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Dış Ticaret Buluşmaları; Meksika - Meksiko Ticaret 
Müşavirimiz ile Buluşuyoruz 

Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek olan seminere,             

başlangıcından 5-10 dakika önce aşağıdaki linki tıklayarak katılım        

sağlayabilirsiniz. 

21 Mayıs 2021 Cuma 

Saat: 17:00 - 18:30 

Meksiko Ticaret Müşaviri Sn. İnci Selin Bal SALKIM ile Meksika 
pazarını  konuşacağız. 

Katılım Linki;  https://us02web.zoom.us/meeting/register/
tZwocOuhqDkpHNbcZy_eDkI_OqCjgU9kMxfF  

Programa katılım ücretsizdir. Cevaplandırılmasını istediğiniz soruları      

disticaret@ostim.org.tr adresine iletmeniz halinde Ticaret Müşavirimize 

yönlendirilecektir.  

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/meeting/register/tZwocOuhqDkpHNbcZy_eDkI_OqCjgU9kMxfF
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwocOuhqDkpHNbcZy_eDkI_OqCjgU9kMxfF
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Tıbbi cihazlar, oyuncaklar, tekstil eşyaları ve deri ürünler gibi Nijerya'ya ithal edilen tüm yasal düzenlemelere tabi 
mallar, menşei ülkedeki uygunluk sürecinin sevkiyat öncesi onayını (Nijerya Endüstriyel Standartları ve Teknik    
Yönetmeliklerle uyum sağlamak için) yerine getirmelidir.  

Nijerya'da Standartlar ve Teknik Düzenlemeler gibi konularda uygulamalara ilişkin 
bilgi edinmek, ilgili kurum  ve kuruluşlara ulaşmak için tıklayınız. 

Bu program Nijerya Uygunluk Değerlendirme Programı (SONCAP) olarak             
bilinmektedir. Nijerya Standartlar Organizasyonu ve ithalatın yapıldığı ülkedeki onaylı 
Bağımsız Akredite Firmalar (IAF) ile ortaklaşa yürütülür. 

Orta Asya Ticaret İstihbaratı (CATI) portalı,  KOBİ'lerin ticaret ve yatırımla ilgili    
kararlarını kolaylaştıran güncel piyasa bilgileri sağlamanın yanı sıra Avrupa Birliği 
ülkeleri, Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'daki ticaret istatistikleri, 
tarifeler, ihracat ve ithalat gereksinimleri ve iş bağlantıları için tek giriş noktası   
olarak planlanmış.  

Kullanıcılar ayrıca, dört ülkenin tümü için önemli ihracat potansiyeline sahip ürünler 
için kalite ihtiyaçlarına ilişkin bilgilere erişebiliyorlar. Orta Asya ülkelerinden       
ihracatçıların, ithalatçıların, yatırımcıların ve iş ve ticaret destek kuruluşlarının iş 
fırsatlarını verimli bir şekilde aramalarına imkan sağlamayı amaçlayan Portal'e  
ulaşmak için tıklayınız. 

Orta Asya Ticaret İstihbaratı (CATI) Portalı 

Ürün Güvenliği; Nijerya'da Standartlar ve Teknik Düzenlemeler 

Pazar Analizi; Peru 

 
Fiyat avantajına sahip olduğumuz ürünler sektörel olarak                  
incelendiğinde avantaj sağlayabileceğimiz muhtemel mal grupları      
arasında;  makinaların (20 ürün), plastik ve kimyasalların (18 ürün),      
tekstilin (10 ürün), maden-metalin (7 ürün), gıdanın (7 ürün),       
kauçuğun (5 ürün) ve kartonun (2 ürün) yer aldığı görülmektedir.  

Peru’ya ihracat potansiyelimizin yüksek olduğu ürünlere ulaşmak için tıklayınız. 

