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Covid-19 Mücadelesinde Kullanılmak Üzere "Medikal Firma Yetkinlik" 
Tabloları Oluşturuldu 

Covid-19 Mücadelesinde kullanılmak üzere oluşturulan OSTİM Medikal 

Firma Yetkinlik Tablosuna https://www.ostim.org.tr/covid-19-

mucadelesinde-ostim-medikal-firma-yetkinlik-tablosuna-buradan-

ulasabilirsiniz-duyurusu-1284   linkinden ulaşabilirsiniz.   

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından Koronavirüs ile    

mücadeleye katkı vermek isteyen sanayicilerimizin, yetkinliklerini      

bildirebilecekleri anket hazırlandı, sanayicilerimizin doldurmaları        

bekleniyor. https://anket.sanayi.gov.tr/index.php/297791   

#Covid-19, Dünya Medikal Ürünler Ticareti ve Bugün Üretilenden 
Daha Fazlasını Üretme Kabiliyetinin Hızla Kazanılması 

OSTİM Üretmeye Hazır… 

Dünya Sağlık Örgütü, dünyayı saran Koronavirüs (Covid 19) salgını nedeniyle kişisel koruyucu 
ekipman talebindeki artışın karşılanabilmesi için üretimin %40 artması gerekeceğini tahmin 
ediyor. Yine, Dünya Sağlık Örgütü ön müdahale ekiplerinin kendileri ve diğer insanları       
Covid-19’dan koruyabilmesi için her ay en az ;  

 89 milyon maskeye 

 30 milyon tıbbi önlüğe 

 1.59 milyon koruyucu gözlüğe 

 76 milyon eldivene ve 

 9 milyon litre el dezenfektanına ihtiyaç duyulacağını 
belirtmektedir. 

 

Kişisel koruyucu ekipman ürünlerinin tedariği; Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya,    

Malezya ve Vietnam’da yoğunlaşmıştır. Küresel ihracatın yaklaşık üçte ikisi bu ülkeler         

tarafından karşılanmaktadır. Bu ülkelerden dördü ise en az bir ürün için ihracatı kısıtlayıcı yeni 

önlemler getirmiştir.  

Doğal olarak ülkeler öncelikle vatandaşlarının tıbbi ihtiyaçlarını  karşılayabilmek için çeşitli  

tedbirler alıyorlar.  

Diğer taraftan, 26 Mart'ta COVID-19  için yapılan sanal G-20 zirvesi öncesinde BM Genel    

Sekreteri António Guterres ülkeleri salgınla mücadele için gerekli mal ticaretindeki kısıtlamaları 

kaldırmaya çağırdı. Bunun mümkün olabilmesi ise bugün üretilenden daha fazlasını üretme 

kabiliyetinin hızla geliştirilmesi. Bu çerçevede, üretimi artırmak için ilgili kurum ve              

kuruluşlarımızın program ve projelerine ulaşmak için tıklayınız. 
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Ticaret Bakanlığı tarafından etil alkol, kolonya ve dezenfektan gibi 

son dönemde tüketimin fazla olduğu ürünleri Bakanlık olarak                

ihracatın kontrollü yapılması ve iç talebin karşılanması amacıyla   

İhracatı kaydı bağlı mallar listesine eklendi. 

Resmi Gazete'nin  18 Mart 2020 tarih ve 31072 sayılı Tebliği ile       

İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 35-39 uncu sıralar olarak                     

aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

35- Etil Alkol [GTP: 22.07 (GTİP: 2207.20.00.10.15 ve GTİP: 2207.20.00.90.15 hariç), GTİP: 2208.90.91.10.00, 

2208.90.91.90.00, 2208.90.99.10.00, 2208.90.99.90.00]  

36- Kolonya (GTİP: 3303.00.90.00.11)  

37- Dezenfektan (GTİP: 3402.90.10.00.12, 3808.94.10.00.00, 3808.94.20.00.00, 3808.94.90.00.19, 3808.94.90.00.11, 

2905.12.00.00.12)  

38- Hidrojen Peroksit (GTP: 28.47)  

39- Yalnız Meltblown Kumaş (GTP: 56.03) 

İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine Yeni Ürünler Eklendi 

Koruyucu Maske İhracatı Ön İzin Kapsamında 

İhracı ön izne bağlı mallar listesine, Kişisel Koruyucu Donanım 

Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen koruyucu maske 

(gaz, toz, radyoaktif toz filtreli maskeler), tulum, (koruyucu iş 

elbisesi), sıvı geçirmez önlük (kimyasallara karşı kullanılan  

koruyucu önlükler) ve gözlük (koruyucu gözlükler) eklendi.  

