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Hollanda Kot Tüketicileri Anketi

Hollanda’da yapılan bir anket çalışması, Hollanda’da 
tüketicilerin %51’inin çevreye zarar vermeyen, 
sürdürülebilir ve adil koşullarda üretilen kot 
pantolonları satın almayı tercih ettiklerini ortaya 
koymuştur.
 
Aynı anket çalışmasında, tüketicilerin %77’sinin 
öncelikle kot fiyatlarının makul olmasına önem 
verdikleri, görünüm, kalite ve sürdürülebilirlik 
özelliklerinin bunu izlediği görülmüştür. Söz konusu 
anket çalışmasına katılan tüketicilerin %39’u 
sürdürülebilir şartlar altında üretilen kot pantolonu için 
en fazla 75 Avro’ya kadar ödeme yapabileceklerini 
de belirtmişlerdir.

Hollanda'da sürdürülebilir ve adil koşullarda üretilen 
ürünlerin önümüzdeki yıllarda daha da önem 
kazanacağı beklenmekte olup, bu kapsamda, 
fiyat ve kalite açısından ileri düzeyde olan Türk 
tekstil ürünlerinin, sürdürülebilirlik şartına uymaları 
durumunda daha çok rağbet görebilecekleri 
düşünülmektedir.

(Kaynak: Deventer Ticaret Ataşeliği)

Hollanda 2020 Etkinlikleri ve Ekonomik 
Beklentiler

2020 yılında Hollanda’da gerçekleştirilecek olan 
‘Formula 1’, ‘Avrupa Futbol Şampiyonası’, ‘Eurovizyon 
Şarkı Yarışması’ ve ‘SAIL Amsterdam” başta olmak 
üzere çeşitli uluslararası etkinliklerin yerel ekonomiye 
önemli katkılar sağlaması beklenmektedir. Özellikle 
Amsterdam, Rotterdam, Utrecht van North Brabant 
bölgelerini 2020 yılında 21 milyon turistin ziyaret 
edeceği tahmin edilmektedir.

Bu çerçevede, otel, restoran ve diğer rekreasyon 
alanlarında faaliyet gösteren işletmeler için bu yılın 
oldukça verimli geçeceği öngörülmekte olup, otel, 
restoran, gıda vb. alanlarda Hollanda'ya ihracat 
yapan Türk firmaları için bu durumun fırsatlar 
doğurabileceği düşünülmektedir.

(Kaynak: Deventer Ticaret Ataşeliği)

Hollanda’da Toptan Satışlarda Artış

2019 yılının üçüncü çeyreğinde Hollanda’da toptan 
satışlarda bir önceki yılın aynı dönemine göre %3 
oranında artış gözlemlenmiştir. En fazla artış %6 

Ülkelerden Ticari Haberler
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ile “madeni yağlar ve kömür”de, %5,3 ile “endüstri 
makineleri”nde ve %5 ile “gıda ürünleri”nde 
gerçekleşmiştir. Buna karşılık, bilişim ve iletişim 
teknolojileri ekipmanlarında (ICT) %0,4 ve tarımsal 
ürünlerin toptan cirolarında ise %0,8 oranında düşüş 
yaşanmıştır.

Hollanda pazarında gerçekleşen bu büyümenin Türk 
firmaları için fırsatlar taşıyabileceği düşünülmektedir.

(Kaynak: Deventer Ticaret Ataşeliği)

Hollanda’da Uzay Teknolojileri Araştırma 
Teşvikleri

Hollanda Devleti, uzay teknolojileri araştırma 
ve geliştirmelerini destekleme amacıyla 2020-
2023 yılları arasında Hollandalı girişimcilere ve 
araştırmacılara, toplam 387,3 milyon Avroluk teşvik 
vereceğini açıklamıştır. Bu destek programıyla 
özellikle uzay teknolojilerinin araştırılması, inovatif 
girişimcilerin ve uzay teknolojilerinde faaliyet 
gösteren KOBİ’lerin (ölçüm aygıtları AR-GE, 
uyduların üretimi, güneş panellerinin üretimi vb.) 
desteklenmesi hedefl enmektedir. Bilindiği üzere, 
Hollanda'nın Noordwijk şehrinde konuşlanmış olan 
European Space Research and Technology Centre 
(ESTEC), 2800 çalışanıyla Hollanda'nın uzay 
teknolojileri araştırmalarına katkıda bulunmaktadır.

(Kaynak: Deventer Ticaret Ataşeliği)

İsveç Instex Sistemine Katılıyor

İsveç, Belçika, Finlandiya, Hollanda ve Norveç, 
Amerika'nın İran'a yaptırımlar uygulamasını bertaraf 
etmek için Almanya, Fransa ve İngiltere tarafından 
kurulan INSTEX mekanizmasına katılacaklarını 
açıkladılar. ABD'nin Kapsamlı Ortak Eylem 
Planı'ndan ayrılmasının ardından kurulan söz konusu 
mekanizmanın fikir sahipleri Fransa, Almanya ve 
İngiltere bu durumu memnuniyetle karşılamıştır.

6 AB Ülkesi’nin mekanizmaya katılması, Eylem 
Planı'nın fiilen etkisini sürdüreceği ve İran'ın 
ABD yaptırımlarına rağmen devam ettiği nükleer 
silah üretimi ve ticaretine karşı bir koz olarak 
kullanılabileceği şeklinde yorumlanmakta ve 
İran konusunda AB'nin ortak bir bakış açısı 
geliştirmesi bakımından önemli bir oluşum olarak 
değerlendirmektedir.

(Kaynak: Stockholm Ticaret Müşavirliği)

Karadağ'da Dijital Koalisyon İnisiyatifi Kuruluyor 

Karadağ Hükümeti ile Karadağ Rekabet Edebilirlik 
Konseyi, Karadağ’daki işletmeleri ve bilim ve 
akademi kurumların içeren bir “dijital koalisyon” 
kurulmasını destekleme kararı almıştır.
 
Karadağ Rekabet Edebilirlik Konseyi, dijitalleşmeye 
odaklanan birden fazla proje olduğunu ve dijital 
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dönüşüm için bir koordinasyon ve danışma 
organının kurulması konusunda iş birliği girişimlerini 
kuvvetle desteklediklerini belirtmiştir. Yapılan basın 
açıklamasında, dijital dönüşüm için oluşturulan 
koordinasyon ve danışma organlarının, Karadağ 
Hükümeti’ni, iş dünyasını, bilim, araştırma ve 
akademik topluluk temsilcilerini içereceği ifade 
edilmektedir. 

