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OSTİM'in İhracatını Artırmak İçin Çalışıyoruz...
ÖNE ÇIKAN
BAŞLIKLAR
ÜLKELERDEN
ÖZBEKİSTAN

OSTİM’li sanayicilerimizi uluslararası rekabette öne
geçirmek, OSTİM’in ihracatını artırmak için çeşitli
çalışmalar

gerçekleştiriyoruz.

Son

zamanlarda

ÇİN

firmalarımıza

AZERBAYCAN

ticareti geliştirme alanında olduğunu değerlendiriyoruz.

AFRİKA ÜLKELERİ
GÜNEY KORE

yapılabilecek en önemli katkının dış

Bu nedenle, ne yapabiliriz, firmalarımıza ne katabiliriz?
arayışımız devam ediyor.
Firmalarımızla görüşerek, bir dış ticaret personeli

KANADA

çalıştırırsa işlerinin daha iyi olacağını düşündüğümüzü

MACARİSTAN

söyledik. Gençlere iş bulma ve dış ticareti öğretme,

SEKTÖRLERDEN
ENERJİ

firmalara

da

dış

ticaret

departmanı

çekirdeğini

oluşturma gibi birçok başlığı bir araya getirerek,
faydalı bir modeli hayata geçirdik.

MEDİKAL

Bunu da, İŞKUR’un İş Başında Eğitim modeli ile OSTİM

KAUÇUK
HAVACILIK

İLGİLİ KURUMLARIN
HİZMETLERİ

OSB’nin KOBİ’lere “Dış Ticaret Uzmanı

Yetiştirme

Programını birleştirerek gerçekleştirdik. 23

üniversite

mezunu adaya, Temmuz-Ekim ayları arasında eğitim verilmiş, uygulamalar yapılmış ve yap-öğren
modeli uygulanmıştır. Yaptığımız işin değer üretmesini, sonuç çıkartmasını istiyoruz.

GÜMRÜK
TİCARET BAKANLIĞI

TİCARİ FIRSATLAR
B2B PLATFORMLAR

Dış ticaret açısından bir diğer önemli konu sanayicimizin ticari bilgi ihtiyacının karşılanması.
Günümüz dünyasında bilginin gücü her zamankinden daha fazla rekabet avantajı sağlar hale geldi.
Firmalarımızın ticari anlamda dünyada ne olup bittiğini izlemeleri gerekiyor. Onları bir adım
öne geçirecek bilgi kaynaklarına ve bilgilere hakim olmaları gerekiyor. Bu amaçla, hazırladığımız
OSTİM Dış Ticaret

İHALELER

DİĞER
YEŞİL PASAPORT
FAALİYETLERİMİZDEN
KARELER

Bülteni’nin ilk sayısını sizlerle paylaşıyoruz, 2020 yılında aylık olarak sizlerle

paylaşmaya devam edeceğiz.
OSTİM Dış Ticaret Bülteninde yer alan bilgilerin dış ticaret çalışmalarınıza katkı sağlamasını dilerim.
Orhan AYDIN
Yönetim Kurulu Başkanı
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İhracat Ana Planı - Hedef Ülke Özbekistan
OSTİM OSB çalışma modeli Özbekistan’da
Ticaret Bakanlığı İhracat Ana Planı'nda yer alan 17 hedef ülkeden birisi
olan Özbekistan hakkında sektörel bilgilere ve Özbekistan pazarı ile ilgili
birçok kaynağa ulaşabilirsiniz.

Taşkent Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri tarafından hazırlanan "Türkiye - Özbekistan Dış Ticaret Verileri 2018" raporunu
incelemeniz faydalı olacaktır.
Dışişleri Bakanlığı web sitesi üzerinden Özbekistan ekonomisi, Türkiye - Özbekistan siyasi görünümüne ve Özbekistan'a
seyahat ederken nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair bilgilere ulaşabilirsiniz.