 

Ayrıca, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz   

edilen tıbbi ve cerrahi maske ve tıbbi steril/non-steril eldivende 

söz konusu listeye dahil edildi.  

 

Ticaret Bakanlığının İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına dair tebliği 4 Mart 2020 tarih ve 

22762 sayılı karar ile  Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.  

 

Kaynak: Resmi Gazete  

Solunum Cihazlarının İhracatı Ön İzne Bağlandı 

Koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında, 26 Mart  2020 

tarih ve 31080 saylı  Resmi Gazete'de yayımlanan İhracı Yasak ve Ön İzne 

Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'e eklenen geçici madde ile;  

Ventilatör, Ecmo, Oksijen Konsantratörü, Ventilatör Devreleri, Entübasyon            

Tüpleri, Yoğun Bakım Monitörleri gibi ürünlerin ihracatı ön izne bağlandı.  

Detaylı bilgi için tıklayınız.  

https://www.ostimdisticaret.org/
https://twitter.com/ostimdisticaret
https://www.facebook.com/ostimdisticarett/
https://www.linkedin.com/company/23771585/admin/
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https://www.ostimdisticaret.org/2020/03/ihrac-kayda-bagl-mallar-listesine-yeni.html
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Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nin (UND), "Koronavirüs'ün Taşımacılığa Etkisi          

Haritası" ihracatçı firmalarımız için  çok önemli bir rehber  niteliğinde.   

UND, Koronavirüs nedeni ile sınır kapılarımızdaki son durumu ve diğer ülkelerdeki 

taşıma yasaklarını sürekli güncellenen interaktif harita ile paylaşmaktadır.  

İnteraktif Haritayı incelemek için tıklayınız.  

Kaynak: UND  

Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Bazı Ürünlerin Gümrük Vergilerinde Düzenlemeye Gidildi 

Kovid-19'a yönelik tedbirler kapsamında arz güvenliğinin devamını sağlayabilmek amacıyla;  

 

 Tek kullanımlık tıbbi maskelerde yüzde 20 olarak uygulanan ilave          

gümrük vergisinin kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 

25.03.2020 tarih ve 31079 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır,           

tıklayınız  

 

 Ventilator, oksijen konsantratörü gibi solunum cihazları için yüzde 13 

oranında uygulanan ilave gümrük vergisinin alınmamasına ilişkin Cum-

hurbaşkanı Kararı, 25.03.2020 tarih ve 31079 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır, tıklayınız.  

 

 Kolonya ve dezenfektan üretiminde ham madde olarak kullanılan dökme etil alkol ithalatında %10 olarak  

uygulanan gümrük vergisinin  %0 olarak uygulanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 25.03.2020 tarih ve 

31079 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır, tıklayınız.  

Koronavirüs - Türkiye ve Dünyada Karayolu Taşımacılığında Mevcut Durum 

Ticaret Bakanı Sn. Ruhsar Pekcan tarafından, Koranavirüs nedeniyle ticaretin mümkün olduğunca aksamadan yürütülmesi için 1 Mart 

2020’den itibaren; Irak’a yapılan ihracat Habur – İbrahim Halil Gümrük Kapıları arasındaki tampon bölgede konteyner değişimi, dorse 

değişimi ve şoför değişimi yoluyla “temassız” olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.   

Giriş yönünde, sadece Türk sürücülerinin karantina uygulamalarına tabi olarak girişine müsaade edilirken, yabancı sürücülerin            

ülkemize girişine izin verilmediği Irak’tan gelen araçların tampon bölgede dezenfekte işlemi ve şoför değişimi gerçekleştirildiği            

belirtilmiştir. Şu ana kadar 21 bin aracın dezenfekte edildiği ve tamamen dezenfekte edilen araçların, sahamızda bekleyen Türk          

sürücüler tarafından Türkiye’ye girişi yapılması yoluna gidildiği de ifade edilmiştir.   