Peru’da inşaat sektörü ülkenin en dinamik sektörlerinden, ekonominin itici güçlerinden biridir. Her yıl önemli       
miktarda altyapı projesi devlet-özel sektör işbirliği ile gerçekleştirilmekte ve yabancı firmalar yerli firmalarla eşit 
haklara sahip olarak söz konusu projelere iştirak edebilmektedirler. Diğer taraftan Peru’da konut açığının devam 
etmekte olduğu ve her yıl yenileri eklenen AVM’lerde doyum noktasına ulaşılmadığı izlenmektedir. Havaalanı,    
liman, karayolu, demiryolu, eğitim altyapısı, enerji nakil hatları ve konut alanlarında da yatırımların devam edeceği 
öngörülmektedir. Ülkede uluslararası rekabete girebilecek yeterlikte firma bulunmadığından, müteahhitlik            
hizmetlerinin büyük kısmı yabancı firmalar tarafından yürütülmektedir.  

Lima Ticaret Müşavirliği Peru Ülke Sunumu.  

Lima Ticaret Müşavirliği e-Sohbet toplantisi video kaydina ulaşmak için tiklayiniz.  

DEİK Türkiye - Peru İş Konseyi Raporuna ulaşmak 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.teknikengel.gov.tr/ulke/nijerya
https://catiportal.org/en
https://www.ostimdisticaret.org/2021/04/orta-asya-ticaret-istihbarat-cati-portal.html
https://www.ostimdisticaret.org/2021/04/urun-guvenligi-nijeryada-standartlar-ve.html
https://www.ostimdisticaret.org/2021/04/pazar-analizi-peru.html
https://ticaret.gov.tr/data/602fcc1013b87692d8e5cec0/peru-tmk-degerlendirme.pdf
https://ticaret.gov.tr/data/602fcc1013b87692d8e5cec0/peru-tmk-degerlendirme.pdf
https://ticaret.gov.tr/data/602fcc1013b87692d8e5cec0/peru-tmk-degerlendirme.pdf
https://ticaret.gov.tr/data/602fcc1013b87692d8e5cec0/Peru%C4%B0hracatPotensiyeli.pdf
https://ticaret.gov.tr/data/602fcc1013b87692d8e5cec0/Peru%202020%20Y%C4%B1l%C4%B1%20M%C3%BCteahhitlik%20Raporu.pdf
https://ticaret.gov.tr/data/602fcc1013b87692d8e5cec0/e-sohbet-sunum.pdf
https://dtuegm.ticaret.gov.tr/yayinlar/amerika/peru
https://www.deik.org.tr/uploads/peru-sonuc-raporu-1.PDF
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Cezayir'de 22.04.2021 tarihli ve 30 sayılı Cezayir Resmi Gazetesinde yayımlanan 21-145 sayılı Kararname ile en 
az yüzde 51 yerel ortak şartı gerektiren “stratejik sektörler” listesi belirlenmiştir. Fransızca dilindeki listeye     
ulaşmak için: https://www.joradp.dz/FTP/jo-rstk/F2021030.pdf 

Cezayir, Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ile ülkenin üretim ve üretici bilgilerini içeren bir platformu elektonik  
ortamda uygulamaya alınmış olup, Fransızca olarak hizmet  veren platformda ürün ve üretici araması            
yapılabilmektedir. Halihazırda 8 binden fazla üretici ve 25 bin civarında ürünün sistemde kayıtlı olduğu          
Platforma ulaşmak için: https://www.commerce.gov.dz/cartographie/#hero 

Ticaret Bakanlığı Cezayir ülke sayfası: https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/afrika/cezayir/genel-bilgiler 

Cezayir’in ithalatta uyguladığı G.T.İ.P bazında gümrük vergisi oranları, ek vergiler, vergi avantajları ve ithalat    
önlemleri için Cezayir Gümrük İdaresi sitesi: https://douane.gov.dz/spip.php?page=tarif_douanier 

Cezayir’de sektörlere ve ürünlere göre ithalatçı firma bilgilerine ulaşmak için: https://dz.kompass.com/ 