Hükümetin hedefi, normatif önkoşulların ve modern 
BİT altyapısının geliştirilmesine katkıda bulunmak, 
bilgi okuryazarlığı ve güvenliği seviyesini yükseltmek, 
başlangıç ekosistemlerini desteklemek ve ekonomi, 
eğitim ve sağlık alanında gerekli reformları 
sağlamaktır. Karadağ Ekonomisi’nin ve Toplumu’nun 
daha da gelişmesinin bir kalkınma ve dönüşüm 
politikası olarak dijitalleşmeye ihtiyaç duyduğu 
belirtilerek, dijital dönüşümün önümüzdeki dönemde 
Karadağ Hükümeti’nin en önemli politikalarından biri 
olacağı da vurgulanmaktadır. 2020 Çalışma Planı’nı 
kabul eden Konsey, yıl boyunca özellikle iş piyasası, 
iş ortamı, kayıt dışı ekonomi ve yenilik alanlarındaki 
faaliyetlerin yoğunlaştırılmasına odaklanacağını da 
belirtmiştir.

Konunun, IT sektöründe faaliyet gösteren firmalarımız 
için önem taşıyabileceği ve yeni işbirliği fırsatları 
yaratabileceği düşünülmektedir. 

(Kaynak: Podgoritsa Ticaret Müşavirliği)

Rusya Merkez Bankası Faiz Kararı

Rusya Merkez Bankası 13 Aralık 2019 tarihli 
toplantısında politika faiz oranını, 25 baz puanlık 
bir indirimle %6,25’e düşürmüştür. Merkez Bankası 
tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, 
enflasyondaki düşüşün tahminlerin ötesinde 
gerçekleştiği, Bankanın yılsonu enflasyon 
beklentisinin 2019 yılı için %2,9-3,2 bandına indirildiği 
ifade edilmektedir.

Anılan Karar sonrası, Dolar/Ruble ve Avro/
Ruble kurları son bir yılın en düşük seviyelerinde 
seyretmektedir (Sırasıyla 62,5 ve 69,5). Ekonomik 
büyüme performansı açısından gerekli bir adım 
olarak değerlendirilen söz konusu indirim kararının 
bu yönüyle piyasada olumlu sinyalleri görülmektedir. 
Yine piyasada, bu aşamada üçüncü ülke menşeli 
ürünlere yönelik toplam talebin daha da canlanacağı 
görüşü hakimdir.

(Kaynak: Moskova Ticaret Müşavirliği)

Özbekistan’a Yatırım Fırsatı

Yatırımları teşvik etmek için çeşitli yatırım programları 
başlatılan Özbekistan’da, doğrudan yabancı 
yatırım (DYY) girişlerinde dikkat çekici artışlar 
yaşanmaktadır.

Özbekistan Hükümeti, DYY girişlerini daha da artırmak 
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ve yatırımcının güvenini kazanmak amaçlarıyla 10 
Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe koyduğu Kamu-
Özel Ortaklığı Kanunu’yla (PPP Kanunu) önemli bir 
adım atmıştır. Bahse konu Kanun ile PPP sürecinin 
şeff af bir şekilde yürütülmesi amaçlanmakta olup, 
hak ve sorumlulukların açıklığa kavuşturulması 
ve yatırımcı haklarının nasıl korunacağına ilişkin 
kurumsal çerçeve belirlenmektedir. Bakanlıklarda ve 
diğer devlet kurumlarında yaygınlaşması beklenen 
PPP uygulamalarının, Özbekistan'ın ekonomik 
büyümesinde yer alması beklenen yerel ve 
uluslararası yatırımcılar için önemli fırsatlar sunacağı 
öngörülmektedir.

Bu çerçevede, Özbekistan Maliye Bakanlığı’nın 
desteği ile Taşkent’te 4-5 Şubat 2020 tarihleri 
arasında “Driving FDI’s Through PPP’s” isimli bir 
yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilecektir. Söz 
konusu etkinliğe katılım ücretli olup, detaylı bilgi 
(http://www.uzbekppp.com) adresinden temin 
edilebilmektedir.

(Kaynak: Taşkent Ticaret Müşavirliği)

Umman Yabancı Yatırım Kanunu’nda Değişiklik

Umman Yabancı Sermaye Yatırım Kanunu’nda 
(Foreign Capital Investment Law - FCIL) 1 Temmuz 
2019 tarihinde yayımlanan 50/2019 sayılı Karar 
ile değişikliğe gidilmiştir. Söz konusu Kanun ile 
getirilen değişikliklerin yürürlüğe girişini ertelemek 

amacıyla lobi faaliyetleri yürütüldüğü, Kanun’un 
uygulamasına ilişkin mevzuatın hazır olmadığı, net 
olmayan hükümlerin zaman içerisinde netleştirileceği 
yönündeki beklentilere karşın, bahse konu Kanun 2 
Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yabancıların Umman’da ticari faaliyet yürütebilmeleri 
için 102/1994 sayılı Karar (eski FCIL) kapsamında 
Umman’da yasal bir varlığa sahip olmaları gerekli 
idi. Bir başka deyişle, firmalarımız Umman’da 
faaliyet gösterebilmek için bir tüzel kişiliğe (Ticari 
Firmalar Kanunu kapsamında kurulmuş firma 
veya yabancı firmanın şubesi) veya bir distribütöre 
ihtiyaç duymaktaydı. Yeni Karar, bu zorunluluğu 
kaldırmaktadır. Eski mevzuat uyarınca, yabancı 
yatırımcılar belirli hallerde tamamen yabancı 
sermaye ile firma kurabilmekteydi. Yeni FCIL ile 
Ummanlı ortağa ihtiyaç olmaksızın %100 hisse ile 
yabancı firma kurulmasının önü açılmıştır. Ancak 
tamamı yabancı hisse ile kurulacak firmaların 
faaliyet gösterebilecekleri sektörler ile gerekli 
sermaye oranları gibi konularda herhangi bir ölçüt 
olup olmadığı henüz net değildir. Diğer taraftan 
yeni FCIL, yatırım projelerinde Ticaret ve Sanayi 
Bakanlığı’nın vereceği onayları düzenlemektedir. 
Hangi yatırımların söz konusu onaya tabi olacağı 
ve onayı temin etmek için hazırlanacak çalışmanın 
(viability study) niteliği açık değildir. Ayrıca, yeni FCIL 
ile Kabine’nin onayını müteakip, ilave prosedürlere 
gerek kalmaksızın, diğer bir deyişle tek adımda firma 
kurma imkanı bulunmaktadır. Ancak bu imkandan 
yararlanmak için altyapı, enerji vb. alanlarda “stratejik 
kalkınma projesi” hazırlamak ve proje için Ticaret ve 
Sanayi Bakanlığı’ndan onay almak gereklidir. Öte 
yandan, uzlaşmazlık halinde münhasır yetkinin yerel 
mahkemelerde olduğu hükme bağlanmış, başka bir 
deyişle Karar ile tahkime gitme yolu kapatılmıştır. 
Kararın uygulama detaylarını belirleyecek olan ek 
mevzuatın, altı ay içerisinde (en geç 30 Temmuz 
2020’de) yayımlanması beklenmektedir.

