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BÜLTEN KONU BAŞLIKLARI 

 

 ONLİNE                  
SEMİNERLERİMİZDEN… 
 
 

  TİCARET BAKANLIĞINDAN 
İHRACATÇI FİRMALARA YENİ 
DİJİTAL HİZMETLER 

 

  MEVZUAT/ DÜZENLEMELER 
 
 

 ÜLKELERDEN 

 

  FUARLAR 

 

  FİNANSMAN 

 

 SEKTÖRLER 

 

  DIŞ TİCARET   

İSTATİSTİKLERİ 

 

 E-TİCARET 

 

  TİCARİ  HEYETLER 

 

  BU AY                             

GERÇEKLEŞTİRDİKLERİMİZ... 
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Dış Ticaret Buluşmaları; Tunus Ticaret Müşavirimiz ile Buluşuyoruz 

Dış Ticaret Buluşmaları; Covid-19 Öncesi ve         
Sonrası  Dış Ticaret 
 
Dış Ticaret Buluşmaları; 12. seminerimizde Tunus         
Ticaret Müşaviri Sn. Müjdat Emre SEMİZ ile Tunus          
pazarını konuşacağız. 
 
23 Eylül 2020 Çarşamba 
14:00-16:00 
 
Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek olan           
seminere,  başlangıcından 5-10 dakika önce aşağıdaki linki 
tıklayarak katılım sağlayabilirsiniz. 
 
 

https://us02web.zoom.us/j/84724960829?
pwd=UDk5NG1TcGZDRzBLZzdvU0hmUHRCQT09  
 
Meeting ID: 847 2496 0829 
Password: 568960 
 
Programa katılım ücretsizdir. Cevaplandırılmasını istediğiniz soruları  seminer        
öncesinde disticaret@ostim.org.tr adresine iletebilirsiniz. Ayrıca, sorularınızı    
seminer sırasında da zoom uygulaması üzerinden iletebilirsiniz. 

Dış Ticaret Buluşmaları; Manila Ticaret Müşavirimiz ile Filipinler Pazarını Konuşacağız 

Dış Ticaret Buluşmaları; Covid-19 Öncesi ve Sonrası  Dış Ticaret 
 
Manila Ticaret Müşaviri Sn. Serhan ORTAÇ ile           
Filipinler pazarını konuşacağız. 
 
29 Eylül 2020  Salı 
10:30-12.30  
 
Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek olan         
seminere,  başlangıcından 5-10 dakika önce aşağıdaki linki 
tıklayarak katılım sağlayabilirsiniz. 
 
https://us02web.zoom.us/j/88620313128?
pwd=ZFI2QkI4SFFvdkNDdmRSQ2paZkZzUT09  
 
Meeting ID: 886 2031 3128 
Password: 987903 
 
Programa katılım ücretsizdir. Cevaplandırılmasını istediğiniz soruları  seminer        
öncesinde disticaret@ostim.org.tr adresine iletebilirsiniz. Ayrıca, sorularınızı   
seminer sırasında da zoom uygulaması üzerinden iletebilirsiniz. 
 

ONLİNE SEMİNERLERİMİZDEN 

https://www.linkedin.com/company/23771585/admin/
https://twitter.com/ostimdisticaret
https://www.facebook.com/ostimdisticarett/
https://www.instagram.com/ostim_disticaret/
https://us02web.zoom.us/j/84724960829?pwd=UDk5NG1TcGZDRzBLZzdvU0hmUHRCQT09
https://us02web.zoom.us/j/84724960829?pwd=UDk5NG1TcGZDRzBLZzdvU0hmUHRCQT09
https://draft.blogger.com/blog/post/edit/5162213373666343037/8380131893073087897
https://us02web.zoom.us/j/88620313128?pwd=ZFI2QkI4SFFvdkNDdmRSQ2paZkZzUT09
https://us02web.zoom.us/j/88620313128?pwd=ZFI2QkI4SFFvdkNDdmRSQ2paZkZzUT09
https://draft.blogger.com/blog/post/edit/5162213373666343037/5463811888298460629
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Destek Yönetim Sistemi (DYS) 1 Eylül'den İtibaren Hizmete Giriyor 

Mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile Dâhilde İşleme 

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

İhracat Kredilerine ilişkin başvuruların ilk aşamadan sonuçlanmasına 

kadar tüm süreçlerinin dijital ortamda yürütüleceği Destek Yönetim 

Sistemi (DYS) 1 Eylül itibariyle hizmete giriyor. 

 

Yararlanıcıların DYS üzerinden başvurularını iletebilmesi için 1 Eyül'den 

önce sistemde tanımlı olmaları ve kendileri adına iş ve işlemleri           

yapacak olan kullanıcıları yetkilendirmeleri zorunlu. 

 

Detaylı bilgi almak için tıklayınız.  

TİCARET BAKANLIĞINDAN İHRACATÇI FİRMALARA YENİ DİJİTAL HİZMETLER 

İhracatta Dijitalleşme; Ticaret Bakanlığı Kolay İhracat Platformu'nu Hizmete Sundu 

Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen "Kolay  İhracat Platformu" ile ihracat ile ilgili olan her şey tek bir platformda 

bir araya getirildi. 

 

İhracatçı firmalar ve ihracata başlamak isteyen girişimciler hedef pazar belirleme ve sektör analizi yapabilme         

konularında ihtiyaç duyduğu bilgilere platform sayesinde  erişebilecek. 