Cezayir’de açılan ihalelere ulaşmak için: http://www.algeriatenders.com/appeloffres  https://bomop.anep.dz 

Cezayir’de yatırım, şirket kurulumu, teşvikler, ortak bulma vb. hakkında detaylı bilgilere ulaşmak için Yatırımın   
Geliştirilmesi Ulusal Ajansı sitesi: http://www.andi.dz/index.php/fr/ 

Cezayir Yatırım Rehberi’ne ulaşmak için: http://www.andi.dz/images/invest/KPMG-GUIDE-INVESTIR-2019.pdf 

Cezayir dış ticaret rejimi, Cezayir’in ikili ve çok taraflı ticaret anlaşmaları, ithalat ve ihracatta uygulanan lisanslar 
vb. konularda bilgi almak için Cezayir Ticaret Bakanlığı sitesi: https://www.commerce.gov.dz/ 

Cezayir tarafından ithalatı düzenleyici  uygulamalar için: https://www.teknikengel.gov.tr/ulke/cezayir# 

Pazar Analizi; Cezayir 

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.joradp.dz/FTP/jo-rstk/F2021030.pdf
https://www.commerce.gov.dz/cartographie/#hero
https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/afrika/cezayir/genel-bilgiler
https://douane.gov.dz/spip.php?page=tarif_douanier
https://dz.kompass.com/
http://www.algeriatenders.com/appeloffres
https://bomop.anep.dz/
http://www.andi.dz/index.php/fr/
http://www.andi.dz/images/invest/KPMG-GUIDE-INVESTIR-2019.pdf
https://www.commerce.gov.dz/
https://www.teknikengel.gov.tr/ulke/cezayir#
https://www.ostimdisticaret.org/2021/04/pazar-analizi-cezayir.html
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Yirmi yillik çift haneli büyümenin ardindan, e-ticaretin       
perakende sektörü ve çevre üzerindeki etkisi nedir?  

Bu soru özellikle COVID-19 krizinin hüküm sürdüğü ve     
birçok mağazanin kapali olduğu ve e-ticaretin kritik bir rol 
oynadiği 2020 yilindan sonraki yillarda önemli  olacak. 

E-ticaretin Ekonomik ve Çevresel Etkisini Yeniden Düşünmek konulu çalişma, mağazalar ve lojistik merkezler gibi 
ulaşim, ambalajlama veya binalar tarafindan tüketilen enerji gibi çok çeşitli faktörleri dikkate alarak perakendenin 
çevresel etkisine bakiyor. 

Örneğin, bir bütün olarak ele alindiğinda sekiz ülkede, bir kitap veya bir tüketici elektroniği ürünü çevrimiçi olarak 
satin alindiğinda veya yürüyerek erişilen fiziksel bir mağazadan satin alindiğinda CO2e emisyonlarinin benzer ol-
duğunu göstermektedir (her durumda yaklaşik 700 g CO2e). 

Başka bir örnek, bir mağazaya yürüyerek satin alinan bir moda ürünü, çoğunlukla mağaza binasinin enerji          
tüketiminden dolayi (ürünlere erişmek ve sergilemek için gereken alanla ilgili isitma ve aydinlatma), çevrimiçi olarak 
satin alindiğinda olduğu gibi hala 2.0 emisyona neden olduğu. 

Çalişma ayrica, e-ticaretin oluşturduğu trafiğin 4 ila 9 kat tasarruf sağladiğini ve tüketicilere yapilan teslimatlarin, 

Dünya Ekonomik Forumu Küresel Risk Raporu 

Küresel Riskler Raporu 2021, küresel bir salgın, ekonomik gerileme, siyasi      
kargaşa ve giderek kötüleşen iklim krizinin tahrip ettiği bir yıla dönüp            
bakmaktadır. Rapor, ülkelerin ve işletmelerin bu riskler karşısında nasıl hareket 
edebileceklerini araştırıyor. 

Bunlar 2021'de dünyanın en büyük     tehditleri... 