(Kaynak: Muskat Ticaret Müşavirliği)
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Kanada “Trans-Mountain Boru Hattı” İnşaatı 
Yeniden Başlıyor

Kanada'nın Alberta Eyaleti’nde üretilen petrolün, 
ülkenin British Columbia Eyaleti’ne iletilerek Pasifik 
Limanları’ndan satılmasını hedefleyen “Trans-
Mountain Boru Hattı Projesi”nde inşaatın yeniden 
başlayacağı bildirilmiştir. Rocky Dağları’ndan 
geçerek kıyıya ulaştırılacak olan petrol, daha önce 
iki Eyalet arasındaki anlaşmazlık nedeniyle sekteye 
uğramış ve federal düzeyde bir anlaşmazlığa da 
neden olmuştur. Proje’de bu yılsonuna kadar 4.200 
işçinin çalışmaya başlayacağı ve projenin 2022 
yılına kadar tamamlanmasının planlandığı, proje 
bittiğinde günde 890.000 varil petrol sevk edileceği 
bildirilmektedir.

Boru hattı projesinin, gerek inşası esnasında, gerekse 
bakımı süresince boru ve müteahhitlik firmalarımıza 
iş imkanı doğabileceği değerlendirilmektedir.

(Kaynak: Ottava Ticaret Müşavirliği)

NAFTA Revizyonu Anlaşması Metninde Son 
Gelişmeler

ABD, Kanada ve Meksika arasında 1994 yılından 
bu yana uygulanan Kuzey Amerika Serbest Ticaret 
Anlaşması (NAFTA)’nın yerini alması beklenen 
ve ABD’de “USMCA” ve Meksika’da “T-MEC” 
olarak adlandırılan revize anlaşma metninde bazı 
değişiklikler yapılmasını öngören protokol 10 
Aralık 2019 tarihinde Meksika’da imzalanmıştır. 
İşçi haklarının korunması, çevrenin korunması, 
biyolojik ilaçlarda 10 yıllık münhasırlık süresinin 
kaldırılması, otomobil endüstrisinde kullanılan çelik 
ürünlerinde %70 bölge menşei kriteri ve 5 yıllık 
geçiş süreci belirlenmesi, internet hizmetlerinde 
üçüncü taraf içeriği başlıklarında değişiklik yapıldığı 
belirtilmektedir.

Mevcut sorunların Anlaşma'nın taraflarınca getirilen 
ek düzenleme ile çözüme kavuşturulmuş olması 
Meksika açısından olumlu bir gelişme olarak 
değerlendirilmektedir. İkili ticaretimize etkisi ise, söz 
konusu belirsizlik nedeniyle yatırım kararını erteleyen 
firmalar açısından yatırım ortamını daha elverişli 
hale getirmesidir. Diğer bir etkisi ise, üye ülkeler 
arasında otomotiv ihracatının gümrük vergisinden 
muaf olarak yapılabilmesi için, otomobil ve kamyon 
gibi ürünlerin üretiminde kullanılan çeliğin en az 
%70'inin üç ülkeden biri menşeli olması kriterinin 
getirilmiş olmasıdır.

(Kaynak: Meksiko Ticaret Müşavirliği)

Küba Cumhuriyeti’ne Yeni Başbakan 

Küba Ulusal Halk Gücü Meclisi’nin (ANPP) IX. 
Yasama Meclisi’nin 4. olağan oturumunda yapılan 
seçim ile Cumhurbaşkanı Miguel Díaz-Canel'in 
önerisiyle Ülke’nin Turizm eski Bakanı Manuel 
Marrero Cruz Başbakan olarak atanmıştır.
 
ANPP’de, Küba Komünist Partisi'nin ilk sekreteri 
General Raul Castro Ruz ve milletvekilleri huzurunda 
yapılan tören ile Başbakanlık görevini devralan, 
evvelden Gaviota Grubu'nun yatırımcı mimarı 
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olarak teknik yatırım grubu başkanlığı, Hotel Rio de 
Luna'nın genel müdür yardımcılığı ve ardından genel 
müdürlüğü görevlerinde bulunan Marrero Cruz, 
Turizm Bakanı olarak 16 yıl görev yapmıştı.

Küba’da yaşanan bu yönetim değişikliğiyle Küba 
Cumhuriyeti’nde ekonomik ve ticari yapının daha 
liberal bir hale dönüşmesi ve bürokratik engellerin 
azalması beklenmektedir.

(Kaynak: Havana Ticaret Müşavirliği)

Meksika Çin’den İthal Edilen Dikişsiz Çelik 
Borulara Yönelik Telafi Edici Vergi Uygulamasını 

Uzattı

Meksika’da 13/12/2019 tarihli Kararname ile menşei 
fark etmeksizin Çin’den ithal edilen (7304.19.01; 
7304.19.04; 7304.19.99; 7304.31.01; 7304.31.10; 
7304.31.99; 7304.39.01; 7304.39.05 ve “7304.39.99) 
GTIP kodlu dikişsiz çelik boru ürünlerine 08.01.2019 
tarihinden itibaren 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere, 
ton başına 1568,92 ABD Doları tutarında telafi edici 
vergi uygulanmasına devam edilmesi yönündeki 

nihai karar duyurulmuştur.

Daha önce, 07.01.2014 tarihinde, menşei fark 
etmeksizin Çin’den ithal edilen dikişsiz çelik boru 
ürünleri hakkında Ekonomi Bakanlığı tarafından 
yürütülen anti-damping soruşturmasının nihai 
sonucu yayımlanmış ve bahsi geçen ürünün 5 yıl 
süre ile Meksika’ya ithalinde ton başına 1568,92 
ABD Doları telafi edici vergi konulmasına karar 
verilmişti. Ekonomi Bakanlığı, 11.09.2018 tarihinde 
telafi edici vergi için konulan 5 yıllık sürenin yerel 
üreticilerin itirazı olmaması durumunda dolacağını 
ve yürürlükten kalkacağını ilan etmişti. 10.10.2018 
tarihinde “Tubos de Acero de México, S.A. (TAMSA)” 
firması yeniden anti-damping soruşturması açılması 
talebi ile Ekonomi Bakanlığı'na başvurmuş, söz 
konusu başvuruya istinaden yeniden soruşturma 
açılmasına karar verilmişti. Söz konusu gelişme, 
anılan GTİP'ler kapsamındaki ürünlerde Meksika'ya 
ihracat yapan firmalarımızın Çinli firmalar karşısında 
rekabet gücünü artıran bir gelişme olarak 
görülmektedir.