 

Platformda; Akıllı ihracat robotu, ihracatçıların geçmiş tecrübeleri  doğrultusunda hedef pazar önerisi yapmaktadır. 

Sürekli güncellenen veri  kaynaklarından beslenen ve tercihlere uygun   olarak şekillenen pazar önerileri            

sunmaktadır. Pazara Giriş Haritası bölümünden, seçilen ürünlerin hedeflenen pazardaki durumu, rakiplerin payı, 

ülkemize           uygulanan gümrük vergileri, ikili anlaşmaları ve ihracatı artırmada kritik  rol oynayan potansiyel 

ithalatçı listeleri  görülebilmektedir.   

 

Ülkeler bölümünden, Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatçıyı doğrudan          

etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişiklikleri, ülkenin ithalat potansiyeline göre ürünleri dahil bir çok 

bilgi yer almaktadır. Ayrıca, ülkenin ticaret müşavirleri/ataşeliklerine ait iletişim bilgilerine ulaşılmaktadır.  

Kolay İhracat Platformunu detaylı incelemek için tıklayınız. 

https://www.ostimdisticaret.org/
https://twitter.com/ostimdisticaret
https://www.facebook.com/ostimdisticarett/
https://www.linkedin.com/company/23771585/admin/
https://www.instagram.com/ostim_disticaret/
https://www.ostimdisticaret.org/2020/08/destek-yonetim-sistemi-dys-1-eylulden.html
https://tim.org.tr/tr/ihracat-destek-yonetim-sistemi-dys
https://www.ostimdisticaret.org/2020/08/ihracatta-dijitallesme-ticaret-bakanlg.html
https://www.kolayihracat.gov.tr/
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MEVZUAT / DÜZENLEMELER 

Resmi Gazete'den - Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliğinin Unvanının Değiştirilmesine 
İlişkin Tebliğ 

6 Ağustos 2020 tarih ve 31205 sayılı Resmi Gazete'de            

yayınlanan Tebliğ ile Ankara’da kurulu Orta Anadolu Makine ve 

Aksamları İhracatçıları Birliği'nin unvanı Makine ve Aksamları 

İhracatçıları Birliği olarak değiştirilmiştir.   

Kaynak: Resmi Gazete 

Resmi Gazete'den - Venezuela'dan yaklaşık 5.500'ü Aşkın Ürüne Gümrük Vergisi Düzenlemesi 

 

 

Venezuela menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanacak       

Gümrük Vergilerini içeren İthalat Rejimi Kararına Ek Karar 

(Karar Sayısı:2841), 21.08.2020 tarih ve 31220 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Kaynak: Resmi Gazete 

Resmi Gazeteden; Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Değişiklik 

"Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik  

Yapılmasına Dair Karar" 21.08.2020 tarih ve 31220 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre, birçok 

yatırım konusuna sağlanan devlet  desteklerinin daha sade,  

anlaşılır ve etkin olması hedeflendi. 

 

Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarının yatırımlarının stratejik yatırım olarak desteklenmesinin önündeki          

engel kaldırıldı ve kamunun da stratejik alanlarda yapacağı  yatırımların desteklenmesinin önü açıldı. 

Türkiye'nin rekabetçi konumunu güçlendirmek ve çevreye saygılı üretimleri desteklemek adına Ar-Ge ve çevre  

yatırımlarına sağlanan faiz desteğinin üst limiti 1 milyon liradan 1,8 milyon liraya çıkarıldı. 

Yüksek teknoloji yatırımlarını ülkeye çekebilmek adına yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin           

üretimine yönelik kullanılmış komple tesislere faiz desteği sağlandı. 

Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması (SEGE) 2017 çalışması sonucu oluşan il ve ilçelerin gelişmişlik düzeyine  

göre yapılan sınıflandırma tablosuna göre, bulunduğu il sınırlarına göre görece daha az gelişmiş ilçelere bulunduğu 

ile göre daha fazla destek sağlanmak suretiyle il ve ilçeler arası gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına yönelik   

düzenleme yapıldı. 

Bu çerçevede, 1 Ocak 2021'den itibaren il ve ilçelerin gelişmişlik düzeyine göre yapılan sınıflandırma tablosu          

sonucu bulunduğu il sınırlarına göre görece daha az gelişmiş 263 ilçeye bulunduğu ile göre daha fazla destek        

sağlandı. 

 

Detaylı bilgi almak için tıklayınız. 

https://www.ostimdisticaret.org/
https://twitter.com/ostimdisticaret
https://www.facebook.com/ostimdisticarett/
https://www.linkedin.com/company/23771585/admin/
https://www.instagram.com/ostim_disticaret/
https://www.ostimdisticaret.org/2020/08/resmi-gazeteden-orta-anadolu-makine-ve_6.html
https://www.ostimdisticaret.org/2020/08/resmi-gazeteden-orta-anadolu-makine-ve_6.html
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/08/20200806-10.htm
https://www.ostimdisticaret.org/2020/08/resmi-gazeteden-venezueladan-yaklask.html
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/08/20200821-22.pdf
https://www.ostimdisticaret.org/2020/08/resmi-gazeteden-yatrmlarda-devlet.html
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/08/20200821-27.pdf
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ÜLKELERDEN 

Dış Ticaret Duyuruları; Brezilyalı E-Ticaret Şirketi İhracatçı Firmalarımız ile Tanışmak İstiyor 

Brezilya'nın önde gelen e-ticaret şirketlerinden olan ve            

Americanas, Submarino ve Shoptime gibi büyük e-ticaret           

sitelerinin sahibi B2W Business şirketinin, e-ticaret sitelerinde yer 

almak üzere mutfak eşyası,  dekorasyon, oyuncak, spor aletleri, 

kozmetik ve vitaminler sektörlerindeki Türk ihracatçı firmalarla tanışmak istediği; söz konusu ürünlerin B2W Business 

şirketinin Americanas, Submarino ve Shoptime e-ticaret sitelerinde son kullanıcıya sunulacağı bildirilmektedir.  