Detaylı bilgi için tıklayınız.  

Irak ile Ticaret "Temassız" Sürdürülüyor 

https://www.linkedin.com/company/23771585/admin/
https://twitter.com/ostimdisticaret
https://www.facebook.com/ostimdisticarett/
https://www.ostimdisticaret.org/
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1M6XJ0cp_I-2b_H-FepvSvLajterdy4U_&hl=tr&ll=46.37126081685429%2C21.05330586978323&z=3
https://www.und.org.tr/sektorel-bilgiler/covid-19-salgininin-yuk-ve-yolcu-tasimaciligina-etkisi
https://www.ostimdisticaret.org/2020/03/koronovirus-tedbirleri-kapsamnda-gumruk.html
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200325-6.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200325-5.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200325-4.pdf
https://www.ostimdisticaret.org/2020/03/coronavirus-turkiye-ve-dunyada-karayolu.html
https://ticaret.gov.tr/haberler/irak-ile-ticaret-temassiz-surduruluyor
https://www.ostimdisticaret.org/2020/03/irak-ile-ticaret-temassz-surduruluyor.html
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Türk EXİMBANK'dan İhracatçılarımıza Destek Paketi 

Türk Eximbank virüs salgını sürecinden            

ihracatçılarımızın en az düzeyde etkilenmesi için 

Destek Paketi’ni devreye aldı.  

Kaynak: Türk Eximbank 

Koronavirüs - COVID-19'un Dünya Ticaretine Etkileri 

Koronavirüs (Covid 19) salgını  nedeniyle ülkeler öncelikle            

vatandaşlarının tıbbi ve gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çeşitli 

tedbirler alıyorlar. 

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), COVID-19' un dünya ticareti üzerinde 

yarattığı etkilere ilişkin özel bir web sayfası oluşturarak bu tedbirleri 

sayfa üzerinden yayınlıyor. Web sayfasını ve aşağıda yer 

alan tedbirlere ilişkin detay listelere ulaşmak için tıklayınız.  

Arnavutluk; 

COVID-19 nedeniyle, insan sağlığını korumak ve acil durumlarda 

önemli ürünlerin kritik eksikliğini gidermek için ilaç tıbbi cihazların ihracatı geçici olarak yasaklanmıştır. 

Arjantin;  

Solunum cihazları ihracatı geçici olarak izne bağlanmıştır.  

Hindistan;  

Solunum cihazı / cihaz ve dezenfektanları, maskeler, maske yapımında kullanılan tekstil ham maddeleri, Aktif Farmasötik   

Bileşenler (API'ler) ihracatı yasaklanmıştır. Tıbbi veya cerrahi alet ve cihazların ithalat tarifelerinde indirime gidilmiştir.  

İsviçre;  

Bireysel koruma ekipmanları ihracatı izne tabidir. 

Kırgızistan;   

Stratejik Gıda ürünleri ve Hijyen ürünleri için ihracat yasağı getirilmiştir.   

Brezilya  

Halk sağlığı acil durumundan dolayı;   

-İlaçlar, biyolojik ürünler ve tanı ürünleri,  

-Antiseptik preparatların ve dezenfektanların üretimi ve satışı,  

-Bireysel koruma ekipmanları, solunum ekipmanları ve stratejik olarak tanımlanan diğer tıbbi cihazlar ihracatında istisnai ve 

geçici kriterler uygulamaya konulmuştur.  

