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Dış Ticaret Uzmanlığı Sertifika Programı Başlıyor... 

"Dış Ticaret Uzmanlığı Sertifika Programı"nın  ikincisi          

6 Şubat Perşembe günü başlıyor.  

İhracata başlamak,  yeni pazarlar ve yeni müşteriler bulmak 

veya dış ticaret uzmanı olmak ve bu alanda yetkinliğini   

artırmak isteyenlerin katılabileceği program, OSTİM Teknik 

Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenleniyor. 

Dış Ticaret Kültüründen Hedef Pazar Tespiti ve Analizine, Sektör Analizinden Dijital Pazarlamaya, 

Ticari Fırsatlardan Müşteri Bulmaya kadar geniş yelpazedeki  konuları,  teslim  şekilleri, ödeme     

yöntemleri ve gümrük gibi temel dış ticaret uygulamaları ile birleştiren program hakkında  detaylı 

bilgi için tıklayınız. 

Yatırım Teşvik Sistemi ve Uluslararası Yatırım Anlaşmaları Semineri 

 

Sanayicilerimizin uluslararası rekabetçiliğinin     

geliştirilmesi amacıyla, Sanayi ve Teknoloji       

Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye 

Genel Müdürü Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN ve Genel 

Müdürlük uzmanlarının katılımlarıyla düzenlenecek 

seminer programında; 

 Yatırım Teşvik Sistemi, 

 Uluslararası Yatırım Anlaşmaları konuları sanayicilerimizle paylaşılacaktır. 

 

Program Tarihi; 6 Şubat Perşembe 

Saati;  14:00-16:00   

Yer :OSTİM OSB Konferans Salonu 

Katılım teyidinizi;  disticaret@ostim.org.tr adresine iletebilirsiniz. 

https://www.linkedin.com/company/23771585/admin/
https://twitter.com/ostimdisticaret
https://www.facebook.com/ostimdisticarett/
https://www.ostimdisticaret.org/2020/01/ds-ticaret-uzmanlg-sertifika-program-30.html
http://hbem.ostimteknik.edu.tr/dis-ticaret-uzmanligi-sertifika-programi-egitim-254
http://hbem.ostimteknik.edu.tr/dis-ticaret-uzmanligi-sertifika-programi-egitim-254
https://www.ostimdisticaret.org/2020/01/yatrm-tesvik-sistemive-uluslararas.html
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Hindistan Sivil Havacılık pazarı, Çin ve ABD'den sonra dünyanın üçüncü büyük ve 

hızla büyümeye devam etmesi beklenen pazarlar arasında yer almaktadır. Sivil 

Havacılık 30 milyar dolarlık bir sektör olarak Hindistan ekonomisinin %1.5' ini  

oluşturmaktadır. Hindistan sivil havacılığın geliştirilmesi için 20 yıllık bir yol       

haritasına sahip olup “Vizyon 2040” belgesi ile sektörün yol haritasını çizmektedir.  

 

Boeing, Airbus, Lockheed Martin, Bombardier ve diğer önde gelen orijinal parça 

üreticileri (OEM-Original Equipment Manufacturer), Hindistan'ı; stratejik coğrafi 

konuma, mühendislik uzmanlığına ve rekabetçi işçilik maliyetine sahip, uçaklara yüksek talep olan önemli bir küresel pazar olarak 

görmektedir. BIS Araştırma kuruluşuna göre, 2021 yılına kadar Hindistan’ın İHA pazarının 800 milyon doları aşması bekleniyor.  

Hindistan-Sivil Havacılık Sektörü Fırsatlar Sunuyor  

Hindistan Raylı Sistem Yatırımları 

İtalya'da Raylı Sistem Yatırımları 

İtalya’da raylı sistemler ülkenin en önemli ulaşım sistemidir. Toplam hat uzunluğu 

22.227 km olup aktif hat uzunluğu 16.723 km’dir. Hızlı tren hatlarının yapımıyla bu 

ağ her geçen gün genişlemeye devam etmektedir. Ülkede yüksek seviyede raylı 

sistem yatırımı söz konusudur. RFI (Rete Ferroviaria Italiana) demiryolu altyapı 

işletmesi 17 milyar Euro yatırım planlamıştır.  