Makine İhracatçıları Birliği'nden Dijital Terimler Kılavuzu 

Makine İhracatçıları Birliği, üretim ve    
ticaret alanları da dâhil olmak üzere,   
dijitalleşmeyle hayatımıza giren 300’den 
fazla kavramı ele alan Dijital Terimler  
Kılavuzu’nu çevrim içi hizmete sundu.  

Dijital Terimler Kılavuzu, www.digital-
glossary.com Türkçeleşmiş terimleri    
İngilizce ve Almanca karşılıkları ve      
kaynaklarıyla birlikte veriyor. 

E-Ticaretin Ekonomik ve Çevresel 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://ecommerce-europe.eu/news-item/rethinking-the-economic-and-environmental-impact-of-e-commerce-a-new-study-on-e-commerce-impact-in-europe/
https://www.ostimdisticaret.org/2021/04/dunya-ekonomik-forumu-kuresel-risk.html
https://www.weforum.org/agenda/2021/01/world-greatest-threats-2021/?utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_campaign=2740380_Agenda_weekly-22January2021&utm_term=&emailType=Newsletter
https://www.ostimdisticaret.org/2021/04/makine-ihracatclar-birliginden-dijital.html
http://www.digital-glossary.com/
http://www.digital-glossary.com/
https://www.ostimdisticaret.org/2021/04/e-ticaretin-ekonomik-ve-cevresel-etkisi.html
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Ticari Fırsatlar; Dış Talepler Bülteni 

Ticaret müşavirleri ve ataşelerimiz tarafından görev     
yaptıkları ülkelere ait alım satım      talepleri, işbirliği, fuar 
ve ihale bilgileri olmak üzere güncel dış ticaret                 
fırsatlarının düzenli olarak duyurusunun yapıldığı “Dış   
Talepler Bülteni”; sadece ihracatçı firmalarımız ile  ihracat 
yapan tüzel kişiliklere açık olup, firmalarımız üye oldukları 
birlik  numarası ve vergi numarası ile tüzel kişilikler ise 
üye    oldukları birlik numarası ve T.C. kimlik numarası ile 
sisteme giriş yaparak uygulamayı kullanabilmektedir. 

https://distalep.ticaret.gov.tr/giris/?next=/ 

Ticari Fırsatlar-İhaleler; Tanzanya 

Tanzanya E-İhale (TANEPS-Tanzania National e-Procurement System) duyuruları 
web sitesi. 
https://www.taneps.go.tz/epps/home.do  

Ticari Fırsatlar; Slovakya 

AB Elektronik İhale Sistemi 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:176958-2021:TEXT:EN:HTML&src=0 

Slovakya Kamu İhale Ofisi 

İhale Belgeleri ve Başvuru Sayfası: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/
detail/429959 

Kaynak: Bratislava Ticaret Müşavirliği 

Yurtdışı Pazarlara Açılma Fırsatı... KOBİ Güçlendirme ve 
Destek Programı 

Uluslararası Ticaret Merkezi tarafından yetkilendirilmiş  yerel  
danışmanlardan 4 ay boyunca işletmenize ücretsiz mentörlük 
desteği alabileceksiniz. 

İşletmeniz özelinde yapılacak değerlendirmeler sayesinde      
işletmenizin ihtiyaçlarını tespit edebileceksiniz. 

İşletmenize özel ticari iş planları hazırlayabilecek ve uygulanması 
için hem teknik destek hem de mikro-hibe alabileceksiniz. 