Kuşak ve Yol Girişimi - Ülkemizin Konumlandırılması
Dünya nüfusunun yüzde 62'sini kapsayan, 60 civarındaki ülkeyi içine alan Kuşak Yol
Projesinin (Belt & Road Initiative-BRI) ulaşım, enerji, telekom ve özel ekonomik bölgeler
olarak temellendirilen 4 ana eksende şekilleneceği ifade ediliyor.
Bu kapsamda, DEİK tarafından hazırlanan çalışmada ülkemizin konumlandırmasına
ilişkin çarpıcı bulgulara yer verilmiş. Ülkemizin Kuşak ve Yol Girişimi'ndeki konumuna
ilişkin; potansiyel ticaret stratejileri, politika senaryoları, doğrudan yabancı yatırım, lojistik
ve küresel ölçekli fırsatlar konuları ele alınmış.

Sektörler ve Ülkeler





Çin - Türkiye Dış Ticaret Analizi
Dünya Otomobil Pazarı
BAE Müteahhitlik Sektörü

Venezuela Ekonomisinde Son Gelişmeler gibi çeşitli konularda Ticaret Müşavirlikleri kaynaklı
bilgilere Ticaret Bakanlığı "Kasım Ayı Ülke Masaları" bülteninden ulaşabilirsiniz.

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) ve Ticari Fırsatlar
30 Kasım 2019 tarihinde İpsala'da düzenlenen törenle açılan Trans Anadolu
Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) ile Azerbaycan doğal
gazı Gürcistan, Türkiye üzerinden geçerek Yunanistan, Arnavutluk ve İtalya
üzerinden Avrupa'ya ulaşacak.
TANAP kapsamında Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları
(SEIP) uygulanacak ve güzergah üzerinde bulunan il, ilçe ve
köylerde projelerle bölge halkının sosyo ekonomik kalkınmasına katkıda
bulunulması sağlanacaktır.
Proje çerçevesinde satın alma ve fonlama sistemleri kurulmuş olup web sitesinden takip edilebilir.
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Afrika Birliği, Kıta Ticaret İstatistik Yıllığını Yayınladı
Avrupa Birliği veritabanı olan Eurostat ile işbirliği yapan Afrika Birliği Komisyonu, Avrupa Birliği
tarafından finanse edilen bir proje olan Pan Afrika İstatistik (PAS-Pan African Statistic) programı
çerçevesinde “Afrika Ticaret İstatistikleri” yıllığını yayınladı.
Yıllıkta yer alan istatistiklerin diğer istatistik veri tabanlarından farkı ülkelerin gerçekleşmiş
verilerini yansıtması. UN COMTRADE gibi diğer kaynaklarda zaman zaman tahmini verilerin
kullanılması nedeniyle Afrika kıtası ile ilgili değerlendirmelerde Kıta Yıllığı İstatistiklerinin daha
sağlıklı analizlere imkan sağlayacağı değerlendirilmiş.
Afrika içi ticaretin artırılması amacıyla 2012 yılında Afrika Birliği

(African Union) Devlet ve

Hükümet Başkanları tarafından onaylanan ve Temmuz 2019’da kabul edilen "Afrika Kıtasal
Serbest Ticaret Alanı-CFTA (Continental Free Trade Area)” eylem planının Temmuz 2020’de
uygulamaya girmesi planlanmıştır. CFTA'nın temel amacı, mal ve hizmetler ile kişilerin serbest
dolaşımı ve yatırımlar için tek bir kıta pazarı oluşturmanın yolunu açmak ve Gümrük Birliği'nin
kurulmasını hızlandırmak.

