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ÖNE ÇIKAN
BAŞLIKLAR

İhracatın Finansmanı ve EXİMBANK Uygulamaları Semineri - 6 Mart 2020
Potansiyel ve aktif ihracatçı firmalarımızın ihracatın finansmanı konusunda bilgilendirilmeleri
amacıyla düzenlenen seminer programında,

ÜLKELERDEN /
SEKTÖRLERDEN

Eximbank İç Anadolu Bölge Müdürlüğü, Pazarlama Müdür Yardımcısı Sn. Gizem Alyazıcı Kılıç
tarafından;

KENYA

· Kısa orta ve uzun vadeli ihracat kredileri,
· Döviz kazandırıcı hizmet kapsamındaki

NİJERYA
ALMANYA

krediler,
· Alıcı kredileri,

- RAYLI SİSTEM

· Alacak sigortaları konuları paylaşılacaktır.

MEKSİKA
HIRVATİSTAN

Program Tarihi; 6 Mart Cuma

KANADA
- HAVACILIK

ARAP ÜLKELERİ
- ENERJİ

AB ÜLKELERİ
- ENERJİ

Saati; 10.00 - 12.00
Yer: OSTİM OSB Konferans Salonu
Programa katılım ücretsizdir.
Katılım teyidinizi; disticaret@ostim.org.tr adresine iletebilirsiniz.

Dış Ticaret , Dijital Medya ve Pazarlama Eğitimi

İLGİLİ KURUMLARIN
HİZMETLERİ
TİCARET BAKANLIĞI
TİM
DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ

TİCARİ FIRSATLAR

Dış ticaret açısından dijital medyanın etkin kullanımı ve
pazarlama açısından önemi konusunun;
· Kurumsal Kimlik, Dijital Pazarlama ve İnsan Kaynağı
· Dış Ticaret İçin Hızlandırılmış SEO Eğitimi
· Sosyal Medya Yönetimi ve Dış Ticaret Hamleleri
· Sosyal Medya Reklamcılığı,
gibi ana başlıklar altında inceleneceği eğitim programımız 4
gün olarak programlandı.

FUAR

DİĞER
ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU
YATIRIM TEŞVİK SEMİNERİ

Program Tarihi; 13-14 Mart Cuma / Cumartesi
20– 21 Mart Cuma / Cumartesi
Saati; 09.30 - 15.00
Yer: OSTİM OSB Konferans Salonu
Programa katılım ücretsiz olup, katılımcı sayısı sınırlıdır. Her firmadan 1 katılımcı kabul
edilebilecektir.
Katılım teyidinizi en geç 11 Mart Çarşamba günü disticaret@ostim.org.tr
beklenmektedir.
/osti̇ m-diş-ti̇ caret

/ostimdisticaret

adresine iletmeniz

/ostimdisticarett

Sayfa 1

O S T İ M D ı ş Ti c ar e t K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü

Şubat 2020 Sayı:3

Kenya - Ülke Bulguları ve Fırsatlar
Doğu Afrika'nın önemli ticaret, finans, iletişim ve lojistik merkezlerinden birisi konumunda olan
Kenya, 88 milyar Dolarlık milli geliri, 48 milyonluk nüfusu, 23 milyar Doların üzerindeki dış ticaret
hacmi ile tüm Afrika'nın sekizinci Doğu Afrika’nın da ikinci büyük ekonomisidir. Detaylı bilgi
için tıklayınız.
Kenya hakkında detaylı bilgi için Ticaret Bakanlığı web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Kenya'ya seyahatte dikkat edilecek hususlar için Dışişleri Bakanlığı web sitesini

inceleyebilirsiniz.