Detaylı bilgi için tıklayınız.  

Hedef Ülke Analizi - Şili 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından hazırlanan çalışma raporunda Şili ekonomisi ve  uzun vadeli altyapı 
yatırımları incelenmiştir. 

 
DEİK tarafından hazırlanan çalışmada; 

 Yabancı doğrudan yatırım rejimi, 

 COVID19 salgınına karşı ülkede alınan tedbirler, 

 Altyapı yatırımları için düzenleyici kurallar, 

 Sektörel projeler (hava alanı, demir yolu, hastane) ve uzun dönem 
yatırımları gibi konular yer almaktadır. 

 

Şili ekonomisi hakkında bilgi almak için tıklayınız. 
 
Şili' de uzun dönem yatırım fırsatlarını incelemek için tıklayınız. 

Türkmenistan Yatırım Projeleri Online Platformu 

Türkmenistan'da başta petrol ve enerji kaynaklarının işlenmesi alanlarında olmak 

üzere, hayata geçirilmesi planlanan projeler ile ilgili olarak yatırımcıların ihtiyaç         

duyabileceği tüm bilgilerin online olarak  derlendiği, Türkmenistan Maliye ve           

Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan http://www.invest.gov.tm/ web sitesi          

hizmete sunuldu. faaliyete geçti. 

Bahse konu sitede kamu ve özel sektör dâhil olmak üzere ekonominin                      

gelişmesine yönelik programlar, sanayi, inşaat, endüstriyel tarım, tekstil, sağlık       

hizmetleri ve diğer alanlarla ilgili bilgiler yer almaktadır. Kaynak: DEİK  

Ticari Fırsatlar; Umman Yatırım Projeleri 

Ticaret Bakanlığı Ülke Masaları Bülteni Ağustos ayı sayısında Umman pazarı incelenmiş 

ve  Umman yatırım projeleri paylaşılmıştır. Bültende; Salalah Serbest Bölgesi ve Dhofar         

vilayetinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla, Umman Hükümeti tarafından 20 milyar dolara 

yakın bir yatırım çekme planı bulunduğu ifade edilmektedir.  

Salalah Serbest Bölgesi, 350 milyon dolarlık bir “Teknoloji Şehri” kurulması için Birleşik Arap 

Emirlikleri ile yakın zamanda bir anlaşma yapmış olup, söz konusu anlaşma kapsamında 4G 

teknolojilerinin  kullanılması hedeflenmiş bulunmaktadır.  

Öte yandan, Umman Havacılık Grubu, yeni bir ekonomik kümelenme oluşturmak amacıyla 

“Umman Havaalanı Şehirleri” oluşturacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız 

https://www.linkedin.com/company/23771585/admin/
https://twitter.com/ostimdisticaret
https://www.facebook.com/ostimdisticarett/
https://www.ostimdisticaret.org/
https://www.instagram.com/ostim_disticaret/
https://www.ostimdisticaret.org/2020/08/ds-ticaret-duyurular-brezilyal-e.html
http://www.ikmib.org.tr/tr/brezilyali-eticaret-sirketi-b2w-business-firmasinin-talebi.html
https://www.ostimdisticaret.org/2020/08/hedef-ulke-analizi-sili.html
https://www.deik.org.tr/uploads/ppt-investchile-webinar-mop-turquia-22-07-20.pdf
https://www.deik.org.tr/raporlar-chile-mpw-investment-in-infrastructure
https://www.ostimdisticaret.org/2020/08/ds-ticaret-duyurular-almanya-saglk.html
http://www.invest.gov.tm/
https://www.deik.org.tr/duyurular-turkmenistan-daki-yatirim-projeleri-online-platformu-hk
https://www.ostimdisticaret.org/2020/08/ticari-frsatlar-umman-yatrm-projeleri.html
https://www.ostimdisticaret.org/2020/08/ticari-frsatlar-umman-yatrm-projeleri.html
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FUARLAR 

COVID-19 Salgını ve Ülkelerin Fuar Takvimi Öngörüleri 

Covid-19 salgını beraberinde ülkeler fuar politikalarını belirlemeye çalışırken halen 

öngörüsüzlük hakim. Bu durum sanal fuar ve B2B etkinlikleri ön plana çıkarıyor. 

 
Eylül ayı itibarıyla,  

Bazı ülkelerde fuarlar koşulsuz olarak açıldı veya bazı kısıtlamalarla    

açıldı (sıhhi önlemler, mesafe ve diğer önlemler); 

Ülkeler; 
Avrupa; Bulgaristan, Yunanistan, Hırvatistan, Finlandiya, Fransa, Almanya,       

Letonya,  Hollanda, Polonya, İşviçre 

Asya; Çin, Malezya, Yeni Zelanda,  Güney Kore, Tayvan, Tayland 
Orta Doğu; Lübnan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri 
 

Bazı ülkelerde fuarlar kısmen açık veya açılması bekleniyor; 

Bazı bölgeler / eyaletler açılırken diğerleri açılmıyor (Örneğin ABD, Almanya) veya büyük etkinliklere ev sahipliği 

yapmaya yönelik önemli kısıtlamalar mevcut (örneğin, yalnızca 1000 kişiden az etkinliklere izin verilmesi). Beklenen 

açılış tarihi var ancak resmi olarak onaylanmamış. 

