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ONLİNE SEMİNERLERİMİZDEN 

Dış Ticaret Buluşmaları; Covid-19 Öncesi ve Sonrası  Dış Ticaret 
 
Kazan Ticaret Ataşesi Sn. İsmet ÖZKAN ile Kazan özelinde Rusya pazarını               
konuşacağız. 
 
9 Aralık 2020 Çarşamba    
Saat: 10.00 - 12.00 
 
Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek olan  
seminere, başlangıcından 5-10 dakika önce aşağıdaki 
linki tıklayarak katılım sağlayabilirsiniz. 
 
https://us02web.zoom.us/j/86540858261?
pwd=UGh6UjhhdFFpZmpldUFiUXJuTC9KZz09 
 
Meeting ID: 865 4085 8261 
Passcode: 097426 
 
Programa katılım ücretsizdir. Cevaplandırılmasını 
istediğiniz soruları  disticaret@ostim.org.tr  adresine 
iletmeniz halinde Ticaret  Müşavirimize yönlendirilecek olup, seminerde                               
cevaplandırılacaktır. Ayrıca, sorularınızı seminer sırasında da zoom uygulaması üzerinden 
iletebilirsiniz. 

Dış Ticaret Buluşmaları; Rusya Federasyonu - Kazan Ticaret Ataşemiz ile Buluşuyoruz 

Covid-19 Sürecinde Yatırım Teşvik Sistemi Semineri 

Tüm dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu 
Covid-19 sürecinde de dünyada ve Türkiye’de 
üretim, ticaret, yatırım ortamını ilgilendiren       
konuları online ortamlarda OSTİM iş dünyası ile 
paylaşmaya devam ediyoruz. 
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve 
Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Daire        
Başkan V. Sn. Emir Murat Gül'ün sunumuyla 
gerçekleştirilecek seminer programında Yatırım 
Teşvik Sistemi konusu OSTİM iş dünyası ile         
paylaşılacak. 
 
2 Aralık 2020 Çarşamba 
Saat: 10.30-12.30    
 
Zoom webinar uygulaması üzerinden                
gerçekleştirilecek olan seminere, başlangıcından 
5-10 dakika önce aşağıdaki linki tıklayarak e-posta adresiniz ile ad ve soyadınızı yazarak 
katılım sağlayabilirsiniz. 
 
https://us02web.zoom.us/j/85612877703?pwd=R2tXR3RVZHQzaFBhelZ6bDByYUhrQT09 
Passcode: 099229 
 
Programa katılım ücretsizdir. Cevaplandırılmasını istediğiniz soruları                               
disticaret@ostim.org.tr  adresine iletmeniz halinde seminerde cevaplandırılacaktır. Ayrıca, 
sorularınızı seminer sırasında iletebilirsiniz. 

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/86540858261?pwd=UGh6UjhhdFFpZmpldUFiUXJuTC9KZz09
https://us02web.zoom.us/j/86540858261?pwd=UGh6UjhhdFFpZmpldUFiUXJuTC9KZz09
https://www.ostimdisticaret.org/2020/11/covid-19-surecinde-yatrm-tesvik-sistemi.html
https://us02web.zoom.us/j/85612877703?pwd=R2tXR3RVZHQzaFBhelZ6bDByYUhrQT09
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ÜLKELERDEN/SEKTÖRLERDEN 

Asya-Pasifik Ülkeleri Dünya'nın En Büyük Serbest Ticaret Anlaşmasını İmzaladı 

Dünya ekonomisinin 1/3'ünü temsil  eden, Çin, Japonya,  
Güney Kore'nin de  dahil olduğu  dünyanın en büyük ticaret 
anlaşması imzalandı. 
 
Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Üye Devletleri;            
Brunei Darussalam, Kamboçya, Endonezya, Lao PDR,                
Malezya, Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayland ve Vietnam, 
Avustralya, Çin, Japonya, Kore ve Yeni Zelanda Devlet/
Hükümet Başkanları 15 Kasım 2020'de 4. RCEP Zirvesi              
vesilesiyle sanal ortamda bir araya geldi ve 8 yıl süren             
müzakerelerin ardından anlaşmaya vardı. Anlaşmanın               
yürürlüğe girmesi ülkelerin iç onay süreçlerinin                           
tamamlanması  sonrası gerçekleşecektir. 
 
RCEP Anlaşması ile ekonomik iyileşmeyi, kapsayıcı kalkınmayı, istihdam yaratmayı ve bölgesel tedarik zincirlerini    
güçlendirmeye yönelik güçlü bağlar kuulması hedeflenmektedir.  
 
RCEP anlaşmasının Çin'in Asya-Pasifik bölgesindeki ekonomik hakimiyetini arttıracağı öngörülürken, ABD ve Avrupalı 
şirketleri serbest ticaret bölgesinin dışında bırakarak, dezavantajlı konuma getireceği düşünülüyor.  

Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) Anlaşmasının özet bilgisine ve sözleşmenin yasal metinine ulaşmak 
için tıklayınız  

UNCTAD, RCEP üyelerinin birbirlerine daha fazla yatırım             
yapmaları için önemli bir alan olduğunu                                     
vurgulamaktadır. Anlaşma, bölgedeki doğrudan yabancı         
yatırımları (DYY) önemli ölçüde artırabilir. Pandemi etkisi ile 
birlikte bölgede doğrudan yabancı yatırımların yaklaşık %15   
düştüğü görülmektedir. 
 
15 ülke arasındaki yatırımlar, toplam doğrudan yabancı               
yatırımların yaklaşık % 30'unu oluşturmaktadır ve anlaşma 
sayesinde bölge içinde yapılan yatırımların daha fazla             
büyümeye öncülük edeceği beklenmektedir. Bununla birlikte, 
ticari hizmetler ve e-ticaretteki pazar erişimi, bölgesel değer 

zincirleri ve pazar arayışı yatırımlar için oldukça önemlidir. 
 
Anlaşma, salgın sonrası ekonomik büyümeyi canlandırmaya yardımcı olması ve küresel dış yatırımları artırması          
beklenmektedir. Pandemiden sonra, yatırımcılar muhtemelen altyapı, temiz enerji ve sağlık projeleri arayacaklar. 

Raporda, "Çok uluslu işletmelerin tedarik kaynaklarını çeşitlendirme ve bölgesel değer zincirlerini güçlendirme ihtiyacı, 
yalnızca bölgedeki DYY modellerinin değişmesine değil, aynı zamanda sanayide uluslararası yatırımın genel                    
büyümesine de yansımalıdır" vurgulanmakta. 
  
Raporda yatırım politikaları ile ilgili aşağıdaki konulara dikkat çekilmiştir; 

 Sürdürülebilir ekonomi için, pandemi sonrası yatırımlar artırılmalı. Bu yüzden altyapı, temiz enerji ve sağlık          
hizmetlerine yatırım yapılması gerekmektedir ve bunların tümü uluslararası proje finansmanının artırılmasına                 
bağlıdır. RCEP, proje finansmanı için birkaç ana kaynak ülkeyi içerir.  Örneğin, RCEP, küresel DYY payına uygun   
projeleri çekiyor ancak yenilenebilir enerji projelerinin yalnızca % 12'sini oluşturuyor. 

 Çok uluslu işletmelerin tedarik kaynaklarını çeşitlendirme ve bölgesel değer zincirlerini güçlendirme ihtiyacı,             
yalnızca bölgedeki doğrudan yabancı yatırım modellerinin değişmesine değil, aynı zamanda sanayide uluslararası   
yatırımların büyümesine de bağlıdır.  

 Kalkınma için yatırımı teşvik edilmeli. Anlaşma sağlayan ülkeler arasında en az gelişmiş ülkeler arasında yer alan 
Kamboçya, Myanmar ve Laos, doğrudan yabancı yatırımların % 70'inden, % 80'inden ve % 90'ından fazlasını diğer 
RCEP üyelerinden almaktadır. Bu kapsamda, ekonomik işbirliği ile bu ülkelerin hem altyapıdaki proje finansmanını 
hem de endüstriyel yatırımı daha da artırabilir. 

 
Raporu incelemek 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/2020/11/asya-pasifik-ulkeleri-dunyann-en-buyuk.html
https://asean.org/joint-leaders-statement-regional-comprehensive-economic-partnership-rcep-2/
https://unctad.org/webflyer/global-investment-trend-monitor-no-37-special-rcep-agreement-edition
https://draft.blogger.com/blog/post/edit/5162213373666343037/3436085068183698278
https://draft.blogger.com/blog/post/edit/5162213373666343037/3436085068183698278
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ÜLKELERDEN / SEKTÖRLERDEN 

Ticari Fırsatlar; Peru'nun İlk Online Satış Platformu 

Ticaret Bakanlığı Ülke Masaları Bülteni Ekim ayı             
sayısında; Peru'da yer alan ihraç ürünlerinin tüm             
dünyaya satışına ilişkin olarak yaklaşık 600 ulusal              
ihracatçı firmanın 2.000'den fazla ürününün satışa            
sunulduğu ilk online satış sitesi  platformu “Peru               
Pazaryeri” sitesi tanıtılmış ve sitenin yalnızca ürün               
satışıyla sınırlı olmayıp, Perulu girişimcilere iş bağlantıları 
kurma olanağı da sağladığı belirtilmiştir. 
 
“Peru Pazaryeri” web sitesini incelemek için tıklayınız. 