Nijerya - Türkiye Ticareti

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan, Nijerya'nın, dünya ve ülkemiz ile
dış ticareti ve ülkemiz ile ticaret yapısının analizine ilişkin rapora ulaşmak için tıklayınız.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, TİM organizasyonu ile 27-30 Nisan 2020 tarihleri arasında
Nijerya-Lagos'a düzenlenecek olan Ticaret Heyetine, Gana, Fildişi Sahili ve Kamerun'dan da
iş insanlarının davet edilmesi ve iş görüşmeleri gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

Almanya'da Demiryolu Yatırımları Fırsatlar Sunuyor
Almanya’nın ulusal demiryolu şirketi Deutsche Bahn (DB), tarihinin en büyük
modernizasyonunu yapıyor. DB, ülkenin demiryolu altyapısını modernleştirme ve
genişletme çabalarının bir parçası olarak büyük yenileme ve inşaat projeleri
planlıyor, yeni trenler satın alıyor ve tüm demiryolu sistemini dijitalleştiriyor. 2019
yılında 11 milyar EUR yatırım yapan DB, 2030 yılına kadar Alman hükümeti ile
birlikte 86 milyar EUR daha harcamayı taahhüt etti.
Almanya, tüm demiryolu ağını Avrupa Tren Kontrol Sistemi (ETCS) ve dijital
sinyalizasyon teknolojisi ile donatmayı hedefliyor. Bu alana büyük ölçüde Siemens
hakim olmakla birlikte, Fransız Thales grubu önemli bir konuma sahiptir. Ayrıca,
sektöre Fransa'nın Alstom, İtalya’nın Ansaldo ve Kanada’nın Bombardımanı gibi
firmaların yatırım talepleri bulunmaktadır. Çin’in en büyük seyahat hizmeti
ssağlayıcısı olan Ctrip Group, geçen yıl DB ile çok dilli platformlarında bilet satışını
sağlamak için bir anlaşma imzaladı.
Rapora ulaşmak için tıklayınız.
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İhracat Ana Planı Hedef Ülke - Meksika
24 Şubat 2020 tarihinde yapılacak Meksika ülke bilgilendirme toplantısı ve 17-20
Nisan 2020 tarihleri arasında Meksika’nın Meksiko şehrinde, Orta Anadolu İhracatçı
Birlikleri organizatörlüğünde düzenlenecek olan “Meksika Türk İhraç Ürünleri
Fuarı”na yönelik de bilgilendirme için tıklayınız.
İhracat Ana Planı' nda yer alan 17 hedef ülkeden birisi olan Meksika pazarı
hakkında bilgilere Ticaret Bakanlığı web sitesinden ulaşabilirsiniz.
Meksika pazarına girişte dikkat edeceğiniz teknik engellere Ticaret Bakanlığı Ürün
Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Teknik Engeller web sitesine ulaşmak için tıklayınız.
Dışişleri Bakanlığı web sitesi üzerinden Meksika ekonomisi, Türkiye - Meksika siyasi görünümüne ve Meksika'ya seyehat ederken
nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair bilgilere ulaşabilirsiniz.
Meksika iş yapma kolaylığı kriterlerine "Doing Business 2020" çalışmasından ulaşabilirsiniz.

Hırvatistan - Türkiye Ticareti
Hırvatistan, AB’nin 28. üyesi olup ülkemiz ile AB arasındaki mevcut AB-Türkiye Gümrük Birliği
Kararı uygulanmaya başlamıştır.
Hırvatistan'ın dış ticaret verileri, ülkemiz ve dünya

ile ticaret yapısının analizine ilişkin TİM

tarafından hazırlanan bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.
Ticaret Bakanlığı öncülüğünde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Hırvatistan Ekonomi Odasının
organizasyonunda gerçekleşen Türkiye-Hırvatistan Yuvarlak Masa Toplantısı görüşmelerine ait
bilgiler için tıklayınız.
Hırvatistan hakkında detaylı bilgi için Ticaret Bakanlığı web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Hırvatistan seyahatinde dikkat edilecek hususlar için Dışişleri Bakanlığı web sitesini inceleyebilirsiniz.
Dünya Ticaret Örgütü‘nün (WTO) Hırvatistan çalışmasına ulaşmak için tıklayınız.

