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2023 Türkiye 

�hracat Stratejisinin 

Uygulamaya Aktar�lmas� ve 

Sektörel K�r�l�m� 



Türkiye’nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi içinde yer 

alabilmesini desteklemek üzere, teknolojik dönüşümü 

tamamlaması, üretim teknolojlerine hakim, belirlenmiş 

alanlarda sektörel liderlik pozisyonuna gelerek, 

Cumhuriyetimizin  100. kuruluş yıldönümü olan 2023 

yılında ihracat gelirini 500 milyar dolara çıkarmak için 

çalışıyoruz.
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� Sunu� yaz�lar�

��Yönetici Özeti

��Proje Raporu



“ Yeni �hracat Stratejimizde �hracat�m�z� sektörel 

ve co�rafi olarak çe�itlendirmek, �hracatç� say�m�z� 

art�rmak, Türkiye’de üretilen ya da kolayl�kla 

üretilebilecek ürünlerdeki ithalat�m�z� azaltmak 

öncelikli politikalar�m�z olacakt�r.
”
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Sunu� Yaz�lar�

Dünyan�n 2009 y�l�nda ya�ad��� ve dünya ticareti ile entegre olan bütün ül-
kelerin etkilerini hissetti�i kriz �unu ö�retti. Dünya ticareti kurallar� de�i�ti, 
de�i�iyor. 

Küresel ticaretin kurallar� yeniden olu�makta. Ve küresel ticaretin yeni boyu-
tu daha yüksek rekabet olacakt�r. Bu de�i�im ve dönü�üme ayak uyduranlar, 
dünya ticaretindeki yerini koruyacak, dünya ticaretinden pay almaya devam 
edecektir.

Türkiye’nin küresel dünya ticaretindeki konumunu nas�l peki�tirece�i, dün-
ya ticaretinin h�zla küresel kriz öncesine dönece�i ve giderek artan bir ivme 
kazanaca�� dönemde dünya ticaretinden alaca�� pay� nas�l art�raca�� gün-
demin en önemli meselesidir. Bu de�i�im ve dönü�üm sürecine haz�rl�kl� ol-
mak, ortaya ç�kacak f�rsatlardan yararlanabilmek için “stratejiler olu�turmak, 
planlar yapmak ve harekete geçmek gerekmektedir. 

Ekim 2009’da çal��malar�na ba�lanan ve Türkiye �hracatç�lar Meclisi’nin 
(T�M)“Türkiye’nin 2023 �hracat Stratejisinin Uygulamaya Aktar�lmas� ve Per-
formans Yönetimi” projesi küresel kriz sonras�nda dünya ticaretinde ortaya ç�-
kacak büyük de�i�imler nas�l uyum sa�lanmas� gerekti�ine ���k tutaca�� gibi, 
hükümet olarak hedefledi�imiz Cumhuriyetimizin ilan�n�n 100. y�ldönümünde 
500 milyar dolarl�k ihracat hedefine ula��lmas�nda da tüm ihracatç�lar�m�za yol 
gösterici olacakt�r. 

Bu hedefe ula�mak için olu�turdu�umuz “Yeni �hracat Stratejisi”nin temel bi-
le�eni “ihracat odakl� üretim”dir. 

Bu çerçeve; “�hracat Odakl� Üretim Stratejisi”yle; 

• 2010 y�l�n� toparlanma, yasal ve zihinsel altyap�n�n olu�turulmas�, 

• 2011-2013 dönemini de�i�im ve dönü�ümün sa�lanmas�,

• 2014-2023 dönemini uygulamalar� gerçekle�tirmek �eklinde stratejmizi 
kurgulad�k. 

Yasal ve zihinsel alt yap�n�n olu�turulmas� kapsam�nda;

“�hracata Dönük Üretim Stratejisi De�erlendirme Kurulu” olu�turulmas� konu-
sunda Sn. Ba�bakan�m�z�n genelgesi Resmi Gazete’de yay�nland� ve kurul 
ilk toplant�s�n� 12 Temmuz 2010 tarihinde gerçekle�tirerek, çal��ma plan�n� 
olu�turdu.

Yurtd��� fuar organizasyonlar�n�n rekabetçi ve etkin bir yap�ya kavu�turulma-
s�, ihraç ürünlerimizin daha etkin tan�t�lmas� amac�na yönelik yeni düzenle-

meleri içeren �hracat 2010/5 say�l� Tebli� 
Resmi Gazete’de yay�nland�.

“Dahilde ��leme Rejimi De�erlendirme 
Kurulu”nun olu�turulmas�na ili�kin karar 
Resmi Gazete’de yay�nlanarak yürürlü�e 
girdi. Olu�turulacak bu kurulla, k�sa, orta 
ve uzun vadeli stratejileri olu�turmay�, ku-
rumlar aras�nda koordinasyonu ve i�birli�i-
ni geli�tirmeyi uygulamalarda etkinli�i sa�-
lamay� amaçl�yoruz..

Yeni �hracat Stratejimizde; �hracat�m�z� 
sektörel ve co�rafi olarak çe�itlendirmek, 
�hracatç� say�m�z� art�rmak, Türkiye’de 
üretilen ya da kolayl�kla üretilebilecek ürünlerdeki ithalat�m�z� azaltmak ön-
celikli politikalar�m�z olacakt�r.

Türkiye olarak; hem mal hem hizmet ihracat�nda atak ve proaktif bir politika 
izleyerek 2023 y�l�nda 500 milyar dolar ihracat gerçekle�tiren bir ekonomi 
yap�s�na ula�may� hedefliyoruz. Bu strateji ihracat�m�zda sürdürülebilir büyü-
meyi sa�layacakt�r.

Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesinin lokomotifi ihracatt�r. Sürdü-
rülebilir ihracat art���, sürdürülebilir büyüme demektir. Sürdürülebilir büyüme 
sayesinde istihdam artacak, bölgeler aras� dengesizlikler giderilecek ve re-
kabet gücü artacakt�r. 

Her bir sektörün ve alt-sektörlerin 2023 rakamsal ihracat büyüklük öngörü-
lerinin belirlendi�i bu çal��ma “Sürdürülebilir Büyüme”yi temin edebilmek ve 
�hracatç�lar�m�z�n küresel piyasada rekabetçiliklerinin art�r�lmas� için stratejik 
odaklanma, uyumlanma ve koordinasyonuna ���k tutacakt�r. 

“Yeni �hracat Stratejimizle” uyumlu olan bu çal��ma, D�� Ticaret Müste�arl�-
�� ile e�güdüm içinde Türkiye �hracatç�lar Meclisi’nin liderli�inde Türkiye’nin 
2023 hedefine ula�mas�nda, stratejik bir belge olacakt�r. 

Ba�ta T�M Yönetimi olmak üzere, hedefleri ula��labilir k�lan bu çal��mada 
eme�i geçen herkese te�ekkür ediyorum. 

Zafer ÇA�LAYAN

Devlet Bakan�

500 milyar dolar ihracat hayal de�il…



2023 Türkiye �hracat Stratejisinin Uygulamaya Aktar�lmas� ve Sektörel K�r�l�m� Projesi

“ Hedefimiz, performans�m�z� sürdürülebilir 

bir �ekilde daha yüksek düzeylere ta��yarak, 

Cumhuriyetimizin 100. kurulu� y�ldönümü olan 2023 

y�l�nda 500 milyar dolar ihracat ve dünya ticaretinden 

ald���m�z pay� da % 1,5 seviyesine ç�karmakt�r.
”
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Sunu� Yaz�lar�

Türkiye, Dünya ticaret kurallar�n�n yeniden yaz�ld��� 2000’li y�llara, her alan-

da yenilenmeyi kendine misyon edinerek girdi. Jeopolitik konumu bak�m�n-

dan yüzy�llard�r bir ticaret merkezi olan Türkiye, bu ticaret gelene�ini de�i-

�en dünya trendleriyle birle�tirdi. Bunun sonucunda ihracat�m�z geçti�imiz 

dönemde a�amal� olarak yüksek art�� göstererek 30 milyar dolardan 2008 

y�l� itibariyle 132 milyar dolar düzeyine ula�t�, 2009 y�l�nda da küresel krize 

kar��n 102 milyar dolar seviyesinde tutundu. 

Hedefimiz, performans�m�z� sürdürülebilir bir �ekilde daha yüksek düzey-

lere ta��yarak, Cumhuriyetimizin 100. kurulu� y�ldönümü olan 2023 y�l�nda 

500 milyar dolar ihracat ve dünya ticaretinden ald���m�z pay� da % 1,5 sevi-

yesine ç�kartmakt�r.

Türkiye �hracatç�lar Meclisi olarak, 2009 y�l�n�n Mart ay�nda Türkiye’nin 

2000’li y�llarda ivme kazanan ihracat büyümesinin Cumhuriyetimizin 

100’üncü y�l� için amaçlanan 500 milyar ABD Dolar� tutar�ndaki büyük he-

defe ula�mas� için “Türkiye’nin 2023 �hracat Stratejisinin Uygulamaya Ak-

tar�lmas� ve Performans Yönetimi” projesini ba�latt�k. Bu kapsamda Devlet 

Bakan�m�z Say�n Zafer ÇA�LAYAN’ �n himayelerinde çal��taylar düzenle-

dik. Sanayi grubu ve tar�m grubu için ayr� olarak düzenledi�imiz çal��taylar 

sonucunda ve toplamda 200 üst düzey kat�l�mc�n�n katk�lar�yla “Türkiye’nin 

2023 �hracat Haritas� ve Performans Program�” ortaya ç�kt�.

“Türkiye’nin 2023 �hracat Stratejisinin Uygulamaya Aktar�lmas� ve Perfor-

mans Yönetimi” projesi devam ederken, söz konusu stratejinin sektörel baz-

da çal���lmas� ihtiyac� ortaya ç�kt� ve 2009’un Ekim ay�nda Türkiye �hracat�n� 

olu�turan sektörler için ayr� “Strateji Haritas� ve Performans Program�” olu�-

turulmas�n� teminen bir çal��ma ba�latt�k. 2009 y�l�n�n Ekim ay�nda ba�latt�-

��m�z bu proje için Türkiye �hracatç�lar Meclisi’ne ba�l� 13 Genel Sekreterlik 

ile beraber çal��t�k. Yap�lan çal��ma kapsam�nda faaliyet alanlar� ortak sek-

törler belirlenerek 24 sektörümüz için 14 çal��tay yap�ld�. Çal��taylara sa-

dece ihracatç� birliklerinden de�il, ayn� zamanda devlet kurumlar�, sektörün 

duayenleri, sektörel dernek ve birliklerden de üst düzeyde kat�l�m sa�land�. 

Toplamda 500 ki�inin kat�ld��� 14 çal��tay sonucunda, kat�l�mc�lar�n görü�-

leri ile ve daha önce bu sektörler 

üzerine yap�lan çal��malar �����n-

da her sektör için “Strateji Haritas� 

ve Performans Program�” ortaya 

ç�kt�.

Çal��tay sürecinde baz� sektörle-

re ortak çal��taylar yapsak da, 24 

sektör için sektör liderleri ile ayr� 

ayr� kapan��/karar toplant�lar� yap-

t�k. Bu toplant�lar sonucunda her 

bir sektör için ayr� rapor ortaya ç�k-

t�.

Yapt���m�z projede yeni sektörleri 

ve geli�im alanlar�n� da göz önün-

de bulundurduk. Mevcut 24 sektörün d���nda, 2023 y�l�na kadar de�i�en 

dünya trendleri �����nda ülkemizin ihracat gelirlerini art�rmas� beklenen po-

tansiyel sektörlerin belirlenece�i ve ihracat büyüklü�ü öngörülerine ili�kin 

de�erlendirmelerin yap�ld��� ayr� bir çal��tay yapt�k. 

Bu projede moderatörlü�ü ve raporlamay� yapan “Execution Partners” da-

n��manlar�na, “Ekonomi ve Strateji Dan��manl�k Hizmetleri” dan��manlar�na 

ve “T�M Strateji Ofisi”nin de�erli ekibine yapt�klar� katk�lar için te�ekkür edi-

yorum. Daha önce yap�lmam�� olan böyle detayl� bir çal��man�n ülkemize 

ve ihracatç�m�za yararl� olmas�n� diliyorum. 

Türkiye’mizin ihracat liginde daha da yükselmesi için benzer projelerle bun-

dan sonra da çabalar�m�z kesintisiz devam edecektir. 

Bu çal��ma kesinlikle statik bir çal��ma de�ildir. Proje kapsam�nda ku-

rulan T�M Strateji Ofisi taraf�ndan revize edilerek canl� tutulacakt�r.

Mehmet BÜYÜKEK�� 

T�M Ba�kan�
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2023 Türkiye �hracat Stratejisinin Uygulamaya Aktar�lmas� ve Sektörel K�r�l�m� Projesi

Türkiye’nin ihracat�n� be�e katlayarak 2023’te 500 Milyar Dolar seviyesine 
ula�mak vizyonunu hayata geçirecek stratejik oyun plan�n�n ve performans 
program�n�n belirlenmesi amac�yla TIM bir giri�im ba�latm��t�r. Bu giri�imin 
ilk ad�m� olarak, Nisan-A�ustos 2009 aras�nda, Türkiye düzleminde, makro 
ölçekte, “Türkiye’nin 2023 �hracat Stratejisinin Uygulamaya Aktar�lmas� ve 
Performans Program�” ba�l�kl� projeyi yürüttük. 

– Kamu, özel sektör, sivil toplum ve üniversite temsilcilerinden olu�an 
200’e yak�n üst düzey yöneticinin kat�l�m�n�n sa�land��� birbirini takip 
eden 3 çal��tay gerçekle�tirildi.

– “500 milyar dolar” ihracat hedefi stratejik bir vizyonu ve ciddi bir de-
�i�im iddias�n� yans�tmakta olup, bu de�i�imin yönetilebilmesi ve bu 
idealin gerçekle�ebilmesi için, tüm payda�lar�n ayn� hedeflere odak-
lanabilmesini amaçlayan “TÜRK�YE �HRACAT STRATEJ� HAR�TASI” 
ve ba�ar�n�n ölçülmesine imkan sa�layan “TÜRK�YE �HRACAT PER-
FORMANS KARNES�” olu�turuldu. 

Giri�imin ikinci ad�m� olarak, Eylül 2009 - Mart 2010 aras�nda, “2023 Türkiye 
�hracat Stratejisinin Sektörel K�r�l�m Projesi”ni yürüttük.

– Ana sektörel gruplama yolu ile, �hracat Birlik Yönetim Kurulu Lider-
li�inde, özel sektör, ilgili sivil toplum kurulu�lar�, kamu ve üniversite 
temsilcilerinden olu�an yakla��k 400 ki�inin kat�ld��� 13 adet Sektörel 
�hracat Liderlik Çal��tay� yürütüldü. 

– Her Sektörel �hracat Liderlik Çal��tay�nda, o sektörün en kritik 4-5 alt 
sektörü de ele al�nmak suretiyle, ihracat odakl� 24 adet �HRACAT 
SEKTÖRÜ STRATEJI HAR�TASI ve �HRACAT SEKTÖRÜ PERFOR-
MANS KARNES� olu�turuldu.

Proje boyunca kar��m�za ç�kan en büyük zorluklardan biri, uluslararas� mal 
grupland�rma sistemi ile (Türkiye �statistik Kurumu’nun da ihracat verileri 
için kulland���), �hracatç� Birlikleri mal gruplar� aras�nda farkl�l�klar bulunma-
s� olmu�tur. Dolay�s� ile, birliklerin ihracat verileri ile, TU�K ve Uluslararas� 
ihracat verileri aras�nda say�sal farklarla kar��la��lm��t�r. Türkiye’nin sektör 
ve alt-sektörler 2023 �hracat öngörüsü yapabilmek amac�yla, 2008 referans 
de�erleri ve ülkelerle k�yaslama için kullan�lan de�erler, bu çal��mada aksi 
belirtilmedikçe SITC’ye baz edilmi�tir. 

(SITC - Standard International Trade Classification)

Bu Proje Raporu, ikinci ad�mla ilgilidir ve sektörel Yol Haritas� niteli�indedir. 
Çal��man�n, bir “stratejik plan” olu�turma de�il, çe�itli rapor ve dosyalardaki 
strateji tan�mlamalar�n�n bütünlemesi yoluyla, ölçülebilir ve yönetilebilir bir 
performans yönetimi çerçevesi oldu�unu vurgulamay� gerekli görüyoruz. 

Her bir sektörün ve alt-sektörlerin 2023 rakamsal ihracat büyüklük öngörüle-
ri, sektörleri temsilen çal��mada yer alan sektör liderleri taraf�ndan belirlen-
mi�tir. Sektör liderlerine ve çal��tay kat�l�mc�lar�na, 2023 öngörülerine ���k 
tutmak amac�yla, dünya ticareti ve dünya söktörel gelecek büyüklükleri ile 
ilgili analitik bir altl�k temin edilmi�tir. Önümüzdeki y�llarda giderek artaca�� 
öngörülen rekabet do�rultusunda, dünya ticaretinden al�nan “Pazar pay�” 
olgusu sektör ve alt-sektörlerin 2023 ihracat büyüklük iddialar�n�n olu�turul-
mas�nda temel baz olmu�tur. 

Belirlenen kritik ba�ar� faktörlerinin periyodik takibi, ölçümlenmesi ve rapor-
lanmas� ile sürekli güncellenmesi, ya�ayan bir strateji ve performans yöne-
timi sürecinin i�letilmesini sa�layacakt�r. 

Çal��taylar boyunca sektörün dü�ünce önderlerinin sahiplenmeleri, bilgi, fi-
kir ve önceki çal��malardan payla��mlar ile de�erli katk�lar�, bu raporun de-
�erinin artamas�na en önemli katk�y� yapm��t�r. Ayr�ca, ihracat birliklerinde 
görevli ArGe �ubesi yetkilileri konular�na hakimiyetleri ve özverili çal��mala-
r� ile projeye ���k tutmu�lard�r. Bu iki unsurla, T�M’in liderli�i ve olu�turulan 
Strateji Ofisi birle�ti�inde, 2023 �hracat hedeflerine ula�mak için STRATEJ� 
HAR�TASI’nda belirlenen oyun plan�n�n hayata geçirilmesi için sa�lam bir 
yap� ile kar�� kar��ya oldu�umuzu görmekte, gelecek için güven duymakta-
y�z. 

�stihdam�n art�r�lmas�, bölgesel geli�imin temin edilmesi, rekabetçi gücün 
art�r�lmas� suretiyle Türkiyemizin sürdürülebilir büyümesini sa�layacak olan 
“2023 y�l�nda 500 milyar dolar “ ihracat hedefi ile sloganla�an bu önemli gi-
ri�imin iki ad�m�nda da görev ald���m�z için gurur duyuyoruz. Bu kapsamda 
ve kat�l�mda ilk defa yap�lan bu çal��maya kat�lan ihracatç� birlik yönetimleri, 
devlet, özel sektör, akademisyen ve sivil toplum kurulu�lar�n�n 2023 ihracat 
hedefine ula�mak için üst düzey bir motivasyon içinde olduklar�n� görmek 
inanc�m�z� daha da art�rm��t�r. 

Bize gösterilen güvene te�ekkür eder, sayg�lar�m�z� sunar�z.
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Sunu� Yaz�lar�

• T�M, koordinasyon amaçl� bir Strateji Ofisi olu�turmu�tur. Sektörel Li-
derlik Ekipleri ve birliklerin ArGe bölümlerinden sektör uzman� ekiple-
rin deneyim ve birikimlerinin projeye büyük katma de�er sa�layaca�� 
öngörülmektedir. 

• 28 Eylül 2009 tarihinde, T�M Ba�kan� Mehmet Büyükek�i ba�kanl�-
��nda proje ba�lama toplant�s� gerçekle�tirilmi� ve sektörel stratejilere 
baz te�kil edecek stratejik raporlar toplanmaya ba�lanm��t�r.

• Dan��man ekip olan, Execution Partners “stratejinin uygulamaya 
aktar�lmas�” çerçevesine odaklanm��t�r. 10 y�l� a�k�n deneyim ve 
bilgi birikimine sahip dan��manlar�n uzmanl�k alanlar�:

 Strateji netle�tirme ve de�i�im alanlar�n�n tan�mlamas�

 Stratejiyi uygulamaya aktarma (execution) çerçevesi – performans program�

 Stratejinin i� / destek birimlerine ve bireylere indirgenmesi

  Strateji yönetimi süreçleri, raporlama yap�s� ve proje yönetimi

• Proje ekibinde, Ekonomi ve Strateji Dan��manl�k Hizmetleri �irketi 
kurucu orta�� Dr. Can Fuat Gürlesel de yer alarak büyük katma 
de�er sa�lamaktad�r. Uzmanl�k alanlar�:

 Ekonomik Ara�t�rmalar ve Ekonomi Dan��manl���

 Ekonomik Öngörü ve Stratejik Planlama Çal��malar�

 Sektörel Ara�t�rmalar ve Öngörü Çal��malar�

 Sektörel Strateji ve Politika Çal��malar�

Dr. Baransel Atç� Zeynep �mer Ate� Sungur

• Ülke düzeyinde haz�rlanan Strateji 
Haritas� ve Performans Program�’n�n 
süreklili�ini ve takibini sa�layacak ekip

• Metodoloji konusunda sektörlere bilgi 
transferi

• Kurumlar aras� sinerji, i� birli�i ve ko-
ordinasyonu

• Her sektör için çal��malar�n sahipli�ini 
üstlenecek Sektör Lideri

• Sektör konusunda karar verici konum-
da olacak 5-6 kilit ki�inin kat�l�m�yla 
olu�turalacak Yürütme Kurulu

• Sanayi Stratejisi
• Çe�itli kurulu�lar taraf�ndan ilgili sek-

törlere ili�kin yap�lm�� çe�itli stratejik 
plan, rapor ve çal��malar

• Proje ekibinde ilgili bilgilerin temininde 
ve koordinasyonunda alacak 2’�er ki-
�ilik ekipler

Strateji Ofisi

Sektörel Liderlik Ekibi

Sektörel Uzman Ekipler

Stratejik �çerik

Bar�� TopçuMustafa Mente

Dr. Can Fuat 
Gürlesel
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� Sunu� yaz�s�

��Yönetici Özeti

��Proje Raporu
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Yönetici Özeti

Projenin temel amac� 
Türkiye’nin ihracat at�l�-
m�na yönelik olarak bü-
tünsel bir “Stratejinin 
Uygulamaya Aktar�lma-
s�” çerçevesini olu�tur-
makt�r.

Birinci ad�mda, ülke öl-
çe�inde 18 stratejik he-
def ve 72 ölçütten olu-
�an 2009-2013 Türkiye 
�hracat� Strateji Haritas� 
ve Performans Progra-
m� olu�turulmu�tur.

�kinci ad�mda, sektörel 
bazda 24 Strateji Hari-
tas� ve Ba�ar� Ölçütleri 
olu�turulmu�tur. Sek-
törlerin 2023 ihracat 
öngörüleri alt sektör 
k�r�l�mlar� ile Sektör Li-
derlik ekipleri taraf�n-
dan ortaya konmu�tur.

1) Projenin Amac�

Özellikle son 10 y�lda ihracat�m�z� istikrarl� �ekilde art�rarak birlikte çok önemli ba�ar�lara imza att�k. Bugün ula�t���m�z 
noktada “Sürdürülebilir Büyüme”yi temin edebilmek ve �hracatç�lar�m�z�n küresel piyasada rekabetçiliklerinin art�r�lmas� 
için stratejik odaklanma, uyumlanma ve koordinasyona ihtiyaç duyulmaktad�r.

De�i�imi Gerçekle�tirmek, Gelece�i Tasarlamakt�r” vizyonu ile Türkiye’nin iktisadi kalk�nmas�na öncülük eden Türkiye 
�hracatç�lar Meclisi (T�M) liderli�inde ve D�� Ticaret Müste�arl��� (DTM) ile e�güdüm içinde, 2023 �hracat At�l�m�’n� pro-
aktif ve dinamik bir �ekilde yönetmek üzere, geni� kapsaml� bir proje yakla��m� benimsenmi�tir.