(Kaynak: Meksiko Ticaret Müşavirliği)
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Meksika’da 2020 Yılı Asgari Ücretleri

Ulusal Asgari Ücret Komisyonu Temsilciler Konseyi 
(CONASAMI) tarafından oybirliği ile alınan karara 
göre, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Meksika’da 
günlük asgari ücret 102,68 Meksika Pesosu’ndan 
(yaklaşık 5,4 ABD Doları) 123,22 Meksika Pesosu’na 
(yaklaşık 6,49 ABD Doları) yükseltilecektir. Söz 
konusu artış, 1976 yılındaki %30,31’lik artıştan 
sonra 44 yıldır asgari ücrette kaydedilen en yüksek 
artışı oluşturmaktadır. Yeni asgari ücretin, mevcut 
tutarın üzerine 14,67 Meksika Pesosu “Bağımsız 
Geri Kazanım Tutarı” ve %5’lik artış oranı eklenerek 
hesaplandığı, bunun toplamda %20 oranında 
bir artışa denk geldiği açıklanmıştır. Meksika’nın 
kuzeyinde yer alan, 3200 kilometre uzunluğundaki 
ABD Sınırı’nın Meksika tarafındaki 25 kilometre 
derinlikteki alanı ve toplam 43 belediyeyi kapsayan 
“Kuzey Sınırı Serbest Bölgesi”nde ise asgari ücret 
1 Ocak 2020 tarihinden itibaren %5 oranında artışla 
günlük 176,72 Meksika Pesosu’ndan 185,56 Meksika 
Pesosu’na yükseltilecektir.

Meksika'da asgari ücret son 44 yıldır ilk defa bu 

kadar yüksek oranda artmış olup, söz konusu gelir 
artışının tüketim harcamalarına olumlu etki yapacağı 
değerlendirilmektedir.

(Kaynak: Meksiko Ticaret Müşavirliği)

Meksika’nın İmalat Sanayinde En Fazla Katma 
Değer Üreten Eyaleti Nuevo León

Ulusal İstatistik ve Coğrafya Kurumu’nun (INEGI) 
verilerine göre 2019 yılının ilk 10 ayında 850,6 milyar 
Meksika Pesosu tutarındaki toplam üretim değeri 
ile Nuevo León eyaleti, imalat sanayi üretiminde en 
fazla değer yaratan eyalet oldu ve son 10 yıldır lider 
olan Meksika Eyaleti’nin yerini aldı.
Nuevo León’un ardından anılan dönemde Coahuila 
(813,4 milyar Meksika Pesosu), Meksika Eyaleti 
(809,7 milyar Meksika Pesosu), Guanajuato (640,7 
milyar Meksika Pesosu) ve Jalisco (438 milyar 
Meksika Pesosu) imalat sanayi üretiminde en fazla 
değer yaratan eyaletler olmuştur.

Nuevo León Eyaleti’nin üretiminde, ulaştırma 
ekipmanları (%31), temel metaller ve gıda sektörleri 
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yaratılan toplam değerin %52,9’unu oluşturmuştur. 
Değer yaratan diğer önemli sektörler ise deri mamulleri 
(%11,9), içecekler ve tütün (%8,6), matbaacılık 
(%7,5), plastik ve kauçuk (%7,3) ile kağıt (%7,2) 
sanayileridir. Tekstil, mobilya ve kimya ise diğer 
gelişen sanayilerdir. Meksika Ekonomi Bakanlığı’nın 
verilerine göre, 2014 ile 2019 yılları arasında Nuevo 
León Eyaleti’ne gelen 17,5 milyar ABD Doları 
değerindeki doğrudan yabancı yatırımın yaklaşık 12 
milyar Doları (%67,4) imalat sanayine yönelik olup, 
bahsi geçen yatırım içerisinde eyaletteki otomotiv 
kümelenmesinin de etkisiyle özellikle otomotiv yan 
sanayi (3,5 milyar ABD Doları), otomobil ve kamyon 
imalatı (1,7 milyar ABD Doları) sektörleri önemli bir 
yer tutmaktadır.

(Kaynak: Meksiko Ticaret Müşavirliği)

Avustralya’nın Hong Kong ve Peru Serbest 
Ticaret Anlaşmaları Yürürlüğe Giriyor

Avustralya Federal Hükümeti, müzakereleri 
tamamlanan Hong Kong ve Peru Serbest Ticaret 
Anlaşmalarının karşılıklı onay süreçlerinin 
tamamlanmış olduğunu ve Hong Kong ile imzalanan 
anlaşmanın 17 Ocak 2020 tarihinde, Peru ile 
imzalanan anlaşmanın ise 11 Şubat 2020 tarihinde 
yürürlüğe gireceğini ilan etmiştir.

Hong Kong ile imzalanan anlaşmanın ve eklerinin 
tam metinlerine:
(https://dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/a-
hkfta/a-hkfta-text/Pages/default.aspx) adresinden,

Peru ile imzalanan anlaşmanın ve eklerinin tam 
metinlerine ise: 
(https://dfat.gov.au/trade/agreements/not-yet-in-
force/pafta/full-text/Pages/fta-text-and-associated-
documents.aspx)  adresinden ulaşılabilmektedir.
 
Ayrıca Endonezya ile müzakereleri tamamlanan 
serbest ticaret anlaşmasının da Endonezya 
tarafından resmi olarak onaylandığına dair bildirimin 
Hükümetlerine ulaşmasından 60 gün sonra yürürlüğe 
gireceği açıklanmıştır. 

Avustralya tarafından yapılmakta olan serbest ticaret 
anlaşmaları kapsamında ithalatta uygulanan vergi 
oranlarında farklılıklar gerçekleşebilmekte ve bu 
durum ülkemiz firmalarının pazara girişteki rekabet 
güçlerini doğrudan etkilemektedir.

(Kaynak: Sidney Ticaret Ataşeliği)

Avustralya'ya İnşaat Demiri İhracatımızda 
Anti-Damping Soruşturması
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Avustralya'ya yapılan “inşaat demiri” (steel reinforcing 
bar) ihracatımıza yönelik anti-damping soruşturması 
yeniden başlatılıyor.

29 Ekim 2018 tarihi itibariyle Avustralya Sanayi, 
İnovasyon ve Bilim Bakanlığı bünyesinde faaliyet 
gösteren Anti-Damping Komisyonu, ülkemizden 
Avustralya’ya yapılan “inşaat demiri” (steel 
reinforcing bar) ihracatı ile ilgili olarak kendilerine 
yapılan başvuru üzerine 16 Kasım 2018 tarihinde 
bir inceleme başlatmış, ancak soruşturma sırasında 
bahse konusu ürünlerde damping yapıldığına dair 
bulguya rastlanılmadığından soruşturma tamamen 
iptal edilmişti. 

Ancak, Anti-Damping Komisyonu tarafından 
10/12/2019 tarihinde yayınlanan 2019/148 sayılı 
Duyuru ile soruşturmanın iptali kararının ardından, 
Avustralyalı bir firma tarafından Anti-Damping 
Denetleme Paneli’ne iptal kararının gözden 
geçirilmesi için yapılan başvuru sonrasında, adı 
geçen kurum tarafından iptal kararının kaldırıldığı 
duyurulmuştur. Bu itibarla, iptali kaldırma kararının 

(Statement of Essential Facts) yayınlanmasını 
müteakip soruşturmanın yeniden başlayacağı 
belirtilmiştir. 