Bombardier Ticari Havacılık Sektöründen Çıkıyor
Montreal merkezli Bombardier şirketi, Airbus SE A220 programındaki payını Airbus şirketine (%75'lik hissenin sahibi) ve Qeubec
Hükümetine (25’lik hissenin sahibi) devrederek ticari havacılık sektöründen çekildiğini duyurdu .
Kanada Ekonomi ve İnovasyon Bakanı Pierre Fitzgibbon’ın, Airbus'ın Québec'teki varlığını sürdürmesi ve A220 ortaklığının
Québec'te büyümeye devam edecek olması açısından anlaşmayı, hem
özel ortaklar hem de sektör için bir kazan-kazan durumu olarak
değerlendirdiği ifade edilmiştir.
Kaynak:
Bombardier
Business Financial Post
T. C. Ticaret Bakanlığı
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Arap Ülkelerinde Yenilenebilir Enerji Sektörü Analizi
Arap ülkeleri yenilenebilir enerji sektöründe paylarını artırmak için çalışmalar
yürümektedir. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) raporunda; 15 Arap
ülkesinin enerji planlama çerçevesi/metodolojisi, değişken yenilenebilir enerji (VRE)
durumuna ülkelerin yaklaşımı, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili ülkede bilinen
zorluklar, yapılan çalışmaların gelecekteki planlara yansıması değerlendirilmiştir.

Rapor, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA), Arap Devletleri
Birliği ve Bölgesel Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Merkezi (RCREEE) tarafından
düzenlenen ve İslam Kalkınma Bankası'ndan (IsDB )
bölgesel
planlama
çalışmasından
elde
edilen

destek alınarak düzenlenen
verilere
dayanmaktadır.

Kaynak : IRENA

AB Üye Devletlerin Ulusal Enerji ve İklim Planları
Ulusal Enerji ve İklim Planları (NECP), 2021-2030 dönemi için AB
üye devletleri tarafından kurulan 10 yıllık entegre ulusal enerji ve
iklim planıdır.
AB'nin enerji ve iklim hedeflerine ulaşmak için, AB ülkelerinin 10
yıllık entegre ulusal enerji ve iklim planları oluşturmaları
gerekmektedir. Bu kapsamda, AB üye devletler tarafından
sunulan 2021-2030 yılları için nihai entegre ulusal enerji ve iklim
planlarına ulaşmak için tıklayınız.

Ticaret Müşavir/Ataşelerine Danışın Uygulaması
Ticaret Bakanı Sn. Pekcan, Bakanlığın dış temsilcilik operasyonları
çerçevesinde bugün itibarıyla 92 ülke 129 merkezde 162 ticaret
müşaviri ve ataşesi ile hizmet verdiklerini belirterek, söz konusu
sistem içerisinde geliştirdikleri "Müşavire Danışın" modülü ile ticaretin
önündeki bir engelin daha ortadan kalkacağını ifade etti.
Ticaret Müşavir ve Ataşelerimiz ile

daha hızlı ve etkili şekilde

iletişimin kurulması adına Ticaret Bakanlığı "Müşavire Danışın
uygulamasını başlattı.
Ticaret Müşavirleri ve Ataşelerinin görev yaptıkları ülkelerle ilgili bilgi
talep edebilir, sorularınızı yöneltebilir ve Müşavirlerimiz tarafından verilen cevapları ve sağlanan bilgileri uygulama üzerinden
takip
edebilirsiniz.
Müşavire Danışın uygulamasına ulaşmak için tıklayınız.
Kaynak: Ticaret Bakanlığı
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Desteğe Tabi Fuarlar ve Alınacak Desteğin Hesaplanması
Desteğe tabi fuarlara, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) fuar destek sayfasından; ilgili sektör, ülke,
fuar katılım türü seçilerek ulaşılmaktadır.
Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara firmaların bireysel
katılımı, bunun yanı sıra, yetkilendirilen organizatörlerce düzenlenen fuarlara milli katılım ve sektöründe
önde
gelen
prestijli
fuarlara
katılım
belirli
kalemlerde
ve
değişen
tutarlarda
desteklenmektedir. Başvurular, fuar bitim tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde ilgili Birliğe
yapılmalıdır.
Fuar desteklerini öğrenmek için tıklayınız.
Kaynak; Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)