Ülkeler; 

Avrupa; Avusturya,  İngiltere (Ekim ayı başında), İtalya, Rusya, İspanya, Ukrayna 

Asya; Kamboçya, Vietnam, Pakistan (Aralık ayında), Myanmar (Burma- Ekim ayı sonuna kadar), 

Amerika;  ABD, Brezilya 

 

Bazı ülkelerde fuarlar kapalı; 

Ülkeler; Pakistan (Aralık ayına kadar), İngiltere (Eylül sonuna kadar), 

Bazı ülkelerde ise halen fuarların durumu net değil; 

Ülkeler; 

Avrupa; Belçika, Portekiz, Asya; Avusturalya, Hong Kong, Hindistan, Endonezya, Japonya, Filipinler, Singapur   

Orta Doğu ve Afrika; Cezayir, Bahreyn, Mısır, Ürdün, Kuveyt, Fas, Umman, Suudi Arabistan, Güney Afrika        

Amerika; Arjantin, Bolivya, Kanada, Orta Amerika, Şili, Kolombiya, Ekvator, Meksika, Peru 

  
Kaynak; UFI  

Ülkemizde Fiziki Fuarlar 1 Eylül'de Düzenlenmeye Başlayacak 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen fiziki fuarlara 1 
Eylül'de başlanıyor. 
 
Ticaret Bakanı Sn. Pekcan, "Kapalı alanda gerçekleştirilen fiziki  fuarlarımız 

ise 1 Eylül'den itibaren yeni önlemlerle düzenlenmeye başlanacak.         

Maske-mesafe ve hijyen tedbirleri kapsamında gerekli tüm önlemler        

alınarak kamu sağlığının korunmasına öncelik verilecek." ifadelerini        

kullandı.  

Pekcan, katılımcı, ziyaretçi ve görevlilerin HES kodu sorgulaması yapılarak fuar alanına girişlerinin sağlanacağına 

ve ziyaretçi sayısı, standların yerleşim planları, dezenfektasyon gibi belirlenen tüm kurallara yönelik                

denetimlerin TOBB veya görevlendireceği Oda/Borsa tarafından yapılacağını ifade etti. 

 
Kaynak: Ticaret Bakanlığı  

https://www.linkedin.com/company/23771585/admin/
https://twitter.com/ostimdisticaret
https://www.facebook.com/ostimdisticarett/
https://www.ostimdisticaret.org/
https://www.instagram.com/ostim_disticaret/
https://www.ostimdisticaret.org/2020/08/covid-19-salgn-ve-ulkelerin-fuar.html
https://www.ufi.org/
https://www.ostimdisticaret.org/2020/08/fiziki-fuarlar-1-eylulde-duzenlenmeye.html
https://ticaret.gov.tr/haberler/bakan-pekcan-fuarlarin-duzenlenmeye-baslanacagi-tarihi-acikladi


Ağustos  2020  Sayı :  9  

/osti̇m-diş-ti̇caret   

Sayfa 6 

/ostimdisticaret /ostimdisticarett 

OSTİM Dış Ticaret  Koord inatör lüğü  

/ostim_disticaret 

FUARLAR 

Dış Ticaret Duyuruları; Sağlık, Makine ve İnşaat Sektörlerinde Uluslararası Fuarlar 

Covid-19 salgını sebebiyle dünya çapında gerçekleşmesi beklenen birçok 
fiziki fuar organizasyonları sanal ortama taşındı. Japon Dış Ticaret        
Örgütü (JETRO)  Japonya ile diğer tüm ülkeler arasında karşılıklı ticaret ve 
yatırımı desteklemek adına, Japonya'da ve dünya çapında düzenlenen   
fuarlar ve sergiler hakkında kapsamlı bilgiler sunan çevirim içi fuar           
veritabanı geliştirdi.  
 
Kullanıcılar bu platform sayesinde sektöre, ülkeye ve tarihe göre  yaklaşan 

fiziki/sanal fuar araması yapabilecekler. Sağlık ve tıbbi bakım sektöründe 338 fuar hakkında güncel bilgilerin yer aldığı 
veri tabanında ayrıca makine endüstriyel teknolojileri, altyapı ve inşaat, taşıma ve lojistik gibi sektörlere ait yapılması 
planlanan fiziki/sanal fuarlar ile ilgili gelişmeler hakkında bilgiler mevcuttur. 
 
Kaynak: JETRO   

Dünya Fuar Endüstrisi Birliği (UFI) tarafından  hazırlanan "Fuarların Küresel 
Ekonomik  Etkisi" adlı çalışmaya göre, Dünya genelinde minimum 5 bin m2 
brüt kapalı sergi alanına sahip 1.217 fuar merkezi bulunmaktadır ve her yıl bu 
alanlarda yaklaşık 32 bin fuar düzenlenmektedir.  
 