Nijerya'da İş ve Yatırım Fırsatları
DEİK Türkiye - Nijerya İş Konseyinin Türkiye-Nijerya yatırım fırsatlarına ait
raporunda Nijerya’da iş ve yatırım imkanları değerlendirilmiş olup;
Nijerya, Afrika’nın en büyük ham petrol üreticisi ve zengin doğalgaz rezervlerine
sahip olduğu ve inşaat sektörü başta olmak üzere tekstil, deri, metal, gıda ve
plastik gibi alanlarda yatırımlara ihtiyaç duyulduğu,



İnşaat sektöründe PPP (Kamu-Özel Sektör İşbirliği) politikası ile özel sektör ve kuruluşların bu alanda yararlanabilecekleri

fırsatların olduğu,



Ayrıca, Lagos’un en büyük sorunlarından birisi olan ulaşım sorununa çözüm için, Lagos eyaletinde 26 farklı rota ile çalışması

yapılan deniz/nehir yolu taşımacılığı için yatırımcı beklendiği, ulaşım altyapısının geliştirilmesi için demiryolu projelerinin kapasitesini
artırmanın önemi belirtilirken, bu alanlarda yatırımların son sürat devam ettiği,
Nijerya’da, önümüzdeki yıllarda otomotiv yedek parça ithalatında önemli artışlar olması beklendiği ifade edilmiştir.

Afrika ile Ticaretin Geliştirilmesi Çalışmaları - Lojistik Merkezler Kurulması
Afrika'ya verilen önem ve Afrika ile ticaretin gelişmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından,



Ticaretin gelişmesi için lojistik merkezleri kurulması yönünde çalışmalar
başlatıldığı açıklanmıştır.



İhracat ana planında 17 ülke arasında Etiyopya, Fas, Güney Afrika ve Kenya
yer almıştır.



5 ülke ile serbest ticaret anlaşmaları (STA) imzalanmıştır, Mısır, Tunus ve
Mauritius ile de STA'lar tamamlanmıştır.



30 Afrika ülkesi ile yatırımların karşılıklı korunması anlaşması imzalanmıştır.



13 ülke ile çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşması imzalanmıştır.



Kenya'da Türk Ticaret Merkezi açılmıştır.
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Güney Kore - Ülke Bulguları ve Pazar Fırsatları
Ticaret Bakanlığı Aralık ayı Ülke Masaları Bülteni yayınlandı. Bültende, Güney Kore pazarı
ile ilgili ülke bulguları, pazar fırsatları, dış ticaret verileri, ülkemizle olan ticari ve ekonomik
ilişkileri incelenmiştir.
Ayrıca, Japon Otomotiv Yedek Parça Sektörü, Slovakya Ekonomisi, Meksika'da Çin Halk
Cumhuriyeti (ÇHÇ)' den ithal edilen çelik kablo ürünlerine uygulanan telafi edici vergi,
Meksika şehri eyalet meclisi katı atık yasası ve Meksika ekonomik durumu ele alınmıştır.
Güney Kore Gıda Ürünleri Yerinde Pazar Araştırmasına ulaşmak için tıklayınız.
Güney Kore ülke bilgileri için tıklayınız.

Kanada, ABD ve Meksika Arasında Revize Edilmiş Yeni NAFTA Anlaşması
İmzalandı
Yaklaşık 490 milyon nüfusa sahip olan Kuzey Amerika'nın 2018 yılında üç taraflı (Kanada,
ABD, Meksika) ticareti yaklaşık 1,2 trilyon ABD dolarına ulaştı (1993'ten bu yana dört kat
artış).
ABD ve Meksika, sırasıyla Kanada’nın dünyadaki ilk ve üçüncü en büyük ticaret ortağıdır.
Kanada, ABD 'nin ikinci ve Meksika'nın üçüncü en büyük ticareti ortağı ve ABD için en büyük
ihracat pazarıdır.
Kasım 2018 tarihinde imzalanan Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) Aralık
2019 tarihinde revize edilmiş ve
aşağıdaki alanlarda değişiklikler getirmiştir:







Devletlerarası anlaşmazlık halli mekanizması
İşgücü koruma
Çevre koruma
Fikri mülkiyet
Otomobil sektöründe menşe kuralları