Proje iki ad�ml� olarak gerçekle�tirilmi�tir. Projenin temel amac� Türkiye’nin ihracat at�l�m�na yönelik olarak bütünsel bir 
“Stratejinin Uygulamaya Aktar�lmas�” çerçevesini olu�turmakt�r. Bu kapsamda ilk olarak stratejik yönlenmenin netle�tiril-
mesi için mevcut çal��malar derlenmi�, geni� kat�l�ml� çal��taylar yürütülmü�tür. 

Birinci ad�mda, ülke ölçe�inde 18 stratejik hedef ve 72 ölçütten olu�an 2009-2013 Türkiye �hracat� Strateji Haritas� ve 
Performans Program� olu�turulmu�tur. 

Haz�rlanan Performans Program�’n�n en önemli yan� sahiplenme, sürekli takip ve gözden geçirmeyi zorunlu k�lmas�d�r. 
Ba�ta d�� faktörler olmak üzere, son derece dinamik olan iç ve d�� geli�meler performans�n takibinin, varsay�mlar�n, ön-
görülen proje ve programlar�n güncellenmesini ve revizyonunu daha da önemli bir noktaya ta��maktad�r.

�kinci ad�mda, ülke nezdindeki çal��malar sektörel boyuta aktar�lm��, 2023 ihracat hedefine ula�abilmek için sektörel 
bazda hangi kritik ba�ar� faktörlerine ihtiyaç duyuldu�u belirlenmi�, sektörel bazda 24 Strateji Haritas� ve Ba�ar� Ölçüt-
leri olu�turulmu�tur. Sektörlerin 2023 ihracat öngörüleri alt sektör k�r�l�mlar� ile Sektör Liderlik ekipleri taraf�ndan ortaya 
konmu�tur.
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T�M, strateji yöneti-
minin planlamadan 
ibaret olmad���n� ve 
2023 at�l�m�n�n yöne-
timinde gereken üç 
boyut oldu�unu be-
lirleyerek, stratejiyi 
icra edecek yetkinlik-
leri geli�tirmek üzere 
yönetim süreçlerini 
geli�tirmeyi amaçla-
maktad�r.

• De�i�im yönetimi 

• Büyüme 

• Etkinlik 

Uzun soluklu proje asl�nda bir De�i�im Yönetimi projesidir, ulusal ölçekli projede strateji ve performans çerçeve-
sinin ba�ar�s� için kritik 5 temel gereklilik yüksek kalitede yerine getirilmi�tir:

Üst düzey Liderlik: 

Lider ve önderlerin projeyi sahiplenmesi ve alt çal��ma komitesine delege etmeden, geli�tirme sürecinde aktif 
mevcudiyeti;

Sektörel lider ve dü�ünce önderlerinin katk�lar�n�n sa�lanmas�.

De�i�im Yönetimi: 

Yar�ndan beklenen performans�n bugün yönetilebilmesi için, mevcut olmayan baz� yetkinliklere ihtiyaç duyulmas�;

Yukardan-a�a�� do�ru kurgu ile sahiplenmeyi temin etmek, deneyimli ve bilgili uzmanlar�n dan��manl���ndan fay-
dalanmak, en-iyi-uygulama örneklerinden ö�renmek. 

Çekirdek Ekip: 

T�M’in, yeterli düzeyde zaman ve enerji ay�racak, yetkin ve donan�ml� bir Proje Direktörü atamas� ve projede fiilen 
çal��acak ki�ilere rol ve sorumluluklar�n� tarif etmesi;

Projede çal��acak birimlerin etkin koordinasyonu ve program yönetimiyle çal��ma ak���n�n disipline edilmesi.

Neden sonuç ili�kileri: 

Stratejik önceliklerin bütünsel yap�s�n�n sa�lanmas� ve bütçe ile ili�kilendirilerek gerekli kaynaklar�n temini. 

Kültür, ortak dil ve kavram birli�i: 

K�sa-vadeli operasyonel dü�ünce yap�s� ile dengeli ve proaktif orta/uzun-vadeli stratejik dü�ünce yap�s�n�n içsel-
le�tirilmesi; 

Kelimelere yüklenen anlamlar�n önemi �����nda, ayn� ifadelerden herkesin ayn� �eyi alg�lamas�n�n temini. 
-   KATMA DE�ER’i art�r
-    Pazar pay�n� art�r
-    �hracat pazar�n�
     geni�let
     ve mü�terilerin 
     de�i�en taleplerini 
      kar��la

-   De�i�imi tarif et ve Yol Haritas� sa�la
-    Dü�ünce önderlerinde ve önemli
     oyuncularda sahiplenme tesis et

-   En- iyi, uygulama
     örneklerini
     payla�arak sinerji
     yarat
-    Üst düzey
     yöneticilerin strateji
     uygulama
     yeteneklerini art�r

Büyüme Etkinlik

De�i�imin
yönetimi
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2) Metodolojik Yakla��m

Strateji ve Kurumsal Performans 
Yönetim modelinin olu�turulma-
s�nda dünyaca kan�tlanm�� bir me-
todoloji olan Balanced Scorecard 
yakla��m�, ülke ve sektör �artlar�na 
adapte edilerek kullan�lm��t�r.

Proje sürecince s�f�rdan bir strate-
ji geli�tirme gayreti yerine, mevcut 
bilgi birikimi, deneyimler ve çok 
çok çe�itli kurum ve kurulu�lar ta-
raf�ndan yap�lan geçmi� çal��malar 
(Stratejik Plan / rapor, arama kon-
ferans�, vb…) �����nda stratejik yön-
lenme gözden geçirilerek, Yol Hari-
tas� netle�tirilmeye çal���lm��t�r. 

Dünyaca kan�tlan-
m�� bir metodoloji 
olan Balanced Score-
card yakla��m�, ülke 
ve sektör �artlar�na 
adapte edilerek kulla-
n�lm��t�r.

Stratejik bir yönetim arac� 
olan Balanced Scorecard, 

Hedeflerle Yönetim, Toplam 
Kalite Yönetimi (TQM) ve 

süreç iyile�tirme gibi pek çok 
yönetim sistemati�ini en-

tegre etmekte ve daha ileri 
ta��maktad�r.

“Ölçemedi�inizi yönetemez-
siniz …

… Tarif edemedi�inizi 
ölçemezsiniz”

Olu�turulan Performans Program�’n�n en önemli yan�, stratejiyi ölçümlenebilir ve dolay�s�yla yönetilir k�lmas�d�r.

Strateji Haritas�’n�n temel amac� stratejik önceliklerimiz neden sonuç ili�kileri içinde tek bir sayfada ortaya koymakt�r. Bu saye-
de netlik ve odaklanma sa�lanmaktad�r. Türkiye �hracat Strateji Haritas� ana yönlenmesini Türkiye’nin Kalk�nma Plan�’ndan 
almakta, ihracat vizyonunun gerçekle�tirilmesinde ülke yönetiminin üzerine dü�en önceliklere de�inilmektedir. Her bir stra-
tejik hedefin sorumlular�n�n belirlenmesi payda�lar aras�nda uyumlanma sa�lamaktad�r.

Metodolojinin sektörlere indirgenmesi s�ras�nda göz önünde bulundurulmas� gerekli olan baz� temel farkl�l�klar vard�r. Sektör 
düzleminde liderlik ve sahiplenme Sektör Yönetimi’ndedir. Mü�teri perspektifinde hedef pazarlardaki mü�teriler ve piyasan�n 
beklentileri öne ç�kmaktad�r. Süreçlerde ihracat sonuçlar�na ve mü�teriye de�er önermesine ula��lmas�n� sa�layacak kritik 
i� süreçlerine, sektörel de�er zinciri ba�lam�nda odaklan�lmaktad�r. Sektörler nezdinde stratejik Hipotez, “�hracat Sonuçlar�”, 
“Pazar Dinamikleri” ve “Kritik Ba�ar� Faktörleri” olmak üzere üç temel perspektifte yap�salla�t�r�lm��t�r.
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Öngörüler haz�rlan�rken, geç-
mi� dönemde olu�an e�lim-
ler ve say�sal veriler ile 2023 
y�l�na kadar olu�acak ana 
e�ilimler kullan�lm��, bunla-
ra ba�l� varsay�mlar olu�tu-
rulmu� ve say�sal öngörüler 
haz�rlanm��t�r.

3) Trendler ve Öngörüler

Nisan-A�ustos 2009 tarihleri aras�nda yürütülen ilk ad�ma paralel olarak, Dr. Can Fuat Gürlesel taraf�ndan Türkiye’nin �h-

racat Stratejisi �çin Küresel ve Sektörel Öngörüler 2023 çal��mas� yap�lm��t�r. 

Çal��man�n temel ç�kt�lar� dünya ekonomisi, dünya ticareti, dünya ihracat pazarlar� ve sektörler için 2023 y�l�na kadar olan 

döneme ili�kin haz�rlanan say�sal öngörülerdir. 

Öngörüler olu�turulurken, a��rl�kl� olarak kriz sonras� haz�rlanan ve uzun dönemli varsay�mlar�, e�ilimleri ve tahminleri orta-

ya koyan uluslararas� kaynaklardan yararlan�lm��t�r. Küresel kriz öncesi haz�rlanan çal��malar�n varsay�mlar�, e�ilimleri ve 

tahminleri krizin etkileri göz önüne al�narak de�erlendirilmi�tir. Çok farkl� ve çok say�da kayna��n ç�kt�lar� aras�nda azami 

uyum sa�layanlar öncelikle kullan�lm��t�r.

Öngörüler haz�rlan�rken, geçmi� dönemde olu�an e�limler ve say�sal veriler ile 2023 y�l�na kadar olu�acak ana e�ilimler 

kullan�lm��, bunlara ba�l� varsay�mlar olu�turulmu� ve say�sal öngörüler haz�rlanm��t�r. Say�sal öngörüler ekonometrik bir 

çal��ma veya say�sal bir standart model ile de�il, e�ilimlere ve varsay�mlara dayal� yakla��mlar yöntemi ile haz�rlanm��t�r. 

Kullan�lan e�limler ve varsay�mlarla say�sal öngörüler aras�nda kuvvetli ve yüksek bir ili�ki bulunmaktad�r.

Türkiye’nin ihracat stratejilerinin haz�rlanmas�nda en önemli belirleyici, küresel ölçekte 2023 y�l�na kadar ortaya ç�kacak 

ekonomik, ticari ve sektörel e�ilimler olacakt�r. Temel amaç, strateji çal��malar�nda genel ve sektörel hedefler belirlenirken 

ihtiyaç duyulan bilgi alt yap�s�n�n olu�turulmas�d�r.
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Önümüzdeki 15 y�l, Geçmi� 10 
y�ldan farkl� olacak

Sektör liderlerine ve çal��tay 
kat�l�mc�lar�na, 2023 öngörü-
lerine 

���k tutmak amac�yla, dünya 
ticareti ve dünya söktörel 

gelecek büyüklükleri ile ilgili 
analitik bir altl�k temin edil-
mi�tir.

T�M yönetimi taraf�ndan kabul edilen re-
ferans senaryo çerçevesinde Türkiye’nin 
2023 y�l�nda 500 milyar dolar ihracat 
hedefine ula�mas� dünya ticaretinden 
2013 y�l�nda %1, 2018 y�l�nda %1,25, 
2023 y�l�nda %1,5 pay almas� anlam�na 
gelmektedir. 

�kinci ad�mdaki projemizdeki çal��malar-
da, dünya ticareti ve ekonomisi büyüklük 
öngörüleri ile ilgili yürütülen 3 senaryo 
içinden, T�M yönetimi taraf�ndan onayla-
nan Referans Senaryo temel al�nm��t�r.

Önümüzdeki 15 y�l, Geçmi� 10 y�ldan 
farkl� olacak…

��Dünya ticareti art�� oran� geçmi� dö-
nem ortalamas�n�n alt�nda olacak (2008 düzeyine ancak 2013-2014 y�llar�nda geri dönülebilecek)

��Geli�mekte olan ülkelerin a��rl��� artacak

• Büyüme potansiyeli olan pazarlar, geli�mekte olan ülkelere kayacak

• Türkiye, geli�mekte olan ülkelerin gittikçe artan rekabeti ile kar��lacak

��Dünya ticaretinde sektörel olarak, tar�m�n pay�nda dü�ü�, sanayinin pay�nda art�� olacak

• Sanayi içinde, kimyevi maddelerin pay�nda dü�ü�; otomotiv, elektrik-elektronik ve makine sektörlerinin pay�nda 
art�� ya�anacak.

• Yeni sektör / ürünler dünya ticareti içinde % 4 düzeyinde a��rl��a sahip olacak.

��Emtia fiyatlar�, geçmi� 10 y�lda oldu�u gibi h�zl� artmayacak, istikrarl� ve gerçekçi bir baza oturacakt�r. Dolar�n de-
�eri de bu trendi takip edecektir.

��Piyasalara, a��r� serbestlik de�il, piyasa kurallar� ve gözetim hakim olacakt�r. 

��Finansman olanaklar� bol ve ucuz de�il, k�s�tl� olacak

Sektör liderlerine ve çal��tay kat�l�mc�lar�na, 2023 öngörüle-
rine ���k tutmak amac�yla, dünya ticareti ve dünya söktörel 
elecek büyüklükleri ile ilgili analitik bir altl�k temin edilmi�tir. 
Önümüzdeki y�llarda giderek artaca�� öngörülen rekabet do�-
rultusunda, dünya ticaretinden al�nan “Pazar pay�” olgusu sek-
tör ve alt-sektörlerin 2023 ihracat büyüklük iddialar�n�n olu�tu-
rulmas�nda temel baz olmu�tur.

�� Dünya Ekonomisi Büyüme 

varsay�mlar�

�� Dünya Ticaret Büyüme öngörü

�� Dünya Ticaret sektörel da��l�-

m�

�� Sektörel öngörüler

T�CARET 
SENARYOLARI

TÜRK�YE’N�N DÜNYA 
T�CARET� �Ç�NDE PAYI �Ç�N 

SENARYOLAR

TÜRK�YE �HRACATI 
Milyar Dolar

2009-2023 YILLIK 
ORTALAMA �HRACAT 

ARTI�I %

2013 2018 2023

TEMEL SENARYO 1 MEVCUT PAY % 0.83 �LE 133.7 197.0 284.4 7.7

2 % 1,00 PAY �LE 161.1 237.4 342.6 9.2

3 % 1.20 PAY �LE 193.3 284.9 411.1 10.6

500 M�LYAR DOLAR HEDEF� �Ç�N PAY % 1.00 1.25 1.46 12.2
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Türkiye’nin ihracat at�l�m�na 
yönelik olarak 

bütünsel bir “stratejinin uygu-
lamaya aktar�lmas�” çerçevesi 
olu�turmak.

4) Birinci Ad�m – Ülke ölçe�inde Makro �hracat Stratejisi ve Performans Yönetimi Çerçevesi 

�lk ad�mda yürütülen dört ayl�k projede Türkiye’nin ihracat at�l�m�na yönelik olarak bütünsel bir “Stratejinin uygulamaya akta-
r�lmas� çerçevesi” olu�turulmu�tur. Türkiye’de ulusal ölçekte ilk kez gerçekle�tirilen bu nitelikte bir proje, stratejik planlama 
çal��mas� de�il, sonuç-odakl� bir performans yönetimi ve uygulama projesidir.

Amaçlanan, öncelikleri gösteren tan�ml� stratejik hedeflerin, ölçütlerin, uzun vadeli ba�ar� seviyelerinin, ilgili giri�im proje-
lerinin, sorumlu kurum ve kurulu�lar�n belirlenmesi ile strateji yönetiminde “Ba�aran” kurumlar aras�nda yer alabilmektir. 

Türkiye’nin 2023 �hracat Stratejisinin Uygulamaya Aktar�lmas� ve Performans Yönetimi Projesi’nin ilk bölümünde Stratejik 
Yönlenmenin Netle�tirilmesine odaklan�lm�� ve ba�l�ca dört tip çal��ma yürütülmü�tür: 

��Kamu yönetimi ve özel sektörden proje Yürütme Kurulu’nca belirlenen dü�ünce önderleri ile kar��l�kl� görü�meler (10 
ki�i)

��Kamu yönetimi ve özel sektörden kat�l�mc�lar ile 3 Çal��tay (~ 200 ki�i)

��Mevcut doküman, stratejik plan ve raporlar�n incelenmesi

��Yürütme Kurulu ve odak grup toplant�lar�

Bu ilk ad�m, bir Stratejik Plan çal��mas� de�il, stratejinin uygulamaya aktar�lmas� olarak tan�mlanan “Uygulama Çerçevesi-
nin ve Performans Program�”n�n olu�turulmas�n�, Türk ihracat�n�n önderlerinin gelecek dü�üncelerini basit, kolay anlat�labi-
lir, ölçülebilir ve dolay�s�yla da yönetilebilir hale gelmesini sa�lam��t�r.

Ülke SEKTÖRLER

1. ad�m 2. ad�m

Stratejik Yönlenmenin netle�tirilmesi
• Önümüzdeki döneme ili�kin öngörüler ve zorluklar neler ?
• Güçlü, Zay�f Yönlerimiz ile F�rsat ve Tehditlere ili�kin geçmi�te yap�lan çal��malar üzerinde revizyon ihtiyaçlar� neler?
• �hracat�n önündeki engeller neler?

Strateji Haritas�’n�n in�as�
• Geçmi�te yap�lan stratejik plan çal��malar�n� nas�l bütünle�tirebiliriz ?
• Odak alanlar�m�z �����nda mutlak ba�armam�z gereken Stratejik Hedeflerimizin nelerdir ?
• Sorumluluk ve sahiplenmeyi nas�l temin edebiliriz ?

Performans Program�n�n olu�turulmas�
• Stratejik Hedeflerimizin ba�ar�s�n� nas�l ölçülebilir ve yönetilebilir k�labiliriz ?
• Her bir ölçütün rakamsal ba�ar� seviyeleri ve bizi ba�ar�ya ula�a�t�racak giri�im projeleri hangileridir ?
• Strateji yönetimi yap�s� nas�l olmal�?
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“500 milyar dolar” ihracat 
hedefi, rakamsal bir hedef 
olman�n ötesinde, büyük bir 
de�i�im iddias�n� sembolize 
etmektedir.

Gerçekle�tirilen Üst Düzey Mülakatlar

Yap�lan görü�meler ve çok payda�l� çal��taylarda kat�l�mc�lar�n ihracata yönelik görü�leri al�nm��t�r. Yürütülen çal��taylar�n 

temel amac� stratejinin netle�tirilmesi ile odak alanlar�n, de�i�im gündeminin belirlenmesidir. Söz konusu bulgular ve geri 

bildirimler Strateji Haritas� ve Performans ProgramI’n�n olu�turulmas� s�ras�nda de�erlendirilmi�tir.

Gerçekle�tirilen Çal��taylar

Projenin en önemli sacayaklar�ndan biri Liderlik Çal��tay�d�r. Bu toplant�da, payda�larla birlikte performans yönetimi çer-

çevesinin önemli odaklanma noktalar�n�n belirlenmesi ve sinerjilerin art�r�lmas� amaçlanmaktad�r. 

3 adet Liderlik Çal��tay� gerçekle�tirilmi�tir:

1) 23-24 May�s 2009’da Sapanca’da, a��rl�kl� olarak Sanayi Sektör temsilcilerini kapsayan Liderlik Çal��tay�

2) 13 Haziran 2009’da Durusu’da, a��rl�kl� olarak Tar�m Sektör temsilcilerini kapsayan Liderlik Çal��tay�

3) 23 Temmuz 2009’da �stanbul’da 59 Birlik Ba�kan� ile Liderlik Çal��tay�

Tüm çal��taylar Devlet Bakan� Say�n Zafer Ça�layan önderli�inde ve kamu yönetiminden 9 Müste�ar ve çe�itli üst dü-

zey yöneticilerin kat�l�m� ile gerçekle�tirilmi�tir. Özel sektörden, üniversite ve sivil toplum kurulu�lar�ndan hem �hracatç� 

Birlikleri üst yönetimleri, hem de orta-büyük ölçekli kurulu�lar�n temsilcilerinin kat�l�m� ile yüksek düzeyde içerik üretimi 

sa�lanm��t�r. “500 milyar dolar” ihracat hedefi, rakamsal bir hedef olman�n ötesinde, büyük bir de�i�im iddias�n� semboli-

ze etmektedir. Strateji yönetimi, de�i�im yönetimi demektir ve Türk ihracatç�lar�, ülkenin ekonomik kalk�nmas�na katk�da 

bulunmak üzere tüm gücünü topyekun seferber etmek üzere harekete geçmektedir. 
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Ülke seviyesindeki a�amal� 
dönü�üm, bugünden yar�na 
gerçekle�meyecek, uzun bir 
süreçtir.

Vizyoner Yönlenme

Ülke seviyesindeki a�amal� dönü�üm, bugünden yar�na gerçekle�meyecek, uzun bir süreçtir. Be�er y�ll�k üç dönemde plan-
lanan de�i�im ve strateji yönetimi sürecinin ilk 5 y�ll�k dönemi, h�zla sonuç alaca��m�z mevcut alanlarda pay�m�z� büyütmek 
ve as�l de�i�imi yapacak alanlara yat�r�m anlam�na gelmektedir. 

Türkiye �hracat Strateji Uygulama Modeli, ihracat� ülke düzeyinde ekonomik kalk�nman�n bir parças� olarak ele almaktad�r. 
Bu nedenle olu�turulan modelin üst çat�s� olu�turulurken ilk yönlenme 2007-2013 y�llar�n� kapsayan 

IX. Kalk�nma Plan�’na baz edilmi�, ihracat�n ülke ekonomisi içindeki öneminin vurgulanmas�yla, ülke ekonomisinde hizmet 
etti�i önemli alanlara i�aret edilmi�tir. Söz konusu alanlar, 

��Rekabet gücünün art�r�lmas�

�� �stihdam�n art�r�lmas�

��Bölgesel geli�mi�li�in 

    temin edilmesi 
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Yönetici Özeti

Proje kapsam�nda ihracat stra-
tejisine yönelik yap�lan ilgili 
çal��malar biraraya getirilmek 
suretiyle, di�er payda�lar�n da 
kat�l�m�yla strateji netle�tiril-
me çal��mas� yürütülmü�tür.

“Türkiye �hracat Strateji Hari-
tas�” vizyonumuzun öncelikle-
rini ortaya koyan 18 Stratejik 
Hedef ve 72 Ölçüt’ten olu�-
maktad�r.

Türkiye’nin ihracat stratejisi çe�itli 
kurumlar�n Stratejik Plan ve dokü-
manlar�nda ifade edilmi�tir. Bugüne 
kadar ba�ta DPT taraf�ndan haz�rla-
nan IX. Kalk�nma Plan�, D�� Ticaret 
Özel �htisas Komisyon Raporu, DTM 
Stratejik Plan� ve DTM taraf�ndan ha-
z�rlanan �hracat Stratejik Plan� olmak 
üzere, ihracat stratejisine yönelik çe-
�itli kurumlar taraf�ndan kapsaml� ça-
l��malar yap�lm��t�r. Proje kapsam�n-
da ihracat stratejisine yönelik yap�lan 
ilgili çal��malar biraraya getirilmek 
suretiyle, di�er payda�lar�n da kat�-
l�m�yla strateji netle�tirilme çal��mas� 
yürütülmü�tür. 

Odak alanlar�n tan�mlanmas�n�n ard�ndan her bir alan için öncelikleri gösteren Stratejik Hedefler belirlenmi� ve Strateji Ha-
ritas� olu�turulmu�tur. Performans Program�, Strateji Haritas�’nda tan�mlan Stratejik Hedefleri, ölçümlenebilir, dolay�s�yla 
yönetilebilir k�lmaktad�r.