Rapora göre, 4,5 milyon firmanın katılımcı olarak yer aldığı bu                             
organizasyonları 303 milyon ziyaretçi ziyaret etmektedir. Katılım ve ziyaret için 
fuarlara yılda 137 milyar dolar harcanmaktadır ve  fuar endüstrisinin doğrudan 
ve dolaylı olarak 3.2 milyon kişiye de iş olanağı sağlanmaktadır. 
 
Fuarcılık sektörü 325 milyar dolarlık bir ekonomik değer yaratmaktadır ve milli 
gelirlere ise 81,1 milyar dolarlık direkt katkı sağlamaktadır.  
 
Covid19 salgını sebebi ile dünya genelinde fuar endüstrisinde önemli kayıplar 
yaşanmıştır. UFI çalışmasına göre, 2020 yılında sanayi gelirlerinde %20        

oranında azalma bulunmaktadır. Raporun detaylarını incelemek için tıklayınız. 
 
Ticaret Bakanlığı' nın 2020 yılında  bireysel ve milli katılım bazında desteklediği fuarlar listesinde, imalat sektörleri 
için  yurtdışında 151 adet fuara milli katılım, 727 adet fuara da bireysel katılımın desteklediğini görmekteyiz. Ticaret 
Bakanlığı 2020 yılı destek kapsamına alınan yurtdışı fuarları incelemek için tıklayınız.Türkiye İhracatçı Meclisi 
(TİM)   tarafından hazırlanan  sektörel bazda yurtdışı fuar desteklerini öğrenmek için tıklayınız. 
 
Ticaret Bakanlığı koronavirüs salgını sebebi ile gerçeklemesi beklenen  yurtiçi fuarları sanal ortama taşımak için       
harekete geçti. Bu kapsamda, Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar ile, İhracat Genel         
Müdürlüğü tarafından uygun görülen uluslararası niteliği haiz sanal fuarlara katılımcıların iştirak etmelerini sağlamak 
üzere iş birliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuarlara katılım organizasyonlarına, genelgede belirtilen   giderler yüzde 
50 ve faaliyet başına 50 bin dolara kadar desteklenerek katkı sağlanacak. 
 
Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde 2020 yılında gerçekleşen sanal fuarlar: 
 

 Türkiye’nin ilk sanal fuarı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ev sahipliğinde Ege İhracatçıları Birliği                      
organizasyonunda Shoedex 2020 Ayakkabı ve Saraciye Fuarı, 

 Makine İhracatçıları Birlikleri organizasyonunda Türkiye'nin yerli-milli yazılımla yapılan ilk sanal fuarı                      
AgriVirtual-Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı, 

 İstanbul Mobilya, Kağıt Ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Organizasyonunda CIFF 2020 Mobilya Fuarı ve        
Furnistry 2020 Sanal Fuarı, 

 

Ayrıca, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından bu yıl üniversite tercihi yapacak adaylar için üniversitelerin ve        
programlarının tanıtılmasına yönelik dijital ortamda 4-7 Ağustos tarihlerinde "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020" 
adlı sanal fuar düzenlenmiştir. 
  

Fuarların Küresel Ekonomik Etkisi 

https://www.linkedin.com/company/23771585/admin/
https://twitter.com/ostimdisticaret
https://www.facebook.com/ostimdisticarett/
https://www.ostimdisticaret.org/
https://www.instagram.com/ostim_disticaret/
https://www.ostimdisticaret.org/2020/08/ds-ticaret-duyurular-saglk-makine-ve.html
https://www.jetro.go.jp/en/database/j-messe/
https://www.ufi.org/archive-research/global-economic-impact-of-exhibitions-june-2020/
https://ticaret.gov.tr/ihracat/fuarlar/2020-yili-destek-kapsamina-alinan-yurt-disi-fuarlar
https://tim.org.tr/tr/fuar-destekleri
https://www.ostimdisticaret.org/2020/08/fuarlarn-kuresel-ekonomik-etkisi.html
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SEKTÖRLER 

Türk Eximbank, Danimarka'nın Resmi İhracat Destek Kuruluşu EKF Danmarks Eksportkredit ile İş Birliği 
Anlaşması İmzaladı 

Mevcut reasürans anlaşmaları kapsamında ilk somut işlemin 
bu yıl temmuz ayında gerçekleştirildiğini ifade eden Ticaret 
Bakanı Pekcan, bu kapsamda Türk Eximbank’ın Birleşik Krallık 
ihracat destek kuruluşu UKEF’e Irak’ta inşa edilecek enerji 
santrali projeleri için Türkiye’den yapılacak mal ve hizmet 
ihracatına 79,2 milyon dolar tutarında reasürans sağladığını 
aktardı. 
 
Bakan Pekcan, daha önce ABD, Birleşik Krallık, Fransa'nın 
ihracat destek kuruluşuyla anlaşma imzalayan Türk         
Eximbank’ın şimdi de Danimarka ile iş birliğine gittiğini            
belirterek, şunları kaydetti: Salgınla mücadele döneminde 

yabancı kuruluşlarla iş birliğine odaklanan Türk Eximbank, Danimarka’nın resmi ihracat destek kuruluşu EKF         
Danmarks Eksportkredit ile reasürans iş birliği anlaşması imzaladı. Söz konusu anlaşma ile Türk ve Danimarkalı 
firmaların üçüncü ülkelerde gerçekleştirecekleri projeler kapsamında kendi ülkelerinden Yapacakları mal ve hizmet 
ihracatına Türk Eximbank ve EKF tarafından birlikte finansman desteği sağlanacak. 
 