Ek olarak özel yük ve yolcu işletmecilerinin araç ihtiyacı ve kentiçi raylı sistem yatı-

rımları da devam etmektedir. Ülkede demiryolu işletmesi yapan firmalar Ferrovie 

Dello Stato, Trenitalia, Nuovo Trasporto Viaggiatori, Trenord ve Mercitalia’dır.   

Detaylı bilgi için tıklayınız. 

Polonya Ekonomisi ve Raylı Sistem Yatırımlarının Değerlendirilmesi 

Son yıllarda Polonya’daki demiryolu taşımacılığının ekonomik önemi giderek artmaktadır. 

Polonya, demiryolu için 2023 yılına kadar 16.5 milyar dolar yatırım yapılmasını planlamıştır. 

Yatırım programında 9000 km hattın modernize edilmesi, modern sinyalizasyon sistemleriyle 

taşımacılığın daha hızlı ve güvenilir yapılması planlanmış ve İntermodal taşımacılığın       

geliştirilmesiyle Gdansk, Gdynia, Szczecin ve Swinoujscie şehirlerindeki limanlara erişimin  

kolaylaştırılması hedeflenmiştir.  

 

Kaynak: Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi  

Hint demiryolları, 115.000 km ile dünyanın en büyük demiryolları arasındadır.          

Demiryollarındaki elektrifikasyonlu hat uzunluğu 55.240 km olup toplam hat            

uzunluğunun %46’sıdır. Hedef, 2022 yılına kadar bütün hatları elektrifikasyonlu 

hale getirmektir. Bunun için 5,1 milyar dolar yatırım yapılması planlanmıştır.        

Hindistan’da dünyanın sayılı büyük demiryolu firmaları yatırım                          

yapmıştır. Bunlar; Alstom, Bombardier ve GE Transportation'dır.  

Kaynak: Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi  

https://www.ostimdisticaret.org/
https://twitter.com/ostimdisticaret
https://www.facebook.com/ostimdisticarett/
https://www.linkedin.com/company/23771585/admin/
https://www.export.gov/article?id=India-Civil-Aviation
https://www.export.gov/article?id=India-Civil-Aviation
https://www.export.gov/article?id=India-Civil-Aviation
https://www.export.gov/article?id=India-Civil-Aviation
https://www.export.gov/article?id=India-Civil-Aviation
https://www.ostimdisticaret.org/2020/01/hindistan-sivil-havaclk-sektoru.html
https://www.ostimdisticaret.org/2020/01/hindistan-rayl-sistem-yatrmlar.html
https://www.ostimdisticaret.org/2020/01/italyada-rayl-sistem-yatrmlar.html
https://www.anadoluraylisistemler.org/content/upload/document-files/italya-ekonomisi-ve-rayli-20191015100122.pdf
https://www.ostimdisticaret.org/2020/01/polonya-ekonomisi-ve-rayl-sistem_6.html
https://www.anadoluraylisistemler.org/content/upload/document-files/polonya-ekonomisi-ve-rayl-20191015100018.pdf
https://www.anadoluraylisistemler.org/
https://www.anadoluraylisistemler.org/content/upload/document-files/hindistan-ekonomisi-ve-ra-20191104113506.pdf
https://www.anadoluraylisistemler.org/content/upload/document-files/hindistan-ekonomisi-ve-ra-20191104113506.pdf
https://www.anadoluraylisistemler.org/
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Güney Afrika Pazarı Tıbbi Cihazlar İçin Potansiyel Barındırıyor 

 

 

 

Kuveyt 2030 yılına kadar fosil yakıtlarla üretilen enerjinin oranının düşürülmesini ve 

yenilenebilir enerji oranının %15’e çıkarılmasını hedeflemektedir. Bu kapsamda 18 

temiz enerji projesi planlamaktadır. Şu ana kadar başlatılan en önemli adım güneş 

ve rüzgar enerjilerini içinde barındıran Al Shagaya projesidir.  