Yurtdışı pazarlarına açılma fırsatı bulacaksınız. Detay bilgi 
için: https://www.buyutelimbuisi.org/  

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/2021/04/ticari-frsatlar-ds-talepler-bulteni.html
https://distalep.ticaret.gov.tr/giris/?next=/
https://www.ostimdisticaret.org/2021/04/ticari-frsatlar-tanzanya.html
https://www.taneps.go.tz/epps/home.do
https://www.ostimdisticaret.org/2021/04/ticari-frsatlar-slovakya.html
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:176958-2021:TEXT:EN:HTML&src=0
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/429959
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/429959
https://musaviredanisin.ticaret.gov.tr/
https://www.ostimdisticaret.org/2021/04/yurtds-pazarlara-aclma-frsat-icin-kobi.html
https://www.ostimdisticaret.org/2021/04/yurtds-pazarlara-aclma-frsat-icin-kobi.html
https://www.buyutelimbuisi.org/
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Fuarda 2020 yilinda pandemiye rağmen 124 ülke ve bölgeden 1.500’ ün 
üzerinde katilimcinin yer aldiği, 2021 yilinda Hizmetler, Otomobil, Akilli 
Endüstri ve Bilgi Teknolojileri, Tüketici Ürünleri, Medikal Ekipmanlar ve 
Sağlik Ürünleri, Gida ve Tarimsal Ürünler hollerinin bulunacaği               
belirtilmektedir.   

Çin Uluslararası İthalat Fuarı 2021'in Milli Katılım Organizasyonu Ege  
İhracatçı Birlikleri Tarafından Gerçekleştirilecek 

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Şanghay kentinde, 05-10 Kasım 2021 tarihleri   
arasında 4. Kez düzenlenecek olan Çin Uluslararası İthalat Fuarı 2021 milli 
katılım organizasyonun Ege İhracatçı Birlikleri Genel     Sekreterliği         
tarafından gerçekleştirilecektir. 

Fuar duyurusu Linki    Başvuru Formu Linki  

Tataristan Cumhuriyeti’nde "AGROVOLGA 2021" Uluslararası            
Tarımsal Sanayi Fuarı Düzenleniyor 

Tataristan Cumhuriyeti’nde 1-3 Temmuz 2021 tarihleri arasında Rusya  

Federasyonu Tarım  Bakanlığı'nın desteğiyle Tataristan Cumhuriyeti Tarım 

ve Gıda Bakanlığı ve AO ‘RATSİN’          tarafından, Tarım Makinelerinin de 

dahil olduğu "AGROVOLGA 2021" Uluslararası Tarımsal   Sanayi  Fuarı   

gerçekleştirilecektir. 

Fuara Rusya Federasyonu'nun 30 bölgesinden 300'den fazla kuruluşun 

yanı sıra yabancı      ülkelerden temsilcilerin katılması beklendiği ve Türk 

firmalarının söz konusu fuara Tataristan otoritelerince davet edildiği      

bildirilmektedir. 

Firmalarımızın “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının            

Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden 

yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların  Ticaret Bakanlığımız 

internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurtdışı Fuarlar Listeleri”nde yer 

alması gerekmektedir.  

Kaynak: Kazan Ticaret Ataşeliği 

Ticari Fırsatlar-İhaleler; Bahreyn 

 

 

Bahreyn’de değeri 10,000 Bahreyn Dinarını (26,667 ABD doları) aşan ihaleler Bahreyn 
İhale Kurumu tarafından ilan edilmekte olup, firmalarımız ülkede açılan ihaleleri Kurumun 
resmi ihale sayfalarından takip edebilirler.   

www.tenderboard.gov.bh  
https://etendering.tenderboard.gov.bh  
https://twitter.com/#!/Bahrain_Works 

Bahreyn ülke raporuna ulaşmak için tıklayınız. 
Bahreyn pazar bilgilerine ulaşmak 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://upload.eib.org.tr/ZZFAF3F52D/CAFF2610FFDE4BCAFF2610FFDE4BCAFF2610FFDE4BCAFF2610.pdf
https://www.ostimdisticaret.org/2021/04/tataristan-cumhuriyetinde-agrovolga.html
https://www.ostimdisticaret.org/2021/04/tataristan-cumhuriyetinde-agrovolga.html
https://www.ostimdisticaret.org/2021/04/ticari-frsatlar-ihaleler-bahreyn.html
https://www.ostimdisticaret.org/www.tenderboard.gov.bh%C2%A0
https://etendering.tenderboard.gov.bh%20/
https://twitter.com/#!/Bahrain_Works
https://ticaret.gov.tr/data/5fa4044a13b876bb64c1846a/Bahreyn%20%C3%9Clke%20Raporu%20.pdf
http://xn--tklaynz-rfbeb./
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DIŞ TİCARET RAKAMLARI 
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Genel Ticaret Sistemi’nde (GTS), Gümrük alanlarına ve serbest bölgelere giren ve çıkan mallar 

dış ticaret verisinde yer almaktadır. 