�hracat Strateji Uygulama Modeli genel çerçeveyi tan�mlarken Strateji Haritas� ve Performans Program� 2023 Vizyonunu 
gerçekle�tirmede ilk 5 y�ll�k dönem olan 2009-2013 dönemine odaklanm��t�r. “Türkiye �hracat Strateji Haritas�” vizyonumu-
zun önceliklerini ortaya koyan 18 Stratejik Hedef ve 72 Ölçüt’ten olu�maktad�r. 

   

1 �hracat�n mal bile�eninin katma de�eri yüksek ürünlerden olu�mas�n�n sa�lanmas�
2 �hracat�n ithalata ba��ml�l���n�n sektörel ve makro bazda azalt�lmas�
3 Yat�r�mc�lar�n önündeki tüm engellerin kald�r�lmas� ve yat�r�m� özendirici tedbirlerin al�nmas�
4 Kaliteli Türk ürünlerinin mü�teri odakl� ve dinamik tekniklerle tan�t�m ve pazarlamas�n�n sa�lanmas�
5 Bürokrasinin Azalt�lmas� ve Denetim Etkinli�i’nin sa�lanmas�
6 AB teknik mevzuat�na uyum çal��malar�n�n tamamlanmas� ve AB d��� ülkelerle ticaretimizdeki teknik 

engellerin asgariye indirilmesi için imkanlar�n de�erlendirilmesi

1 Ülke genelinde d�� ticaret kültürünü ve bilincini yayg�nla�t�rmak
2 Kurumsal geli�imi sürekli k�lmak
3 Sürdürülebilir ihracat art���n� sa�lamak
4 Üretimi te�vik edecek ve ekonomiye yönelik zarar ve tehditleri önleyecek ithalat politikalar� geli�tirmek 
5 Kaliteli ve güvenli ürün arz�n� sa�layacak politikalar geli�tirmek
6 D�� ticareti kolayla�t�r�c� politikalar olu�turmak, yurtd��� müteahhitlik ile teknik mü�avirlik hizmetlerini 

geli�tirmek

1 Kaliteli Türk ürünlerinin, ba�ta hedef ülkeler olmak üzere, d�� pazarlarda mü�teri odakl� ve dinamik tek-
niklerle tan�t�m ve pazarlamas�n� sa�lamak.

2 �hracata ili�kin her türlü bilginin e�güdüm içinde, güncel, etkile�imli ve küresel standartlara uygun olarak 
kullan�m�n� sa�lamak ve Türkiye’nin ihracat potansiyelinin tan�t�lmas� için gerekli altyap�y� olu�turmak.

3 Sektörel öncelikler de dikkate al�narak, ihracatç�lara uluslar aras� rekabetçi fiyatlardan girdi temin etmek, 
üretim ve ihracat a�amas�nda yeterli ve etkin destek sa�layacak mekanizmalar� geli�tirmek.

4 �kili ve çok tarafl� ticari ili�kiler kapsam�nda, ihracatç�lar�n pazara giri� olanaklar�n� geli�tirmek ve mevcut 
Pazar paylar�n� artt�rmak.

5 �hracat�n geli�tirilmesi ve önündeki engellerin kald�r�lmas� amac�yla kamu, özel sektör ve sivil toplum 
kurulu�lar� aras�nda koordinasyonu sa�layacak yap� ve i�leyi�leri geli�tirmek

Ekonomik 
Kalk�nma’n�n bir 
unsuru olarak 

�hracat Stratejisi

Türkiye �hracat 
Strateji Uygulama 

Modeli

Türkiye �hracat 
Strateji Haritas�

2009-2013

Performans 

Program� 

Ç�kt�lar: Ula��l-
mas� hedeflenen 
Stratejik Hedefler

 Sürükleyiciler: Amaç-
lanan ç�kt�lara ula�-
mam�z� sa�layacak 

önceliklerimizi göste-
ren Stratejik Hedefler
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Haritadaki her bir ifade Strate-
jik Hedeflerimizi göstermekte-
dir.

18 stratejik hedef tan�mlar� 
yap�lm��, sorumlular ve ilgi-
li kurulu�lar belirlenmi� ve 
her ölçütün 2009-2010-2011-
2012-2013 rakamsal ba�ar� 
seviyeleri belirlenmi�tir. 

Haritadaki her bir ifade Stratejik Hedeflerimizi göstermektedir. Haritadaki Stratejik Hedefler, �hracat Sonuçlar�, �hracatç�lar, 
Süreçler ve Temel Yetkinlikler olmak üzere dört perspektifte yap�land�r�lm��t�r. 

Sebep sonuç ili�kisine göre ihracat sonuçlar�na ula�abilmek için ihracatç�lar�n küresel arenada güçlendirilmesi hedeflen-
mektedir. �hracatç�lar� küresel alanda güçlendirebilmek ve hedeflenen ihracat sonuçlar�na ula�abilmek için odaklan�lma-
s� gereken kritik süreçlerin iyile�tirilmesi ve insan sermayesi, bilgi sermayesi ve organizasyonel sermayenin geli�tirilmesi 
amaçlanmaktad�r. Strateji Haritas�’n�n kurgusu yukar�dan a�a�� do�ru yap�l�rken, gerçekle�me a�a��dan yukar�ya do�ru 
olu�ur.

18 stratejik hedef tan�mlar� yap�lm��, sorumlular ve ilgili kurulu�lar belirlenmi� ve her ölçütün 2009-2010-2011-2012-2013 
rakamsal ba�ar� seviyeleri belirlenmi�tir. 
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STRATEJiK HEDEF SORUMLU TANIMLAMA

TY – 4
Etkin strateji yönetimini 

(governance) temin et
DTM - T�M

Haz�rlanan Performans Program�'n�n en önemli yan� sahiplenme, sürekli takip ve gözden 
geçirmeyi zorunlu k�lmas�d�r. Ba�ta di�er faktörler olmak üzere, son derece dinamik olan iç ve 
d�� geli�meler performans�n takibinin, varsay�mlar�n, öngörülen proje ve programlar�n 
güncellenmesini ve revizyonunu daha da önemli k�lmaktad�r. 2023 y�l�nda 500 milyar dolar 
ihracat hedefimize ula�mam�z� sa�layacak ihracat stratejisi Çok faydal� olup, pek çok kurum 
ve kurulu�un katk�s�n�, ortak hedeflere uyumunu ve koordinasyonunu gerekli k�lmaktad�r. Bu 
kapsamda, ihracat�n ekonomik kalk�nman�n bir parças� olarak ele al�nmas�yla tüm ilgili kurum 
ve kurulu�lar�n uyumlu hareket etmeleri gerekmmeedir. 

ÖLÇÜT
�LG�L� 

KURULU�
AÇIKLAMA

(ölçütle ilgili yorum)
ÖLÇÜM 
SIKLI�I

REFERANS 
DE�ER

(2008 sonu
gerçekle�me)

2009
tahmini

2010   2011   2012   2013

2 2 2 2 2

4 4 4 4 4

Proje
2009 y�l�nda
ba�lad�

Y�ll�kDTM-T�M
Y�lda yap�lan performans gözden
geçirme toplant� say�s�

Ortak hedef uyum toplant� say�s� DTM-T�M Y�ll�k

TY 4.1

TY 4.2
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Türkiye �hracat Strateji Harita-
s� (2009-2013) 

18 stratejik hedef
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�hracat sonuçlar� perspekti-
finde yer alan 7 temel ölçüt 
ve ba�ar� seviyeleri

Ölçüt 2009 2013 2018 2023

Dünya ekonomileri içinde 
Türkiye’nin sıralaması (#)

17 15 12 10

İhracatın toplam GSYH 
içindeki payı (%)

%16.5 %17.5 %22 %25

İhracatın ithalatı karşılama 
oranı (%)

%72.5 %65 %75 %80

İthalat (milyar $) 140 milyar $ 245 milyar $ 378 milyar $ 625 milyar $

İhracat (milyar $) 102 milyar $ 160 milyar $ 284 milyar $ 500 milyar $

Yıllık ihracat artış oranı (%) -%22,6 %11,5 %12.0 %12.0

Toplam dünya ihracatında 
Türkiye’nin payı (%)

%0.84 % 1 %1.15 %1.5
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Performans Çerçevesi 
(Stratejik Hedefler – Ölçütler 
– �lgili Kurulu�lar)

18 stratejik hedef ve 72 ölçüt

Perspektif Stratejik Hedef Ölçüt İlgili Kuruluş

İhracat Sonuçları

İS – 0 İhracatın Ekonomik Kalkınma 

içindeki yeri ve Ekonomiye katma değer

İS-0.1 Dünya ekonomileri içinde Türkiye’nin sıralaması

İS-0.2 İhracatın toplam GSYH içindeki payı (%)

İS-0.3 İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (%)

İS-0.4 İthalat artış oranı ihracat artış oranı ilişkisi (%)

İS-0.5 İthalat (Milyar $)

İS-0.6 İhracatın ithalata bağımlılık oranı (%)

DTM

İS – 1 İstikrarlı ihracat artışı sağla İS-1.1 İhracat gelirleri (Milyar $)

İS-1.2 Toplam Dünya İhracatında Türkiye’nin Payı (%)

İS-1.3  İhracat miktarı (endeks)

İS-1.4 Yıllık ihracat artış oranı (%)

DTM ve TİM

İS – 2 Mevcut pazar paylarını artır İS-2.1 Mevcut pazarlardaki pazar payı - ilk 40 ülke (%)

İS-2.2 1-5 milyar $ ihracat yapan sektör sayısı (#)

İS-2.3 5-10 milyar $ ihracat yapan sektör sayısı (#)

İS-2.4 10-25 milyar $ ihracat yapan sektör sayısı (#)

İS-2.5 >25 milyar $ ihracat yapan sektör sayısı (#)

İS-2.6 İhracat içinde İşlenmiş Tarım’ın payı (%)

İS – 3 Yüksek büyüme potansiyeli olan 

hedef pazarlara ulaş ve pazar payını artır

İS-3.1 Hedef pazarlardaki pazar payı - ilk 20 ülke (%)

İS-3.2 1-5 milyar $’ın üzerinde ihracat yapılan ülke sayısı (#)

İS-3.3 5-10 milyar $’ın üzerinde ihracat yapılan ülke sayısı (#)

İS-3.4 10-25 milyar $ ihracat yapan sektör sayısı (#)

İS-3.5 > 25 milyar $ ihracat yapılan ülke sayısı (#)

İS – 4 İhracatçı sayısını ve ihracat kapasi-

tesini geliştir

İS-4.1 Yeni (ilave) ihracatçı sayısı (#)

İS-4.2 1 milyar $’ın üzerinde ihracat yapan fi rma sayısı (#)

İS-4.3 1-5 milyar $ ihracat yapan il sayısı (#)

İS-4.4 5-10 milyar $ ihracat yapan il sayısı (#)

İS-4.5 10-25 milyar $ ihracat yapan il sayısı (#)

İS-4.6 >25 milyar $ ihracat yapan il sayısı (#)

İhracatçılar

İ – 1 İhracatçıların küresel alanda 

rekabetçiliklerini Sektörel Liderlik, Bilim-

Teknoloji ve İnovasyon ile artır

İ-1.1 Dünyada en çok ihraç edilen 25 ürün grubu içinde Türkiye’nin sıralaması

İ-1.2 Yüksek teknolojinin toplam ihracat içindeki payı (%)

İ-1.3 Dünya ihracatında ilk 10’da olduğumuz ürün grubu sayısı (#)

İ-1.4 Avrupa ihracatında ilk 10’da olduğumuz ürün grubu sayısı (#)

İ-1.5 Avrupa İnovasyon sıralaması (endeks) European Innovation Scoreboard

İ-1.6 Küresel Rekabetçilik sıralaması (endeks) Global Competitiveness Index

DTM ve TİM

İ -2 İhracatçıların ihtiyaçlarına zamanında 

ve etkin çözüm sağla

İ-2.1 İhracatçı memnuniyeti (endeks)

İ-2.2 İhracat gerçekleşme zamanı

İ-2.3 İthalat gerçekleşme zamanı

DTM ve TİM
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Performans Çerçevesi 
(Stratejik Hedefler – Ölçütler 
– �lgili Kurulu�lar)

18 stratejik hedef ve 72 ölçüt

Perspektif Stratejik Hedef Ölçüt İlgili Kuruluş

Süreçler 
 

Türkiye’nin 
Konumlanması

S – 1 Türk markalarının bilinirliğini artır S-1.1 Hedef pazarlarda Türk markaları algılaması (endeks)

S-1.2 Ulusal Marka sıralaması (endeks) Nation Brands Index

S-1.3 Perakende network sayısı (#)

S-1.4 Toptancı network sayısı (#)

DTM

S – 2 İhracata yönelik yabancı sermayeyi ve 

yatırımcıyı ülkeye çek 

S-2.1 İhracata yönelik DYY girişi (Milyar $)

S-2.2 Dünya toplam DYY hareketleri içinde Türkiye’nin payı (%)

S-2.3 Küresel Yatırım Promosyon Kıyaslaması (endeks)

S-2.4 Dünya Bankası “Doing Business in Turkey” Türkiye’nin iş yapış kolaylığına öre 

sıralaması (endeks)

Hazine, 

Yabancı Sermeye Genel Mdrl.

Yatırım Ajansı, YASED 

Teknolojik 
Gelişim ve 
Altyapı

S – 3 İnovasyon - ARGE yatırımlarını ve 

uygulamalarını özendir

S3-1  ARGE harcamaları

S3-2  ARGE harcamalarının toplam GSYH’ye oranı

S3-3  Özel sektör tarafından gerçekleştirilen Ar-Ge harcamalarının toplam Ar-Ge 

harcamalarına oranı

Sanayi Bakanlığı, TÜBİTAK

TTGV, KOSGEB

S – 4 İhracat için altyapı açığını dengele 

ve çevreye ilişkin yükümlülüklere 

uyumlan

S4-1  Lojistik maliyetleri

S4-2  Gerekli altyapının temini (yatırımlar, kapasite, fi yat ve kalite)

S4-3  Elektrik enerjisi kurulu gücünün yeterliliği

S4-4  Çevre ile ilgili yatırımlar

UND, DPT

Sanayi Bakanlığı 

Ulaştırma Bakanlığı

Enerji Bakanlığı

Çevre Bakanlığı

Mevzuat ve 
Düzenlemeler

S – 5 İkili ve çoklu ticaret işbirliklerini 

güçlendir 

S-5.1 STA sayısı (#)

S-5.2 Karma Ekonomik Komisyon (KEK) sayısı (#)

S-5.3 Ticari Heyet sayısı (#)

S-5.4 Alım Heyeti sayısı (#)

S-5.5  Tercihli Ticaret Anlaşması sayısı (#)

S-5.6  Ulusal ve uluslararası fuar sayısı (#)

DTM ve TİM

S – 6 Mevzuat ve yasal düzenlemeleri 

etkinleştir

S-6.1 Ticarete ilişkin engeller sayısı (#) DTM ve TİM

S – 7 Finansal enstrümanların ve ticaret 

destek araçlarının etkin ve verimli 

kullanımını temin et 

S7-1  Verilen desteğin ihracat hacmine oranı

S7-2  İhracat kredisinin ihracat hacmine oranı

S7-3  Finansal enstrümanlar - En iyi uygulama örnekleri ile kıyaslama

DTM, Hazine – Gelir İdaresi

Eximbank, Bankalar Birliği

Merkez Bankası, KOSGEB

Temel Yetkinlikler

TY – 1 Düşük nitelikliden yüksek verimli ve 

nitelikli insan sermayesine geç

TY1-1  İhracatçıların eğitim programlarına (pazarlama,dil) katılımı 

TY1-2  Özel sektör tarafından istihdam edilen tam zaman eşdeğer ARGE personeli sayısı 

TY1-3  İhracatçı şirketlerin yüksek okul ve üniversite mezunu sayısı 

İGEME, KOSGEB

Milli Eğitim Bakanlığı

TOBB

TY – 2 Doğru bilgiye ve pazar İstihbaratına 

hızlı ulaşımı temin et

TY-2.1 İleri teknoloji sektörü ve yüksek büyüme potansiyeli olan hedef pazarlara yönelik 

yeni rapor sayısı (#)

TY-2.2 Hedef sektör ve pazar raporlarının güncellenme sıklığı (#)

İGEME

TY – 3 Kamu – Özel sektör – STK’lar – 

Üniversite ilişkilerini uyumlandır

TY-3.1 AB fonlarından yararlanan proje sayısı (#)

TY-3.2 AB fonlarının kullanım oranı (%)

TY-3.3 Dünya Bankası fonları kullanım oranı (%)

ABGS, Dünya Bankası

Hazine

TY – 4 Kamu – Özel sektör – STK’lar – 

Üniversite ilişkilerini uyumlandır

TY4-1  Yılda yapılan performans gözden geçirme toplantısı sayısı 

TY4-2  Ortak hedef uyum toplantı sayısı

DTM ve TİM
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Projenin 2. ad�m�n�n amac�, 
ülke ölçe�inde yap�lan 2023 
�hracat Stratejisini sektörler 
düzeyine yans�tmakt�r.

5) �kinci Ad�m – Sektör ölçe�inde Strateji ve Performans Yönetimi Çerçevesi

�kinci ad�m olarak Ekim 2009 - Mart 2010 tarihleri aras�nda, “2023 Türkiye �hracat Stratejisinin Sektörel K�r�l�m Projesi” 

a��rl�kl� özel sektör olmak üzere, kamu ve özel sektörü temsilen pekçok kurum, kurulu� ve dü�ünce önderlerinin kat�l�m�yla 

gerçekle�tirilmi�tir.

��Sektörel düzlemde yürütülen çal��ma, �u sorular�n yan�tlar�n� bulmaya çal��m��t�r: 

��Uzun vadeli ula��lmak istenen ihracat sonuçlar� nedir? (Sektör genelinde ve Alt-sektörler baz�nda)

��Sektör genelinde öncelikli / hedef pazarlar hangileridir?

��Ba�ar� için gerekli kritik faktörler nelerdir? 

Sektörlerin, 2023 büyüklü�ü ile ilgili kritik ba�ar� faktörlerini belirlemek ve Yol Haritas� olu�turmak amac�yla gerçekle�tirilen 

Çal��taylar proje sürecinin en önemli halkalar�ndan biridir.

24 sektörün stratejik öncelikleri ve ölçütlerinin belirlendi�i proje, son derece zorlu bir i� plan� ile gerçekle�tirilmi�tir. Çal��-

taylar, 13 ana sektör gruplamas�na göre organize edilmi�tir. 24. sektör olarak “Gemi ve Suda Yüzen Ta��tlar”, A�aç-Orman 

sektörü ile birlikte çal���lm��, ihracat büyüklü�ü proje sonunda ayr�ca raporlanm��t�r.

Projenin temel ç�kt�s� sektörlerin stratejik hedeflerini gösteren, Sektör Strateji Haritas� ve Performans Göstergeleri 

(Ölçütler)’dir. 

Ülke

Sektörler

�lgili Kamu Kurulu�lar�

Sektör  
Kurulu�lar�

Sektörel Sinerji   
Tek ba��m�za 

yapamad�klar�m�z� 
birlikte ba�armak 

As�l fark�l�la�ma 
�irket düzleminde

Ülke

Sektörler

Alt-sektörler

�irketler

SEKTÖRLER

1. ad�m 2. ad�m

24 Sektörün �hracat Strateji Haritas�

Türkiye’nin �hracat Strateji Haritas�

Tar�m Maden Sanayi

1. Hububat, Bakliyat, Ya�l� 
Tohumlar

2. Ya� Meyve ve Sebze
3. Meyve ve Sebze Mamülleri
4. Kuru Meyve ve Mamülleri
5. F�nd�k ve Mamülleri
6. Zeytin ve Zeytinya��
7. Tütün
8. Kesme Çiçek
9. Su Ürünleri ve Hayvansal 

Mamülleri
10. A�aç Mamülleri ve Orman 

Ürünleri

11. Madencilik Ürünleri 12. Tekstil ve Hammaddeleri
13. Deri ve Deri Mamülleri
14. Hal�
15. Kimyevi Maddeler ve 

Mamülleri
16. Haz�r Giyim ve Konfeksiyon
17. Ta��t Araçlar� ve Yan Sanayi
18. Elektrik - Elektronik
19. Makine ve Aksamlar�
20. Demir ve Demir D��� Metaller
21. Demir Çelik Ürünleri
22. Çimento ve Toprak Ürünleri
23. De�erli Maden ve 

Mücevharat
22. Gemicilik ve Suda Yüzen 

Ta��tlar

Varsay�mlar� ve Öngörüler
� Geçmi� 15 y�lda dünya ticareti ve sektörel 

büyüme nas�l geli�mi�tir?..
� Önümüzdeki 15 y�lda sektörel büyüme 

projeksiyonlar� nas�l olacakt�r?

Sektörel 2023 ihracat tahminleri
� Türkiye’nin sektörel bazda 2023 ihracat gelir 

tahmini nedir?
� Alt-sektörlerin 2023 ihracat gelir tahmini nedir?
� Hedef ülkeler hangileridir?

Sektörel kritik ba�ar� faktörleri
� Sektörel bazda mü�teri beklentileri ve rekabette 

farkl�la�ma unsunlar� nelerdir?.. Küresel alanda 
rekabetçi gücümüzü nas�l artt�r�r�z?

� Sektörel bazda mükemmelle�memiz gereken 
kritik i� süreçleri hangileridir?

� Sektörel bazda geli�tirmemiz gereken temel 
yetkinlikler nelerdir?



28

2023 Türkiye �hracat Stratejisinin Uygulamaya Aktar�lmas� ve Sektörel K�r�l�m� Projesi

Sektör Liderlik ekipleri ihracat 
gelir hedeflerini, sektör alt 
k�r�l�mlar�n� da dikkate alarak, 
dünya ilgili sektör pazar pay� 
öngörüsü çerçevesinde ortaya 
koymu�tur.

Çal��mada kullan�lan 
tüm veriler uluslararas� 
standartlara uyum sa�lanmas� 
ve pazar paylar�n�n ortaya 
konabilmesi için SITC’ye 
(Standard International Trade 
Classification) baz edilmi�tir.

2023 y�l� ihracat öngörüsünün belirlenmesinde, Türkiye’nin sektörel bazda dünya ticaretinden ald��� pay üzerinden de�er-

lendirme yürütülmü�tür (artan / dura�an / dü�en pay skalas�). Sektör Liderlik ekipleri ihracat gelir hedeflerini, sektör alt k�r�-

l�mlar�n� da dikkate alarak, dünya ilgili sektör pazar pay� öngörüsü çerçevesinde ortaya koymu�tur. 

Hedef pazarlar�n belirlenmesinde h�zl� büyüme potansiyeli olan ülkeler, yak�n ve kom�u ülke pazarlar�na ili�kin veriler çal��-

tay kat�l�mc�lar� ile payla��lm��t�r. Seçili 45 ülke baz�nda 2013 – 2018 – 2023 sektöre ithalat öngörüleri irdelenmi�tir. Hedef 

ihraç pazarlar�n�n belirlenmesinde alt k�r�l�mlar baz�nda Türkiye’nin ihracat� ve dünya ithalatlar�ndan faydalan�lm��t�r. Bu 

bilgiler �����nda hedef pazarlar Sekör Liderlik ekiplerince tan�mlanm��t�r. 

�hracat öngörüsüne ula��lmas�n� sa�layacak kritik ba�ar� faktörlerinin belirlenmesi amac�yla, a�a��daki ba�l�klar alt�nda ir-

delenmi�tir.

��Hedeflerimize ula�abilmemiz için nas�l bir
insan kayna��na  ihtiyac�m�z var? Hangi
yetkinlikleri ve becerileri geli�tirmeliyiz?

��Ulusalaras� i� yap�� becerilerimiz ne 
düzeyde

��Liderlik ve teknik yetkinliklerimiz yeterlimi?