Ticaret Bakanı Sn. Pekcan, "Türk Eximbank’ın İsveç, Avusturya, Macaristan ve Hollanda'nın resmi ihracat destek   
kuruluşlarıyla da benzer anlaşmalar imzalanması yolunda son dönemde önemli aşama kaydedildiğini  ifade etti. 
 
Kaynak: Ticaret Bakanlığı  

Küresel Açık Deniz Rüzgar Enerjisi Raporu 

Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi'nin (GWEC) raporuna göre, açık 
deniz rüzgarının koronavirüs salgınından enerji piyasasının diğer 
bölümlerine göre daha az etkilendiğini tespit ediyor.  
 
Açık deniz rüzgar enerjisi sektörü için en iyi dönem 2019 yılı 
oldu ve kurulu kapasitesi şu anda dünya genelinde 29 GW'ı  
aştı.  
 
Politika hedefleri, düşen maliyetler, daha akıllı operasyonlar ve 

daha güçlü rüzgar türbinleri sayesinde Avrupa başta olmak üzere Asya-Pasifik ve ABD'de hızlı bir gelişim                
gözlenmektedir.  
 
Avrupa, toplam küresel kurulumların % 75'ini oluşturan 22 GW ile açık deniz rüzgarı için en büyük pazardır. 2050 
yılına kadar 450 GW'a kadar açık deniz rüzgar kapasitesini hedefleyerek  liderlik rolünü sürdürecek. Bu artış,              
İngiltere, Hollanda, Fransa, Almanya, Danimarka ve Polonya'daki kurulumlar tarafından sağlanacaktır.  
 
2030 yılına kadar Çin'in 52 GW'lık yeni kapasite eklemesi bekleniyor. Asya'daki diğer pazarlar da açık deniz rüzgârını 
artıracak ve Tayvan'ın 2025'e kadar 5,5 GW ve 2035'e kadar ek 10 GW kurması bekleniyor. Vietnam, Japonya ve 
Güney Kore'nin sırasıyla 5,2 GW, 7,2 GW ve 12 GW kurması bekleniyor. 
 
Raporu incelemek için tıklayınız. 

FİNANSMAN 

https://www.ostimdisticaret.org/
https://twitter.com/ostimdisticaret
https://www.facebook.com/ostimdisticarett/
https://www.linkedin.com/company/23771585/admin/
https://www.instagram.com/ostim_disticaret/
https://www.ostimdisticaret.org/2020/08/turk-eximbank-danimarkann-resmi-ihracat.html
https://www.ostimdisticaret.org/2020/08/turk-eximbank-danimarkann-resmi-ihracat.html
https://ticaret.gov.tr/haberler/turk-eximbanktan-yeni-uluslararasi-isbirligi-anlasmasi
https://www.ostimdisticaret.org/2020/08/kuresel-ack-deniz-ruzgar-enerjisi-raporu.html
https://gwec.net/global-offshore-wind-report-2020/
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Temmuz Ayı Dış Ticaret Verileri Açıklandı 

Temmuz ayı ihracatının bir önceki aya göre yüzde 11,5 artışla 15 milyar 12 milyon dolar olarak gerçekleştiğini 
açıklayan Ticaret Bakanı Sn. Pekcan, ihracatın Kovid-19 salgını öncesi seviyelerini de aşarak 2020 yılının en           
yüksek değerine ulaştığına ve bugüne kadarki en yüksek ikinci temmuz ayı rakamının gerçekleştiğine dikkati 
çekti. 

Nisan ayında 8 milyar 975 milyon dolar olan ihracatımız, Mayıs ayında 9 milyar 956 milyon dolara, Haziran             
ayında 13 milyar 462 milyon dolara ve Temmuz ayında da 15 milyar 11 milyon dolara yükselmiştir. İhracatımız 
pandemi öncesi seviyelerini de aşarak, 2020 yılının en yüksek ihracat değerine ulaşmıştır. Bu değer ile en yüksek 
ikinci Temmuz ayı ihracat değeri gerçekleşmiştir. 

Temmuz ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre % 5,78 oranında, ithalat ise % 7,66 oranında azalmıştır. 
2020 yılı Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat, % 5,78 azalarak 15 milyar 12 milyon dolar,            
ithalat, % 7,66 azalarak 17 milyar 756 milyon dolar, dış ticaret hacmi, % 6,81 azalarak 32 milyar 768 milyon 
dolar olurken,  dış ticaret açığı ise % 16,78 oranında azalarak 2 milyar 744 milyon dolara gerilemiştir. İhracatın 
ithalatı karşılama oranı da % 84,5 seviyesine yükselmiştir.  

2020 yılı Temmuz ayında en çok ihraç edilen “Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer 
kara taşıtları” faslını (1 milyar 880 milyon dolar), “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer         
reaktörler” (1 milyar 501 milyon dolar) ve “Örme giyim eşyası ve aksesuarı” (853 milyon dolar) ihracatı takip 
etmiştir. 

2020 yılı Temmuz ayında en çok ithal edilen “Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde 
edilen ürünler” faslını (2 milyar 467 milyon dolar), “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer 
reaktörler” (2 milyar 138 milyon dolar) ve “Kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, 
metal paralar” (2 milyar 74 milyon dolar) ithalatı takip etmiştir. 