 

Ayrıca, belirli kişisel koruyucu ekipmanların  ithalat tarifelerinin geçici olarak kaldırılması (18 Mart 2020 - 30 Eylül 2020)     

uygulamasına başlanmıştır.  

https://www.ostimdisticaret.org/
https://twitter.com/ostimdisticaret
https://www.facebook.com/ostimdisticarett/
https://www.linkedin.com/company/23771585/admin/
https://www.ostimdisticaret.org/2020/03/turk-eximbankdan-ihracatclarmza-destek.html
https://www.eximbank.gov.tr/#anasayfa
https://www.ostimdisticaret.org/2020/03/koronavirus-covid-19un-dunya-ticaretine.html
https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/covid19_e.htm
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Koronavirüsü – Ülkelerin Ekonomileri Nasıl Etkileniyor 
 

Hollanda hükümeti önümüzdeki dönemlerde ekonomiye yardım için yüzlerce milyon 

Avro, hatta milyarlara ulaşabilecek yardım sağlayacağını açıklamıştır. Farklı              

sektörlerden branş organizasyonları tarafından yardım gerektiğine dair açıklamalar 

da yapılmıştır. 

 

Horeca 

Otel, restoran ve cafe sektörel kuruluşu ‘Hollanda Kraliyet Horeca – KHN’ tarafından sektörün 5,1 milyar Avro devlet yardımına          

ihtiyacı olduğunu açıklanmıştır. Gelecek üç hafta boyunca kapalı olma zorunluluğu bulunan branş’ta, birçok işletme zarara             

uğramaktadır. Belediyeler tarafından işleme alınan belediye vergilerinin (çöp vergisi v.b.) durudurulması ve asgari ücret seviyesinde 

gelir yardımı istenmektedir. 

Perakende Mağazacılık  

Mağazacılık branş organizasyonu ‘İnretail’ tarafından verilen bilgilere göre, özellikle hazır giyim, ayakkabı, spor ürünleri ve ev           

aksesuarlarında %50 - %70 arasında ciro kaybı yaşanmaktadır. Alışveriş sokaklarında ve mağazalarda boşluk yaşayan sektör,         

devletten sübvansiyon beklemektedir.  

Tarım  

Tarım alanında özellikle süs bitkileri ve ağaç yetiştiriciliği sorun yaşadığı sektörel kuruluş LTO tarafından bildirilmektedir. Kuruluş 

gelecek dönemlerde yaşanabilecek olası sorunlar için acil bir fon kurulmasını önermektedir. Fon ile birlikte normal şartlarda en fazla 

2,5 milyon Avro’ya kadar verilen kredilerin maksimumlarının esnekletilmesini önerilmektedir. Öte yandan, gelecek dönemlerde hasat 

zamanında işçi bulunamama kaygısı yaşanmaktadır.  

Havacılık  

Hollanda hükümeti geçen hafta ulusal havayolları KLM ve Hollandanın en büyük havalimanı Schiphol ile yaptığı görüşme sonrası, 

KLM ve Schiphol’a her türlü desteği vereceğini açıklamıştır. Maliye Bakanı Hoekstra, maliyeti ne olursa olsun KLM havayollarını        

koruyacaklarını bildirmiştir.  

Kaynak:  Ticaret Bakanlığı Deventer Ticaret Ataşeliği  

Koronavirüsü – Ülkelerin Ekonomileri Nasıl Etkileniyor - 2 

Avusturya hakkında detaylı bilgi için tıklayınız. 

Bosna Hersek hakkında detaylı bilgi için tıklayınız. 

Meksika hakkında detaylı bilgi için tıklayınız. 

Moğalistan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız. 

UNCTAD tarafından yayınlanan raporda,(COVID-19) salgını, küresel doğrudan yabancı yatırımın (DYY) % 5-15 oranında          

daralmasına neden olabileceği belirtilmektedir. COVID-19'un yatırımlar üzerindeki olumsuz etkisinin otomotiv, havayolu ve enerji 

sektörlerinde daha güçlü hissedileceği belirtiliyor. 

Raporu incelemek için tıklayınız.  