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından hazırlanan "Kuveyt Enerji 

Görünümü" raporunu incelemek için tıklayınız.    

Kuveyt Yenilenebilir Enerji Projeleri ile Dikkat Çekiyor 

POWERGEN Afrika, Enerji ve Su İçin Çözüm Ortaklarını Buluşturuyor 

Afrika'nın enerji ve su sektörlerinde önde gelen fuar ve konferansı olan POWERGEN  

Afrika, 12-14 Mayıs 2020 tarihlerinde 82 ülkeden 10.000'den fazla ziyaretçiye kapılarını 

açıyor. Üç gün boyunca, 360'dan fazla katılımcı, Cape Town-Güney Afrika'da,  Afrika kıta 

pazarı için uygun ve yenilikçi çözümlerini kıta pazarına sunma imkanı bulacak. 

Detaylı bilgi için tıklayınız. 

Güney Afrika, Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri (MEA - Middle East &   

African countries)  bölgesindeki en büyük tıbbi cihaz pazarlarından 

birisidir.   

2019 yılı tahminleri, tıbbı cihaz piyasanın 2023 yılına kadar ABD    

doları bazında % 6,7 civarında (1,8 milyar ABD dolar) büyüyeceğini 

göstermektedir. Tıbbi ekipmanın yaklaşık % 91'i ithal edilmektedir ve 

tıbbi cihaz ithalatının artacağı beklenmektedir. Hükümet, hastane altyapısının kapsamlı bir şekilde iyileştirilmesini ve           

geliştirilmesini göz önünde bulundurduğundan, tıbbi ekipman ihracatçıları (özellikle yeni ve yenilikçi ekipman) için fırsatlar   

mevcut olacaktır.  

Afrika'da Tarife Dışı Engellerin Kaldırılması Amaçlanıyor  

Afrika'da ticareti daha kolay, daha az maliyetli hale getirmek ve ticarette tarife 

dışı engellerin kaldırılmasına yardımcı olmak için Birleşmiş Milletler Ticaret ve 

Kalkınma Konferansı (UNCTAD) ve Afrika Birliği                                        

tarafından geliştirilen çevrimiçi platform 13 Ocak'ta faaliyete geçti. 

Tradebarriers.africa platformu, Afrika bölgesinde ticarete konu olan  malların ithalat ve ihracat hareketini yavaşlatan engellerin    

izlemesine ve ortadan   kaldırmasına yardımcı olacak. UNCTAD tarafından hazırlanan raporda , Afrika ülkelerinin kıta düzeyinde bu 

tür engellerle başa çıkarak her yıl 20 milyar ABD doları kazanabileceğini göstermektedir.  

https://www.linkedin.com/company/23771585/admin/
https://twitter.com/ostimdisticaret
https://www.facebook.com/ostimdisticarett/
https://www.ostimdisticaret.org/
https://www.ostimdisticaret.org/2020/01/guney-afrika-pazar-tbbi-cihazlar-icin.html
https://ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/kuveyt/kuveytte-18-yenilenebilir-enerji-projesi-planlanmaktadir
https://www.undp.org/content/dam/rbas/doc/Energy%20and%20Environment/KEO_report_English.pdf
https://www.ostimdisticaret.org/2020/01/kuveyt-kadar-fosil-yaktlarla-uretilen.html
https://www.ostimdisticaret.org/2020/01/powergen-afrika-enerji-ve-su-icin-cozum.html
https://www.african-utility-week.com/
https://www.export.gov/article?id=South-Africa-medical-devices
https://www.export.gov/article?id=South-Africa-medical-devices
https://www.export.gov/article?id=South-Africa-medical-devices
https://www.ostimdisticaret.org/2020/01/afrikada-tarife-ds-engellerin-kaldrlmas.html
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2273
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2273
https://tradebarriers.africa/about
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ser-rp-2017d14_en.pdf
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İnşaat ve Altyapının Geleceği 

 

Dünya Ekonomik Forumu'nun "İnşaat ve Altyapının Geleceği" adlı                         

çalışmasında; dönüşümün öncüsü olarak şirketler, teknoloji, malzeme ve                

aletler, strateji ve iş modeli  yeniliği, sanayi işbirliği 40, ortak sanayi  pazarlaması, gibi 

konular incelenmiştir. 

