm" projesi kapsamında dijital girişimcilik
ile Afrika'nın dijital dönüşümü hızlanacak. Bu projenin amacı ve
beklenen sonuçları; projeden faydalanan ülkelerdeki teknoloji
start-up'ları ve dijital girişimcileri teşvik etmek, teknoloji
merkezleri düzeyinde sürdürülebilir iş imkanlarının oluşumunu
sağlamak.
#FastTrackTech Afrika girişimi, Sahra-altı Afrika'daki dijital
girişimcileri ve teknoloji girişimlerini uluslararası hale getirmek
adına bölgesel ve uluslararası iş üretimini ve yatırım teşviki
odaklı dijital ve iş becerilerini geliştirmeye odaklanıyor. 2019
yılında başlayan ve iki yıl devam edecek proje 7 ülkeyi
hedefliyor: Benin, Etiyopya, Fildişi Sahili, Mali, Ruanda,
Tanzanya ve Zambiya. Projeden 7 önde gelen teknoloji
merkezi, 200 teknoloji şirketi ve 2000 dijital girişimci
yararlanacak.
Detaylı bilgi almak için tıklayınız.
Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) anlaşması 30
Mayıs 2019'da girmiş olup bu kapsamda, Dünya Ekonomik
Forumu
tarafından
Afrika'nın
dijital
dönüşümü
için
belirlenmiş olan 5 kritik noktaya ulaşmak için tıklayınız.
TİCARİ FIRSATLAR

Ticari Fırsatlar; Uluslararası Kaynaklar ve Ülkeler İtibarıyla
İhale Veri Tabanları

Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletlerin ülke bazlı olarak yayınladığı
ihaleler ile
ITC- Uluslararası Ticaret Merkezinin yayınladığı
ihalelere ulaşmak için Dış Ticaret Günlüğümüzü ziyaret ediniz.

Özbekistan’da İhalelerin Takip Edilebileceği Adresler
Rusya Federasyonu İhale Kaynakları
Meksika İhale Kaynakları
Mozambik İhale Kaynakları
Cezayir İhale Kaynakları
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TİCARİ FIRSATLAR

Ticari Fırsatlar, Arjantin ve Paraguay

Yakin tarihte Arjantin ve Paraguay'da gerçekleştirilen
ihaleler.
Söz konusu isler ile ilgilenebilecek firmalarimiza destek
verebilmesi açisindan firmalarimizin,
Buenos Aires Ticaret Müşavirliğimizle temasa geçmeleri
yeterli olacaktir.
Kaynak: Buenos Aires Ticaret Müşavirliği

ARJANTİN
MINISTRY OF PUBLIC WORKS
International Public Tender FONPLATA-ARG24-LPI-03
Link: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/tercera/2276037/20210430
RAILWAY INFRASTRUCTURE ADMINISTRATION SOCIEDAD DEL ESTADO
National and International Public Tender 33/2020
REVIEW OF THE EXECUTIVE PROJECT AND INSPECTION OF THE TOTAL RENOVATION
Link: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/tercera/2275724/20210426
PARAGUAY
Name: LPI 1622-21 Acquisition of Current and Potential Transformers for Indirect Measurements
Convener: National Electricity Administration (ANDE) Category 22 - Machinery, equipment and major tools Transport equipment
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/390397-lpi-1622-21-adquisicion-transformadorescorriente-potencial-mediciones-indirectas-1.html
Name: LP1624-21 Acquisition of Airline and Subterranean Distribution Line Accessories
Convener: National Electricity Administration (ANDE) Category 22 - Machinery, equipment and majör tools Transport equipment
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/390395-lp1624-21-adquisicion-accesorios-lineasaereas-subterraneas-distribucion-1.html
Name: LP1627-21 Acquisition of Distribution Lines Equipment
Convener: National Electricity Administration (ANDE)
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/396223-lp1627-21-adquisicion-equipos-lineasdistribucion-1.html
Name LP1631-21 Acquisition of Distribution Cables - Agreement ITAIPU - ANDE - Ad Referendum
Convener: National Electricity Administration (ANDE) Category 24 - Computer, office, educational, printing,
communication and signaling equipment, accessories and programs
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/396514-lp1631-21-adquisicion-cables-distribucionconvenio-itaipu-ande-ad-referendum-1.html
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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.
Bu yılın ilk 4 ayında ihracatta görülen güçlü performansın Mayıs ayında da devam ettiğini belirten
Bakan Mehmet Muş, "GTS ( verilerine göre Mayıs ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde
65,5 artışla 16,5 milyar dolara yükselmiştir. Bu değerle tüm yılların en yüksek ikinci mayıs ayı ihracat
değerine ulaşmış bulunuyoruz." diye konuştu.
İlk 5 ayda ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,3’lük artışla 85,2 milyar dolar seviyesine
taşındığına işaret eden Sn. Muş, ihracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Mayıs'ında geçen yılın aynı ayına
göre 5,6 puan artışla yüzde 80'e yükseldiğini, ithalatımız ise Mayıs ayında, geçen senenin aynı ayına
göre yüzde 54 artarak 20,6 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ifade etti.
Beş aylık dönemde ihracat yapan firma sayısı yüzde 12,2 artışla 71 bin 618 olmuştur. Bakan Muş,
geçen yılın aynı ayına göre mayıs ayında görülen İtalya'ya yüzde 110'luk, İspanya'ya yüzde 170'lik ve
Polonya'ya yüzde 90'lık ihracat artışlarının dikkat çekici olduğunu belirterek, "Mayıs ayında Avrupa
Birliği ülkelerine yapmış olduğumuz ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,1 artışla 6,8
milyar dolara ulaşırken, söz konusu ülkelere yapmış olduğumuz ihracat toplam ihracatımızın yüzde
41,3'ünü oluşturmuştur." diye konuştu.
Ayrıca, ikili ticarette Türk lirasının payını artırmaya devam ettiklerini dile getiren Muş, "Mayıs ayında
Türk lirasıyla ihracat işlemlerimizi gerçekleştirdiğimiz ülke sayısı 179 olurken, Türk lirası ile yapmış
olduğumuz dış ticaretin toplamı 13,5 milyar lira düzeyini aşmıştır." dedi.
"Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türk Eximbank'ın 2021'de desteklerini çeşitlendirmeye ve artırmaya
devam ettiğini belirterek, "Eximbank'ın 2021 yılının ilk çeyreğinde ihracatçıya verdiği destek tutarı 6,1
milyar doları kredi, 5,1 milyar doları sigorta olmak üzere bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9
artarak 11,2 milyar dolara ulaşmıştır." dedi.
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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
Telefon: 0 (312) 385 50 90
Faks: 0 (312) 354 58 98
E-posta: disticaret@ostim.org.tr

2021 Yılı Faaliyetlerimizi
“Ekonominin Aşısı İhracat” Temasıyla Yürütüyoruz...
2021 yılı Dış Ticaret Buluşmaları Seminerlerinin birincisini Meksika
Ticaret Müşavirimiz ile gerçekleştirdik.
Meksiko Ticaret Müşaviri Sn. İnci Selin Bal SALKIM ile
Meksika pazarını konuştuk.

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

Dış Ticaret Uzmanı Yetkinlik
Geliştirme Eğitim Programını
7 Mayıs günü tamamladık.

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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