Kaynak: UNCTAD  

 

Koronavirüs Salgınının Küresel Doğrudan Yabancı Yatırımlara Etkisi 

https://www.linkedin.com/company/23771585/admin/
https://twitter.com/ostimdisticaret
https://www.facebook.com/ostimdisticarett/
https://www.ostimdisticaret.org/
https://www.ostimdisticaret.org/2020/03/koronavirusu-ulkelerin-ekonomileri-nasl.html
https://ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/hollanda/koronavirusu-hollanda-ekonomisi-sektorel-genel-gorunum
https://www.ostimdisticaret.org/2020/03/koronavirusu-ulkelerin-ekonomileri-nasl_20.html
https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/avusturya/avusturyada-korona-virusune-karsi-alinan-onlemler-guncellendi
https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bosna-hersek/bosna-hersekin-mal-ticareti-devam-ediyor
https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/meksika/covid-19-meksika-genel-durum-3
https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/mogolistan/mogolistan-acil-durum-komisyonunun-koronaviruse-covid-19-iliskin-20-mart-2020
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaeinf2020d2_en.pdf?user=1653
https://www.resmigazete.gov.tr/
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2299
https://www.ostimdisticaret.org/2020/03/koronavirus-salgnnn-kuresel-dogrudan.html
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Koronavirüs Salgınının Küresel Ticarete Etkisi    

Corona Virüsünün Türkiye & Dünya Ekonomisine Etkileri Bilgi Notu 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan bilgi notunda; Hubei Eyaleti ve  Wenzhou 

Şehrine İlişkin sanayi yapısı ve ekonomik  bilgilere yer verilmiştir.  

Raporun sonuç bölümünde "Çin’in büyüme hızındaki olası yavaşlamanın muhtemel etkilerinin              

gösterildiği Financial Times’ın araştırmasına göre bu durumdan GDP bazında avantajlı çıkabilecek 

tek ülke Türkiye olarak gözüküyor. Bu noktada küresel büyüme tahminlerinin ise 2003’te yine Çin’de 

ortaya çıkan SARS virüsünün etkilerine oranla daha negatif bir şekilde sonuçlanması  öngörülüyor. 

Bu duruma Çin’in küresel konjonktürdeki rolünün değişiminin sebep olduğu söylenebilir. Özellikle 

seyahat yasakları ve Hubei gibi büyük bir tedarik merkezinin karantina altına alınması ile Çin’in ABD 

ticaret anlaşmasında verdiği satın alma taahhütlerini yerine getirememe ihtimalinin var olması,  

dünya ticaretinde yeni belirsizliklerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır." ifadesi yer          

almaktadır. 

Bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.  

Dünyanın bir bölgesinde imalattaki herhangi bir yavaşlamanın, 

bölgesel ve küresel değer zincirleri nedeniyle dünya çapında            

ekonomik faaliyetlerde dalgalanma etkisi yarattığı ve UNCTAD 

tahminlerine göre, en fazla etkilenen sektörlerin makineler,           

otomotiv ve iletişim ekipmanlarını kapsadığı, en çok etkilenen 

ekonomilerin ise; Avrupa Birliği (15.6 milyar $), ABD (5.8 milyar 

$), Japonya (5.2 milyar $), Kore Cumhuriyeti (3.8 milyar $), Çin 

Tayvan Eyaleti (2.6 milyar $) ve Viet Nam (2.3 milyar $) olduğu 

ifade edilmektedir.       

Koronavirüs salgınının küresel ticarete etkisi ile ilgili çalışmayı incelemek için tıklayınız. 

Dijital Hizmetler ve Vergilendirilmesi 

Dijital Hizmet Vergisi Uygulama  Genel Tebliği  20 Mart 2020  tarih ve 31074 

sayılı Resmi Gazete  de yayımlanmış olup,  1 Mart 2020 tarihinden itibaren 

geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Türkiye’de 

 Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetlerinden (reklam kontrol 

ve performans ölçüm hizmetleri, kullanıcılarla ilgili veri iletimi ve yönetimi gibi 

hizmetler ile reklamın sunulmasına ilişkin teknik hizmetler dâhil), 

 Sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin (bilgisayar programları, uygulamalar, müzik, video, oyunlar, oyun içi 

uygulamalar ve benzerleri dâhil) dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, 

oynanmasına veya elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital ortamda 

sunulan hizmetlerden, 

 Kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve işletilmesi hizmetlerinden 

(kullanıcılar arasında bir mal veya hizmetin satılmasına veya satılmasının kolaylaştırılmasına yönelik sunulan  

hizmetler dâhil) elde edilen hasılat dijital hizmet vergisine tabidir. 

Detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.  

https://www.ostimdisticaret.org/
https://twitter.com/ostimdisticaret
https://www.facebook.com/ostimdisticarett/
https://www.linkedin.com/company/23771585/admin/
https://www.ostimdisticaret.org/2020/03/koronavirus-salgnnn-kuresel-ticarete.html
https://www.ostimdisticaret.org/2020/03/corona-virusunun-turkiye-dunya.html
https://www.tim.org.tr/files/downloads/EkonomiBulteni/2020/Corona%20Vir%C3%BCs%C3%BC'n%C3%BCn%20D%C3%BCnya%20Ekonomisine%20Etkileri.pdf
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2297
https://www.ostimdisticaret.org/2020/03/dijital-hizmetler-ve-vergilendirilmesi.html
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200320-4.htm
https://1.bp.blogspot.com/-1jf96Ru41DM/XRMcTEsTcFI/AAAAAAAAAWQ/RZaLk4VRlnE2jJSKJ6k47tzrk-0bppCSgCPcBGAYYCw/s1600/resmi_gazete.jpg
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Bu Kanunun amacı, ürünlerin güvenli ve ilgili teknik düzenlemelere   

uygun olmasını sağlamak; piyasa gözetimi ve denetiminin esasları ile 

yetkili kuruluşların görevlerini ve iktisadi işletmeciler ile uygunluk          

değerlendirme kuruluşlarının yükümlülüklerini belirlemektir.  

Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu 12 Mart 2020 tarih ve 31066 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, yayımı 

tarihinden bir yıl sonra yürürlüğe girecektir.   

Avrupa Birliği üyesi ülkelere ihraç edilen veya ihraç edilmesi hedeflenen ürünler bu Kanun kapsamında piyasaya arz edilmiş 

sayılır. Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışındaki ülkelere ihraç edilen veya ihraç edilmesi hedeflenen ürünler bu Kanunun kapsamı 

dışındadır. 

Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler ile ilgili kanunu incelemek için tıklayınız.  

Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu 

Tüketici Uyuşmazlığı Başvuruları Elektronik Ortamda 

Ticaret Bakanlığı, tüketici uyuşmazlıklarının çözümü için tüketici hakem                

heyetlerine gidilerek elden yapılacak başvuruların, koronavirüs (COVID-19)            

salgınının yayılmasını engellemek ve vatandaşları korumak amacıyla  e-Devlet 

kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) aracılığıyla gerçekleştirebileceğini 

bildirdi.  

Kaynak:Ticaret Bakanlığı  

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) hazırlamış olduğu 

"Cinsiyete Duyarlı Standartlar Girişimi" çalışması, standart geliştirme süreçlerinin  

cinsiyet duyarlı olarak yürütülmesi amacıyla standart geliştirme kuruluşlarına yol  

gösterici olmayı hedefliyor. 

Amaç; Cinsiyet eşitliğini sağlamak ve tüm kadın ve kız çocuklarını güçlendirmek için 

teknik düzenlemeler ve standartların güçlü araçlar olarak kullanımını sağlamak.            

Cinsiyet merceğini, hem standartların hem de teknik düzenlemelerin geliştirilmesine 

entegre etmek. Cinsiyet göstergelerini ve standartların geliştirilmesinde                      

kullanılabilecek kriterleri detaylandırmak. 

Cinsiyete duyarlı standartlar girişimi çalışmasına 2016 yılında başlandı ve Mayıs 2019 

da Deklarasyona dönüştü ve imzaya açıldı. 26 Şubat 2020 tarihi itibarıyla                          

Deklarasyonu imzalayan standart kuruluşları arasında Türk Standartları Enstitüsü de 

yer alıyor.   

Çalışmaya ulaşmak için tıklayınız.  