Söz konusu Duyuru metnine: 

(https://www.industry.gov.au/sites/default/files/
adc/public-record/495-038_-_notice_-_adn_2019-
148_-_future_resumption_of_investigation.pdf)
adresinden;

soruşturma metinleri ve Avustralyalı firma tarafından 
yapılan başvuruya ait belgelere ise: 

(https://www.industry.gov.au/regulations-and-
standards/anti-dumping-and-countervailing-system/
anti-dumping-commission-current-cases/495) 
adresinden ulaşılabilmektedir.

(Kaynak: Sidney Ticaret Ataşeliği)
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Ülke Dosyası : Kenya
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ÜLKE BULGULARI VE PAZAR FIRSATLARI

Genel
 

2018 yılında cari fiyatlara göre, 88 milyar Dolar 
olacağı tahmin edilen GSYİH’nın 2019 yılında 

99 milyar ve 2024 yılında 159 milyar Dolar olması 
beklenmektedir. (IMF-2019)
 

Kenya, 2018 yılı itibariyle 194 ülke arasında 
dünyanın 67. büyük ekonomisidir. [ABD 1. (21 

trilyon Dolar), Türkiye 19. (771 milyar Dolar)] (IMF-
2019)
 

2018 yılında %3 oranında 
artarak 48 milyon kişi olan 

nüfusu ile dünyada 29. sırada yer 
alan Kenya’nın 2024 yılında 56 
milyon kişilik nüfusa sahip olacağı 
tahmin edilmektedir. ([Çin 1. (1 
milyar), Türkiye 19. (82 milyon)] 
(IMF-2019))
 

Cari fiyatlara göre Kenya, 
2018 yılında 1.831 Dolarlık 

kişi başına düşen milli gelir ile 
dünyada 148. sırada yer almaktadır. 
[Lüksemburg 1. (115 536 Dolar), 
Türkiye 73. (9 405 Dolar)] (IMF-
2019)
 

2018 yılında sabit fiyatlara göre %6 oranında 
artan GSYİH’nin, 2019 yılında da %6 oranında 

artması beklenmektedir. (IMF-2019)
 

Ülkenin araştırma ve geliştirme harcamalarının 
GSYİH içindeki payı 2005-2017 yılında %1 

olup dünyada 44. sıradadır. (İsrail %4 pay ile 1., 
Türkiye %1 pay ile 38.) (Dünya Bankası-2019)
 

2018 yılı verilerine göre ülkenin GSYİH'sı 
içinde tarım sektörünün payı %34, sanayinin 

%16 ve hizmetler sektörünün %43’tür (Dünya 
Bankası-2019)
 

2018 yılında %5 olan tüketici fiyatlarına göre 
yıllık ortalama enfl asyon oranının 2019 yılında 

%6 olacağı tahmin edilmektedir. (IMF-2019)
 

Ülkedeki işsiz sayısının toplam işgücüne oranı 
2018 yılında %11 olup dünyada işsizliğin 

yüksek olduğu ülkeler arasında 37. sıradadır. 
(Lesotho %28 ile 1.) (Dünya Bankası-2019)
 

2018 yılında %5 oranında açık veren cari 
ödemeler dengesinin GSYİH'ya oranının, 2019 

ve 2024 yıllarında da %5 
oranında açık vermesi 
beklenmektedir. (IMF-2019)
 

2018 yılında %16 olduğu 
tahmin edilen ülkedeki 

toplam yatırımların GSYİH'ya 
oranının, 2019 ve 2024 yıllarında 
%17 olması beklenmektedir. 
(IMF-2019)
 

Kenya, 2018 yılında 2 
milyar Dolar ile doğrudan 

yabancı yatırım çeken ülkeler 
arasında 71. sıradadır. [ABD  

252 milyar Dolar ile 1., Türkiye  13 milyar Dolar ile 
23. (UNCTAD)]
 

2016-2018 döneminde toplam doğrudan 
yabancı yatırım miktarı 7 milyar Dolar olan 

Kenya, 2018 yılında 14 milyar Dolarlık toplam 
yabancı sermaye stoku ile dünyada 105. sıradadır. 
[ABD  7 trilyon Dolar ile 1., Türkiye  135 milyar Dolar 
ile 41. (UNCTAD)]
 

Kişi başına düşen yenilenebilir ülke içi temiz su 
kaynakları azalmakta olan ülkeler arasında 

Kenya, 2002-2014 döneminde %27 azalma ile 35. 
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sırada olup 2014 yılında sahip olduğu kişi başına 
düşen temiz su miktarı 461 m³'tür. [Dünya ortalaması 
%15 azalma, Türkiye %16 azalma ile 81. (Dünya 
Bankası-2019)]

Kenya, İnsani Gelişmişlik Endeksi’ne göre 189 
ülke arasında 142. sıradadır. (Norveç 1., 

Türkiye 64.) (UN-2017)
 

Kenya, Ekonomik Serbestlik Endeksi’ne göre 
186 ülke arasında 130. sıradadır. (Hong Kong 

1., Türkiye 68.) (The Heritage Foundation-2019)
 

Kenya, Küresel Rekabetçilik açısından, 141 
ülke arasında 95. sıradadır. (Singapur 1., 

Türkiye 61.) (World Economic Forum-2019)
 

Kenya, İş Yapma Kolaylığı açısından, 190 ülke 
arasında 56. sıradadır. (Yeni Zelanda 1., 

Türkiye 33.) (Dünya Bankası-2019) 

Dış Ticaret

2018 yılında 6 milyar Dolarlık ihracatla dünyada 
109. sırada olan ülkenin ihracat yaptığı başlıca 

ülkeler: Uganda, Pakistan, ABD, Hollanda, İngiltere, 
Birleşik Arap Emirlikleri ve Tanzanya’dır. Ülkenin 
ihracatında Türkiye %0,4 pay ile 44. sıradadır. (ITC-
Trademap)
 

Ülkenin 2018 yılında ihraç ettiği başlıca ürünler: 
Çay, kesme çiçek, işlenmiş petrol ürünleri, 

kahve, titanyum cevheri, taze sebze-meyve ve 
ilaçlardır. (ITC-Trademap)
 

Yüksek teknoloji ihracatı 2018 yılında 55 
milyon Dolar olan Kenya dünyada 80. sıradadır. 

(Dünya Bankası-2019)
 

2018 yılında 17,4 milyar Dolarlık ithalatla 
dünya ithalatında 85. sırada olan ülkenin ithalat 

yaptığı başlıca ülkeler: Çin, Hindistan, Suudi 
Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Japonya, Güney 
Afrika, ABD ve Uganda’dır. Ülke’nin ithalatında 
Türkiye %1,1 pay ile 19. sıradadır. (ITC-Trademap)
 

2018 yılında ithal ettiği başlıca ürünler: İşlenmiş 
petrol ürünleri, motorlu taşıtlar, palm yağı, 

ilaçlar, demir-çelik ürünleri, buğday, telefon setleri, 
pirinç ve şekerdir. (ITC-Trademap)
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 Ülkemizle Ticari ve Ekonomik İlişkiler
      

2018 yılında ülkeye ihracatımız 208 milyon 
Dolardır. (bir önceki yıla göre %37 artış) (T.C. 