 
AB Yeni Gümrük Birliği Eylem Planı, Brexit’te Son Gelişmeler, Almanya’nın COVID-19 Salgını         
Kapsamında İşletmelere Sağladığı Yardımlar, Brezilya'da COVID-19 Salgınından Etkilenen Şirketler, 
Brezilya’da Hizmet Sektöründeki Firmaların Durumu gibi birçok konunun yer aldığı Ekim ayı Ülke 
Masaları bülteni için tıklayınız. 
 

Batı Balkanlar (Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan) Ekonomisi 

Batı Balkanlar'daki (Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve 
Sırbistan) son ekonomik gelişmeler, Batı Balkanlar'ın ekonomik performansı ve             
görünümü, bölgenin kalkınmasını etkileyen faktörler, COVID-19'un  ekonomik ve          
sosyal etkileri ve salgın süreci sonrası ekonomik normalleşme süreci  raporda                
incelenen konular arasında. 
 
Dünya Bankası tarafından hazırlanan çalışmada; lojistik zincirlerini gelecekteki şoklara 
karşı daha dirençli hale getirmek için yeniden yapılandırmaya öncelik vermesi              
gerektiği, değer üretme zincirlerinde dijitalleşmeyi hızlandırmak, yatırım ve işletme 
maliyetlerinin verimliliğini artırmak, müşterilerinden gelen hızlı talep değişikliklerine 
yanıt vermek için yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesini hızlandırmak gibi konuların 
salgın sonrası ekonomik toparlanma aşamasında önemli olduğu değerlendirilmiştir.  
 
Kaynak: Dünya Bankası 

Teknoloji Hizmetlerinde Afrika Pazar Trendleri 

Uluslararası Ticaret Merkezi' (ITC) tarafından hazırlanan Teknoloji Hizmetlerinde Afrika Pazar Trendleri  raporunda,         
11 Afrika ülkesi incelenmiş.   
 
Kenya, Nijerya, Güney Afrika, Fildişi Sahili, Kongo, Tanzanya, Zambiya, Uganda, Benin Mali 
ve Burkina Faso'nun incelendiği çalışmada,11 ülkede en hızlı büyüyen sektörlerin ticaret ve 
perakende, finansal hizmetler ve sağlık hizmetleri olduğu vurgulanmıştır. Tarım sektörünün 
de Bilgi Teknolojileri ve İşletmelerde Süreç Yönetimi Açısından fırsatlar sunduğu                 
belirtilmektedir.  
 
Çalışmada ülkeler itibarıyla, bilgi teknolojileri ihracat durumu, teknoloji merkez ve parkları, 
pazara erişim fırsatları ve potansiyel hizmet alanları, bilgi teknolojileri sektöründe                 
potansiyeli yüksek endüstriler, yabancı yatırımcılar için yapılan düzenlemeler,  teknoloji 
sektöründe yer alan önemli kurumsal yapılar gibi konulara yer verilmiştir.  
 
Afrika'ya bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe hizmet sunmak isteyen firmalara, teknoloji 
merkezlerine ve yatırımcılara rehberlik edecek bilgiler raporda paylaşılmaktadır. 
 

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/2020/11/ticari-frsatlar-perunun-ilk-online-sats.html
https://www.perumarketplace.com/
https://dtuegm.ticaret.gov.tr/data/5f928cf413b8769744c1415e/%C3%9Clke_Masalar%C4%B1_B%C3%BClteni_Ekim2020_Say%C4%B123.pdf
https://www.ostimdisticaret.org/2020/11/bat-balkanlar-arnavutluk-bosna-hersek.html
https://www.worldbank.org/en/region/eca/publication/western-balkans-regular-economic-report
https://www.ostimdisticaret.org/2020/11/teknoloji-hizmetlerinde-afrika-pazar.html
https://draft.blogger.com/blog/post/edit/5162213373666343037/4481139774605060699
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ÜLKELERDEN / SEKTÖRLERDEN 

Arjantin Pazarı ve İhracat Fırsatları  

Ticaret Bakanlığı Buenos Aires Ticaret Müşaviri Sn. Biray KUŞ, 11 Kasım 2020 
tarihinde gerçekleştirdiğimiz seminerde, OSTİM iş dünyası ile Latin Amerika'nın 
üçüncü en büyük ekonomisi olan Arjantin, Paraguay ve Uruguay hakkında 
önemli bilgiler paylaştı.  
 
Arjantin'in pazar büyüklüğü ve tüketim kültürü  pazarın güçlü yönlerini oluştururken, 
Türk mallarına yönelik olumlu algınının var olduğu ifade edildi. Uzak pazar algısının 
bu pazara girişimizin önündeki en büyük  engel olduğu, ancak bir MERCOSUR 
(Güney Amerika Ortak Pazarı) ülkesi olan Arjantin'in bölgenin potansiyelinin  
değerlendirilmesi açısından da önemli olduğu da belirtildi.  
 