Macaristan Ülke Çalışması

DEİK tarafından hazırlanan Macaristan çalışmasında; Macaristan'ın Türk yatırımcılara
her yönüyle cazip fırsatlar sunduğu vurgulanmaktadır.
3 yıl önce başlatılan “Go-Africa” girişimi ile birlikte, Türk ve Macar firmaların en güçlü
oldukları sektörlerde birbirlerini tamamlayıcı rol oynayarak Afrika pazarında ortak
hareket etmesine yönelik çalışmalar da başlatılmıştır.
Macaristan’da mal ihracatının 3/4’ü AB’ye yapılıyor, ekonomik büyümenin 2018-2024
yılları arasında yıllık ortalama yüzde 3,2 olacağı tahmin ediliyor.
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Dünyada Mevcut ve Planlanan 700 Açık Deniz Rüzgar Projesi
Dünyada mevcut ve planlanan 700 açık deniz rüzgar projesini

ve gelecekteki projeler için

küresel potansiyel haritasını kapsayan "Açık Deniz Rüzgar Görünümü Raporu - Offshore Wind
Outlook 2019" Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yayınlandı.
Raporda; pazar büyüklüğü ve kilit oyuncular, açık deniz rüzgar teknolojisi ve performansı,
2018'de devreye alınan projeler için açık deniz rüzgar maliyetleri, açık deniz rüzgârı görünümü
2040, bölgesel görünüm, açık deniz rüzgar maliyetleri, değeri ve rekabet gücü, açık deniz
rüzgarının daha hızlı büyümesi için fırsatlar, yeni pazarlarda etkin tedarik zincirleri geliştirme,
çevresel endişeler ve karada şebeke gelişimi gibi konular incelenmiş.

Almanya Enerji Piyasası Fırsatlar Sunuyor
Alman enerji piyasası, sürdürülebilir enerjiye geçiş girişimi doğrultusunda köklü bir değişim
geçiriyor. Almanya'da yenilenebilir enerjilerin toplam elektrik üretimi içindeki payı son on yılda
istikrarlı bir şekilde artmıştır. 2025 yılına kadar, elektrik kullanımının %45'inin yenilenebilir
enerji kaynakları olan rüzgar, güneş, su ve biokütleden oluşacağı ifade edilmektedir.





Elektrik altyapısının hızla büyüdüğü ve yabancı tedarikçiler için sayısız fırsatlar ürettiği,
Rüzgar enerjisinin de kuzeyden Almanya'ya kadar taşınması gerektiği,

Bu durumun, yazılım ve donanım üreticileri ve enerji depolama aygıtı üreticileri gibi
çeşitli alt sektörlerdeki şirketler için fırsatlar yaratmakta olduğu ifade edilmektedir.

Rüzgarın Geleceği...

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) tarafından hazırlanan yayında rüzgar
enerjisine ihtiyaç duyulan büyüme vurgulanmaktadır. Ayrıca çalışma; maliyet düşürme,
teknoloji eğilimleri ve rüzgar enerjisinin artan payları için elektrik şebekeleri hazırlama
ihtiyacı hakkında da fikir vermektedir.
Küresel enerji dönüşümünde rüzgar enerjisi yenilenebilir enerji potansiyeli içinde yüksek
paya sahiptir. Hem kara hem de deniz rüzgar enerjisinin 2050 yılına kadar yayılması beklenmektedir. Küresel enerji dönüşümünde rüzgar enerjisi yenilenebilir enerji potansiyeli
içinde yüksek paya sahiptir. Hem kara hem de deniz rüzgar enerjisinin 2050 yılına kadar
yayılması beklenmektedir.

Asya Altyapı Yatırım Bankası, Türkiye'de Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği İçin
200 milyon ABD Doları tutarında krediyi onayladı
Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB), Türkiye'de yenilenebilir enerji ve enerji
verimliliği altyapı projelerinin geliştirilmesi için 200 milyon ABD Doları tutarında
(179,4 milyon Avro) krediyi onaylamıştır.
AIIB, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) aracılığıyla Türk özel şirketlerine
uzun vadeli finansman sağlayacak, yararlanıcılar söz konusu fonları, rüzgâr, güneş,
jeotermal ve biokütle kaynaklarının yanı sıra enerji tasarrufu ve karbon dioksit
(CO2) emisyonlarını azaltmaya yönelik enerji verimliliği projeleri için kullanacaktır.
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Medikal Sektörü - Hedef Pazar Şili
Şili medikal piyasası, büyük ölçüde ithalata bağımlı olup, medikal
ürünlerin %95'inden fazlası yurt dışından ithal edilmektedir. Önümüzdeki
5 yıl içinde, sağlık sisteminin daha da genişleyeceği ifade edilmektedir.
Şili medikal pazarından ABD %33'ten fazla, Almanya %14 ve Çin %10,5
pay almaktadır. Şili hükümeti, sağlık sistemini modernize etmeye
odaklanmış ve