Ayrıca, Japon inşaat ekipmanı üreticisi olan Komatsu gibi  öncü şirketlerin çalışmalarına 

yer verilmiştir. Kamatsu, çeşitli dijital sistemleri içeren otomatik buldozerler            

geliştirmektedir. Drone'lar, 3D tarayıcılar ve stereo kameralar bunlardan bazılarıdır.  

Detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız. 

5G'nin Etkisi: Sanayide ve Toplumda Yeni Değer Yaratmak 

Dünya Ekonomik Forumu (WEF- Word Economic Forum)

tarafından hazırlanan 5G  ekosistemine ilişkin rapora  ulaşmak 

için tıklayınız. 

 

5G ekosisteminin 2035 yılına kadar  13,2 trilyon dolarlık küresel 

ekonomik değerle sonuçlanacağı ve yalnızca 5G'nin küresel değer 

zincirinde 22,3 milyon iş yaratacağı ifade edilmektedir. 

Rapor, 5G'nin 40 kullanım örneğini analiz eden aşağıdan yukarıya 

bir yaklaşım önermektedir.  

 

Analizlere ulaşmak için tıklayınız. 

Kamboçya Heyeti OSTİM Modelini İnceliyor 

Kamboçya Ekonomi ve Finans Bakanlığı Genel Müdürü Sn. Phiyorin Tep 

ve beraberindeki heyet, OSTİM modelinin Kamboçya’ya uygunluğu      

konusunda  görüş alışverişinde bulundu.  

KOBİ bankacılığına yönelik    çalışmalar başlattıklarını ve KOBİ’lerle ilgili 

başarılı uygulamaları incelemek üzere OSTİM’e geldiklerini bildirdi. 

 

 

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Orhan Aydın, KOBİ’lerin ekonomideki 

önemine dikkat çekti. Dünyanın gelişmiş ülkelerinin de KOBİ’lere öncelik  

erdiğini vurgulayan Aydın, OSTİM’in Ankara’nın sanayileşmesini KOBİ’lerle 

nasıl başardığının örneği olduğunu ve OSTİM modelini Kamboçya ile        

paylaşmaya hazır olduklarını ifade etti.  

Kamboçya heyeti toplantının ardından bölgedeki firmalarda incelemelerde bulundu.   Kaynak: OSTİM Gazetesi 

 

https://www.ostimdisticaret.org/
https://twitter.com/ostimdisticaret
https://www.facebook.com/ostimdisticarett/
https://www.linkedin.com/company/23771585/admin/
https://www.ostimdisticaret.org/2020/01/insaat-ve-altyapnn-gelecegi.html
https://www.weforum.org/projects/future-of-construction
https://www.ostimdisticaret.org/2020/01/5g-nin-etkisi-sanayide-ve-toplumda-yeni.html
https://www.weforum.org/whitepapers/the-impact-of-5g-creating-new-value-across-industries-and-society-9b6e9d073d
https://www.weforum.org/whitepapers/the-impact-of-5g-creating-new-value-across-industries-and-society-9b6e9d073d
http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Impact_of_5G.pdf
http://www.ostimgazetesi.com/ostim/kambocya-kobileri-inceliyor-haberi-3647
http://www.ostimgazetesi.com/content/upload/attached-files/ost4463-20200128123655.jpg
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Bangladeş Heyeti OSTİM Modeli ile İlgili Tecrübe Paylaşımı İstiyor 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın davetlisi olarak Ankara’ya gelen Bangladeş 

Sanayi Bakanlığı Sekreteri Sn. Abdul Halim ve beraberindeki bürokratlar,     

OSTİM  modeli hakkında bilgilendirildi. 