Buenos Aires Ticaret Müşaviri Sn. Biray KUŞ tarafından gerçekleştirilen sunumda; 

 Arjantin ekonomisi ve dış ticareti verileri, 

 Arjantin pazar bilgileri / engeller, 

 Vergi oranları, 

 Arjantin' e ihracatımızda engeller, 

 Türkiye - Arjantin ikili ticari ilişkileri, 

 Arjantin'in ihracatında - ithalatında yer alan potansiyel ürünler, 

 Paraguay ekonomisi ve dış ticareti, 

 Türkiye - Paraguay ikili ticari ilişkileri, 

 Paraguay'ın ihracatında - ithalatında yer alan potansiyel ürünler, 

 Uruguay ekonomisi ve  dış ticaret verileri 

 Türkiye - Uruguay ikili ticari ilişkileri, 

 Uruguay'ın ihracatında - ithalatında yer alan potansiyel ürünler gibi konularda bilgiler paylaşıldı. 

Ticaret Bakanlığı'nın “Müşavire Danışın” uygulamasını kullanarak, Ticaret Müşavir ve  Ataşelerinden görev yaptıkları 
ülkelerle ilgili bilgi talep edebilirsiniz.  
Müşavire Danışın uygulamasına ulaşmak için tıklayınız. 
 

Akkuyu Nükleer Santral İhaleleri ve TOBB2B Platformu 

Ülkemiz ve Rusya arasında hükümetler arası anlaşma ile her biri 1200 MW 
gücünde 4 reaktörden oluşacak Akkuyu Nükleer Santralinin kurulmasına         
yönelik çalışmalar başlamış ve hali hazırda ilk 2 ünitenin inşaatı aktif olarak 
sürmektedir. 
 
KOBİ'lerimiz Akkuyu Nükleer Santrali ihalelerine TOBB'un B2B eşleştirme    
Platformu olan  TOBB2B https://www.tobb2b.org.tr/ adresinde yer alan "İhale 
ve Özelleştirmeler" bölümünden "Güncel İhaleler" başlığı altından                        
ulaşabilirsiniz. 

 Elektronik Kamu Alımları Platformu 

Kamu İhale Kumu tarafından hazırlanan Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) ile  
firmalar kamu ihaleleri ile ilgili güncel gelişmeleri portal üzerinden takip edebilirler.                  
Platform kullanımı ücretsiz olup, T.C. kimlik numaranızı ve diğer bilgileri girerek üyelik          
işleminizi tamamlıyorsunuz. EKAP üzerinden ihale aramak için ana sayfada yer alan             
ihale işlemleri seçeneğine gelerek ihale arama butonuna tıklayarak buradan tüm ihaleleri 
arayabilirsiniz. 
 
Elektronik Kamu Alımları Platformu'na giriş 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/2020/11/arjantin-pazar-ve-ihracat-frsatlar.html
https://draft.blogger.com/blog/post/edit/5162213373666343037/8600471974134616202
https://www.ostimdisticaret.org/2020/11/ticari-frsatlar-akkuyu-nukleer-santral.html
https://www.tobb2b.org.tr/
https://www.ostimdisticaret.org/2020/11/ticari-frsatlar-elektronik-kamu-almlar.html
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Default.aspx
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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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BU AY GERÇEKLEŞTİRDİKLERİMİZ… 

Dış Ticaret Buluşmaları; Arjantin 

Buenos Aires Ticaret Müşaviri Sn. Biray KUŞ ile            

Türkiye - Arjantin, Paraguay ve Uruguay ikili 

ticaret ve yatırım ilişkilerini ve potansiyelini konuştuk.  

Ticaret Bakanlığı'nın “Müşavire Danışın”             

uygulamasını kullanarak, Ticaret Müşavir ve             

Ataşelerinden görev  yaptıkları ülkelerle ilgili bilgi 

talep edebilirsiniz.  

Müşavire Danışın uygulamasına  ulaşmak için         

tıklayınız.  

İHRACATÇI BİRLİKLERİNDEN   

Hizmet İhracatçıları Birliğinden Yazılım ve Bilişim Sektörü Envanter Projesi 

Hizmet İhracatçı Birliği (HİB)                        
tarafından  Yazılım ve Bilişim Hizmetleri              
Envanteri Projesi başlatıldığı ve Hizmet              
İhracatçı Birliği üyesi olsun veya olmasın, Yazılım 
ve Bilişim sektöründe faaliyet  gösteren ve             
ihracat gerçekleştiren tüm firmaların görüşlerini 
almak istedikleri ifade edilmektedir. 
 
Bu kapsamda, firmaların                                          
arastirma@hib.org.tr  adresine e-posta                     
göndererek ankete katılım taleplerini iletmeleri 
durumunda ankete katılım için yönlendirme               
yapılacağı belirtilmektedir.  

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/
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