2025 yılına kadar 30 yeni hastane inşa edilmesi

planlanmıştır.
Ticaret Bakanlığı web sitesi üzerinden Şili hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Türkiye-Şili Serbest Ticaret Anlaşması

Avrupa'ya Tıbbi ve Laboratuar Cihazları İhracatı

Avrupa'ya Tıbbi ve Laboratuar Cihazları İhracatı yapmak istiyorsanız karşılaşacağınız talep, fırsatlar, rekabet hakkında bilgi
sahibi olmak istiyorsanız CBI' ın ilgili sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Endüstriyel Kauçuk Piyasası Genişliyor...
Endüstriyel Kauçuk piyasasının 2026 yılına kadar 38,31 milyar dolara
ulaşması beklenmektedir. İnşaat faaliyetlerinin artması gelişmekte olan
ekonomilerde bu sektörün genişlemesine katkı sağlamaktadır.
Çin ve Hindistan gibi Asya Pasifikte yer alan bazı ülkeler kauçuk kullanımının yaygın olduğu alanlarda alt yapı sektörlerini geliştirmek için kamu
ve özel sektörü teşvik etmektedir.
Bu ekonomilerde çok sayıda havaalanı, otoyol, metro ve diğer akıllı
şehir yatırımları başlatılmıştır. Bununla beraber, sektördeki çeşitli
oyuncular pazardaki

paylarını sağlamlaştırmak için çeşitli stratejiler

geliştirmekteler.
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ABD, Avrupa Birliği'ne Ek Gümrük Vergisi Uygulaması Başlattı
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), AB’nin Airbus firmasına haksız teşvik sağladığına ve
bunun sonucunda ABD’nin uğradığı zarara karşılık 7,5 milyar dolar tazminata
hükmetmiştir.
Bununla birlikte ABD, dava sürecinin lehine sonuçlanması sonrası AB ülkelerine
yönelik (ağırlıklı bir kısmı Fransa, Almanya, İspanya ve Birleşik Krallık olmak üzere)
gümrük vergilerini artırma yetkisini elde etmiştir.
Bu kapsamda, ABD Hükümeti, AB’ye karşı ek gümrük vergisi uygulayacağı ürün
listelerini duyurmuş olup liste kapsamında yer alan ürünlerin ithalatına %10 ile %25
oranlarında ek gümrük vergisi uygulayacağını ifade etmiştir.

Sizin İçin Hangi Pazar Potansiyel Barındırıyor? ITC - Pazar Analiz Araçları
Uluslararası Ticaret Merkezi - ITC tarafından KOBİ ve Mikro ölçekli firmaların ihracat ve uluslararası rekabete hazırlanmaları
amacıyla ücretsiz ve tüm dünyaya açık kaynaklar üzerinden Pazar Bilgi Araçları hizmeti sunulmaktadır.
Pazar Analiz Araçları;
Trade Map, Bir hedef pazar belirleme aracı olan Trade Map veri tabanına ücretsiz üyelik gerçekleştirdikten sonra giriş yaparak
ürününüze ait GTİP kod numarasını girişini yapar ve analizlerini gerçekleştirebilirsiniz.
Market Access Map,
Investment Map,
Trade Competitiveness Map,
Export Potential Map,
Procurement Map
Sustainability Map
Ürünlerinize ilişkin potansiyel barındıran pazarları belirlemek için Uluslararası Ticaret Merkezi’nin “İhracat Potansiyeli Haritası - The
Export Potential Map” veri tabanını kullanabilirsiniz.
Veri tabanında ‘Export Potential’ sayfasından; “Exporter’” bölümüne ülkemizi yazarak, hedef pazarınız için “Market” alanına tüm
dünyayı seçerek veya daha önceden