��Karar olu�tururken,do�ru bilgiye ula�abiliyor-
muyuz?  S�k�nt� ya��yorsak sorun nedir?
��Ulusalaras� verilere eri�im düzeyimiz nedir?
��Bilgi teknolojileri alt yap�m�z ne durumda?
��ERP,CRP gibi uygulamalar� ne düzeyde

kulan�yoruz?

��Sektörler alt-sektörler,�irketler,kamu,
STC’ler bireyler aras� ileti�im ve
koordinasyon yeterli mi?

��Alt-sektörler aras� sinerjileri sa�l�yabiliyor-
muyuz

��Kümeleme modellerini i�letebiliyormuyuz?

��Pazar ve pazar pay� 
hacmini geli�tirme 
yetene�imiz ne
düzeyde

��Pazar ve mü�teri
ihtiyaçlar�n� analiz
edip,anlayabiliyor
muyuz

��Mevcut mü�terileri
elimizde tutarken,
yeni mü�teri
yaratabiliyormuyuz

��Hammadde ve ara 
ürünlerde d��ar�ya 
ne kadar ba��ml�y�z

��Üretim kapasitesi 
yeterlimi

��Verimlilik ne düzeyde
��Teknolojik yetkinlik 

düzeyimiz de�i�en 
rekabet �artlar�na 
h�zla adapte 
olmam�za imkan 
sa�lar düzeydemi?

��Tasar�m ve yeni 
ürün geli�tirme
süreçlerimizde
geli�ime aç�k
alanlar nelerdir?

��Yeterli mühendislik
bilginiz varm�?

��Yeterli kalifiye insan
kayna��m�z varm�?

��Sat�� kanallar�n�n 
yönetimi ve kanal
hizmet verme
yetkinliklerimizde 
geli�ime aç�k
alanlar nelerdir?

��Sat�� ekibimizin
beceri ve yetkinlik
düzeyleri ne
durumda?

��Lojistik a��m�z
hedef pazarlar�m�za
h�zl� ve zaman�nda
ürünlerimizi
ula�t�rmam�za
imkan sa�l�yormu?

��Sundu�umuz sat��
sonras� hizmetlerde
geli�ime aç�k
alanlar
nelerdir

��Ülke yönetiminin sorumlu oldu�u alanlarda hangi mevzuat ve i� yap�� �ekilerini iyile�tirme ihtiyac� var?

ÜRET�M-G�RD� PAZARLAMA

Kritik Ba�ar� Faktörleri
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DEVLETLE �L��K�LER / MEVZUAT

�NSAN faktörü B�LG� TEKNOLOJ�LER� faktörü ORGAN�ZASYON faktörü
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Stratejik Hipotez; 

“�hracat Sonuçlar�”, “Pazar 
Dinamikleri” ve “Kritik Ba�ar� 
Faktörleri” olmak üzere üç 
temel perpektifte yap�salla�t�-
r�lm��t�r.

Bu çal��malar sonucunda stratejik hipotez, “�hracat Sonuçlar�”, “Pazar Dinamikleri” ve “Kritik Ba�ar� Faktörleri” olmak üzere 
üç temel perpektifte yap�salla�t�r�lm��t�r. 

Sektörel dü�ünce önderlerini biraraya getiren Çal��tay’da, geçmi� dönemde ba�ar�y� sa�layan unsurlar ve güncel zorluk 
alanlar� de�erlendirildi. S�f�rdan bir strateji geli�tirme gayreti yerine, mevcut bilgi birikimi, deneyimler ve geçmi� çal��malar 
(stratejik plan / rapor, arama konferans�, vb… ) �����nda stratejik yönlenme gözden geçirildi ve Yol Haritas� netle�tirilmeye 
çal���ld�. Bu kapsamda, çal��ma dahilinde gözden geçirilen dokümanlardan referanslara raporda yer verilmi�tir. 

 Sektörde istikrarl� ihracat art��� sa�la

 Alt - Sektörde istikrarl� ihracat art��� sa�la

 Hedef pazarlarda rekabetçi gücünü art�rarak Pazar pay�n� art�r  Hedef pazarlarda bilinirli�i art�r

�hracat taban�n� geli�tri

Pazar odakl� iyi tar�m
uygulamal� üretimi 

yayg�nla�t�r

Ana tedarikçi 

konumuna gel

Kalma de�eri yüksek 
ürün (perakende ambalaj) 

karmas�n� geli�tir
Lojistik a��na ve mal 

tedari�ine yat�r�m yap

Sat�� a��n� etkinle�tir

Mevzuat� ve yat�r�m te�vik sistemini sektörün rekabetçi 
gücünü gözeterek, AB ve DTÖ kurallar� 

çerçevesinde yap�land�r

Dünyadaki kuru meyve ve mamülleri talebini 
de göz önüne alarak iyi tar�m konular�nda 

üreticileri bilinçlendir

Üretimin her a�amas�nda izlenebilirli�i sa�la, 
iyi tar�m uygulamalar� üretim ve üretici 

veritaban�n� olu�tur

Sektörü temsil eden organizasyonlar, üretici 
�irketler, üniversiteler ve kamu kurulu�lar� 

aras�nda etkin kordinasyon sa�la

Uygun ko�ullarda finansman deste�i sa�la

Planl� üretim 
politikas� geli�tir ve ürün 

çe�itlili�i sa�la

�hracatç�n�n hedef 
pazar / hedef ürün ve 

markala�ma konular�nda 
bilinçlendirilmesini sa�la

Yeni teknolojilerin 
takibi ve verimlilik art��� 

sa�lamaya yönelik ARGE 
çal��malar�n� art�r
 (organik ürünler)

Üreticiden kaynaklanan 
g�da güvenli�i sorununu 

gider ve kalite
 güvencesini artt�r

 Sektörde istikrarl� ihracat art��� sa�la

 Alt - Sektörde istikrarl� ihracat art��� sa�la

 Hedef pazarlarda rekabetçi gücünü art�rarak Pazar pay�n� art�r  Hedef pazarlarda bilinirli�i art�r

�hracat taban�n� geli�tri

Pazar odakl� iyi tar�m
uygulamal� üretimi 

yayg�nla�t�r

Ana tedarikçi 

konumuna gel

Kalma de�eri yüksek 
ürün (perakende ambalaj) 

karmas�n� geli�tir
Lojistik a��na ve mal 

tedari�ine yat�r�m yap

Sat�� a��n� etkinle�tir

Mevzuat� ve yat�r�m te�vik sistemini sektörün rekabetçi 
gücünü gözeterek, AB ve DTÖ kurallar� 

çerçevesinde yap�land�r

Dünyadaki kuru meyve ve mamülleri talebini 
de göz önüne alarak iyi tar�m konular�nda 

üreticileri bilinçlendir

Üretimin her a�amas�nda izlenebilirli�i sa�la, 
iyi tar�m uygulamalar� üretim ve üretici 

veritaban�n� olu�tur

Sektörü temsil eden organizasyonlar, üretici 
�irketler, üniversiteler ve kamu kurulu�lar� 

aras�nda etkin kordinasyon sa�la

Uygun ko�ullarda finansman deste�i sa�la

Planl� üretim 
politikas� geli�tir ve ürün 

çe�itlili�i sa�la

�hracatç�n�n hedef 
pazar / hedef ürün ve 

markala�ma konular�nda 
bilinçlendirilmesini sa�la

Yeni teknolojilerin 
takibi ve verimlilik art��� 

sa�lamaya yönelik ARGE 
çal��malar�n� art�r
 (organik ürünler)

Üreticiden kaynaklanan 
g�da güvenli�i sorununu 

gider ve kalite
 güvencesini artt�r

 Sektörde istikrarl� ihracat art��� sa�la

 Alt - Sektörde istikrarl� ihracat art��� sa�la

 Hedef pazarlarda rekabetçi gücünü art�rarak Pazar pay�n� art�r  Hedef pazarlarda bilinirli�i art�r

�hracat taban�n� geli�tri

Pazar odakl� iyi tar�m
uygulamal� üretimi 

yayg�nla�t�r

Ana tedarikçi 

konumuna gel

Kalma de�eri yüksek 
ürün (perakende ambalaj) 

karmas�n� geli�tir
Lojistik a��na ve mal 

tedari�ine yat�r�m yap

Sat�� a��n� etkinle�tir

Mevzuat� ve yat�r�m te�vik sistemini sektörün rekabetçi 
gücünü gözeterek, AB ve DTÖ kurallar� 

çerçevesinde yap�land�r

Dünyadaki kuru meyve ve mamülleri talebini 
de göz önüne alarak iyi tar�m konular�nda 

üreticileri bilinçlendir

Üretimin her a�amas�nda izlenebilirli�i sa�la, 
iyi tar�m uygulamalar� üretim ve üretici 

veritaban�n� olu�tur

Sektörü temsil eden organizasyonlar, üretici 
�irketler, üniversiteler ve kamu kurulu�lar� 

aras�nda etkin kordinasyon sa�la

Uygun ko�ullarda finansman deste�i sa�la

Planl� üretim 
politikas� geli�tir ve ürün 

çe�itlili�i sa�la

�hracatç�n�n hedef 
pazar / hedef ürün ve 

markala�ma konular�nda 
bilinçlendirilmesini sa�la

Yeni teknolojilerin 
takibi ve verimlilik art��� 

sa�lamaya yönelik ARGE 
çal��malar�n� art�r
 (organik ürünler)

Üreticiden kaynaklanan 
g�da güvenli�i sorununu 

gider ve kalite
 güvencesini artt�r

 Sektörde istikrarl� ihracat art��� sa�la

 Alt - Sektörde istikrarl� ihracat art��� sa�la

 Hedef pazarlarda rekabetçi gücünü art�rarak Pazar pay�n� art�r  Hedef pazarlarda bilinirli�i art�r

�hracat taban�n� geli�tri

Pazar odakl� iyi tar�m
uygulamal� üretimi 

yayg�nla�t�r

Ana tedarikçi 

konumuna gel

Kalma de�eri yüksek 
ürün (perakende ambalaj) 

karmas�n� geli�tir
Lojistik a��na ve mal 

tedari�ine yat�r�m yap

Sat�� a��n� etkinle�tir

Mevzuat� ve yat�r�m te�vik sistemini sektörün rekabetçi 
gücünü gözeterek, AB ve DTÖ kurallar� 

çerçevesinde yap�land�r

Dünyadaki kuru meyve ve mamülleri talebini 
de göz önüne alarak iyi tar�m konular�nda 

üreticileri bilinçlendir

Üretimin her a�amas�nda izlenebilirli�i sa�la, 
iyi tar�m uygulamalar� üretim ve üretici 

veritaban�n� olu�tur

Sektörü temsil eden organizasyonlar, üretici 
�irketler, üniversiteler ve kamu kurulu�lar� 

aras�nda etkin kordinasyon sa�la

Uygun ko�ullarda finansman deste�i sa�la

Planl� üretim 
politikas� geli�tir ve ürün 

çe�itlili�i sa�la

�hracatç�n�n hedef 
pazar / hedef ürün ve 

markala�ma konular�nda 
bilinçlendirilmesini sa�la

Yeni teknolojilerin 
takibi ve verimlilik art��� 

sa�lamaya yönelik ARGE 
çal��malar�n� art�r
 (organik ürünler)

Üreticiden kaynaklanan 
g�da güvenli�i sorununu 

gider ve kalite
 güvencesini artt�r

 Sektörde istikrarl� ihracat art��� sa�la

 Alt - Sektörde istikrarl� ihracat art��� sa�la

 Hedef pazarlarda rekabetçi gücünü art�rarak Pazar pay�n� art�r  Hedef pazarlarda bilinirli�i art�r

�hracat taban�n� geli�tri

Pazar odakl� iyi tar�m
uygulamal� üretimi 

yayg�nla�t�r

Ana tedarikçi 

konumuna gel

Kalma de�eri yüksek 
ürün (perakende ambalaj) 

karmas�n� geli�tir
Lojistik a��na ve mal 

tedari�ine yat�r�m yap

Sat�� a��n� etkinle�tir

Mevzuat� ve yat�r�m te�vik sistemini sektörün rekabetçi 
gücünü gözeterek, AB ve DTÖ kurallar� 

çerçevesinde yap�land�r

Dünyadaki kuru meyve ve mamülleri talebini 
de göz önüne alarak iyi tar�m konular�nda 

üreticileri bilinçlendir

Üretimin her a�amas�nda izlenebilirli�i sa�la, 
iyi tar�m uygulamalar� üretim ve üretici 

veritaban�n� olu�tur

Sektörü temsil eden organizasyonlar, üretici 
�irketler, üniversiteler ve kamu kurulu�lar� 

aras�nda etkin kordinasyon sa�la

Uygun ko�ullarda finansman deste�i sa�la

Planl� üretim 
politikas� geli�tir ve ürün 

çe�itlili�i sa�la

�hracatç�n�n hedef 
pazar / hedef ürün ve 

markala�ma konular�nda 
bilinçlendirilmesini sa�la

Yeni teknolojilerin 
takibi ve verimlilik art��� 

sa�lamaya yönelik ARGE 
çal��malar�n� art�r
 (organik ürünler)

Üreticiden kaynaklanan 
g�da güvenli�i sorununu 

gider ve kalite
 güvencesini artt�r

 Sektörde istikrarl� ihracat art��� sa�la

 Alt - Sektörde istikrarl� ihracat art��� sa�la

 Hedef pazarlarda rekabetçi gücünü art�rarak Pazar pay�n� art�r  Hedef pazarlarda bilinirli�i art�r

�hracat taban�n� geli�tri

Pazar odakl� iyi tar�m
uygulamal� üretimi 

yayg�nla�t�r

Ana tedarikçi 

konumuna gel

Kalma de�eri yüksek 
ürün (perakende ambalaj) 

karmas�n� geli�tir
Lojistik a��na ve mal 
tedari�ine yat�r�m yap

Sat�� a��n� etkinle�tir

Mevzuat� ve yat�r�m te�vik sistemini sektörün rekabetçi 
gücünü gözeterek, AB ve DTÖ kurallar� 

çerçevesinde yap�land�r

Dünyadaki kuru meyve ve mamülleri talebini 
de göz önüne alarak iyi tar�m konular�nda 

üreticileri bilinçlendir

Üretimin her a�amas�nda izlenebilirli�i sa�la, 
iyi tar�m uygulamalar� üretim ve üretici 

veritaban�n� olu�tur

Sektörü temsil eden organizasyonlar, üretici 
�irketler, üniversiteler ve kamu kurulu�lar� 

aras�nda etkin kordinasyon sa�la

Uygun ko�ullarda finansman deste�i sa�la

Sertifikasyon güvencesi 
sa�la, ürün garanti 

sigortas�n�yayg�nla�t�r

Planl� üretim 
politikas� geli�tir ve ürün 

çe�itlili�i sa�la

�hracatç�n�n hedef 
pazar / hedef ürün ve 

markala�ma konular�nda 
bilinçlendirilmesini sa�la

Yeni teknolojilerin 
takibi ve verimlilik art��� 

sa�lamaya yönelik ARGE 
çal��malar�n� art�r
 (organik ürünler)

Üreticiden kaynaklanan 
g�da güvenli�i sorununu 

gider ve kalite
 güvencesini artt�r

 Sektörde istikrarl� ihracat art��� sa�la

 Alt - Sektörde istikrarl� ihracat art��� sa�la

 Hedef pazarlarda rekabetçi gücünü art�rarak Pazar pay�n� art�r  Hedef pazarlarda bilinirli�i art�r

�hracat taban�n� geli�tri

Pazar odakl� iyi tar�m
uygulamal� üretimi 

yayg�nla�t�r

Ana tedarikçi 

konumuna gel

Kalma de�eri yüksek 
ürün (perakende ambalaj) 

karmas�n� geli�tir
Lojistik a��na ve mal 

tedari�ine yat�r�m yap

Sat�� a��n� etkinle�tir

Mevzuat� ve yat�r�m te�vik sistemini sektörün rekabetçi 
gücünü gözeterek, AB ve DTÖ kurallar� 

çerçevesinde yap�land�r

Dünyadaki kuru meyve ve mamülleri talebini 
de göz önüne alarak iyi tar�m konular�nda 

üreticileri bilinçlendir

Üretimin her a�amas�nda izlenebilirli�i sa�la, 
iyi tar�m uygulamalar� üretim ve üretici 

veritaban�n� olu�tur

Sektörü temsil eden organizasyonlar, üretici 
�irketler, üniversiteler ve kamu kurulu�lar� 

aras�nda etkin kordinasyon sa�la

Uygun ko�ullarda finansman deste�i sa�la

Sertifikasyon güvencesi 
sa�la, ürün garanti 

sigortas�n� yayg�nla�t�r

Planl� üretim 
politikas� geli�tir ve ürün 

çe�itlili�i sa�la

�hracatç�n�n hedef 
pazar / hedef ürün ve 

markala�ma konular�nda 
bilinçlendirilmesini sa�la

Yeni teknolojilerin 
takibi ve verimlilik art��� 

sa�lamaya yönelik ARGE 
çal��malar�n� art�r
 (organik ürünler)

Üreticiden kaynaklanan 
g�da güvenli�i sorununu 

gider ve kalite
 güvencesini artt�r

 Sektörde istikrarl� ihracat art��� sa�la

 Alt - Sektörde istikrarl� ihracat art��� sa�la

 Hedef pazarlarda rekabetçi gücünü art�rarak Pazar pay�n� art�r  Hedef pazarlarda bilinirli�i art�r

�hracat taban�n� geli�tri

Pazar odakl� iyi tar�m
uygulamal� üretimi 

yayg�nla�t�r

Ana tedarikçi 

konumuna gel

Kalma de�eri yüksek 
ürün (perakende ambalaj) 

karmas�n� geli�tir
Lojistik a��na ve mal 

tedari�ine yat�r�m yap

Sat�� a��n� etkinle�tir

Mevzuat� ve yat�r�m te�vik sistemini sektörün rekabetçi 
gücünü gözeterek, AB ve DTÖ kurallar� 

çerçevesinde yap�land�r

Dünyadaki kuru meyve ve mamülleri talebini 
de göz önüne alarak iyi tar�m konular�nda 

üreticileri bilinçlendir

Üretimin her a�amas�nda izlenebilirli�i sa�la, 
iyi tar�m uygulamalar� üretim ve üretici 

veritaban�n� olu�tur

Sektörü temsil eden organizasyonlar, üretici 
�irketler, üniversiteler ve kamu kurulu�lar� 

aras�nda etkin kordinasyon sa�la

Uygun ko�ullarda finansman deste�i sa�la

Planl� üretim 
politikas� geli�tir ve ürün 

çe�itlili�i sa�la

�hracatç�n�n hedef 
pazar / hedef ürün ve 

markala�ma konular�nda 
bilinçlendirilmesini sa�la

Yeni teknolojilerin 
takibi ve verimlilik art��� 

sa�lamaya yönelik ARGE 
çal��malar�n� art�r
 (organik ürünler)

Üreticiden kaynaklanan 
g�da güvenli�i sorununu 

gider ve kalite
 güvencesini artt�r

 Sektörde istikrarl� ihracat art��� sa�la

 Alt - Sektörde istikrarl� ihracat art��� sa�la

 Hedef pazarlarda rekabetçi gücünü art�rarak Pazar pay�n� art�r  Hedef pazarlarda bilinirli�i art�r

�hracat taban�n� geli�tri

Pazar odakl� iyi tar�m
uygulamal� üretimi 

yayg�nla�t�r

Ana tedarikçi 

konumuna gel

Kalma de�eri yüksek 
ürün (perakende ambalaj) 

karmas�n� geli�tir
Lojistik a��na ve mal 

tedari�ine yat�r�m yap

Sat�� a��n� etkinle�tir

Mevzuat� ve yat�r�m te�vik sistemini sektörün rekabetçi 
gücünü gözeterek, AB ve DTÖ kurallar� 

çerçevesinde yap�land�r

Dünyadaki kuru meyve ve mamülleri talebini 
de göz önüne alarak iyi tar�m konular�nda 

üreticileri bilinçlendir

Üretimin her a�amas�nda izlenebilirli�i sa�la, 
iyi tar�m uygulamalar� üretim ve üretici 

veritaban�n� olu�tur

Sektörü temsil eden organizasyonlar, üretici 
�irketler, üniversiteler ve kamu kurulu�lar� 

aras�nda etkin kordinasyon sa�la

Uygun ko�ullarda finansman deste�i sa�la

Planl� üretim 
politikas� geli�tir ve ürün 

çe�itlili�i sa�la

�hracatç�n�n hedef 
pazar / hedef ürün ve 

markala�ma konular�nda 
bilinçlendirilmesini sa�la

Yeni teknolojilerin 
takibi ve verimlilik art��� 

sa�lamaya yönelik ARGE 
çal��malar�n� art�r
 (organik ürünler)

Üreticiden kaynaklanan 
g�da güvenli�i sorununu 

gider ve kalite
 güvencesini artt�r

 Sektörde istikrarl� ihracat art��� sa�la

 Alt - Sektörde istikrarl� ihracat art��� sa�la

 Hedef pazarlarda rekabetçi gücünü art�rarak Pazar pay�n� art�r  Hedef pazarlarda bilinirli�i art�r

�hracat taban�n� geli�tri

Pazar odakl� iyi tar�m
uygulamal� üretimi 

yayg�nla�t�r

Ana tedarikçi 

konumuna gel

Kalma de�eri yüksek 
ürün (perakende ambalaj) 

karmas�n� geli�tir
Lojistik a��na ve mal 

tedari�ine yat�r�m yap

Sat�� a��n� etkinle�tir

Mevzuat� ve yat�r�m te�vik sistemini sektörün rekabetçi 
gücünü gözeterek, AB ve DTÖ kurallar� 

çerçevesinde yap�land�r

Dünyadaki kuru meyve ve mamülleri talebini 
de göz önüne alarak iyi tar�m konular�nda 

üreticileri bilinçlendir

Üretimin her a�amas�nda izlenebilirli�i sa�la, 
iyi tar�m uygulamalar� üretim ve üretici 

veritaban�n� olu�tur

Sektörü temsil eden organizasyonlar, üretici 
�irketler, üniversiteler ve kamu kurulu�lar� 

aras�nda etkin kordinasyon sa�la

Uygun ko�ullarda finansman deste�i sa�la

Planl� üretim 
politikas� geli�tir ve ürün 

çe�itlili�i sa�la

�hracatç�n�n hedef 
pazar / hedef ürün ve 

markala�ma konular�nda 
bilinçlendirilmesini sa�la

Yeni teknolojilerin 
takibi ve verimlilik art��� 

sa�lamaya yönelik ARGE 
çal��malar�n� art�r
 (organik ürünler)

Üreticiden kaynaklanan 
g�da güvenli�i sorununu 

gider ve kalite
 güvencesini artt�r

 Sektörde istikrarl� ihracat art��� sa�la

 Alt - Sektörde istikrarl� ihracat art��� sa�la

 Hedef pazarlarda rekabetçi gücünü art�rarak Pazar pay�n� art�r  Hedef pazarlarda bilinirli�i art�r

�hracat taban�n� geli�tri

Pazar odakl� iyi tar�m
uygulamal� üretimi 

yayg�nla�t�r

Ana tedarikçi 

konumuna gel

Kalma de�eri yüksek 
ürün (perakende ambalaj) 

karmas�n� geli�tir
Lojistik a��na ve mal 

tedari�ine yat�r�m yap

Sat�� a��n� etkinle�tir

Mevzuat� ve yat�r�m te�vik sistemini sektörün rekabetçi 
gücünü gözeterek, AB ve DTÖ kurallar� 

çerçevesinde yap�land�r

Dünyadaki kuru meyve ve mamülleri talebini 
de göz önüne alarak iyi tar�m konular�nda 