Heyet  Başkanı Sn. Halim, BSCIC'in Bangladeş'in Küçük ve orta ölçekli         

girişimciler için  oluşturduğu bir kurum olduğunu ve  KOSGEB ile  iyi niyet   

anlaşmasının bulunduğunu belirtti. OSTİM gibi sanayi bölgeleri geliştirdiklerini 

ve firmalara teknik destek sağladıkları için OSTİM’den öğrenebilecek çok fazla 

tecrübe ve yapılabilecek çok fazla iş birliklerinin olduğunu ifade etti. OSTİM’in 

bilgi ve tecrübelerini aktarması için Bangladeş davetinde bulundular. 

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Orhan Aydın, kurumsal bilgi ve tecrübeleri paylaşmaktan memnuniyet duyacaklarını ve “Her 

türlü iş birliği konusunda gönlümüz sonuna kadar açık. Burası onların. OSTİM’de çok sayıda ülkenin masası yer alıyor.  

Bangladeş’e de ticari iletişimin güçlendirilmesi adına aynı uygulamayı yapacağız. Bir küme koordinatörümüzü görevlendireceğiz.” 

değerlendirmesinde bulundu. 

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek’le de bir araya gelen 

heyet, eğitim programı ve uygulamalar hakkında bilgi aldı. 

Bangladeş’teki Islamic University Of Technology ile iş birliği protokolü       

imzaladıklarını belirten Rektör Yülek, OSTİM Teknik Üniversitesinde          

öğrencilerin bölgedeki işletmelerde uygulamalı eğitim alarak iş hayatına    

hazırlandıklarını belirtti. Yülek, heyete okuldaki laboratuvarları ve uygulama 

merkezlerini de tanıttı. 

Heyet daha sonra OSTİM’de işletmeleri ziyaret etti.  Kaynak: OSTİM Gazetesi 

Ticaret Bakanlığı Tarafından Devlet Yardımlarında "Destek Yönetim Sistemi (DYS)" Uygulaması 

Ticaret Bakanlığı tarafından, "Mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile 

Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası ve       

Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin bileşenlerden oluşan toplam 100 modüle ilişkin 

başvuruların ilk aşamadan sonuçlanmasına kadar tüm süreçlerinin dijital ortamda 

yürütülmesine yönelik olarak "Destek Yönetim Sistemi" geliştirilmiştir." 

01/01/2020-31/03/2020 tarihleri arasında yapılacak yeni başvurular (Proje, heyet, 

ön onay, kapsama alınma, ön onaya bağlı olmayan destek ödeme başvuruları 

vb.) DYS üzerinden yapılabileceği gibi, DYS öncesindeki başvuru usullerine (KEP 

vb.) göre de yapılabilir." 

"31/03/2020 tarihinden itibaren iletilecek yeni başvurular sadece Destek 

Yönetim Sistemi üzerinden kabul edilir."  Detaylı bilgi için tıklayınız. 

 

https://www.ostimdisticaret.org/
https://twitter.com/ostimdisticaret
https://www.facebook.com/ostimdisticarett/
https://www.linkedin.com/company/23771585/admin/
http://www.ostimgazetesi.com/ostim/banglades-is-birligi-ve-tecrube-paylasimi-istiyor-haberi-3648
https://1.bp.blogspot.com/-s9tkU4Bv9ZU/XjfHWWQ3hqI/AAAAAAAABAM/VbixJRNPjScddMKU4wyNShOPQQ5HqS58QCLcBGAsYHQ/s1600/banglade%25C5%259F.jpg
https://www.ostimdisticaret.org/2020/01/ticaret-bakanlg-tarafndan-devlet.html
https://ticaret.gov.tr/destekler/destek-yonetim-sistemi-dys
http://www.ostimgazetesi.com/content/upload/attached-files/ost4581-20200130110824.jpg
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Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde Dijital Dönem  

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tüm arşiviyle birlikte dijitalleşiyor. Türkiye Ticaret 

Sicili Gazetesi internet sitesine  e-Devlet Kapısı üzerinden veya e-imza ile de 

giriş yapılabiliyor. İlanların yayımlandığı nüshalar e-imzalı ve ıslak imzalı olarak 

da temin edilebiliyor. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi internet sitesi ile ilanlara 

daha rahat ve hızlı erişim imkânı sağlanıyor.  