UNECE'nin Cinsiyete Duyarlı Standartlar Girişimi Deklarasyonu 

https://www.ostimdisticaret.org/
https://twitter.com/ostimdisticaret
https://www.facebook.com/ostimdisticarett/
https://www.linkedin.com/company/23771585/admin/
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200312-1.htm
https://www.ostimdisticaret.org/2020/03/urun-guvenligi-ve-teknik-duzenlemeler.html
https://www.ostimdisticaret.org/2020/03/tuketici-uyusmazlg-basvurular.html
https://ticaret.gov.tr/haberler/tuketici-hakem-heyetlerine-elektronik-ortamda-basvuru
http://www.unece.org/tradewelcome/steering-committee-on-trade-capacity-and-standards/tradewp6/thematic-areas/gender-initiative.html
https://www.ostimdisticaret.org/2020/03/unecenin-cinsiyete-duyarl-standartlar.html
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FAYDALI LİNKLER 

Ticaret Bakanlığı 

TİM 
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DEİK 

UND 

ULUSLARARASI   

FAYDALI LİNKLER  

 

TRADE MAP 

UN Global Marketplace 

 

OSTİM Kümelenmelerine 

ulaşmak için tıklayınız 

İhracatın Finansmanı ve Türk Eximbank Uygulamaları 

EXİMBANK’tan en çok KOBİ’ler yararlanıyor. Dış Ticaret 

Koordinatörlüğümüz tarafından organize                          

edilen "İhracatın Finansmanı ve TÜRK                             

EXİMBANK Uygulamaları" seminerinde, Türk Eximbank 

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü Pazarlama Müdür                

Yardımcısı Gizem Alyazıcı Kılıç tarafından Finansman 

programları, yurt içi krediler, alacak sigortası ve               

uluslararası kredi programlarına ilişkin bilgiler verildi. 

EXİMBANK tarafından 2020 yılında ihracata 50 

milyar dolar destek verilmesinin hedeflendiğini 

belirten Kılıç, Bankanın 2019 yılında 44.1 milyar 

dolar destek verdiğini ve 2019 yılında Türkiye            

ihracatının yüzde 26’sının EXİMBANK tarafından 

desteklendiğini ifade etti.  

2019 yılında 12 bin 584 firmanın EXİMBANK müşterisi 

olduğunu, bunlardan yüzde 73’e denk gelen 9 bin 188 

firmanın da KOBİ olduğunu kaydetti.  

Ayrıca aynı gün, Dış Ticaret Koordinatörü Dr. Meral             

Gündüz tarafından Çankaya Üniversitesi Uluslararası  

Ticaret Bölümü son sınıf öğrencilerine  "Dış Ticarette 

Pazar Araştırması" konulu eğitim verildi.  

Ticaret Bakanlığı Sanal Ticaret Akademisi ile İhracat Eğitimleri Başladı 

Ticaret Bakanlığı Sanal Ticaret Akademisi ile "Nasıl İhracatçı Olunur?", "İhracatta Devlet                

Destekleri", "E-Ticaret" gibi pek çok başlıkta hazırlanan eğitimleri ücretsiz olarak hizmete           

sunmaya başladı. 

İhracat yapmak, şirketini geliştirmek hatta sıfırdan şirket kurmak isteyenler için Ticaret                 

Bakanlığı uzmanları tarafından hazırlanan eğitimler kapsamında şu an için dış ticaret,                

girişimcilik ve iç ticaret olmak üzere 3 sertifika programı bulunuyor. Her bir programın zorunlu ve 

yeterli sayıda seçmeli derslerini tamamlayanlar sınava tabi tutulacak ve başarılı olanlara sertifika 

verilecek.  

E-devlet sayfası üzerinden eğitimlere giriş 

yapılabilmektedir. Sanal ticaret akademisine 

ulaşmak için tıklayınız.  

Kaynak: Ticaret Bakanlığı  

https://www.ostimdisticaret.org/
https://www.linkedin.com/company/23771585/admin/
https://twitter.com/ostimdisticaret
https://www.facebook.com/ostimdisticarett/
https://www.ostim.org.tr/dis-ticaret-bulteni-277
https://ticaret.gov.tr/
https://www.tim.org.tr/tr/default.html
https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/AnaSayfa.php
http://www.oaib.org.tr/tr/default.html
http://tuik.gov.tr/Start.do
https://www.deik.org.tr/
https://www.und.org.tr/
http://www.intracen.org/itc/market-info-tools/
https://www.ungm.org/
https://www.ostim.org.tr/
https://www.ostimdisticaret.org/2020/03/ihracatn-finansman-ve-turk-eximbank.html
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