Dünya Ticaret Örgütü'nün Yeni Veri Portalı Hizmete Sunuldu
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), uluslararası ticaret istatistiklerine ve
DTÖ'nün çalışma konuları ile ilgili bilgilere erişimin sağlandığı yeni
bir portal hizmete sundu.
Portal,

mevcut

zaman

serilerine

göre

mal

ve

hizmet

ticareti istatistiklerini, ayrıntılı HS (GTİP) kodlarına göre ithalat
göstergelerini (2,4,6 haneli), tarife göstergelerini (tercihli,
uygulanan ve bağlı tarifeler), ilk 5 pazarda ihracat perspektifini, tarife dışı önlemleri ve diğer göstergeleri içeren analizleri
kapsar.
Dünya Ticaret Örgütü veri portalına ulaşmak için tıklayınız.

Dijital Çağda Diplomasi - Antalya Diplomasi Forumu 27-29 Mart Tarihlerinde Gerçekleşiyor
Dışişleri Bakanlığı tarafından Mart 2020’de birincisi düzenlenecek
olan “Antalya Diplomasi Forumu”nun teması “Dijital Çağda
Diplomasi” olarak belirlenmiştir.
Antalya

Diplomasi

Forumu’yla,

liderlerin,

siyasetçilerin,

öndegelen akademisyenlerin, düşünürlerin, kanaat önderlerinin,
diplomatların ve iş insanlarının her yıl biraraya gelerek, küresel
ve bölgesel meseleleri vizyoner bir bakış açısıyla ele almalarını
sağlayacak; sorunlara çözüm önerileri getirecek bir diyalog

platformu oluşturulması amaçlanmaktadır.
Diplomasi, uluslararası ilişkilerde iletişim için kullanılan temel yöntemdir. Ancak, dijitalleşme, klasik diplomaside mevcut olan
haberleşme ve etkileşim metodlarının köklü bir şekilde değiştirilmesine yol açmaktadır. Diplomasinin karşılaştığı bu sınamayla
başa çıkmak için hem yapısal olarak hem de çalışma kültüründe değişim gerekmektedir.
Kaynak: Dışişleri Bakanlığı Antalya Diplomasi Forumu web sitesi için tıklayınız.
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Yatırım Teşvik Sistemi ve Uluslararası Yatırım Anlaşmaları Seminerinden
OSTİM
Dış Ticaret Koordinatörlüğü

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve

100. Yıl Bulvarı No: 101/A
06370 OSTİM / Ankara TÜRKİYE

tarafından, OSTİM’li firmalarımız ile Yatırım Teşvik
Sitemi paylaşıldı ve firmalarımızın soruları cevaplan-

Telefon: 0 (312) 385 50 90
Faks: 0 (312) 354 58 98
E-posta:
disticaret@ostim.org.tr

Yabancı
Müdürü

Sermaye Genel
Dr.
Mehmet

Müdürlüğü,
Yurdal

Genel
Şahin

dırıldı.

OSTİM OSB Konferans Salonunda gerçekleştirilen
seminere, OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanımız
Sn. Orhan Aydın başkanlığında, Bölge Müdürümüz
Sn. Adem Arıcı ve OSTİM'li sanayicilerimiz katılım sağladılar.
Seminerde Genel Müdür Sn. Şahin tarafından;
-Yatırım Teşvik Sistemi
-Amaç ve Mevzuat

FAYDALI LİNKLER

Ticaret Bakanlığı
TİM
TOBB

-Teşvik Uygulamaları
-İstatistikler
-Son Dönemde Yapılan Önemli Değişiklikler,
-Proje Bazlı Destek Sistemi,
-Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı
ve Cazibe Merkezleri Programı hakkında sanayiciler ile bilgi paylaşımın da bulunuldu.

OAİB
TUİK
DEİK

Seminerde

ULUSLARARASI
FAYDALI LİNKLER

ayrıca,

Genel

Müdürlük

uzmanı

Sn. Can Gürlek tarafından da Uluslararası
Yatırım Anlaşmaları konusunda bilgilendirme
yapılarak sorular cevaplandırıldı.

TRADE MAP
UN Global Marketplace

OSTİM Kümelenmelerine
ulaşmak için tıklayınız

OSTİM Dış Ticaret
Bültenini takip etmek
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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