Ticaret Bakanı Sn. Pekcan, salgın sonrası ana ihraç sektörlerindeki artış trendinin temmuzda da devam ettiğine 
dikkati çekerek, otomotiv sektöründe ihracatın bir önceki aya göre yüzde 10,1, hazır giyimde yüzde 41, tekstilde 
yüzde 18,5 arttığını bildirdi. 

Ana ihracat pazarlarındaki normalleşmeyle beraber AB’ye ihracatın bir önceki aya göre yüzde 12,8 arttığını belir-
ten Pekcan, temmuzda en çok ihracat yapılan ülkelerin 1 milyar 458 milyon dolarla Almanya, 963 milyon dolarla 
İngiltere ve 942 milyon dolarla ABD olduğunu vurguladı. 

Pekcan, ihracat yapan firma sayısında da artış olduğunun altını çizerek, "Nisan ayında yaklaşık 27 bin firma         
ihracat yapmış iken, temmuzda 41 binin üzerinde firma ihracat yaptı." bilgisini paylaştı. 

2020 yılı Temmuz ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya (1 milyar 458 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi 
sırasıyla İngiltere (963 milyon dolar) ve ABD (942 milyon dolar) izlemektedir.  

2020 yılı Temmuz ayında en fazla ithalat yapılan ülke Çin (1 milyar 911 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla 
Almanya (1 milyar 835 milyon dolar) ve Rusya Federasyonu (1 milyar 279 milyon dolar) izlemektedir. 

Detaylı bilgi için: Ticaret Bakanlığı  

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ 

https://www.ostimdisticaret.org/
https://twitter.com/ostimdisticaret
https://www.facebook.com/ostimdisticarett/
https://www.linkedin.com/company/23771585/admin/
https://www.instagram.com/ostim_disticaret/
https://www.ostimdisticaret.org/2020/08/temmuz-ay-ds-ticaret-verileri-ackland.html
https://ticaret.gov.tr/data/5d5d031413b8768cc87d5f33/2020%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Temmuz%20Ay%C4%B1%20Veri%20Bu%CC%88lteni.pdf
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6 Aylık e-Ticaret Hacmi 92 Milyar TL ye Yaklaştı 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin e-ticaret hacminin yılın 
ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 artışla 55 
milyar 900 milyon liradan 91 milyar 700 milyon liraya                
ulaştığını açıkladı.  

Bunun yüzde 91'i (83,3 milyar lirası) yurt içi harcamaları, yüzde 5'i 
(4,5 milyar lira) Türkiye'nin diğer ülkelerden alımları ve  yüzde 4'ü 
de diğer ülkelerin Türkiye'den alımlarını kapsamaktadır. 

Türkiye'nin toplam e-ticaret hacminin geçen yıl 136 milyar lira 
olarak      gerçekleştiğini hatırlatan Bakan Pekcan, e-ticaretin    
kritik bir faaliyet alanı olduğunun COVID-19 salgını döneminde 

daha net bir şekilde ortaya çıktığını söyledi. 

Bakanlık olarak iş dünyasının e-ticaret sitelerine üyeliklerine destek verdiklerini belirten Pekcan, Bakanlığın "E-
Ticaret olarak KOBİ'lerin Yanındayız" kampanyasına 135 bin KOBİ'nin katıldığını ve kampanyanın 7 bin kişiye ilave 
istihdam sağladığını kaydetti. 

Pekcan, kampanyayla 3 bin 761 KOBİ'nin e-ticaretle tanıştığını ve KOBİ'lere 1,2 milyar lira aktarıldığını söyledi. 

Pekcan, ödeme yöntemlerine göre e-ticaret dağılımına da değinerek, "Toplam e-ticaretin 58 milyar lirasının (yüzde 
63,3) kartlı ödemelerle, 30,1 milyar lirasının (yüzde 32,7) havale/EFT yoluyla ve 3,4 milyar lirasının (yüzde 4) da 
kapıda ödeme yöntemiyle gerçekleşti." dedi. 

Toplam e-ticaretin yüzde 60'ının 3 ilde yapıldığına işaret eden Pekcan, bunun yüzde 47 İstanbul, yüzde 8 Ankara ve 
yüzde 5 İzmir şeklinde dağıldığını bildirdi. 
 
Kaynak: Detaylı bilgi için  tıklayınız.  

E-Ticaret Sitelerine Bireysel Üyelik, 2020 Yılı Onay Verilen E-Ticaret Siteleri Listesi Güncellendi 

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar  kapsamında;  
2020 Yılı Onay Verilen E-Ticaret Siteleri Listesi  (26.08.2020) 

 
E-ticaret sitelerine bireysel üyelik desteği: Şirketlerin, Bakanlıkça onaylanan e-ticaret sitelerine üyeliklerine          

ilişkin giderler %60 oranında ve e-ticaret sitesi başına yıllık 8.000 TL’ye kadar destekleniyor. Şirketler, destekten en 
fazla üç e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla iki yıl süresince yararlanabiliyor.  