üreticileri bilinçlendir

Üretimin her a�amas�nda izlenebilirli�i sa�la, 
iyi tar�m uygulamalar� üretim ve üretici 

veritaban�n� olu�tur

Sektörü temsil eden organizasyonlar, üretici 
�irketler, üniversiteler ve kamu kurulu�lar� 

aras�nda etkin kordinasyon sa�la

Uygun ko�ullarda finansman deste�i sa�la

Planl� üretim 
politikas� geli�tir ve ürün 

çe�itlili�i sa�la

�hracatç�n�n hedef 
pazar / hedef ürün ve 

markala�ma konular�nda 
bilinçlendirilmesini sa�la

Yeni teknolojilerin 
takibi ve verimlilik art��� 

sa�lamaya yönelik ARGE 
çal��malar�n� art�r
 (organik ürünler)

Üreticiden kaynaklanan 
g�da güvenli�i sorununu 

gider ve kalite
 güvencesini artt�r

 Sektörde istikrarl� ihracat art��� sa�la

 Alt - Sektörde istikrarl� ihracat art��� sa�la

 Hedef pazarlarda rekabetçi gücünü art�rarak Pazar pay�n� art�r  Hedef pazarlarda bilinirli�i art�r

�hracat taban�n� geli�tri

Pazar odakl� iyi tar�m
uygulamal� üretimi 

yayg�nla�t�r

Ana tedarikçi 

konumuna gel

Kalma de�eri yüksek 
ürün (perakende ambalaj) 

karmas�n� geli�tir
Lojistik a��na ve mal 

tedari�ine yat�r�m yap

Sat�� a��n� etkinle�tir

Mevzuat� ve yat�r�m te�vik sistemini sektörün rekabetçi 
gücünü gözeterek, AB ve DTÖ kurallar� 

çerçevesinde yap�land�r

Dünyadaki kuru meyve ve mamülleri talebini 
de göz önüne alarak iyi tar�m konular�nda 

üreticileri bilinçlendir

Üretimin her a�amas�nda izlenebilirli�i sa�la, 
iyi tar�m uygulamalar� üretim ve üretici 

veritaban�n� olu�tur

Sektörü temsil eden organizasyonlar, üretici 
�irketler, üniversiteler ve kamu kurulu�lar� 

aras�nda etkin kordinasyon sa�la

Uygun ko�ullarda finansman deste�i sa�la

Planl� üretim 
politikas� geli�tir ve ürün 

çe�itlili�i sa�la

�hracatç�n�n hedef 
pazar / hedef ürün ve 

markala�ma konular�nda 
bilinçlendirilmesini sa�la

Yeni teknolojilerin 
takibi ve verimlilik art��� 

sa�lamaya yönelik ARGE 
çal��malar�n� art�r
 (organik ürünler)

Üreticiden kaynaklanan 
g�da güvenli�i sorununu 

gider ve kalite
 güvencesini artt�r

 Sektörde istikrarl� ihracat art��� sa�la

 Alt - Sektörde istikrarl� ihracat art��� sa�la

 Hedef pazarlarda rekabetçi gücünü art�rarak Pazar pay�n� art�r  Hedef pazarlarda bilinirli�i art�r

�hracat taban�n� geli�tri

Pazar odakl� iyi tar�m
uygulamal� üretimi 

yayg�nla�t�r

Ana tedarikçi 

konumuna gel

Kalma de�eri yüksek 
ürün (perakende ambalaj) 

karmas�n� geli�tir
Lojistik a��na ve mal 
tedari�ine yat�r�m yap

Sat�� a��n� etkinle�tir

Mevzuat� ve yat�r�m te�vik sistemini sektörün rekabetçi 
gücünü gözeterek, AB ve DTÖ kurallar� 

çerçevesinde yap�land�r

Dünyadaki kuru meyve ve mamülleri talebini 
de göz önüne alarak iyi tar�m konular�nda 

üreticileri bilinçlendir

Üretimin her a�amas�nda izlenebilirli�i sa�la, 
iyi tar�m uygulamalar� üretim ve üretici 

veritaban�n� olu�tur

Sektörü temsil eden organizasyonlar, üretici 
�irketler, üniversiteler ve kamu kurulu�lar� 

aras�nda etkin kordinasyon sa�la

Uygun ko�ullarda finansman deste�i sa�la

Planl� üretim 
politikas� geli�tir ve ürün 

çe�itlili�i sa�la

�hracatç�n�n hedef 
pazar / hedef ürün ve 

markala�ma konular�nda 
bilinçlendirilmesini sa�la

Yeni teknolojilerin 
takibi ve verimlilik art��� 

sa�lamaya yönelik ARGE 
çal��malar�n� art�r
 (organik ürünler)

Üreticiden kaynaklanan 
g�da güvenli�i sorununu 

gider ve kalite
 güvencesini artt�r

 Sektörde istikrarl� ihracat art��� sa�la

 Alt - Sektörde istikrarl� ihracat art��� sa�la

 Hedef pazarlarda rekabetçi gücünü art�rarak Pazar pay�n� art�r  Hedef pazarlarda bilinirli�i art�r

�hracat taban�n� geli�tri

Pazar odakl� iyi tar�m
uygulamal� üretimi 

yayg�nla�t�r

Ana tedarikçi 

konumuna gel

Kalma de�eri yüksek 
ürün (perakende ambalaj) 

karmas�n� geli�tir
Lojistik a��na ve mal 
tedari�ine yat�r�m yap

Sat�� a��n� etkinle�tir

Mevzuat� ve yat�r�m te�vik sistemini sektörün rekabetçi 
gücünü gözeterek, AB ve DTÖ kurallar� 

çerçevesinde yap�land�r

Dünyadaki kuru meyve ve mamülleri talebini 
de göz önüne alarak iyi tar�m konular�nda 

üreticileri bilinçlendir

Üretimin her a�amas�nda izlenebilirli�i sa�la, 
iyi tar�m uygulamalar� üretim ve üretici 

veritaban�n� olu�tur

Sektörü temsil eden organizasyonlar, üretici 
�irketler, üniversiteler ve kamu kurulu�lar� 

aras�nda etkin kordinasyon sa�la

Uygun ko�ullarda finansman deste�i sa�la

Planl� üretim 
politikas� geli�tir ve ürün 

çe�itlili�i sa�la

�hracatç�n�n hedef 
pazar / hedef ürün ve 

markala�ma konular�nda 
bilinçlendirilmesini sa�la

Yeni teknolojilerin 
takibi ve verimlilik art��� 

sa�lamaya yönelik ARGE 
çal��malar�n� art�r
 (organik ürünler)

Üreticiden kaynaklanan 
g�da güvenli�i sorununu 

gider ve kalite
 güvencesini artt�r

 Sektörde istikrarl� ihracat art��� sa�la

 Alt - Sektörde istikrarl� ihracat art��� sa�la

 Hedef pazarlarda rekabetçi gücünü art�rarak Pazar pay�n� art�r  Hedef pazarlarda bilinirli�i art�r

�hracat taban�n� geli�tri

Pazar odakl� iyi tar�m
uygulamal� üretimi 

yayg�nla�t�r

Ana tedarikçi 

konumuna gel

Kalma de�eri yüksek 
ürün (perakende ambalaj) 

karmas�n� geli�tir
Lojistik a��na ve mal 

tedari�ine yat�r�m yap

Sat�� a��n� etkinle�tir

Mevzuat� ve yat�r�m te�vik sistemini sektörün rekabetçi 
gücünü gözeterek, AB ve DTÖ kurallar� 

çerçevesinde yap�land�r

Dünyadaki kuru meyve ve mamülleri talebini 
de göz önüne alarak iyi tar�m konular�nda 

üreticileri bilinçlendir

Üretimin her a�amas�nda izlenebilirli�i sa�la, 
iyi tar�m uygulamalar� üretim ve üretici 

veritaban�n� olu�tur

Sektörü temsil eden organizasyonlar, üretici 
�irketler, üniversiteler ve kamu kurulu�lar� 

aras�nda etkin kordinasyon sa�la

Uygun ko�ullarda finansman deste�i sa�la

Planl� üretim 
politikas� geli�tir ve ürün 

çe�itlili�i sa�la

�hracatç�n�n hedef 
pazar / hedef ürün ve 

markala�ma konular�nda 
bilinçlendirilmesini sa�la

Yeni teknolojilerin 
takibi ve verimlilik art��� 

sa�lamaya yönelik ARGE 
çal��malar�n� art�r
 (organik ürünler)

Üreticiden kaynaklanan 
g�da güvenli�i sorununu 

gider ve kalite
 güvencesini artt�r

 Sektörde istikrarl� ihracat art��� sa�la

 Alt - Sektörde istikrarl� ihracat art��� sa�la

 Hedef pazarlarda rekabetçi gücünü art�rarak Pazar pay�n� art�r  Hedef pazarlarda bilinirli�i art�r

�hracat taban�n� geli�tri

Pazar odakl� iyi tar�m
uygulamal� üretimi 

yayg�nla�t�r

Ana tedarikçi 

konumuna gel

Kalma de�eri yüksek 
ürün (perakende ambalaj) 

karmas�n� geli�tir
Lojistik a��na ve mal 

tedari�ine yat�r�m yap

Sat�� a��n� etkinle�tir

Mevzuat� ve yat�r�m te�vik sistemini sektörün rekabetçi 
gücünü gözeterek, AB ve DTÖ kurallar� 

çerçevesinde yap�land�r

Dünyadaki kuru meyve ve mamülleri talebini 
de göz önüne alarak iyi tar�m konular�nda 

üreticileri bilinçlendir

Üretimin her a�amas�nda izlenebilirli�i sa�la, 
iyi tar�m uygulamalar� üretim ve üretici 

veritaban�n� olu�tur

Sektörü temsil eden organizasyonlar, üretici 
�irketler, üniversiteler ve kamu kurulu�lar� 

aras�nda etkin kordinasyon sa�la

Uygun ko�ullarda finansman deste�i sa�la

Planl� üretim 
politikas� geli�tir ve ürün 

çe�itlili�i sa�la

�hracatç�n�n hedef 
pazar / hedef ürün ve 

markala�ma konular�nda 
bilinçlendirilmesini sa�la

Yeni teknolojilerin 
takibi ve verimlilik art��� 

sa�lamaya yönelik ARGE 
çal��malar�n� art�r
 (organik ürünler)

Üreticiden kaynaklanan 
g�da güvenli�i sorununu 

gider ve kalite
 güvencesini artt�r

 Sektörde istikrarl� ihracat art��� sa�la

 Alt - Sektörde istikrarl� ihracat art��� sa�la

 Hedef pazarlarda rekabetçi gücünü art�rarak Pazar pay�n� art�r  Hedef pazarlarda bilinirli�i art�r

�hracat taban�n� geli�tri

Pazar odakl� iyi tar�m
uygulamal� üretimi 

yayg�nla�t�r

Ana tedarikçi 

konumuna gel

Kalma de�eri yüksek 
ürün (perakende ambalaj) 

karmas�n� geli�tir
Lojistik a��na ve mal 

tedari�ine yat�r�m yap

Sat�� a��n� etkinle�tir

Mevzuat� ve yat�r�m te�vik sistemini sektörün rekabetçi 
gücünü gözeterek, AB ve DTÖ kurallar� 

çerçevesinde yap�land�r

Dünyadaki kuru meyve ve mamülleri talebini 
de göz önüne alarak iyi tar�m konular�nda 

üreticileri bilinçlendir

Üretimin her a�amas�nda izlenebilirli�i sa�la, 
iyi tar�m uygulamalar� üretim ve üretici 

veritaban�n� olu�tur

Sektörü temsil eden organizasyonlar, üretici 
�irketler, üniversiteler ve kamu kurulu�lar� 

aras�nda etkin kordinasyon sa�la

Uygun ko�ullarda finansman deste�i sa�la

Planl� üretim 
politikas� geli�tir ve ürün 

çe�itlili�i sa�la

�hracatç�n�n hedef 
pazar / hedef ürün ve 

markala�ma konular�nda 
bilinçlendirilmesini sa�la

Yeni teknolojilerin 
takibi ve verimlilik art��� 

sa�lamaya yönelik ARGE 
çal��malar�n� art�r
 (organik ürünler)

Üreticiden kaynaklanan 
g�da güvenli�i sorununu 

gider ve kalite
 güvencesini artt�r

 Sektörde istikrarl� ihracat art��� sa�la

 Alt - Sektörde istikrarl� ihracat art��� sa�la

 Hedef pazarlarda rekabetçi gücünü art�rarak Pazar pay�n� art�r  Hedef pazarlarda bilinirli�i art�r

�hracat taban�n� geli�tri

Pazar odakl� iyi tar�m
uygulamal� üretimi 

yayg�nla�t�r

Ana tedarikçi 

konumuna gel

Kalma de�eri yüksek 
ürün (perakende ambalaj) 

karmas�n� geli�tir
Lojistik a��na ve mal 

tedari�ine yat�r�m yap

Sat�� a��n� etkinle�tir

Mevzuat� ve yat�r�m te�vik sistemini sektörün rekabetçi 
gücünü gözeterek, AB ve DTÖ kurallar� 

çerçevesinde yap�land�r

Dünyadaki kuru meyve ve mamülleri talebini 
de göz önüne alarak iyi tar�m konular�nda 

üreticileri bilinçlendir

Üretimin her a�amas�nda izlenebilirli�i sa�la, 
iyi tar�m uygulamalar� üretim ve üretici 

veritaban�n� olu�tur

Sektörü temsil eden organizasyonlar, üretici 
�irketler, üniversiteler ve kamu kurulu�lar� 

aras�nda etkin kordinasyon sa�la

Uygun ko�ullarda finansman deste�i sa�la

Planl� üretim 
politikas� geli�tir ve ürün 

çe�itlili�i sa�la

�hracatç�n�n hedef 
pazar / hedef ürün ve 

markala�ma konular�nda bi-
linçlendirilmesini sa�la

Yeni teknolojilerin 
takibi ve verimlilik art��� 

sa�lamaya yönelik ARGE 
çal��malar�n� art�r
 (organik ürünler)

Üreticiden kaynaklanan 
g�da güvenli�i sorununu 

gider ve kalite
 güvencesini artt�r

 Sektörde istikrarl� ihracat art��� sa�la

 Alt - Sektörde istikrarl� ihracat art��� sa�la

 Hedef pazarlarda rekabetçi gücünü art�rarak Pazar pay�n� art�r  Hedef pazarlarda bilinirli�i art�r

�hracat taban�n� geli�tri

Pazar odakl� iyi tar�m
uygulamal� üretimi 

yayg�nla�t�r

Ana tedarikçi 

konumuna gel

Kalma de�eri yüksek 
ürün (perakende ambalaj) 

karmas�n� geli�tir
Lojistik a��na ve mal 

tedari�ine yat�r�m yap

Sat�� a��n� etkinle�tir

Mevzuat� ve yat�r�m te�vik sistemini sektörün rekabetçi 
gücünü gözeterek, AB ve DTÖ kurallar� 

çerçevesinde yap�land�r

Dünyadaki kuru meyve ve mamülleri talebini 
de göz önüne alarak iyi tar�m konular�nda 

üreticileri bilinçlendir

Üretimin her a�amas�nda izlenebilirli�i sa�la, 
iyi tar�m uygulamalar� üretim ve üretici 

veritaban�n� olu�tur

Sektörü temsil eden organizasyonlar, üretici 
�irketler, üniversiteler ve kamu kurulu�lar� 

aras�nda etkin kordinasyon sa�la

Uygun ko�ullarda finansman deste�i sa�la

Planl� üretim 
politikas� geli�tir ve ürün 

çe�itlili�i sa�la

�hracatç�n�n hedef 
pazar / hedef ürün ve 

markala�ma konular�nda bi-
linçlendirilmesini sa�la

Yeni teknolojilerin 
takibi ve verimlilik art��� 

sa�lamaya yönelik ARGE 
çal��malar�n� art�r
 (organik ürünler)

Üreticiden kaynaklanan 
g�da güvenli�i sorununu 

gider ve kalite
 güvencesini artt�r

 Sektörde istikrarl� ihracat art��� sa�la

 Alt - Sektörde istikrarl� ihracat art��� sa�la

 Hedef pazarlarda rekabetçi gücünü art�rarak Pazar pay�n� art�r  Hedef pazarlarda bilinirli�i art�r

�hracat taban�n� geli�tri

Pazar odakl� iyi tar�m
uygulamal� üretimi 

yayg�nla�t�r

Ana tedarikçi 

konumuna gel

Kalma de�eri yüksek 
ürün (perakende ambalaj) 

karmas�n� geli�tir
Lojistik a��na ve mal 

tedari�ine yat�r�m yap

Sat�� a��n� etkinle�tir

Mevzuat� ve yat�r�m te�vik sistemini sektörün rekabetçi 
gücünü gözeterek, AB ve DTÖ kurallar� 

çerçevesinde yap�land�r

Dünyadaki kuru meyve ve mamülleri talebini 
de göz önüne alarak iyi tar�m konular�nda 

üreticileri bilinçlendir

Üretimin her a�amas�nda izlenebilirli�i sa�la, 
iyi tar�m uygulamalar� üretim ve üretici 

veritaban�n� olu�tur

Sektörü temsil eden organizasyonlar, üretici 
�irketler, üniversiteler ve kamu kurulu�lar� 

aras�nda etkin kordinasyon sa�la

Uygun ko�ullarda finansman deste�i sa�la

Planl� üretim 
politikas� geli�tir ve ürün 

çe�itlili�i sa�la

�hracatç�n�n hedef 
pazar / hedef ürün ve 

markala�ma konular�nda 
bilinçlendirilmesini sa�la

Yeni teknolojilerin 
takibi ve verimlilik art��� 

sa�lamaya yönelik ARGE 
çal��malar�n� art�r
 (organik ürünler)

Üreticiden kaynaklanan 
g�da güvenli�i sorununu 

gider ve kalite
 güvencesini artt�r

 Sektörde istikrarl� ihracat art��� sa�la

 Alt - Sektörde istikrarl� ihracat art��� sa�la

 Hedef pazarlarda rekabetçi gücünü art�rarak Pazar pay�n� art�r  Hedef pazarlarda bilinirli�i art�r

�hracat taban�n� geli�tri

Pazar odakl� iyi tar�m
uygulamal� üretimi 

yayg�nla�t�r

Ana tedarikçi 

konumuna gel

Kalma de�eri yüksek 
ürün (perakende ambalaj) 

karmas�n� geli�tir
Lojistik a��na ve mal 

tedari�ine yat�r�m yap

Sat�� a��n� etkinle�tir

Mevzuat� ve yat�r�m te�vik sistemini sektörün rekabetçi 
gücünü gözeterek, AB ve DTÖ kurallar� 

çerçevesinde yap�land�r

Dünyadaki kuru meyve ve mamülleri talebini 
de göz önüne alarak iyi tar�m konular�nda 

üreticileri bilinçlendir

Üretimin her a�amas�nda izlenebilirli�i sa�la, 
iyi tar�m uygulamalar� üretim ve üretici 

veritaban�n� olu�tur

Sektörü temsil eden organizasyonlar, üretici 
�irketler, üniversiteler ve kamu kurulu�lar� 

aras�nda etkin kordinasyon sa�la

Uygun ko�ullarda finansman deste�i sa�la

Planl� üretim 
politikas� geli�tir ve ürün 

çe�itlili�i sa�la

�hracatç�n�n hedef 
pazar / hedef ürün ve 

markala�ma konular�nda 
bilinçlendirilmesini sa�la

Yeni teknolojilerin 
takibi ve verimlilik art��� 

sa�lamaya yönelik ARGE 
çal��malar�n� art�r
 (organik ürünler)

Üreticiden kaynaklanan 
g�da güvenli�i sorununu 

gider ve kalite
 güvencesini artt�r

 Sektörde istikrarl� ihracat art��� sa�la

 Alt - Sektörde istikrarl� ihracat art��� sa�la

 Hedef pazarlarda rekabetçi gücünü art�rarak Pazar pay�n� art�r  Hedef pazarlarda bilinirli�i art�r

�hracat taban�n� geli�tri

Pazar odakl� iyi tar�m
uygulamal� üretimi 

yayg�nla�t�r

Ana tedarikçi 

konumuna gel

Kalma de�eri yüksek 
ürün (perakende ambalaj) 

karmas�n� geli�tir
Lojistik a��na ve mal 

tedari�ine yat�r�m yap

Sat�� a��n� etkinle�tir

Mevzuat� ve yat�r�m te�vik sistemini sektörün rekabetçi 
gücünü gözeterek, AB ve DTÖ kurallar� 

çerçevesinde yap�land�r

Dünyadaki kuru meyve ve mamülleri talebini 
de göz önüne alarak iyi tar�m konular�nda 

üreticileri bilinçlendir

Üretimin her a�amas�nda izlenebilirli�i sa�la, 
iyi tar�m uygulamalar� üretim ve üretici 

veritaban�n� olu�tur

Sektörü temsil eden organizasyonlar, üretici 
�irketler, üniversiteler ve kamu kurulu�lar� 

aras�nda etkin kordinasyon sa�la

Uygun ko�ullarda finansman deste�i sa�la

Planl� üretim 
politikas� geli�tir ve ürün 

çe�itlili�i sa�la

�hracatç�n�n hedef 
pazar / hedef ürün ve 

markala�ma konular�nda 
bilinçlendirilmesini sa�la

Yeni teknolojilerin 
takibi ve verimlilik art��� 

sa�lamaya yönelik ARGE 
çal��malar�n� art�r
 (organik ürünler)

Üreticiden kaynaklanan 
g�da güvenli�i sorununu 

gider ve kalite
 güvencesini artt�r

SANAYi

TARIM

MADENC�L�K

Tekstil 
23 Strateji Hedef 

102 ölçü

Demir D��� Metal 
21 Strateji Hedef 

123 ölçü

Hububat 
20 Strateji Hedef 

107 ölçü

F�nd�k 
19 Strateji Hedef 

87 ölçü

Zeytin ve zeytinya��
19 Strateji Hedef 

89 ölçü

Tütün ve Mamülleri
15 Strateji Hedef 

68 ölçü

Kuru Meyve
20 Strateji Hedef 

105 ölçü

Meyve Sebze Mamülleri
22 Strateji Hedef 

106 ölçü

Ya� Meyve ve Sebze 
22 Strateji Hedef 

114 ölçü

Demir Çelik 
24 Strateji  Hedef 

118 ölçü

Otomotiv 
22 Strateji  Hedef 

96 ölçü

Makina 
31 Strateji Hedef 

124 ölçü

Gemicilik 
19 Strateji Hedef 

66 ölçü

Çimanto veToprak
21 Strateji Hedef 

92 ölçü

Kimyavi Maddelre 
23 Strateji   Hedef 

109 ölçü

Su ve Hayvanc�l�k Ürünleri 
22 Strateji   Hedef 

118 ölçü

Su ve Hayvanc�l�k Ürünleri 
20 Strateji   Hedef 

94 ölçü

Elektrik ve Elektronik 
26 Strateji

Hedef 129 ölçü

Deri 
29 Strateji Hedef 

114 ölçü

Hal� 
19 Strateji Hedef 

99 ölçü

Mücevher 
16 Strateji Hedef 

69 ölçü

Haz�r Giyim 
27 Stratejik 

Hedef 99Ölçü

Sertifikasyon güvencesi 
sa�la, ürün garanti 

sigortas�n� yayg�nla�t�r

Sertifikasyon güvencesi 
sa�la, ürün garanti 

sigortas�n� yayg�nla�t�r

 Sektörde istikrarl� ihracat art��� sa�la

 Alt - Sektörde istikrarl� ihracat art��� sa�la

 Hedef pazarlarda rekabetçi gücünü art�rarak Pazar pay�n� art�r  Hedef pazarlarda bilinirli�i art�r

�hracat taban�n� geli�tri

Pazar odakl� iyi tar�m
uygulamal� üretimi 

yayg�nla�t�r

Ana tedarikçi 

konumuna gel

Kalma de�eri yüksek 
ürün (perakende ambalaj) 

karmas�n� geli�tir
Lojistik a��na ve mal 

tedari�ine yat�r�m yap

Sat�� a��n� etkinle�tir

Mevzuat� ve yat�r�m te�vik sistemini sektörün rekabetçi 
gücünü gözeterek, AB ve DTÖ kurallar� 