E -Ticaret Sektöründe Daha Güvenli Alışveriş Dönemi Başladı 

Bir e-ticaret platformu ziyaret edildiğinde o sitede güven damgası bulunması  önemlidir.  

E-ticarette güven damgası, bir e-ticaret platformunun sağladığı asgari güvenlik ve hizmet 

kalitesi standartlarına uyan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıya verilen elektronik 

işarettir. Avrupa Birliğinde EcommerceTrustMark, Türkiye'de de TOBB güven damgası 

vermektedir.  

Türkiye’de güven damgası almaya hak kazanan ilk 12 e-ticaret sitesine  ulaşmak için  

tıklayınız. 

INCOTERMS 2020 - Yeni Düzenlemeler ile Ocak Ayında Yürürlüğe Girdi 

 

Uluslararası teslim şekillerini düzenleyen INCOTERMS 2020 Ocak ayında yürürlüğe girdi.  

INCOTERMS 2020'nin Türkçe  versiyonuna TOBB - ICC web sitesi üzerinden  ulaşılabilmektedir.  

Incoterms® International Commercial Terms (Uluslararası Ticaret Kuralları)’nın kısaltması 

olup, Incoterms®, Milletlerarası   Ticaret Odası (ICC- International Chamber of Commerce)’nin bir markasıdır. 

https://www.ostimdisticaret.org/
https://twitter.com/ostimdisticaret
https://www.facebook.com/ostimdisticarett/
https://www.linkedin.com/company/23771585/admin/
https://www.ostimdisticaret.org/2020/01/turkiye-ticaret-sicili-gazetesi-nde.html
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https://www.ostimdisticaret.org/2020/01/e-ticaret-sektorunde-daha-guvenli.html
https://www.ecommercetrustmark.eu/
https://www.guvendamgasi.org.tr/
https://www.guvendamgasi.org.tr/guvendamgasialan.php
https://www.guvendamgasi.org.tr/guvendamgasialan.php
https://www.ostimdisticaret.org/2020/01/incoterms-2020-yeni-duzenlemeleri-ile.html
https://icc.tobb.org.tr/yayinlar.php#008
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TED eTendering, platformu üzerinden Avrupa Birliği ihale                     

sistemine ulaşılmak için tıklayınız. 

TED eTendering platformu, AB kurumları, ajansları ve diğer AB 

organları tarafından yayınlanan ihalelere  elektronik erişim  

imkanı sağlamaktadır. 

TED eTendering platformu çağrıya çıkılan ihaleler hakkında  üyelik yapan firmaları  e-posta ile  bilgilendirmektedir.  

Küresel Risk Raporu 2020 Yayınlandı 

Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum) tarafından hazırlanan "Global Risks 

Report 2020" raporunda küresel boyutta Ekonomik, Jeopolitik, Çevresel, Toplumsal ve 

Teknolojik riskler inceleniyor.  

Rapora ulaşmak için tıklayınız.  

Litvanya, Estonya ve Letonya Ticari Heyetler ve İş Forumları 

Ticaret Bakanlığı, 28 - 30 Ocak 2020 tarihleri arasında Litvanya,       

Estonya ve Letonya'ya resmi ziyaretleri kapsamında iş dünyası heyeti 

ziyareti ve iş forumları gerçekleştirecek. 

Programa katılım için 22 Ocak 2020 Çarşamba günü mesai bitimine 

kadar katılım formunun doldurulması istenmektedir. Program hakkında 

detaylı bilgi için tıklayınız. 

Estonya ile ilgili detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız. 

Litvanya ile ilgili detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız. 

Letonya ile ilgili detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız. 