Ticaret Bakanlığı)

2018 yılında ülkenin toplam ihracatımızdaki 
payı %0,12 olup 90. sıradadır. (T.C. Ticaret 

Bakanlığı)

2018 yılında ülkeden ithalatımız 19 milyon 
Dolardır. (bir önceki yıla göre %10 artış) (T.C. 

Ticaret Bakanlığı)
 

2018 yılında ülkenin toplam ithalatımızdaki 
payı %0,01 olup 116. sıradadır. (T.C. Ticaret 

Bakanlığı)
 

2019 yılının Ocak-Kasım döneminde ülkeye 
ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre 

%7,4 oranında artarak 204 milyon Dolar olmuştur. 
(T.C. Ticaret Bakanlığı)
 

2019 yılının Ocak-Kasım döneminde ülkeden 
ithalatımız geçen yılın aynı dönemine göre 

%11,1 oranında azalarak 16 milyon Dolar olmuştur. 
(T.C. Ticaret Bakanlığı)
 

2018 yılında Kenya ile ticarette Türkiye’nin 189 
milyon Dolar dış ticaret fazlası verdiği 

gözlenmektedir. (T.C. Ticaret Bakanlığı)
 

Ülkenin 2018 yılı toplam ithalatına göre: 
 

Kendine özgü bir fonksiyonu olan diğer 
makinalar ve mekanik cihazlar (GTİP:8479) 

ithalatının %29'u (14 milyon $)
 

Azotlu mineral veya kimyasal gübreler 
(GTİP:3102) ithalatının %21'i (12 milyon $) 

Elektrikli su ısıtıcıları, elektro-termik cihazlar, 
ortam ısıtıcıları, saç ve el kurutucuları, ütüler, 

rezistanslar (GTİP:8516) ithalatının %27'si (10 
milyon $)
 

Malt hülasası; un, nişasta ve malt esaslı 
müstahzarlar (GTİP:1901) ithalatının %21'i (7 

milyon $)
 

Tohum, hububat, kuru baklagilleri temizleme, 
tasnif etme ayıklama ve öğütmeye mahsus 

makina ve cihazlar (GTİP:8437) ithalatının %13'ü (5 
milyon $)
 

Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu 
ve dondurucu cihazlar ve ısı pompaları 

(GTİP:8418) ithalatının %6'sı (4 milyon $)
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Makarnalar ve kuskus (GTİP:1902) ithalatının 
%26'sı (4 milyon $)

 
Plastikten diğer levha, plaka, şerit, film, folye 
(gözeneksiz) (GTİP:3920) ithalatının %6'sı (3 

milyon $)
 

Hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri 
ve benzeri hijyenik eşya (GTİP:9619) ithalatının 

%6'sı (3 milyon $)

Karbonat; peroksikarbonat; amonyum 
karbonat içeren ticari amonyum karbonat 

(GTİP:2836) ithalatının %25'i (3 milyon $)
 

Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve 
parçaları (GTİP:9403) ithalatının %5'i (3 milyon 

$)

Silah barutu (GTİP:3601) ithalatının %100'ü (3 
milyon $)

 

Sentetik filament demetleri (GTİP:5501) 
ithalatının %7'si (3 milyon $)

 
Sentetik devamsız lifl er (taranmış, ileri işlem 
görmüş) (GTİP:5506) ithalatının %70'i (3 

milyon $)
 

Demir veya çelikten sobalar, mutfak soba ve 
ocakları, barbekü, mangal, gaz ocakları vb ile 

bunların aksam ve parçaları (GTİP:7321) ithalatının 
%19'u (2 milyon $)

Demir veya çelikten sıkıştırılmış veya sıvı hale 
getirilmiş gazlar için kaplar (GTİP:7311) 

ithalatının %13'ü (1 milyon $)
 

Sabunlar, yüzey aktif organik ürünler ve 
müstahzarlar (GTİP:3401) ithalatının %10'u (1 

milyon $) 

Kadınlar ve kız çocuk için takım elbise, takım, 
ceket, blazer, elbise, etek, pantolon etek, 
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vb.(yüzme kıyafetleri hariç) (GTİP:6204) ithalatının 
%5'i (1 milyon $)
 

Tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve diğer 
iç giyim eşyası (örme) (GTİP:6109) ithalatının 

%9'u (1 milyon $)
 

Erkekler ve erkek çocuk için takım elbise, 
takım, ceket, blazer, pantolon, tulum ve şort 

(yüzme kıyafeti hariç) (GTİP:6203) ithalatının %5'i (1 
milyon $) Türkiye’den yapılmaktadır. 

 Genel Değerlendirme

Kenya, Doğu Afrika'nın önemli ticaret, finans, iletişim 
ve lojistik merkezlerinden birisi konumundadır. Doğu 
Afrika'ya giriş kapısı olarak değerlendirilebilecek olan 
Kenya, alt yapı ve üst yapı kurumlarıyla bu kimliğini 
pekiştirmiştir.

Kenya, altyapısı, eğitim düzeyi, liberal ekonomik 
sistemi, yabancı sermaye, dış ticaret ve kambiyo 
rejimleriyle Doğu Afrika bölgesinin en gelişmiş 
ülkesidir. 

Nitekim birçok yabancı uluslararası şirketin Doğu 
Afrika Bölgesi yönetim merkezi Nairobi’dedir. 
Kenya’da çok sayıda yabancı yatırımcıdan oluşan, 
bölgesel düzeyde faaliyet gösteren aktif ve dinamik 
bir özel sektör mevcuttur.

Kenya, 88 milyar Dolarlık milli geliri, 48 milyonluk 
nüfusu, 23 milyar Doların üzerindeki dış ticaret hacmi 
ile tüm Afrika'nın sekizinci Doğu Afrika’nın da ikinci 
büyük ekonomisidir.

Kenya stratejik konumu nedeniyle, Uganda, Ruanda, 
Burundi, Demokratik Kongo’nun doğusu ve Güney 
Sudan pazarlarına da giriş noktasıdır. Mombasa 
Limanı bu bölgelerin hepsine hizmet etmektedir.

Kenya’da 24 adet Türk sermayeli firma bulunmakta 
olup 2019 yılında Kenya’da düzenlenen dört fuara 
Türkiye Milli Katılımı gerçekleştirilmiştir. Kozmetik, 
otel ekipmanları ve inşaat malzemeleri sektörlerinde 
faaliyet gösteren ihracatçılarımız Kenya’yı ve Doğu 
Afrika’yı hedef pazar olarak değerlendirmektedirler.
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Müteahhitlerin Yurt Dışı Proje Büyüklüğü 400 
Milyar Dolar Barajını Aştı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk müteahhitlerinin 
yurt dışında önemli başarılara imza atmaya devam 
ettiğini belirterek, “Küresel ekonomideki tüm 
sıkıntılara ve geleneksel pazarlarımızdaki jeopolitik 
gelişmelere rağmen müteahhitlerimiz 2019’da 18 
milyar Dolarlık 438 proje üstlendi. Böylece Türk 
müteahhitlik sektörümüzün yurt dışına açıldığı 
günden bu yana üstlendiği proje büyüklüğü kümülatif 
olarak 400 milyar Doları aştı." dedi.