belirlenmiş hedef pazarlarınızın adını yazarak, “Products” bölümüne de GTİP numaranızı

yazarak ülemizin mevcut ihracatını, toplam ihracat kapasitesini ve potansiyel barındıran (untapped) kullanılmamış değere
ulaşabilirsiniz.

Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) Pazar Bilgisi Araçları sisteminin
bir parçası olan Procurement Map - Tedarik Haritası 150.000'den fazla
kamu ihalesi hakkında bilgileri yeni pazar bulmak isteyen firmaların
hizmetine sunmaktadır.
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Gümrük Rehberi Yayınlandı
Gümrüklerde işlem yapanların ihtiyaç duyduğu temel bilgileri içeren yeni “Gümrük Rehberi”
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanarak kullanıma açıldı.
Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden veya https://gumrukrehberi.gov.tr/ adresinden
ulaşabilen rehberde, konular; animasyonlar ve
anlaşılabilir bir şekilde yanıt verilmesi

görsellerle anlatılarak, sorulara kolay ve

amaçlanıyor. Rehber, “bireysel işlemler” ile “ticari

işlemler” bölümlerinden oluşuyor.

Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı (GET-APP) Güncellendi
Ticaret Bakanlığı, ithalat ve ihracat işlemlerinin anlık takibini
mümkün kılan Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans
Programı (GET-APP) uygulamasını güncellemiştir.
Artık ithalat ve ihracat işlemlerine taraf olan her aktör, gümrük
işlemlerine ait süreçleri aşama aşama izleyebilmektedir.

Ticari Fırsatlar - İthalatçı Firma Adreslerini Nereden Bulurum?
Uluslararası Ticaret Merkezi'nin (ITC) bir hizmeti olan Trade Map

istatistiksel

analizler yapmanıza ve hedef pazarınızı belirlemenize yardımcı olan bir veritabanı
olmakla beraber, Trade Map

veri tabanına ücretsiz üyelik gerçekleştirdikten

sonra giriş yaparak ürününüze ait GTİP
ve companies kısmından

kod numarasınn

girişini yapar

ithalatçı firma adreslerine ulaşabilirsiniz.

TOBB'un TOBB2B platformu İşletmeden-İşletmeye ticaret için yerli ve yabancı iş
dünyasını bir araya getiren bir eşleştirme e-platformu olarak hizmet sunmaktadır.
Site üzerinden; ithalatçı firmalara, işbirliği imkanlarına ve ihale bilgilerine
ulaşılmaktadır.

İhaleler - Uluslararası ve Ülkeler İtibarıyla
Birleşmiş Milletler tarafından açılan ihaleler Birleşmiş Milletler’in resmi ihale portalı
olan "United Nations GlobalMarketplace" üzerinden duyurulmaktadır.
İhale uyarı sistemine abone olarak, ihale bilgilerine yayınlandığı anda erişebilirsiniz.
Ülkeler itibarıyla ihaleler ve ticari fırsatlara ulaşmak için hedef pazar olarak belirlediğiniz
ülke/ülkelerdeki Ülkemiz Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğinin web sitesini ziyaret edebilir veya irtibata geçebilirsiniz.
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İhracatçıların Hususi Damgalı Pasaporttan Faydalanma Süresi 2 Yıldan 4 Yıla Çıkarıldı
İhracatçıların hususi damgalı pasaporttan faydalanma süresinin 2 yıldan 4 yıla çıkarıldı.
Hususi damgalı pasaport hakkını elde edebilmek için son üç yılda yapılması gereken ortalama en
düşük ihracat tutarının 1 milyon dolardan 500 bin dolara indirilmesiyle yaklaşık 7 bin ihracatçının
daha bu hakka sahip olduğu ifade edildi. Ticaret Bakanı Sn. Pekcan, "Sağlanan hususi damgalı
pasaport imkanıyla ihracatçılarımızın işlemlerini kolaylaştırarak önlerini açmayı, dünyanın her
noktasında daha aktif ve daha görünür olmalarını sağlamayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.
Yeşil Pasaport Alabilir miyim?