2020 yılı Nisan ayında 30.112 olan ihracat yapan firma sayısı, 2021 yılı Nisan ayında %49,4    
artışla 44.988 olarak kaydedilmiştir.  

“Motorlu Kara Taşıtları” faslında ihracatımız Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre % 
308,2 artışla, 2 milyar 109 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Nisan ayında en fazla ihracat 
yaptığımız diğer fasıllar ise sırasıyla % 104,5 artışla “Kazanlar ve Makinalar” (1 milyar 875     
milyon dolar) ve % 97,9 artışla “Demir ve Çelik” (1 milyar 289 milyon dolar) olmuştur. 

Nisan ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla Almanya (1 milyar 654 milyon dolar), 
ABD (1 milyar 182 milyon dolar) ve İngiltere (1 milyar 33 milyon dolar) olurken, ithalatta ise ilk 
üç sırayı Çin (2 milyar 412 milyon dolar), Rusya (2 milyar 174 milyon dolar) ve                     
Almanya (2 milyar 131 milyon dolar) almıştır. Nisan ayında ihracatçılarımız 218 farklı ihracat  
pazarına ulaşmayı başarmıştır.   

2021 yılı Nisan ayında gerçekleştirilen ihracatın taşıma şekillerine bakıldığında en çok ihracat 
“Deniz Yolu” (11 milyar 166 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla “Kara        
Yolu” (5 milyar 754 milyon dolar) ve “Hava Yolu” ulaşımı (1 milyar 611 milyon dolar)             
izlemektedir.  

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/
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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 OSB Youtube 

Kanalı için  tıklayınız. 
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BU AY GERÇEKLEŞTİRDİKLERİMİZ… 

OSTİM Dış Ticaret  

Bültenini takip etmek 

için  tıklayınız. 

EKONOMİNİN AŞISI İHRACAT 

2021 Yılı Faaliyetlerimizi Ekonominin Aşısı İhracat Temasıyla Yürütüyoruz. 

Dış Ticaret Uzmanı Yetkinlik Geliştirme Programını 

  7 Mayıs  günü tamamlıyoruz. 
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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.youtube.com/c/OST%C4%B0MOSB1967/playlists
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.ostim.org.tr/dis-ticaret-bulteni-277
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2021 Yılı Faaliyetlerimizi  

Ekonominin Aşısı İhracat Temasıyla Yürütüyoruz 

Uluslararası Ticaret, Bölgesel Ticaret       
Anlaşmaları ve Serbest Ticaret               
Anlaşmaları Seminerimizi  

T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası           
Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel         
Müdürlüğü Güney Asya Ülkeleri Daire     
Başkanı  Sn. Çağatay Özden’in               
sunumuyla 8 Nisan  günü gerçekleştirdik. 

Rotamız İhracat - Ankara'nın İhracatı ve Ankara  
Ticaret Odası Faaliyetlerini OSTİM YouTube Kana-
lında konuştuk 

İzlemek için:  

https://bit.ly/3wRip6Q 

Kanalımıza abone olmayı  

unutmayın! 

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.youtube.com/c/OST%C4%B0MOSB1967/playlists
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.ostim.org.tr/dis-ticaret-bulteni-277
https://www.ostimdisticaret.org/2021/04/rotamz-ihracat-ankara-ticaret-odas.html
https://www.ostimdisticaret.org/2021/04/rotamz-ihracat-ankara-ticaret-odas.html
https://bit.ly/3wRip6Q