Bakan Pekcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 
müteahhitlik sektörünün girişimciliği, hızlı hareket 
kabiliyeti gerek rekabetçi fiyatları gerekse zamanında
işi bitirmeleri sayesinde bugün dünyada küresel bir 

oyuncu konumunda olduğunu belirterek, sektörün 
dünyanın birçok ülkesinde Türk bayrağını başarıyla 
dalgalandırdığını vurguladı.
 
Türkiye’nin, uluslararası inşaat sektörü dergisi 
ENR'nin "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası 
Müteahhidi" listesinde firma sayısı bakımından 
Çin’den sonra ikinci sırada yer aldığını anımsatan 
Pekcan, uluslararası piyasalarda gösterilen büyük 
başarıların kendilerini gururlandırdığını söyledi.
 

Bakan Pekcan, sektörün başta çimento, demir-çelik 
ve makine, inşaat sektörleriyle ilintili olduğuna işaret 
ederek, pek çok alanda, proje üstlenilen ülkeye 
ihracatı da olumlu etkilediğini ifade etti.

Bakanlıktan
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Türkiye'yi yurt dışında başarıyla temsil eden 
müteahhitlik sektörünün zor şartlarda dahi önemli 
performans gösterdiğini dile getiren Pekcan, şöyle 
devam etti:
 
“Uluslararası müteahhit firmalarımız yakın 
coğrafyamızdaki jeopolitik gelişmeler nedeniyle 2019 
yılında yaklaşık 3 milyar Dolar daha az proje taahhüdü 
üstlenmiş bulunmaktadırlar. Küresel ekonomideki 
tüm sıkıntılara ve geleneksel pazarlardaki jeopolitik 
gelişmelere rağmen, müteahhitlerimiz geçen yıl 18 
milyar Dolarlık 438 proje üstlenmiştir. 2019 yılsonu 
tarihli yeni projelerin de eklenmesiyle bu rakamın 
18 milyar Doların üzerine çıkması beklenmektedir. 
Böylece Türk müteahhitlik sektörümüzün yurt dışına 
açıldığı günden bu yana üstlendiği proje büyüklüğü 
kümülatif olarak 400 milyar Doları aştı."
 
Bakan Pekcan, Türk müteahhitlik sektörünün 
bugüne kadar 126 farklı ülkede 10.000’den fazla 
proje üstlendiğini belirterek, "Geçen yıl sektörün en 
fazla Rusya, Katar, Kuveyt, Kazakistan, Özbekistan, 
Türkmenistan, Suudi Arabistan, Irak, Macaristan, 
Sırbistan, Ukrayna, Romanya, ABD, Azerbaycan 

ve Bulgaristan’da proje üstlenildi. Müteahhitlerin 
geleneksel pazarlardaki payını sürdürmesi, 
Macaristan, Sırbistan, Bulgaristan ve ABD gibi yeni 
pazarlarda da ciddi bir büyüklüğe ulaşması geleceğe 
yönelik beklentilerimizi de artırmaktadır." diye 
konuştu.
  
Pekcan, teknik müşavirlik sektörünün ise 2019 
yılında 81 proje üstlenerek 170 milyon Dolarlık bir 
büyüklüğe ulaştığını, söz konusu sektörün kümülatif 
olarak, bugüne kadar, 118 farklı ülkede 2,4 milyar 
Dolarlık proje üstlendiğini bildirdi. Pekcan, "Teknik 
müşavir firmalarımızın daha çok uluslararası alanda 
proje üstlenmeleri ile şartnamelerde daha çok Türk 
ürünleri yer alacak olup ihracatçımızın önü daha 
fazla açılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

(Haberin tamamı için: https://www.ticaret.gov.tr/
haberler/muteahhitlerin-yurt-disi-proje-buyuklugu-
400-milyar-dolar-barajini-asti)

Bakanımız Pekcan, 2019 Yılı Dış Ticaret 
Rakamlarını Açıkladı
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Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan, Bakanlıkta 
düzenlediği basın toplantısında, 2019 yılı dış ticaret 
rakamlarını açıkladı.

Geçen yıl küresel ekonomide görülen tüm zorluklara 
ve olumsuz etkenlere rağmen özellikle ihracatta 
kaydedilen olumlu ve güçlü performansın Türkiye'nin 
ne kadar dinamik ve potansiyeli güçlü bir ülke 
olduğunu ortaya koyduğunu belirten Pekcan, 
"2018'de rekor kırmıştık, bu sene o rekorun da 
üzerine çıktık. 2019 yılı ihracatımız %2,04 artışla 180 
milyar 468 milyon Dolar oldu." ifadesini kullandı.

Pekcan, ithalatın da %9 azalışla 210 milyar 394 milyon 
Dolar olarak gerçekleştiğini dile getirerek, "Dış ticaret 
açığımız 2018’de 54 milyar 323 milyon Dolar iken, 
2019 yılı sonunda %44,9 oranında düşerek 29 milyar 
926 milyon Dolar olarak gerçekleşti. Dolayısıyla 
ülkemizin dış finansman ihtiyacına 24 milyar 397 
milyon Dolarlık pozitif katkı yapmış bulunmaktayız. 
İhracatın ithalatı karşılama oranı da 9,3 puan artarak 
%76,5'ten, %85,8'e yükselmiştir." diye konuştu. 

2019 yılı Ocak-Ekim dönemi verilerine göre hizmet 
ihracatının da bir önceki yılın aynı dönemine 
kıyasla%10,3 artışla 46,6 milyar Dolar seviyesinde 
gerçekleştiğini, 28 milyar Dolar hizmet ticareti fazlası 
verildiğini belirten Pekcan, müteahhitlik sektörünün 
2019 yılı Aralık ayı verilerine göre yurt dışında 18 
milyar Dolarlık proje üstlendiğini aktardı.

Bakan Pekcan, ülke gruplarına göre ihracatta Avrupa 
Birliği’nin ilk sırada yer aldığını belirterek, Yakın ve 
Orta Doğu ülkelerine ihracatın da %7,1 arttığını ve 
35 milyar Dolar civarında gerçekleştiğini söyledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, geçen yıl 
ihracatçılara 3,2 milyar Lira fiili destek ödemesi 
yaptıklarını belirterek, "Bu da Cumhuriyet tarihinde 
bugüne kadarki en yüksek ihracat destek rakamıdır. 
2020'de bunu 3,8 milyar Liraya çıkaracağız." dedi.