Dünya İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde Türkiye 33. sıraya
Dünya Bankası (World Bank) tarafından hazırlanan "İş Yapma Kolaylığı (Doing Business 2020)" raporuna göre, Türkiye
2019 yılında 190 ülke arasında 43. sırada yer alırken, 2020 yılı değerlendirmesinde yerini 33. sıraya yükseltti.

UNCTAD İstatistik El Kitabı 2019
UNCTAD İstatistik El Kitabı 2019 yayınlandı. Yayın, uluslararası ticaret,
yatırım, deniz taşımacılığı ve kalkınma analizleri ile ilgili çok çeşitli
istatistikler ve göstergeler sunmaktadır.
Yayın

bu yıl ilk kez liman

performansıyla ilgili yeni denizcilik

istatistiklerini de içeriyor.
Yayının PDF'i için tıklayınız.
El kitabı tamamen etkileşimli bir araç olarak tasarlanmıştır.
Okuyucuların her bir tablo veya çizelge ile ilişkili olarak UNCTADstat
Veri Merkezi'nden verilere doğrudan erişmelerini sağlamaktadır.
Yayının elektronik-versiyonu için tıklayınız.
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Dış Ticaret Uzmanı Adaylarımız Sertifikalarını Aldı
OSTİM
Dış Ticaret Koordinatörlüğü

Dış Ticaret Uzmanı Yetiştirme Programı’nda eğitimlerini tamamlayan 23 dış ticaret uzmanı adayına
sertifikaları törenle verildi.

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.og.tr
Törene katılan Ankara Vali Yardımcısı Sn. Abdullah Dölek, OSTİM’in, Türkiye’nin ekonomisinde
önemli bir yeri olduğunu vurguladı. Dış ticaret eğitimi alan adayları tebrik eden Dölek, Sizler ufku
açık, güzel bir alan seçmişsiniz, dış ticaret önemli bir sektör, sizleri ve sizleri yetiştirenleri
kutluyorum.” dedi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Orhan Aydın, "Yaptığımız işin değer
üretmesini, sonuç çıkartmasını istiyoruz. Bu işin eğitimini görmüş insanlar var iş bulamıyor. Çünkü
FAYDALI LİNKLER

uygulamalı eğitimi görmediği için cesareti ve özgüveni olmuyor. Firmalarla görüşerek, bir dış
ticaret personeli çalıştırırsa işlerinin daha iyi olacağını düşündüğümüzü söyledik.” dedi. Bölge

Ticaret Bakanlığı

Müdürümüz Sn. Adem Arıcı, “Firmalarımızın desteklemesi, farkındalığı, eğitim alan adayları

TİM

istihdam etmeleri, onlara destek olmaları çok önemli. Programın hem bölgemize, hem

DEİK

firmalarımıza, hem de sektörlerimize katkı vereceğini düşünüyorum. Bu eğitimde emeği geçen
herkese çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

OAİB
TOBB
ULUSLARARASI

Ticari Diplomasi - Dış Ticaretin Geliştirilmesinde Önemli Bir Araç

FAYDALI LİNKLER
ITC
TRADE MAP

Ticari iletişim ve ticari istihbarat konularında firmalarımızın hedef pazarlarda ticari süreçlerini
destekleyen
ticari
diplomasi
uygulamaları
giderek
önem
kazanıyor.
Ticaret Müşavirliği uygulamalarını da kapsayan Ticari Diplomasi Araçları konusu, Ticaret
Bakanlığı Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü Ticaret Müşavirliği
tecrübeli temsilcisi Sn. Murat Ertekin tarafından firmalarımız ile paylaşıldı.

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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