çerçevesinde yap�land�r

Dünyadaki kuru meyve ve mamülleri talebini 
de göz önüne alarak iyi tar�m konular�nda 

üreticileri bilinçlendir

Üretimin her a�amas�nda izlenebilirli�i sa�la, 
iyi tar�m uygulamalar� üretim ve üretici 

veritaban�n� olu�tur

Sektörü temsil eden organizasyonlar, üretici 
�irketler, üniversiteler ve kamu kurulu�lar� 

aras�nda etkin kordinasyon sa�la

Uygun ko�ullarda finansman deste�i sa�la

Planl� üretim 
politikas� geli�tir ve ürün 

çe�itlili�i sa�la

�hracatç�n�n hedef 
pazar / hedef ürün ve 

markala�ma konular�nda 
bilinçlendirilmesini sa�la

Yeni teknolojilerin 
takibi ve verimlilik art��� 

sa�lamaya yönelik ARGE 
çal��malar�n� art�r
 (organik ürünler)

Üreticiden kaynaklanan 
g�da güvenli�i sorununu 

gider ve kalite
 güvencesini artt�r

Süs Bitkileri
24 Strateji Hedef 

103 ölçü

Sertifikasyon güvencesi 
sa�la, ürün garanti 

sigortas�n� yayg�nla�t�r

 Sektörde istikrarl� ihracat art��� sa�la

 Alt - Sektörde istikrarl� ihracat art��� sa�la

 Hedef pazarlarda rekabetçi gücünü art�rarak Pazar pay�n� art�r  Hedef pazarlarda bilinirli�i art�r

�hracat taban�n� geli�tri

Pazar odakl� iyi tar�m
uygulamal� üretimi 

yayg�nla�t�r

Ana tedarikçi 

konumuna gel

Kalma de�eri yüksek 
ürün (perakende ambalaj) 

karmas�n� geli�tir
Lojistik a��na ve mal 

tedari�ine yat�r�m yap

Sat�� a��n� etkinle�tir

Mevzuat� ve yat�r�m te�vik sistemini sektörün rekabetçi 
gücünü gözeterek, AB ve DTÖ kurallar� 

çerçevesinde yap�land�r

Dünyadaki kuru meyve ve mamülleri talebini 
de göz önüne alarak iyi tar�m konular�nda 

üreticileri bilinçlendir

Üretimin her a�amas�nda izlenebilirli�i sa�la, 
iyi tar�m uygulamalar� üretim ve üretici 

veritaban�n� olu�tur

Sektörü temsil eden organizasyonlar, üretici 
�irketler, üniversiteler ve kamu kurulu�lar� 

aras�nda etkin kordinasyon sa�la

Uygun ko�ullarda finansman deste�i sa�la

Planl� üretim 
politikas� geli�tir ve ürün 

çe�itlili�i sa�la

�hracatç�n�n hedef 
pazar / hedef ürün ve 

markala�ma konular�nda 
bilinçlendirilmesini sa�la

Yeni teknolojilerin 
takibi ve verimlilik art��� 

sa�lamaya yönelik ARGE 
çal��malar�n� art�r
 (organik ürünler)

Üreticiden kaynaklanan 
g�da güvenli�i sorununu 

gider ve kalite
 güvencesini artt�r

Madencilik
19 Strateji Hedef 

88 ölçü

Sertifikasyon güvencesi 
sa�la, ürün garanti 

sigortas�n� yayg�nla�t�r

Sertifikasyon güvencesi 
sa�la, ürün garanti 

sigortas�n� yayg�nla�t�r
Sertifikasyon güvencesi 

sa�la, ürün garanti 
sigortas�n� yayg�nla�t�r

Sertifikasyon güvencesi 
sa�la, ürün garanti 

sigortas�n� yayg�nla�t�r

Sertifikasyon güvencesi 
sa�la, ürün garanti 

sigortas�n� yayg�nla�t�r

Sertifikasyon güvencesi 
sa�la, ürün garanti 

sigortas�n� yayg�nla�t�r

Sertifikasyon güvencesi 
sa�la, ürün garanti 

sigortas�n� yayg�nla�t�r

Sertifikasyon güvencesi 
sa�la, ürün garanti 

sigortas�n� yayg�nla�t�r
Sertifikasyon güvencesi 

sa�la, ürün garanti 
sigortas�n� yayg�nla�t�r

Sertifikasyon güvencesi 
sa�la, ürün garanti 

sigortas�n� yayg�nla�t�r

Sertifikasyon güvencesi 
sa�la, ürün garanti 

sigortas�n� yayg�nla�t�r
Sertifikasyon güvencesi 

sa�la, ürün garanti 
sigortas�n� yayg�nla�t�r

Sertifikasyon güvencesi 
sa�la, ürün garanti 

sigortas�n� yayg�nla�t�r

Sertifikasyon güvencesi 
sa�la, ürün garanti 

sigortas�n� yayg�nla�t�r

Sertifikasyon güvencesi 
sa�la, ürün garanti 

sigortas�n� yayg�nla�t�r

Sertifikasyon güvencesi 
sa�la, ürün garanti 

sigortas�n� yayg�nla�t�r

Sertifikasyon güvencesi 
sa�la, ürün garanti 

sigortas�n� yayg�nla�t�r

Sertifikasyon güvencesi 
sa�la, ürün garanti 

sigortas�n� yayg�nla�t�r

Sertifikasyon güvencesi 
sa�la, ürün garanti 

sigortas�n� yayg�nla�t�r
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2023 Türkiye �hracat Stratejisinin Uygulamaya Aktar�lmas� ve Sektörel K�r�l�m� Projesi

Her bir sektör için 

Strateji Haritas� ve Ba�ar� 
Ölçütleri belirlenmi�tir. 

�kinci ad�m’�n temel ç�kt�lar� 24 sektörün Strateji Haritas� ve Performans Ölçütler�’dir.

24 sektörün Strateji Haritas� ve Performans 
Program� Çerçevesi (stratejik hedefler ve ölçüt-
ler)
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Yönetici Özeti

Hedef ülkeler Sektör Liderlik 
ekipleri taraf�ndan tan�m-
lanm��, sektörlerle ülkelerin 
e�le�tirilmesiyle Hedef Ülke 
– Sektör matrisi olu�turulmu�-
tur.

Her sektör taraf�ndan belirlenen hedef pazarlar�n sektörlerle e�le�tirilmesiyle Sektör-Hedef ülke matrisi olu�turulmu�tur. 
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24 sektörel rapor
Her bir sektör için 150-200 sayfal�k detayl� Proje Raporlar� haz�rlanm��t�r. Bu bölümde sektörlerin ba�l�ca büyüme dinamik-
leri, de�i�im gündemleri ve stratejik önceliklerinden olu�an kilit ç�kt�lar�ndan al�nt�lar yap�lm��t�r. Söz konusu öncelikler ger-
çekle�ti�i taktirde Sektör Liderlik ekipleri taraf�ndan gerçekle�mesi öngörülen sektör ve alt sektörler ihracat gelir hedefleri de 
kilit ç�kt�lar aras�nda yer almaktad�r. 

Strateji Haritas�

Alt-sektörler �hracat Gelir 
Hedefleri

Temel Göstergeler

Hedef Pazarlar

De�i�im Gündemi

Büyüme dinamikleri 
/ gereklilikleri

Sektör �hracat Gelir Hedefi
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Yönetici Özeti

Projenin 2.ad�m�n�n tamam-
lanmas�n�n ard�ndan ülke 
nezdindeki �hracat Perfor-
mans Program� ile “Makro 
bütünleme” gerçekle�tirilmi�, 
sektörlerin ihracat toplam� ile 
2023 ihracat öngörüsü netle�-
tirilmi�tir. 

Birinci ad�mda ülke ölçe�inde çal���l�rken, 500 Milyar $ hedefinden hareket al�nm��t�r. Sektörlerde ise, 500 Milyar $ raka-
m�ndan ba��ms�z olarak ayr� ayr� yürütülen çal��malarda, Lidelik Ekipleri sektörlerin 2023 ihracat iddialar�n� ve Kritik Ba�ar� 
Faktörlerini belirlemi�lerdir. 
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Mevcut pazar 
paylarını 

artır

Yüksek büyüme 
potansiyeli olan 

hedef pazarlara ulaş 
ve pazar payını artır

İhracatçı sayısını ve 
ihracat kapasitesini  

geliştir

İSTİKRARLI İHRACAT ARTIŞI
�S-1

�S-2 �S-3 �S-4

“2023’te 500 Milyar $ ihracat” slogan�ndan 
hareket al�nd�.

Ülke ölçe�inde strateji yönetimi çerçevesi ve 
performans program� in�a edildi

500 Milyar $ rakam�nda ba��ms�z 
olarak,  23 sektörle ayr� ayr� 
yürütülen çal��malarda,  Liderlik 
Ekipleri sektörlerin 2023 ihracat 
iddialar�n� ve kritik Ba�ar� 
Faktörlerini belirlediler

Ülke düzleminden sektörler düzlemine ihracat sonuçlar�n�n 
yay�l�m� kapsam�nda, “�hracat Sonuçlar�” stratejik hedefleri 
makro bütünlemeye imkan vermesi aç�s�ndan her sektör-
de ayn� korunmu�tur. Burda temel hedef sektörde istikrarl� 
ihracat art��� sa�larken, alt sektörlerde de ihracat� istikrar� 
bir �ekilde art�rmak ve ihracat kapasitesini, ihracat taban�n� 
geni�letmektedir.

 Sektörde istikrarl� ihracat art��� sa�la

 Hedef pazarlarda bilinirli�i art�r

�hracat taban�n� geli�tri

Ana tedarikçi 

konumuna gel

Kalma de�eri yüksek 
ürün (perakende ambalaj) 

karmas�n� geli�tir
Lojistik a��na ve mal 

tedari�ine yat�r�m yap

Sat�� a��n� etkinle�tir

Üretimin her a�amas�nda izlenebilirli�i sa�la, 
iyi tar�m uygulamalar� üretim ve üretici 

veritaban�n� olu�tur

Sektörü temsil eden organizasyonlar, üretici 
�irketler, üniversiteler ve kamu kurulu�lar� 

aras�nda etkin kordinasyon sa�la

Uygun ko�ullarda finansman deste�i sa�la

�hracatç�n�n hedef 
pazar / hedef ürün ve 

markala�ma konular�nda 
bilinçlendirilmesini sa�la

Yeni teknolojilerin 
takibi ve verimlilik art��� 

sa�lamaya yönelik ARGE 
çal��malar�n� art�r
 (organik ürünler)

 Sektörde istikrarl� ihracat art��� sa�la

 Alt - Sektörde istikrarl� ihracat art��� sa�la

 Hedef pazarlarda rekabetçi gücünü art�rarak Pazar pay�n� art�r  Hedef pazarlarda bilinirli�i art�r

�hracat taban�n� geli�tri

Pazar odakl� iyi tar�m
uygulamal� üretimi 

yayg�nla�t�r

Ana tedarikçi 

konumuna gel

Kalma de�eri yüksek 
ürün (perakende ambalaj) 

karmas�n� geli�tir
Lojistik a��na ve mal 

tedari�ine yat�r�m yap

Sat�� a��n� etkinle�tir

Mevzuat� ve yat�r�m te�vik sistemini sektörün rekabetçi 
gücünü gözeterek, AB ve DTÖ kurallar� 

çerçevesinde yap�land�r

Dünyadaki kuru meyve ve mamülleri talebini 
de göz önüne alarak iyi tar�m konular�nda 

üreticileri bilinçlendir

Üretimin her a�amas�nda izlenebilirli�i sa�la, 
iyi tar�m uygulamalar� üretim ve üretici 

veritaban�n� olu�tur

Sektörü temsil eden organizasyonlar, üretici 
�irketler, üniversiteler ve kamu kurulu�lar� 

aras�nda etkin kordinasyon sa�la

Uygun ko�ullarda finansman deste�i sa�la

Planl� üretim 
politikas� geli�tir ve ürün 

çe�itlili�i sa�la

�hracatç�n�n hedef 
pazar / hedef ürün ve 

markala�ma konular�nda 
bilinçlendirilmesini sa�la

Yeni teknolojilerin 
takibi ve verimlilik art��� 

sa�lamaya yönelik ARGE 
çal��malar�n� art�r
 (organik ürünler)

Üreticiden kaynaklanan 
g�da güvenli�i sorununu 

gider ve kalite
 güvencesini artt�r

 Sektörde istikrarl� ihracat art��� sa�la

 Alt - Sektörde istikrarl� ihracat art��� sa�la

 Hedef pazarlarda rekabetçi gücünü art�rarak Pazar pay�n� art�r  Hedef pazarlarda bilinirli�i art�r

�hracat taban�n� geli�tri

Pazar odakl� iyi tar�m
uygulamal� üretimi 

yayg�nla�t�r

Ana tedarikçi 

konumuna gel

Kalma de�eri yüksek 
ürün (perakende ambalaj) 

karmas�n� geli�tir
Lojistik a��na ve mal 

tedari�ine yat�r�m yap

Sat�� a��n� etkinle�tir

Mevzuat� ve yat�r�m te�vik sistemini sektörün rekabetçi 
gücünü gözeterek, AB ve DTÖ kurallar� 

çerçevesinde yap�land�r

Dünyadaki kuru meyve ve mamülleri talebini 
de göz önüne alarak iyi tar�m konular�nda 

üreticileri bilinçlendir

Üretimin her a�amas�nda izlenebilirli�i sa�la, 
iyi tar�m uygulamalar� üretim ve üretici 

veritaban�n� olu�tur

Sektörü temsil eden organizasyonlar, üretici 
�irketler, üniversiteler ve kamu kurulu�lar� 

aras�nda etkin kordinasyon sa�la

Uygun ko�ullarda finansman deste�i sa�la

Planl� üretim 
politikas� geli�tir ve ürün 

çe�itlili�i sa�la

�hracatç�n�n hedef 
pazar / hedef ürün ve 

markala�ma konular�nda 
bilinçlendirilmesini sa�la

Yeni teknolojilerin 
takibi ve verimlilik art��� 

sa�lamaya yönelik ARGE 
çal��malar�n� art�r
 (organik ürünler)

Üreticiden kaynaklanan 
g�da güvenli�i sorununu 

gider ve kalite
 güvencesini artt�r

 Sektörde istikrarl� ihracat art��� sa�la

 Alt - Sektörde istikrarl� ihracat art��� sa�la

 Hedef pazarlarda rekabetçi gücünü art�rarak Pazar pay�n� art�r  Hedef pazarlarda bilinirli�i art�r

�hracat taban�n� geli�tri

Pazar odakl� iyi tar�m
uygulamal� üretimi 

yayg�nla�t�r

Ana tedarikçi 

konumuna gel

Kalma de�eri yüksek 
ürün (perakende ambalaj) 

karmas�n� geli�tir
Lojistik a��na ve mal 
tedari�ine yat�r�m yap

Sat�� a��n� etkinle�tir

Mevzuat� ve yat�r�m te�vik sistemini sektörün rekabetçi 
gücünü gözeterek, AB ve DTÖ kurallar� 

çerçevesinde yap�land�r

Dünyadaki kuru meyve ve mamülleri talebini 
de göz önüne alarak iyi tar�m konular�nda 

üreticileri bilinçlendir

Üretimin her a�amas�nda izlenebilirli�i sa�la, 
iyi tar�m uygulamalar� üretim ve üretici 

veritaban�n� olu�tur

Sektörü temsil eden organizasyonlar, üretici 
�irketler, üniversiteler ve kamu kurulu�lar� 

aras�nda etkin kordinasyon sa�la

Uygun ko�ullarda finansman deste�i sa�la

Sertifikasyon güvencesi 
sa�la, ürün garanti 

sigortas�n�yayg�nla�t�r

Planl� üretim 
politikas� geli�tir ve ürün 

çe�itlili�i sa�la

�hracatç�n�n hedef 
pazar / hedef ürün ve 

markala�ma konular�nda 
bilinçlendirilmesini sa�la

Yeni teknolojilerin 
takibi ve verimlilik art��� 

sa�lamaya yönelik ARGE 
çal��malar�n� art�r
 (organik ürünler)

Üreticiden kaynaklanan 
g�da güvenli�i sorununu 

gider ve kalite
 güvencesini artt�r

 Sektörde istikrarl� ihracat art��� sa�la

 Alt - Sektörde istikrarl� ihracat art��� sa�la

 Hedef pazarlarda rekabetçi gücünü art�rarak Pazar pay�n� art�r

Pazar odakl� iyi tar�m
uygulamal� üretimi 

yayg�nla�t�r

Ana tedarikçi 

konumuna gel

Kalma de�eri yüksek 
ürün (perakende ambalaj) 

karmas�n� geli�tir
Lojistik a��na ve mal 

tedari�ine yat�r�m yap

Sat�� a��n� etkinle�tir

Mevzuat� ve yat�r�m te�vik sistemini sektörün rekabetçi 
gücünü gözeterek, AB ve DTÖ kurallar� 

çerçevesinde yap�land�r

Dünyadaki kuru meyve ve mamülleri talebini 
de göz önüne alarak iyi tar�m konular�nda 

üreticileri bilinçlendir

Üretimin her a�amas�nda izlenebilirli�i sa�la, 
iyi tar�m uygulamalar� üretim ve üretici 

veritaban�n� olu�tur

Planl� üretim 
politikas� geli�tir ve ürün 

çe�itlili�i sa�la

�hracatç�n�n hedef 
pazar / hedef ürün ve 

markala�ma konular�nda 
bilinçlendirilmesini sa�la

Yeni teknolojilerin 
takibi ve verimlilik art��� 

sa�lamaya yönelik ARGE 
çal��malar�n� art�r
 (organik ürünler)

Üreticiden kaynaklanan 
g�da güvenli�i sorununu 

gider ve kalite
 güvencesini artt�r

Sertifikasyon güvencesi 
sa�la, ürün garanti 

sigortas�n� yayg�nla�t�r
Sertifikasyon güvencesi 

sa�la, ürün garanti 
sigortas�n� yayg�nla�t�r

Sertifikasyon güvencesi 
sa�la, ürün garanti 

sigortas�n� yayg�nla�t�r
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Yeni Sektörler rakam�, mevcut 
24 sektörden farkl� olarak, 
2023’te dünya ticaretinde 
öngörülen 1-1.5 Trilyon $ hac-
minden % 1 pay al�nabilece�i 
tahminine baz edilmi�tir. 

Sektörlerin liderlik ekiplerinin ayr� ayr� belirledikleri 2023 ihracat büyüklükleri toplam� ve Yeni Sektörler tahmini ile 
birilkte, Türkiye’nin 2023 ihracat büyüklü�ü 500 Milyar $’�n üzerine ç�kaca�� ve 545 Milyar $ mertebesinde gerçek-
le�ece�i öngörülmektedir. 
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Haz�rlanan Strateji Haritas� 
ve Performans Program�’n�n 
en önemli yan� sahiplenme, 
sürekli takip ve gözden geçir-
meyi zorunlu k�lmas�d�r. Ba�-
ta d�� faktörler olmak üzere, 
son derece dinamik olan iç 
ve d�� geli�meler performan-
s�n takibinin, varsay�mlar�n, 
öngörülen proje ve program-
lar�n güncellenmesini ve 
revizyonunu daha da önemli 
k�lmaktad�r. 

Strateji Haritas�’n�n olu�turulmas�nda ve süreklili�inin sa�lanmas�nda en önemli faktör Liderlik’tir. Ülke ölçe�in-

deki Strateji Haritas�’n�n sahibi, dikey ve yatay uyumlanmay� temin edecek olan D�� Ticaretten sorumlu Devlet 

Bakanl���’d�r. Sektör düzleminde, liderlik ve sahiplenme sektör yönetimindedir. Strateji Haritas�’n�n sahibi sektör 

Liderlik Ekipleri’dir. 

Stratejinin yönetimi, birimlerin yönetiminden farkl�d�r:

��Geleneksel yönetim, organizasyon �emas� içinde kapal� alanlar olu�turur.

��Strateji yönetimi için, birimler ve kurumlar aras� çapraz i�leyi� gereklidir.

��Strateji Ofisi olarak adland�r�lan ekibin temel görev ve sorumluluklar� sürecin sahibi olarak stratejinin koordinas-

yonu ve strateji süreçlerinin yönetimidir.

Bu kapsamda; haz�rlanan Strateji Haritalar�-

n�n ve Performans Programlar�’n�n de�i�en 

�artlar ve dinamikler do�rultusunda güncelli-

�ini garanti alt�na alacak, gerekli koordinas-

yon ve uyumlanmay� sa�layacak T�M bün-

yesinde Strateji Ofisi olu�turulmu�tur. Söz 

konusu ekip DTM ile koordinasyon içinde ilgili 

kamu kurulu�lar�, özel sektör ve di�er pay-

da�lar ile ülke ölçe�indeki Strateji Haritas� ve 

Performans Program�’na ili�kin çal��malar� 

yürütecektir. 

Birlik ArGe �ubeleri projenin ba�lang�c�ndan 

bu yana tüm süreçte yer alarak önemli katk� 

sa�lam��lard�r. Performans Yönetimi’nin ha-

yata geçirilmesinde ArGe �ubeleri T�M Strate-

ji Ofisi’nin koordinasyonu ile sektörel boyutta 

çal��malar� yürüteceklerdir. 

 



36

2023 Türkiye �hracat Stratejisinin Uygulamaya Aktar�lmas� ve Sektörel K�r�l�m� Projesi



37

Proje Raporu

� Sunu� yaz�s�

��Yönetici Özeti

��Proje Raporu

1. Projenin Amac�

2. Metodolojik Yakla��m

3. Tendler ve Öngörüler

4. 1. Ad�m – Ülke ölçe�inde Makro �hracat Strateji ve Performans Yönetimi Çerçevesi

5. 2. Ad�m – Sektör ölçe�inde Strateji ve Performans Yönetimi Çerçevesi 

6. Yeni Sektörler

7. Makro Bütünleme

8. Stratejinin Yöneti�imi Süreçleri



38

2023 Türkiye �hracat Stratejisinin Uygulamaya Aktar�lmas� ve Sektörel K�r�l�m� Projesi

Projenin Amac�

1
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��Özellikle son 10 y�lda ihracat�m�z� istikrarl� �ekilde art�rarak bir-
likte çok önemli ba�ar�lara imza att�k. Bugün ula�t���m�z noktada 
“Sürdürülebilir Büyüme”yi temin edebilmek ve �hracatç�lar�m�z�n 
küresel piyasada rekabetçiliklerinin art�r�lmas� için stratejik odak-
lanma, uyumlanma ve koordinasyona ihtiyaç duyulmaktad�r.

��De�i�imi Gerçekle�tirmek, Gelece�i Tasarlamakt�r” vizyonu ile 
Türkiye’nin iktisadi kalk�nmas�na öncülük eden Türkiye �hracat-
ç�lar Meclisi (T�M) liderli�inde ve D�� Ticaret Müste�arl��� (DTM) 
ile e�güdüm içinde, 2023 �hracat At�l�m�’n� proaktif ve dinamik 
bir �ekilde yönetmek üzere, geni� kapsaml� bir proje yakla��m� 
benimsenmi�tir.

��Proje iki ad�ml� olarak gerçekle�tirilmi�tir. Projenin temel amac� 
Türkiye’nin ihracat at�l�m�na yönelik olarak bütünsel bir “Strateji-
nin Uygulamaya Aktar�lmas�” çerçevesini olu�turmakt�r. Bu kap-
samda ilk olarak stratejik yönlenmenin netle�tirilmesi için mevcut 
çal��malar derlenmi�, geni� kat�l�ml� çal��taylar yürütülmü�tür. 18 
stratejik hedef ve 72 ölçütten olu�an 2009-2013 Türkiye �hracat� 
Strateji Haritas� ve Performans Program� olu�turulmu�tur. 