(Haberin tamamı için: https://www.ticaret.gov.
tr/haberler/bakan-pekcan-2019-yili-dis-ticaret-
rakamlarini-acikladi)

MÜŞAVİRE DANIŞIN
“Dış Pazarlara Girişte Temel Bilgi Kaynağınız”

İhracatımızın ve ülke ekonomimizin daha da gelişmesi 
için Bakanlığımıza bağlı olarak dünyanın dört bir 
yanında görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz 
/ Ataşelerimiz, tüm iş insanlarımızın yurtdışındaki ilk 
temas noktası, en temel bilgi kaynağı ve her zaman 
başvurabilecekleri temsilcileridir. 

Dış temsilciliklerimizin ihracatımızın gelişimine 
yönelik çalışmalarını desteklemek ve daha etkin hale 
getirmek amacıyla Bakanlığımızca “Dış Temsilcilikler 
Yönetim Bilgi Sistemi” (DTYBS) hayata geçirilmiştir. 
Dış temsilciliklerimize iletilen firma taleplerinin, 
başvuru ve cevaplanma süreçlerinin merkezi bir 
sistemde tutulmasını sağlamak amacıyla oluşturulan 
“Müşavire Danışın” uygulaması da geliştirilerek 
DTYBS sisteminin kapsamına alınmıştır. Yenilenen 
“Müşavire Danışın” uygulaması 2 Ocak 2020 
tarihinde ihracatçılarımız ile iş dünyamızın hizmetine 
sunulmuştur. 

“Müşavire Danışın” uygulaması iş dünyamızın 
Ticaret Müşavir ve Ataşelerimiz ile iletişimini 
kolaylaştırmayı ve etkinleştirmeyi amaçlamaktadır. 
“Müşavire Danışın” uygulamasını kullanarak, Ticaret 
Müşavir ve Ataşelerimizden görev yaptıkları ülkelerle 
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ilgili bilgi talep edebilir, sorularınızı yöneltebilir 
ve Müşavirlerimiz tarafından verilen cevapları 
ve sağlanan bilgileri uygulama üzerinden takip 
edebilirsiniz. Uygulama üzerinden gelen talepler 
ilgili Ticaret Müşavirliğimize veya Ataşeliğimize 
doğrudan yönlendirilecek olup, en kısa sürede 
cevaplandırılacaktır.

“Müşavire Danışın” uygulaması kapsamında 
ayrıca iş insanlarımızın doğru bilgiye zamanında 
erişimini sağlamak amacıyla bir “karar ağacı” da 
kurgulanmıştır. Ulaşılmak istenen bilginin Ticaret 
Müşavirlerimiz ve Ataşelerimizle ilgili olmaması 
durumunda, doğru bilgiye ulaşılabilecek kaynaklara 
veya temas noktalarına gerekli yönlendirmeler 
yapılacaktır. 

“Müşavire Danışın” uygulamasına Bakanlığımız 
web sayfasından (www.ticaret.gov.tr) ve https://
musaviredanisin.ticaret.gov.tr adresinden ücretsiz 
olarak ulaşabilirsiniz.

Ticaret Bakanlığı Destekleri

Ticaret Bakanlığı destekleri hakkında daha kolay 
bilgi edinilmesi ve desteklerden faydalanan firma 
sayısının artırılması amacıyla “Kolay Destek” web-
sitesi (https://kolaydestek.gov.tr) oluşturulmuştur. 
Söz konusu site üzerinden başvuru süreçleri 
adım adım görülmekte, başvuru evrakı doğrudan 
indirilebilmekte, destekler ile ilgilenen tüm personelin 

iletişim bilgileri tek noktada görülebilmektedir.
 
Sitede, ihracata yönelik devlet destekleri görsellerle 
daha anlaşılır bir şekilde ve mevzuat dilinden 
arındırılmış olarak animasyonlarla anlatılmaktadır. 
Ticaret Bakanlığı ihracat destekleri ile ilgili bilgi 
edinilebilecek genel nitelikli film ve fuar, e-ticaret, 
Eximbank, iş seyahati ve rapor, ofis-mağaza kira, 
küresel tedarik zinciri, pazara giriş ve tasarım 
desteklerine ilişkin filmlere (kolaydestek.gov.tr) 
sitesinden ulaşabilirsiniz. 

Ticaret Bakanlığı Destekleri Kapsamındaki 
Yurtdışı Fuarlar

Bakanlığımızca, mal ticaretine ilişkin uluslararası 
fuarlara firmalarımızın katılımları ve organizatörlerin 
tanıtım harcamaları, “Yurt Dışında Gerçekleştirilen 
Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 
sayılı Karar” kapsamında desteklenmektedir. Bu 
çerçevede, Bakanlığımızca belirlenip ilan edilen 
sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara firmalarımızın 
bireysel katılımı, bunun yanı sıra, yetkilendirilen 
organizatörlerce düzenlenen fuarlara milli katılım ve 
sektöründe önde gelen prestijli fuarlara katılım belirli 
kalemlerde ve değişen tutarlarda desteklenmektedir. 

Devlet desteği kapsamındaki fuarların listesi aşağıda 
verilen bağlantıda yer almaktadır: 

(Bağlantı: https://ticaret.gov.tr/ihracat/fuarlar) 

Ticaret Bakanlığı Yurtdışı Teşkilatı

Bakanlığımızın yurtdışındaki 163 merkezde hizmet 
veren Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Ofisi, Gümrük 
Müşavirliği/Ataşeliği ve Daimi Temsilciliklerinin 
detaylı iletişim bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan 
ulaşılabilmektedir: 

(Bağlantı: https://www.ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati) 
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Ticaret Bakanlığı İletişim Noktası

Ticari bilgi talepleri, 0850 808 04 04 numaralı 
telefondan hafta içi 09:00 - 18:00 saatleri 
arasında hizmet sunan İletişim Noktası aranarak 
iletilebilmektedir. Bu saatlerin dışında sesli mesaj 
bırakılabilmekte ve İletişim Noktası tarafından mesai 
saatleri içinde dönüş yapılmaktadır.

Ayrıca, ihraç pazarlarımızla ilgili ülke bilgilerine 
Bakanlığımız web-sitesi ana sayfasında yer 
alan “Ülkeler”  bölümünde (https://ticaret.gov.tr/
yurtdisi-teskilati) yayımlanan “Ülke Raporları”ndan 
ulaşabilirsiniz

Ticaret Bakanlığı Uzmana Danışın Uygulaması

“Uzmana Danışın - http://uzmanadanisin.ticaret.gov.
tr” uygulaması kullanılarak, doğrudan ilgili birim ve 
uzman kadroya Bakanlığımız görev ve yetki alanına 
giren konular itibarı ile bilgi talepleri iletilebilmektedir. 

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.

(Bağlantı: http://distalep.ticaret.gov.tr)

Bakanlığımızdan B�lg� Talepler�n�z �ç�n;
İlet�ş�m Noktası: 0850 808 04 04

Uzmana Danışın
https://uzmanadan�s�n.t�caret.gov.tr