Avrupa Birliği İhaleleri - Ticari Fırsatlar 

Yurt Dışı Açılım Rehberi  

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu  (DEİK) tarafından hazırlanan "Yurt Dışı Açılım Rehberi"      

çalışması;  Yabancı Yatırım Trendleri, Yatırımlarda Lokasyon Seçimi, Başarılı Yatırım       

Lokasyonu Seçimi için On Adım ve Küresel Teşvik Programları  başlıklarından oluşuyor.  

Çalışma özetle; "Türk şirketlerinin şirket satın alımlarındansa sıfırdan yatırımları yurt dışı      

genişlemede daha çok tercih ettiği,  Yurt dışında yeni bir operasyon kurmanın zor ve riskli   

olduğu, Şirketlerin   yatırım lokasyonu seçimi için gerekli olan adımları layığı ile yerine 

getirmemesi   nedeniyle  projelerin  hayata geçirilmesi aşamasında gecikmeler yaşandığı 

ifade edilmektedir.  

Ayrıca, çalışmanın sıfırdan yatırımlara odaklandığı ve Türkiye dışında önemli bir işletme 

(örneğin bir montaj tesisi veya Ar-Ge merkezi) kurmayı planlayan şirketlere                     

yönelik olduğu da belirtilmektedir. Çalışmaya ulaşmak için tıklayınız. 
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TRADE MAP 

UN Global Marketplace 

OSTİM Kümelenmelerine 

ulaşmak için tıklayınız 

2019 Yılı Dış Ticaret Rakamları 

Ticaret Bakanı Sn. Pekcan tarafından, 2019 yılı ihracat rakamları açıklandı ve değerlendirme 

yapıldı. 

2019 yılı ihracatımız yüzde 2,04 artışla 180 milyar 468 milyon dolar, 

 İthalat yüzde 9 azalışla 210 milyar 394 milyon dolar olarak gerçekleşmiş, 

 Dış ticaret açığımız da yüzde 44,9 düşerek 2019 sonunda 29 milyar 926 milyon dolar 

olarak gerçekleştir.  

 İhracatın ithalatı karşılama oranı da 9,3 puan artarak yüzde 76,5'ten yüzde 85,8'e       

yükselmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geçen yılın küresel ekonomide ticaret savaşlarının ve belirsizliklerin arttığı bir yıl olduğunu 

ifade eden Pekcan, Türkiye ekonomisinin zorlu küresel şartlara rağmen 2018'de yaşanan kur 

ataklarının ardından dengelenme sürecine, ardından da büyüme patikasına girdiğini söyledi. 

Pekcan,Türkiye ekonomisindeki bu olumlu gelişmelere dış ticaretin çok pozitif katkı sağladığını 

gördüklerine işaret ederek, geçen yıl küresel ticaret savaşlarıyla birlikte Brexit sürecindeki 

belirsizlikler, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki gerginlikler, sıcak çatışmalar, İran ve             

Venezuela'ya uygulanan ambargolar, Fransa, Hong Kong ve Latin Amerika'daki karışıklıkların 

küresel ticaretin azalmasına, büyümenin aşağı yönlü ivmelenmesine neden olduğunu bildirdi. 

ABD'nin Çin'e uyguladığı ilave gümrük vergisi kapsamının 370 milyar dolar, Çin'in ABD'ye   

uyguladığı gümrük vergisi kapsamındaki ürünlerin 110 milyar dolar ve Brexit'in Avrupa Birliği 

ihracatına olumsuz etkisinin 35 milyar dolar olmasının beklendiğini dile                              

getiren Pekcan, küresel ekonomide ithalatı kısıtlayıcı önlemlerin Ekim 2018-Ekim 2019      

döneminde 747 milyar dolar olduğunu, 2016-2017'nin aynı dönemiyle kıyaslandığında 10 kat 

artış gerçekleştiğini ifade etti. 

 

T.C. Ticaret Bakanlığı 2019 Yılı Aralık Ayı Veri Bülteni için  tıklayınız. 
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