��Haz�rlanan Performans Program�’n�n en önemli yan� sahiplen-
me, sürekli takip ve gözden geçirmeyi zorunlu k�lmas�d�r. Ba�ta 
d�� faktörler olmak üzere, son derece dinamik olan iç ve d�� geli�-
meler performans�n takibinin, varsay�mlar�n, öngörülen proje ve 
programlar�n güncellenmesini ve revizyonunu daha da önemli bir 
noktaya ta��maktad�r.

�� �kinci ad�mda, ülke nezdindeki çal��malar sektörel boyuta aktar�l-
m��, 2023 ihracat hedefine ula�abilmek için sektörel bazda hangi 
kritik ba�ar� faktörlerine ihtiyaç duyuldu�u belirlenmi�, sektörel 
bazda 24 Strateji Haritas� ve Ba�ar� Ölçütleri olu�turulmu�tur. 
Sektörlerin 2023 ihracat öngörüleri alt sektör k�r�l�mlar� ile Sektör 
Liderlik ekipleri taraf�ndan ortaya konmu�tur.
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Projenin Amac� – 1. ad�m

Projenin Amac� – 2.ad�m
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Türkiye’nin ihracat at�l�m�nda ba�ar�y� 
sa�layacak  bütünsel bir   “stratejinin uygu-
lamaya aktar�lmas�”  çerçevesi olu�turmak

Stratejik 
Yönlenmenin 
Netle�tirilmesi

Sektörel 
dü�ünce 

önderleri ile 
Çal��taylar 

2009-2013 için 
Strateji Haritas� 
ve Performans 

Program�

Sektörel bazl� 
Strateji Haritas� 
ve Performans 

Ölçütleri

Stratejinin 
Yönetimi

Makro 
Bütünleme

Sektörel bazda 2023 �hracat öngörüleri  ve  
oraya ula�t�racak oyun plan�n�n tan�mlanmas� 

(ana sektör gruplamalar� alt�nda)
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��2000 y�l�ndan bu yana ihracat�m�z� düzenli olarak art�rarak birlikte çok önemli bir ba�ar�ya imza att�k. Bugün ula�t���m�z noktada Sürdürülebilir Büyüme ve 
�hracatç�lar�m�z�n küresel piyasada rekabetçiliklerinin art�r�lmas� için uyumlanma ve koordinasyona ihtiyac�m�z vard�r.

�hracat Stratejisi

Uygulama Yetkinli�inin Önemi

Ölçekleme

2000 2003-2004 2006-2007 >>>2009 2023

Planlama

Krizden önce Krizden sonra

Ba�ar�lar

Sürdürülebilir  
�hracat 

Gelir Art��� 
Sa�lamak • 3 y�lda ikiye katlanan 

ihracat sonuçlar�

• Y�ll�k ortalama %30 

art��

• �hracat Stratejisi (2004-

2006) – DTM

• IX. Kalk�nma Plan� ve 

Özel �htisas Komisyon 

Raporu (2007-2013) – 

DPT

• DTM’nin Stratejik Plan� 

(2009-2013) 

• 8 y�lda 5 kat�na  ç�kan ihracat sonuçlar�

• %21 kümülatif y�ll�k ort. büyüme oran�

• TURQUALITY giri�imi

• �hracat� etkileyen bürokratik engeller 
envanteri

• Kümelenme Politikas�

• Pazara giri� eylem planlar�

• D�� Ticaret organizasyonlar�

• Fuar te�vikleri

• Yaz�l�m envaneteri

• Girdi maliyetlerinin analizi

• �hracat Stratejik Plan Portali

Sürdürülebilir ihracat art��� için uyumlanma ve koordinasyona 
ihtiyac�m�z var.
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��2023 ihracat hedefine ula��lmak için hangi politikalara, payda�lara, süreçlere ve yetkinliklere ihtiyac�m�z oldu�unu ortaya ç�karmay� hedefleyen proje 2 ad�ml� 
yürütülmü�tür. 

202320092008

Y�lda 
ortalama 

% 12 
ihracat 

büyümesi

Bu hedefe ula�mak için, hangi politika-

lara, payda�lara, süreçlere ve yetkinliklere 

ihtiyac�m�z var ?

Makro Ölçekte Türkiye 2023 
�hracat Stratejisinin 

Uygulamaya Aktar�lmas� ve 
Performans Yönetimi Projesi 

2023 Türkiye 
�hracat Stratejisinin 

Sektörel K�r�l�m� 
Projesi 

1. ad�m 2. ad�m

500

102
132
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��Projenin ilk ad�m�n� olu�turan “Makro Ölçekte Türkiye 2023 �hracat Stratejisinin Uygulamaya Aktar�lmas� ve Performans Yönetimi Projesi” Nisan-A�ustos 
2009 döneminde, projenin ikinci ad�m�n� olu�turan “2023 Türkiye �hracat Stratejisinin Sektörel K�r�l�m� Projesi” ise Ekim 2009-Mart 2010 döneminde kamu ve 
özel sektörü temsilen pekçok kurum, kurulu� ve dü�ünce önderlerinin kat�l�m�yla gerçekle�tirilmi�tir. 

24
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Ülke seviyesindeki Strateji Haritas�’nda 
18 Stratejik Hedef, 72 ölçüt belirlenmi�tir.

Ekonomik 
Kalk�nma’n�n bir 

unsuru olarak �hracat 
Stratejisi

Türkiye �hracat Stra-
teji

 Uygulama Modeli

Türkiye �hracat 

Strateji Haritas�

2009-2013

Performans 

Program� 

Ç�kt�lar: Ula��lmas� 
hedeflenen Stratejik 

Hedefler

 Sürükleyiciler: 
Amaçlanan ç�kt�lara 
ula�mam�z� sa�la-

yacak önceliklerimizi 
gösteren Stratejik 

Hedefler
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Sektörel �hracat Öngörüsü Sektörel Alt-K�r�l�m �hracat 
Öngörüsü

Sektörel �hracat Art�� Oranlar� 

(Dünya – Türkiye dönemsel
 kar��la�t�rma)
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Metodolojik Yakla��m

Metodolojik 
Yakla��m

2
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��Strateji ve Kurumsal Performans Yönetim modelinin olu�turulmas�nda dünyaca kan�tlanm�� bir metodoloji olan Balanced Scorecard yakla��m�, ülke ve sektör 
�artlar�na adapte edilerek kullan�lm��t�r.

Stratejik bir yönetim arac� olan Balan-
ced Scorecard, 

Hedeflerle Yönetim, Toplam Kalite Yö-
netimi (TQM) ve süreç iyile�tirme gibi 
pek çok yönetim sistemati�ini entegre 

etmekte ve daha ileri ta��maktad�r.

“Ölçemedi�inizi yönetemezsiniz …

… Tarif edemedi�inizi ölçemezsiniz”
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��Proje sürecince s�f�rdan bir strateji geli�tirme gayreti yerine, mevcut bilgi birikimi, deneyimler ve çok çok çe�itli kurum ve kurulu�lar taraf�ndan yap�lan geçmi� 

çal��malar (Stratejik Plan / rapor, arama konferans�, vb… ) �����nda stratejik yönlenme gözden geçirilerek, Yol Haritas� netle�tirilmeye çal���lm��t�r. Olu�tu-

rulan Performans Program�’n�n en önemli yan�, stratejiyi ölçümlenebilir ve dolay�s�yla yönetilir k�lmas�d�r. 

Strateji Haritas� Performans Yönetimi Çerçevesi

�HRACAT 
SONUÇLARI

TEMEL 
YETK�NL�KLER

KR�T�K 
SÜREÇLER

�HRACATÇILARA 
VAAD
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��Strateji Haritas�’n�n temel amac� stratejik öncelikerimizi neden sonuç ili�kileri içinde tek bir sayfada ortaya koymakt�r. Bu sayede netlik ve odaklanma sa�lan-
maktad�r. Türkiye �hracat Strateji Haritas� ana yönlenmesini Türkiye’nin Kalk�nma Plan�’ndan almakta, ihracat vizyonunun gerçekle�tirilmesinde ülke yöneti-
minin üzerinde dü�en önceliklere de�inilmektedir. Her bir stratejik hedefin sorumlular�n�n belirlenmesi payda�lar aras�nda uyumlanma sa�lamaktad�r. 

Türkiye �hracat Stratejisi Uygulama Modeli
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��Metodolojinin sektörlere indirgenmesi s�ras�nda göz önünde bulundurulmas� gerekli olan baz� temel farkl�l�klar vard�r. Sektör düzleminde liderlik ve 
sahiplenme Sektör Yönetimi’ndedir. Mü�teri perspektifinde hedef pazarlardaki mü�teriler ve piyasan�n beklentileri öne ç�kmaktad�r. Süreçlerde ihra-
cat sonuçlar�na ve mü�teriye de�er önermesine ula��lmas�n� sa�layacak kritik i� süreçlerine, sektörel de�er zinciri ba�lam�nda odaklan�lmaktad�r. 

�HRACAT 
SONUÇLARI

TEMEL 
YETK�NL�KLER

KR�T�K 
SÜREÇLER

�HRACATÇILAR

�HRACAT 
SONUÇLARI

TEMEL 
YETK�NL�KLER

KR�T�K 
SÜREÇLER

MÜ�TER�LER

SEKTÖRÜN

SEKTÖRÜN
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��Sektörler nezdinde stratejik Hipotez, “�hracat Sonuçlar�”, “Pazar Dinamikleri” ve “Kritik Ba�ar� Faktörleri” olmak üzere üç temel perspektifte yap�-
salla�t�r�lm��t�r.
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��Sektörel Liderlik Çal��taylar�nda, sektör Strateji Haritas�n� �ekillendirmek üzere, mümkün oldu�unca çok unsuru netle�tirerek sürece girdi sa�lanmas� amaç-
lanm��t�r. �lk olarak sektör temsilcilerinden 2023 y�l� itibariyle ula��lmas�n� öngördükleri ihracat büyüklü�ü ortaya konmu�, sonras�nda söz konusu hedefe 
ula��labilmesi için gerekli kritik ba�ar� faktörleri irdelenmi�tir.



54
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��Stratejik hedeflerin ve ölçütlerin belirlenmesini takiben, Sektör Liderlik ekiplerinin önderli�inde, ArGe yetkilileri ve T�M Strateji Ofisi koordinasyonu ile, sektör-
ler baz�nda belirlenen ölçütlerin rakamsal ba�ar� de�erlerlerinin belirlenmesi sürecine ba�lanm��t�r. 
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Trendler ve Öngörüler

Trendler 
ve Öngörüler

3
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Nisan-A�ustos 2009 tarihleri aras�nda yürütülen ilk ad�ma paralel olarak, 

Dr. Can Fuat Gürlesel taraf�ndan Türkiye’nin �hracat Stratejisi �çin Küresel 

ve Sektörel Öngörüler 2023 çal��mas� yap�lm��t�r. 

Çal��man�n temel ç�kt�lar� dünya ekonomisi, dünya ticareti, dünya ihracat 

pazarlar� ve sektörler için 2023 y�l�na kadar olan döneme ili�kin haz�rla-

nan say�sal öngörülerdir. 

Öngörüler olu�turulurken, a��rl�kl� olarak kriz sonras� haz�rlanan ve uzun 

dönemli varsay�mlar�, e�ilimleri ve tahminleri ortaya koyan uluslararas� 

kaynaklardan yararlan�lm��t�r. Küresel kriz öncesi haz�rlanan çal��mala-

r�n varsay�mlar�, e�ilimleri ve tahminleri krizin etkileri göz önüne al�narak 

de�erlendirilmi�tir. Çok farkl� ve çok say�da kayna��n ç�kt�lar� aras�nda 

azami uyum sa�layanlar öncelikle kullan�lm��t�r.

Öngörüler haz�rlan�rken, geçmi� dönemde olu�an e�limler ve say�sal ve-

riler ile 2023 y�l�na kadar olu�acak ana e�ilimler kullan�lm��, bunlara ba�l� 

varsay�mlar olu�turulmu� ve say�sal öngörüler haz�rlanm��t�r. Say�sal ön-

görüler ekonometrik bir çal��ma veya say�sal bir standart model ile de�il, 

e�ilimlere ve varsay�mlara dayal� yakla��mlar yöntemi ile haz�rlanm��t�r. 

Kullan�lan e�limler ve varsay�mlarla say�sal öngörüler aras�nda kuvvetli 

ve yüksek bir ili�ki bulunmaktad�r.

Türkiye’nin ihracat stratejilerinin haz�rlanmas�nda en önemli belirleyici, kü-
resel ölçekte 2023 y�l�na kadar ortaya ç�kacak ekonomik, ticari ve sektörel 
e�ilimler olacakt�r. Temel amaç, strateji çal��malar�nda genel ve sektörel 
hedefler belirlenirken ihtiyaç duyulan bilgi alt yap�s�n�n olu�turulmas�d�r.

�kinci ad�mdaki projemizdeki çal��malarda, dünya ticareti ve ekonomisi 
büyüklük öngörüleri ile ilgili yürütülen 3 senaryo içinden, T�M yönetimi 
taraf�ndan onaylanan Referans Senaryo temel al�nm��t�r. 
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Trendler ve Öngörüler

�� Dünya ekonomisi büyüme varsay�mlar�

�� Dünya ticareti büyüme öngörüsü

�� Dünya ticareti sektörel da��l�m�

�� Sektörel öngörüler
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�� ABD gev�ek para politikas�, dünya genelinde bol ve ucuz dolar likiditesi;

�� Geli�mi� ülkelerin (özellikle ABD) hane halk� tüketiminde h�zl� geni�leme ve borçlanma;

�� Geli�mi� ülkelerin iç talebi ve ithalat�nda, geli�en ülkelerin ihracat�nda h�zl� art��lar;

�� Finansman olanaklar�nda geni�leme ve finansal kald�raç oran�nda art��lar;

�� S�n�r ötesi sermaye hareketlerinde h�zl� geni�leme;

�� 2005 sonras� dünya ticaretinde serbestle�me;

�� Mali varl�klar�n de�erinde �i�me ve A��r� servet etkisi,

�� Enerji, emtia, g�da, metal fiyatlar�nda a��r� �i�me ve servet etkisi;

�� Do�rudan sermaye yat�r�mlar�nda h�zl� geni�leme ve ticaret etkisi;
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Trendler ve Öngörüler

DÖNEMLER  DÜNYA BÜYÜME % 
YILLIK ORTALAMA

İHRACAT MİKTAR BÜYÜME % 
YILLIK ORTALAMA

İHRACAT DEĞER BÜYÜME % YILLIK 
ORTALAMA

1990-1995 1.8 6.3 9.6

1995-2000 3.3 8.2 5.0

2000-2005 2.8 5.4 12.6

2005-2007 3.5 7.5 16.6

�HRACAT DE�ER 
BÜYÜME % YILLIK 
ORTALAMA

�HRACAT M�KTAR 
BÜYÜME % YILLIK  

DÜNYA BÜYÜME 
% YILLIK ORTALAMA
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

DÜNYA GEL�R M�LYAR $ 31.583 32.854 36.931 41.546 44.881 48.436 54.312 60.690

DÜNYA MAL T�CARET� 
M�LYAR $

6.191 6.492 7.585 9.220 10.475 12.113 13.883 15.875

DÜNYA GEL�R 
Trilyon $

DÜNYA MAL 
T�CARET� 

Trilyon $
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Trendler ve Öngörüler

! Ülkelerde daha dengeli iç tüketim ve ihracat art���na dayal� büyüme (a��r� ihracata dayal� büyümeden 

uzakla�ma);

! Geli�mi� ülkelerde tasarruf, geli�en ülkelerde tüketim e�iliminde art��;

! Finansman olanaklar�nda ve sermaye hareketlerinde istikrarl� daha s�n�rl� geni�leme;

! Varl�k ve emtia fiyatlar�nda daha istikrarl� art�� ve s�n�rl� servet etkisi;

! Piyasalarda düzenleme ve gözetim otoritelerinin güçlenmesi;

! Çok tarafl� serbestle�me h�z� azalacak ve ticaretteki geni�letici etkisi s�n�rlanacak; 

! Dolar ile di�er para birimleri aras�nda daha istikrarl� bir dalgalanma olacak ve dolar a��r� de�er 

kaybetmeyecek; 

! Güney-güney (geli�en ülkeler aras�) ticaretinin dünya ticareti içindeki pay� artmaya devam edecek.
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SENARYOLAR 2009-2013 
YILLIK ORTALAMA 

BÜYÜME %

2014-2018 
YILLIK ORTALAMA 

BÜYÜME %

2019-2023 
YILLIK ORTALAMA 

BÜYÜME %

REFERANS 
SENARYO

DÜNYA 2.1 (2010-2013: 3.0) 3.5 3.4

GEL��M�� 
ÜLKELER

0.8 (2010-2013: 2.0) 2.3 2.2

GEL��EN 
ÜLKELER

4.7 (2010-2013: 5.0) 5.8 5.3

 

T�M Strateji Ofisi taraf�ndan geli�tirilen dokuz senaryodan birisi tercih edilmi�tir
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Trendler ve Öngörüler

YILLAR DÜNYA GEL��M�� ÜLKELER GEL��EN ÜLKELER

2008 60.690

2009 54.864 38.018 16.846

2010 57.113 39.159 17.974

2011 60.082 40.764 19.325

2012 63.313 42.517 20.796

2013 66.859 44.388 22.471

2014 70.570 46.297 24.273

2015 74.479 48.288 26.191

2016 78.598 50.364 28.234

2017 82.938 52.530 30.408

2018 87.507 54.788 32.719

2019 92.262 57.089 35.173

2020 97.262 59.486 37.773

2021 102.518 61.985 40.533

2022 108.041 64.589 43.452

2023 113.838 67.301 46.537

Milyar $



64

2023 Türkiye �hracat Stratejisinin Uygulamaya Aktar�lmas� ve Sektörel K�r�l�m� Projesi

0,0
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40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Geli�en 
ülkeler

Geli�mi� 
ülkeler

54,8

16.0

38.0

18.0

39.2

19.3

40.7 42.5 44.4 46.3 48.3 50.4 52.5 54.0 57.1 59.5 62.0 64.5 67.3

20.0 22.5 24.3 26.2 28.2 30.4
32.7

35.2
37.0

40.5    
43.5

45.5

57,1 60,0 63,3 54,8 66,9 70,5
74,5 82,9 87,5 92,3 97,3 102,5

108,0 113,8 Dünya

2008- 2023 Trilyon Dolar (Cari Fiyatlarla, Y�ll�k Yüzde 2 Dolar Cinsi Gelir Defletörü Öngörülmü�tür

DÜNYA EKONOM�S� GEL�R BÜYÜKLÜKLER� ÖNGÖRÜLER
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Trendler ve Öngörüler

YILLAR TR�LYON DOLAR

2008 15,8

2009 12.0

2010 13.1

2011 14.0

2012 14.9

2013 16.1

2014 17.4

2015 18.8

2016 20.4

2017 22.0

2018 23.7

2019 25.6

2020 27.5

2021 29.6

2022 31.9

2023 34.3

DÜNYA T�CARET ÖNGÖRÜLER�
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��Küresel krizin etkisiyle daralan dünya ticaretinin 2010 ve 2011’de beklenenden daha h�zl� toparlanma sürecine girece�i tahmin edilmektedir. Buna 
ra�men dünya ticaretinin ancak 2013’te 2008 seviyesine ula�mas� beklenmektedir. 2023 y�l� dünya ticareti öngörüsü 34,3 trilyon dolar düzeyindedir. 

15,3 16,1

2008
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

33,0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

23,7

34,3

DÜNYA T�CARET ÖNGÖRÜLER�
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Trendler ve Öngörüler

��T�M yönetimi taraf�ndan kabul edilen referans senaryo çerçevesinde Türkiye’nin 2023 y�l�nda 500 milyar dolar ihracat hedefine ula�mas� dünya tica-
retinden 2013 y�l�nda %1, 2018 y�l�nda %1,25, 2023 y�l�nda %1,46 pay almas� anlam�na gelmektedir. 

T�CARET 
SENARYOLARI

TÜRK�YE’N�N DÜNYA 
T�CARET� �Ç�NDE PAYI �Ç�N 

SENARYOLAR

TÜRK�YE �HRACATI 
Milyar Dolar

2009-2023 YILLIK 
ORTALAMA �HRACAT 

ARTI�I %

2013 2018 2023

TEMEL SENARYO 1 MEVCUT PAY % 0.83 �LE 133.7 197.0 284.4 7.7

2 % 1,00 PAY �LE 161.1 237.4 342.6 9.2

3 % 1.20 PAY �LE 193.3 284.9 411.1 10.6

500 M�LYAR DOLAR HEDEF� �Ç�N PAY % 1.00 1.25 1.46 12.2
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Ana Unsurlar Geçti�imiz 10 y�l Önümüzdeki 15 y�l

1. Geli�mi� Ülkelerde �ç Talep H�zl� Geni�leme S�n�rl� Geni�leme

2. Geli�en Ülkelerde �ç Talep Geni�leme Göreceli H�zl� Geni�leme

3. Geli�en Ülkelerin Dünya �hracat� H�zl� art�� S�n�rl� Art��

4. Geli�en Ülkeler-aras� Ticaret Geni�leme H�zl� Geni�leme

5. Finansman Olanaklar� Bol ve Ucuz Olanaklar K�s�tl� Olanaklar

6. Sermaye Hareketleri A��r� S�n�r-ötesi Hareket Göreceli Dü�ük Hareket

7. Varl�k ve Emtia Fiyatlar� �stikrars�z ve Yüksek �stikrarl� ve Gerçekçi

8. Piyasalarda Düzenleme A��r� Serbestlik Kurall� Piyasa ve Gözetim

9. Çok Tarafl� Ticarette Serbestle�me Yüksek Serbestle�me S�n�rl� Serbestle�me

10. Dolar�n De�eri A��r� Oynak �stikrarl� ve Gerçekçi

Önümüzdeki 15 y�lda Dünya Mal Ticaretinde 
Yava� Geni�leme ve Geli�en Ülkelerin Etkisinde Art��



69

Ülke ölçe�inde Makro �hracat Stratejisi ve Performans Yönetimi Çerçevesi

1. Ad�m – Ülke ölçe�inde 
Makro �hracat Stratejisi ve 

Performans Yönetimi Çerçevesi 

4
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�� 2 Liderlik çal��tay� –   özel 

sektörü temsilen pekçok kurum 

ve kurulu�tan kat�l�mc�lar

�� Sanayi Bakanl���, Ula�t�rma 

Bakanl���, Tar�m Bakanl���, 

Merkez Bankas�, Tübitak ile geri 

bildirim ve payla��m toplant�lar�

�� 59 Birlik Ba�kan� ile payla��m 

toplant�s�

Türkiye’nin ihracat at�l�m�nda ba�ar�y� sa�layacak 
bütünsel bir “stratejinin uygulamaya aktar�lmas�” 

çerçevesi olu�turmak
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• �lk ad�mda yürütülen dört ayl�k projede Türkiye’nin ihracat at�l�m�na 
yönelik olarak bütünsel bir “Stratejinin uygulamaya aktar�lmas� çerçe-
vesi” olu�turulmu�tur. Türkiye’de ulusal ölçekte ilk kez gerçekle�tirilen 
bu nitelikte bir proje, stratejik planlama çal��mas� de�il, sonuç-odakl� 
bir performans yönetimi ve uygulama projesidir.

• Amaçlanan, öncelikleri gösteren tan�ml� stratejik hedeflerin, ölçütle-
rin, uzun vadeli ba�ar� seviyelerinin, ilgili giri�im projelerinin, sorumlu 
kurum ve kurulu�lar�n “bütünlük” içinde belirlenmesi ile strateji yöneti-
minde “Ba�aran” kurumlar aras�nda yer alabilmektir. 