 

E-TİCARET 

https://www.ostimdisticaret.org/
https://twitter.com/ostimdisticaret
https://www.facebook.com/ostimdisticarett/
https://www.linkedin.com/company/23771585/admin/
https://www.instagram.com/ostim_disticaret/
https://www.ostimdisticaret.org/2020/08/6-aylk-e-ticaret-hacmi-92-milyar-tl-ye.html
https://www.eticaret.gov.tr/haberler/10040/detay
https://www.ostimdisticaret.org/2020/08/e-ticaret-sitelerine-bireysel-uyelik.html
https://ticaret.gov.tr/data/5ecfcbc613b876cd54b69895/2573_Ticaret_Bakanligi_Onay_Verilen_Siteler_Listesi_2020_2.pdf


Ülke Masaları Bülteni Temmuz Ayı Sayısı Yayınlandı 

Ticaret Bakanlığı Ülke Masaları Bülteni Temmuz ayı sayısı yayınında; 

 

Covid-19 Gelişmeleri;Salgın Sonrası Almanya ’da Değişen Tüketici        

Tercihleri, Birleşik Krallık Ülkeye Girişte Karantina Uygulanmayacak Ülkeler     

Listesini Açıkladı, COVID-19 Sonrası Bazı Uluslararası Firmalar Çin’deki          

Yatırımlarını Azaltıyor 

 

Ülkelerden Ticari haberler; Hollanda ’da Sağlık Sektörü Dışında Maske      

İhtiyacı, Hollanda’da Akıllı Dezenfektan Kabinleri, Fas’ta Üç Sanayi Bölgesi İçin 

İhale Açıldı   

 

Ülkelerden Mevzuat Değişiklikleri; Avustralya, Azerbaycan, Cezayir, 

Fas, Güney Afrika Cumhuriyeti, Gürcistan, İran, Katar, Kazakistan, Makedonya, 

Meksika ve Moldova' da mevzuat değişiklikleri.   

 

Ülke Masaları bülteninin Temmuz sayısını incelemek için tıklayınız. 
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TİCARİ HEYETLER 

TİM'in Sanal Ticaret Heyeti Programları Artık Tek Adreste "Welcome to TIM Delegations" 

Türkiye İhracatçı Meclisi (TİM), organize 

ettiği Sanal Ticaret Heyetlerini tek bir       

adreste bir araya getirdi.  

 

"Welcome to TIM Delegations" sayfasında 

yaklaşan ve tamamlanan sanal ticaret he-

yetleri yer alıyor.  

 

Firmalar sisteme Yurtdışı Alıcı veya Türk 

İhracatçısı  olarak kayıt yapıyor. Alıcı olarak 

kayıt yapan firmalar  görüşme yapmak istediği firma bilgilerini inceleyerek sistem üzerinde görüşme talebini oluş-

turabiliyor. 

 

Türk ihracatçı firmalarımız ise sisteme ayrı başvuru işlemi yaparak firma bilgilerini, ihraç etmek istediği ürün GTİP 

bilgilerini, görüşmek istediği firma/kurum/kuruluşları kaydederek heyet programına dahil olabilmektedir. 

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.  

https://www.ostimdisticaret.org/2020/08/ulke-masalar-bulteni-temmuz-ay-says.html
https://dtuegm.ticaret.gov.tr/data/5f1fef1e13b876047855089b/%C3%9Clke_Masalar%C4%B1_B%C3%BClteni_Temmuz2020_Say%C4%B120.pdf
https://www.ostimdisticaret.org/
https://twitter.com/ostimdisticaret
https://www.facebook.com/ostimdisticarett/
https://www.linkedin.com/company/23771585/admin/
https://www.instagram.com/ostim_disticaret/
https://www.ostimdisticaret.org/2020/08/tim-sanal-heyet-programlar-artk-tek.html
https://delegations.tim.org.tr/
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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  
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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. 

OSTİM Dış Ticaret  

Bültenini takip etmek 

için  tıklayınız. 
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FAYDALI LİNKLER 

Ticaret Bakanlığı 

TİM 

TOBB 

OAİB 

TUİK 

DEİK 

UND 

ULUSLARARASI   

FAYDALI LİNKLER  

 

TRADE MAP 

UN Global Marketplace 

 

OSTİM Kümelenmelerine 

ulaşmak için tıklayınız 

/ostim_disticaret 

BU AY GERÇEKLEŞTİRDİKLERİMİZ… 

Dış Ticaret Buluşmaları; Baltık Ülkeleri Pazarı ve İhracat Fırsatları            
Seminerimizden 

Ticaret Bakanlığı'nın “Müşavire Danışın” uygulamasını kullanarak, Ticaret Müşavir ve 

Ataşelerinden görev yaptıkları ülkelerle ilgili bilgi talep edebilirsiniz.  

Müşavire Danışın uygulamasına ulaşmak için tıklayınız. 

Vilnius Ticaret Müşaviri Sn. Ümit Ateşağaoğlu ile Litvanya, Letonya ve Estonya 

pazarlarını  konuştuk. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Projeler Ofis Direktörü Sn. Caner Otrakçı’ya “Sanal 

Fuarcılık ve Heyet Konularında Alternatif Teknolojiler” konusunu OSTİM Kümeleri ile 

paylaştığı  için teşekkür ederiz. OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü tarafından          

organize edilen toplantıda, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Orhan Aydın,         

KOBİ’ler Ne Yapmalı? konusu vurguladı.  

Sanal Fuarcılık ve Heyet Konularında Alternatif Teknolojiler 

https://www.ostimdisticaret.org/
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.instagram.com/ostim_disticaret/
https://www.ostimdisticaret.org/2020/08/ds-ticaret-bulusmalar-baltk-ulkeleri.html
https://www.ostimdisticaret.org/2020/08/ds-ticaret-bulusmalar-baltk-ulkeleri.html
https://musaviredanisin.ticaret.gov.tr/