• Türkiye’nin 2023 �hracat Stratejisinin Uygulamaya Aktar�lmas� ve Per-
formans Yönetimi Projesi’nin ilk bölümünde Stratejik Yönlenmenin 
Netle�tirilmesine odaklan�lm�� ve ba�l�ca dört tip çal��ma yürütülmü�-
tür: 

• Kamu yönetimi ve özel sektörden proje Yürütme Kurulu’nca belir-
lenen dü�ünce önderleri ile kar��l�kl� görü�meler (10 ki�i)

• Kamu yönetimi ve özel sektörden kat�l�mc�lar ile 3 Çal��tay (~ 200 
ki�i)

• Mevcut doküman, stratejik plan ve raporlar�n incelenmesi

• Yürütme Kurulu ve odak grup toplant�lar�

• Bu ilk ad�m, stratejinin uygulamaya aktar�lmas� olarak tan�mlanan “Uy-
gulama Çerçevesinin ve Performans Program�”n�n olu�turulmas�n�, 

Türk ihracat�n�n önderlerinin 
gelecek dü�üncelerini basit, 
kolay anlat�labilir, ölçülebilir 
ve dolay�s�yla da yönetilebilir 
hale gelmesini sa�lam��t�r.
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Makro Ölçekte Türkiye 2023 �hracat Stratejisinin

Uygulamaya Aktar�lmas� ve Performans Yönetimi

Ülke SEKTÖRLER

1. ad�m 2. ad�m

Stratejik Yönlenmenin netle�tirilmesi

• Önümüzdeki döneme ili�kin öngörüler ve zorluklar neler ?

• Güçlü, Zay�f Yönlerimiz ile F�rsat ve Tehditlere ili�kin geçmi�te yap�lan çal��malar üzerinde revizyon ihtiyaçlar� neler?

• �hracat�n önündeki engeller neler?

Strateji Haritas�’n�n in�as�

• Geçmi�te yap�lan stratejik plan çal��malar�n� nas�l bütünle�tirebiliriz ?

• Odak alanlar�m�z �����nda mutlak ba�armam�z gereken Stratejik Hedeflerimizin nelerdir ?

• Sorumluluk ve sahiplenmeyi nas�l temin edebiliriz ?

Performans Program�n�n olu�turulmas�

• Stratejik Hedeflerimizin ba�ar�s�n� nas�l ölçülebilir ve yönetilebilir k�labiliriz ?

• Her bir ölçütün rakamsal ba�ar� seviyeleri ve bizi ba�ar�ya ula�a�t�racak giri�im projeleri hangileridir ?

• Strateji yönetimi yap�s� nas�l olmal�?
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Gerçekle�tirilen Üst Düzey Mülakatlar

• Yap�lan görü�meler ve çok payda�l� çal��taylarda kat�l�mc�lar�n ihra-
cata yönelik görü�leri al�nm��t�r. Yürütülen çal��taylar�n temel amac� 
stratejinin netle�tirilmesi ile odak alanlar�n, de�i�im gündeminin belir-
lenmesidir. Söz konusu bulgular ve geri bildirimler Strateji Haritas� ve 
Performans ProgramI’n�n olu�turulmas� s�ras�nda de�erlendirilmi�tir.

Gerçekle�tirilen Çal��taylar

• Projenin en önemli sacayaklar�ndan biri Liderlik Çal��tay�d�r. Bu top-
lant�da, payda�larla birlikte performans yönetimi çerçevesinin önemli 
odaklanma noktalar�n�n belirlenmesi ve sinerjilerin art�r�lmas� amaç-
lanmaktad�r. 

• 3 adet Liderlik Çal��tay� gerçekle�tirilmi�tir:

1) 23-24 May�s 2009’da Sapanca’da, a��rl�kl� olarak Sanayi Sektör 
temsilcilerini kapsayan Liderlik Çal��tay�

2) 13 Haziran 2009’da Durusu’da, a��rl�kl� olarak Tar�m Sektör tem-
silcilerini kapsayan Liderlik Çal��tay�

3) 23 Temmuz 2009’da �stanbul’da 59 Birlik Ba�kan� ile Liderlik Ça-
l��tay�

• Tüm çal��taylar Devlet Bakan� Say�n Zafer Ça�layan önderli�inde ve 
kamu yönetiminden 9 Müste�ar ve çe�itli üst düzey yöneticilerin ka-
t�l�m� ile gerçekle�tirilmi�tir. Özel sektörden, üniversite ve sivil toplum 
kurulu�lar�ndan hem �hracatç� Birlikleri üst yönetimleri, hem de orta-
büyük ölçekli kurulu�kar�n temsilcilerinin kat�l�m� ile yüksek düzeyde 
içerik üretimi sa�lanm��t�r.
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Üst Düzey Mülakatlar :

• Mehmet Büyükek�i, 
T�M Ba�kan� 

• Ziya Altunyald�z, DTM 
�hracat Genel Müdürü

• O�uz Sat�c�, 
T�M eski Ba�kan� 

• Servet Eröcal, 
T�M Genel sekreteri

• �ahin Oktay, 
T�M Genel Sekreter 
Yard�mc�s�

• Prof. Emre Alkin, 
T�M Dan��man�

• Dr. Can Fuat Gürlesel, 
T�M Dan��man�

• Vedat Ayd�n, 
Zorlu Tekstil Grup Ba�kan� 

• Hermann Butz, 
Bosch Türkiye Genel 
Müdürü

• Erol Ulukutlu, 
Eczac�ba�� Holding Finans 
Direktörü

Proje ba�lang�c�nda bire bir mülakatlar yapmak suretiyle, çal��ma çerçevesinin do�ru bir �ekilde olu�turulmas� amaçlanm��t�r. Nisan-
May�s 2009’da gerçekle�tirilen 10 kar��l�kl� görü�me projeye önemli ölçüde ���k tutmu�tur. Görü�melerden derlenen baz� ba�l�klar:
• 2023’e bakarken, 5’er y�ll�k 3 dönemde ele almakta fayda var. 
• Tüm payda�lar� sürece dahil etmeliyiz. Ayr�ca, ana hedefi ve yol haritas�n� netle�tirmek üzere, 24 sektöre indirgemek gerekmektedir. 
• 2023’e do�ru, ihracat içinde orta-yüksek teknolojinin pay�na vurgu yapmal�y�z. Ayr�ca, tasar�m çok önemli bir faktör. Türkiye art�k Mi-

lano, Paris, Londra ile birlikte an�l�yor. Çin, Tayvan ve Kore ile k�yaslamalar da yapabiliriz, onlar da Tasar�m Merkezleri olu�turmaya 
ba�lad�. 

• Bu proje öncekilerden farkl� olmal�, aksiyon plan�ndan ziyade dönü�ümleri ortaya ç�karabilmeli. 
• 2023 500 Milyar $ hedefi, geçmi� 7-8 y�l�n trendlerinden hareketle belirlendi, 24 sektör k�r�l�m�na indirgenmeli.
• Bu proje, tüm stratejik içeri�e sahip raporlar�n derlenece�i bir “anayasa” gibi temel raporla sonuçlanmal�.
• Projede sektörler/birlikler matrisini dikkate almak laz�m. 
• 7 y�l içinde, ihracatç� say�s� 23.000’den 43.000’e ç�kt�, az say�da �ehirden ihracat yap�l�rd�, �imdi ise tüm �ehirlerimizden ihracat 

yap�l�yor. Ayr�ca, geçmi� dönemde, ihracatta yabanc� sermayeli �irketlerin pay�nda önemli art�� oldu. 
• 2001 krizini çevre ülkelere ihracat ile a�t�k. 20023’te, bölgesel güç olmam�z laz�m. Örne�in, M�s�r Afrika ve Orta Do�u’nun kap�s�d�r. 
• Katma-de�er sadece yüksek-teknoloji demek de�ildir. Tan�mda ortak anlay��� sa�lamaya ihtiyaç var. 
• Pazarlama ve i� geli�tirme / yat�r�mlar en önemli süreçlerimiz olacak. Her bir yat�r�m, detayl� fizibilite çal��malar� ile desteklenerek 

aksiyona geçmeli. 
• 2023 vizyonunu somutla�t�rmaya ihtiyac�m�z var. T�M, bir Holdingin Stratejik Planlama fonksiyonu gibi, sektörlere makro çerçeve 

sunabilir. 
• Vizyonun altyap�s� sektörler taraf�ndan olu�turulmal�.
• K�yaslamal� rekabet üstünlükleri üzerinde çal��mal�y�z. Küçük kurulu�lar�n ni� alanlarda büyümelerine imkan verecek ortamlar� sa�-

lamal�y�z. 
• Paradigma de�i�ikli�i: pazar�n taleplerine göre organize olmak; i� yap�� �eklinde ve yönetim süreçlerinde yenilikçilik; 4 y�ll�k yeniden 

yap�lanman�n ard�ndan 6 y�l boyunca meyvelerini toplama; yeni paradigmaya uygun yeni giri�imciler yeti�tirmek. 
• Pazar� sürükleyen ve fiyat� belirleyen durumuna gelmemiz gerekmektedir. 
• Bölgesel / küresel tedarik zinciri mekanizmalar� geli�tirmeliyiz. 
• Türkiye’de 2020’ye projeksiyon yapan bir çal��ma mevcut de�il. IMF, Dünya Bankas� ve sektörel uluslar aras� kurulu�lar�n çal��ma-

lar�na referans veriliyor. Ayr�ca, bu tip uluslar aras� kurulu�lar, krizle birlikte gelecek öngörülerini güncellemek durumunda olacaklar.
• Bu projenin ç�kt�s�, tüm sektörlerce kullan�labilecek bir k�lavuz/çerçeve niteli�i ta��mal�. Ayn� zamanda, makro ekonomik göstergeler 

de dikkate al�nmal�. Ayr�ca, katma-de�er tan�m�ndaki farkl� alg�lamalar da netle�tirilmeli. Dü�ünce yap�s�, operasyonelden yönetsele 
dönü�meli. 

• �hracat�m�zda üretim teknolojilerine sahip de�iliz ve fiyat belirleyicisi olam�yoruz. 
• Rekabetçi avantaja odaklanmal�, engelleri kald�rman�n yollar�na i�aret etmeliyiz. Böylelikle, dönü�üm için gerekli yap�lanmalar� be-

lirleyebiliriz. 
• Öncelikli konular�m�z, pazarlama gücü ve yeni ürün geli�tirme gücü olmal�. Uluslararas� firmalar�n inovatif orta�� olmal�y�z. 
• Ürün gruplar�nda Pazar paylar�n� yak�ndan takip etmeliyiz. Önce mevcut pazarlardaki pazar pay�n� art�rmal�, sonra da yeni pazarlar 

geli�tirmeliyiz. 
• Rekabette farkl�la�ma unsurlar�: tasar�m, teknolojik knowhow, pazarlama/markala�ma (tercih edilen olmak) olacak.
• Hedef pazarlar segmentler belirlenerek hareket edilirse etkinlik düzeyi artacakt�r. 
• �hracat� üretim ve sanayi olmaks�z�n dü�ünmek mümkün de�il. Türkiye’nin üretim bazl� stratejisi üzerine in�a etmek gerekmektedir. 
• Türkiye’nin ekonomik büyüme hedefleri için iç-pazar yeterli de�il. 
• Türkiye ciddi bir dünya oyuncusu olmal�: Pazar yayg�nl���, temel yetkinlikler ve nitelikli insan gücü (güçlü ara e�itim) geli�tirilmeli.
• Dünya ticareti geli�im trendlerini takip etmeli, dünya nereye gidiyorsa yetkinlik geli�tirme yat�r�mlar�n� o yöne kanalize etmeliyiz. 
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Devlet Bakan� Say�n Zafer 
Ça�layan’�n 23 Temmuz 2009 
tarihli toplant�da yapt��� 
konu�mas�ndan al�nt�lar:

• 2023’te 500 Milyar $, 
2023’te dünyan�n 10. 
büyük ekonomisi hükümet 
program�na girmi� bir 
hedeftir. 

• Yap�lan her 1 $ ihracat, 
Türkiye’nin küresel dünya 
liginde, küresel yar��ta 
oyuncu olarak rekabetçi 
gücünü art�rmas� anlam�n� 
ta��maktad�r. 

• 500 Milyar $’a ula�mak 
için tak�m oyunu içinde 
hareket edece�iz, bu 
hedefe ne hükümet tek 
ba��na, ne de ihracatç�lar 
tek ba��na ula�abilir. Bu 
proje ile belirlenen strateji 
do�rultusunda, ülke yönetimi 
üzerine dü�en görevleri 
yerine getirecektir. 3 y�l 
önce ç�kart�lan Sanayi 
Envanteri bu do�rultuda son 
derece kritik bir ilerlemedir 
(kurulu kapasitemiz, sektör 
stratejileri, yeni te�vik 
politikalar�, vb.). 

• Projede belirlenen 18 
stratejik hedefi birlikte 
gerçekle�tirece�iz. 

Liderlik Çal��tay� – 1 
Yakla��k 100 kat�l�mc� ile, 
geçmi� 10 y�l�n global trend-
leri ve önümüzdeki 15 y�l�n 
senaryo ba�l�klar� �����nda, 
sanayi sektörü çerçevesin-
de kritik ba�ar� faktörleri 
tart���ld�, SWOT analizi ça-
l��mas� ile, Strateji Haritas� 
tasla�� olu�turmak üzere 
içerik olu�turuldu.

Liderlik Çal��tay� – 2 
Yakla��k 50 kat�l�mc� ile, ta-
r�m sektörü çerçevesinde 
kritik ba�ar� faktörleri tart�-
��ld�, Strateji Haritas� tasla-
�� olu�turmak üzere içerik 
olu�turuldu.

Liderlik Çal��tay� – 3 
Projenin olgunla�mas� ile 
birlikte, 59 Birlik Ba�kan�’na 
Türkiye 2023 �hracat Yol 
Haritas� sunuldu. Üst düzey 
tart��malar ve geribildirimler 
�����nda, Strateji Haritas� ve 
Performans Program� son 
halini ald�.
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Büyüme Projesi ve 
De�i�im Gündemi
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• Türkiye’nin son 8 y�ldaki ihracat performans� çok güçlüdür. 2000 y�-
l�nda 28 milyar $ olan ihracat geliri 2008 y�l�nda 132 milyar $’a ç�kar-
t�larak büyük bir at�l�m gerçekle�tirilmi�tir. 

• Türkiye, ihracat art�� h�z�nda Çin’den sonra dünyada ikinci s�rada yer 
almaktad�r. 

• 2000-2008 dönemi, ba�ar�l� i� sonuçlar� elde edildi�i kadar, planlama 
aç�s�ndan da önemli çal��malar�n yap�ld��� bir dönem olmu�tur.

• Kesin çizgilerle ay�rma imkan� yoksa da, bu dönemi üç bölümde ince-
lemek yerinde olacakt�r.

• 2000-2004: Üç y�lda ikiye katlanan ihracat sonuçlar� ile y�ll�k ortalama 
%30 art�� seviyelerine ula��lm��t�r. 

• 2004-2007: hem ülke ölçe�inde, hem de ihracata özel stratejik plan-
lama çal��malar� yürütülmü�tür:

• D�� Ticaret Müste�arl��� taraf�ndan yap�lan “�hracat Stratejisi 
2004-2006” çal��mas� 

• Devlet Planlama Te�kilat� taraf�ndan yap�lan “IX. Kalk�nma Plan� 
ve Özel �htisas Komisyon Raporu 2007-2013” çal��mas� 

• D�� Ticaret Müste�arl��� taraf�ndan yap�lan “DTM’nin Stratejik 
Plan� 2009-2013” çal��mas�

• 2009’a girilirken, sekiz y�lda be� kat�na ç�kan ihracat sonuçlar� kay-
dedilmi�tir. %21 kümülatif y�ll�k ortalama büyüme oran� elde edilirken, 
D�� Ticaret Müste�arl��� gelece�e yönelik önemli ad�mlar atm��t�r: 

• Turquality projesi

• �hracat� etkileyen bürokratik engeller envanteri

• Kümelenme Politikas�

• Pazara giri� eylem planlar�

• D�� Ticaret organizasyonlar�

• Fuar te�vikleri

• Yaz�l�m envaneteri

• Girdi maliyetlerinin analizi

• �hracat Stratejik Plan Portali

• 2008 sonunda ba�layan küresel kriz makroekonomik dengeleri alt üst 
etmi�tir ve olumsuz etkilerini sürdürmektedir. Makro ekonomik �artlar 
Türkiye’nin ihracat art���nda önemli bir etkendir ve küresel krizle bir-
likte özellikle 2009-2013 döneminde büyük zorluklar� da beraberinde 
getirmektedir. �imdi önümüzdeki zorluk bu art�� trendini sürdürülebilir 
bir �ekilde devam ettirebilmek ve sürekli k�lmakt�r. 
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• 2000-2008 döneminde, dünya ekonomisi 31.5 trilyon dolardan 60.7 tril-
yon dolara artarak yakla��k iki kat�na ç�km��t�r. Bu ekonomik büyüme 
beraberinde talep art���n� getirmi� ve dünya mal ticareti 6.1 trilyon dolar-
dan 15.8 trilyon’a artarak 2.6 kat�na ç�km��t�r. 

• Türk �irketleri 2001 ulusal ekonomik krizi ihracat at�l�m� ile a�ma yoluna 
gitmi� ve yurtd��� pazarlardaki f�rsatlar� mümkün oldu�unca zorlam��t�r. 

• 2009 y�l�nda dünya ticaret hacminin %11, ihracat�n geli�mi� ülkelerde 
%13.5, geli�mekte olan ülkelerde % 6.4 daralmas� beklenmektedir. Ti-
caretin az miktarda da olsa toparlanman�n 2010 y�l�nda ba�layaca�� ön-
görülmektedir. 

Kaynak: IMF World Economic Outlook

• �hracat�n sektörel da��l�m�na bak�ld���nda, 2008’de toplam ihracat için-
de sanayi ürünleri %87 ile aç�k ara büyük bir a��rl��a sahipken, %11 
tar�m ve %2 oran�nda madencilik ürünleri ihracat� gerçekle�mi�tir. 

• 2008’de 24 sektörün %35’i toplam ihracat�n %80’ini gerçekle�tirmi�tir. 

• 10 milyar $ seviyesinin üzerinde 5 sektör toplam ihracat�n %65’i: 
Otomotiv, Demir-çelik, Konfeksiyon, Kimya, Elektronik

• 5 milyar $ seviyesinin üzerinde 3 sektör toplam ihracat�n %16’s�: 
Makina, Tekstil, Demir-Çelik

24,73

19,40

15,72
13,61

9,86
6,92 6,81 6,17

3,81 3,40 3,26 2,60 1,77 1,51 1,42 1,32 1,17 1,10 1,08 0,85 0,70 0,19 0,07 0,05
0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00



79

Ülke ölçe�inde Makro �hracat Stratejisi ve Performans Yönetimi Çerçevesi

• 2000-2008 kar��la�t�r�ld���nda ihracat pazarlar�m�zda co�rafi aç�dan 
önemli bir de�i�iklik olmam��t�r.

• 2000 y�l�nda Avrupa’n�n toplam ihracat içinde 57% olan pay� 2008’de 
60%’a ula�t�.

• Ortado�unun pay� %8 artt�. Asya’n�n pay� %10 dü�tü.

• Hala sat��lar�m�z�n büyük bir k�sm� Avrupa’ya yönelik. 

• Demir – çeli�in pay� iki kat�na ç�kt�.

• Otomotiv ve di�er makinan�n pay� %8 artt�. Tar�m�n pay� %5 azald�.

• Haz�r giyimin pay� %12, tekstilin pat� %6 azald�. 

�hracat�m�z�n sektörel da��l�m� içinde demir-çelik, otomotiv ve makinenin 
pay� art�� gösterdi.

• 2008 y�l� itibariyle Türkiye ihracat�n�n bölgesel da��l�m� incelendi�in-
de, mevcut ihracat�m�z�n %60’�n�n, ekonomisi küçülmekte olan ve 
rekabetin daha da yo�unla�makta oldu�u Avrupa pazar�na yönelik 
oldu�u görülmektedir. 
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• Türkiye ihracat�nda 2009 y�l� itibariyle ilk s�rada olan Almanya’da bile pazar pay�m�z %1.1 düzeyindedir. 
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• Seçili bölge, ülke ve sektörler baz�nda pazar paylar�m�z� art�rmak için ciddi potansiyel oldu�u görülmektedir. 

Türkiye �hracat�n�n Pazar Pay� – ülke ve sektör baz�nda (%) 2007
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• Rekabet ko�ullar�na ba-
k�ld���nda; sanayi a��r-
l��� içinde kalite-fiyat re-
kabeti ile sanayile�en 
ülkeler aras�nda yer alan 
Türkiye’nin ihracat� içinde 
ileri teknoloji pay� çok dü-
�ük kalm��t�r. 

• Türkiye’nin toplam sanayi 
ihracat�nda ileri teknoloji 
ürünlerinin pay� sadece 
%7 düzeyindedir.

Kaynak: Global Sanayi E�ilimleri ve Türkiye için De�erlendirme, �SO
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Innovation Drive”, Global Markets Research, Haziran 2006



83

Ülke ölçe�inde Makro �hracat Stratejisi ve Performans Yönetimi Çerçevesi

2000-2008 dönemi kritik unsurlar�

• 2001 sonras�nda dünya ekonomisinde h�zl� büyüme ile mal ticareti büyük art�� kaydetmi�tir. �hracat art�� h�z�nda Çin’den sonra Türkiye, dünyada 
ikinci s�radad�r.

• Sanayi Hayat E�risinde, Türkiye kalite fiyat rekabeti içinde, sanayile�en ülkeler aras�nda yer almaktad�r.

• 2001 sonras�nda Amerikan Dolar� di�er para birimleri kar��s�nda de�er kaybetmi�, ancak para birimleri de�erlenen geli�en ülkelerde h�zl� ihracat 
art��� kaydedilmi�tir.

�imdi önümüzdeki zorluk 

bu art�� trendini sürdürülebilir bir �ekilde devam ettirmektir.
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Türkiye’nin 2023’te ula�may� hedefledi�i 500 Milyar $ düzey, 

Dünya ihracat�ndan pay�n� 15 y�lda 2’ye katlayarak 

ilk 20 ihracatç� ülke aras�na girmesi anlam�na gelmektedir.

Ülkelerin Dünya ihracat�nda paylar� – 2007 (ilk s�rada %9.5 pay� ile Almanya var)

Dünya ihracat� (mal ticareti) Milyar $ T�M öngörü çal��mas�
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DENGEL� ihracat, büyük oranda 
Pazar-odakl� olmak �eklinde 

alg�lanmaktad�r. 

SÜRDÜRÜLEB�L�R ihracat, büyük 
oranda Pazar pay�n� art�rarak, 

istikrarl�/kesintisiz büyüme �eklinde 
alg�lanmaktad�r

REKABETÇ� ihracat, büyük oranda 
inovasyon, teknoloji,verimlilik ve 

markala�ma ile rekabet etmek 
�eklinde alg�lanmaktad�r. 
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Güçlü Yanlar
> Pazar�n büyüklü�ü

> Genç, giri�imci, geli�ime aç�k insan kayna��

> Ekonomik ��birli�i Te�kilatlar� (GB, E�T, �KÖ, D-8, KE�, STA)

> Giri�imci ve dinamik özel sektörün varl���

> Esnek üretim yap�s�

> Politik istikrar ve demokratik olgunluk

> Co�rafi konum ve iklim avantaj�

> Lojistik (Tedarik Zinciri Yönetim

> Bölgesel güç olma

> Kaliteli üretim yapabilme kabiliyeti

> �� süreçlerine h�zl� adaptasyon

> Geleneksel sektörlerde sahip oldu�umuz know-how

> Katma de�eri dü�ük ürün karmas�
> Enerjide d��a ba��ml�l�k ve yetersiz üretim
> Devlet ve özel sektörün dü�ük AR-GE yat�r�m�
> Patent ve endüstriyel tasar�m yetersizli�i 
> Nitelikli, yeti�mi�, mesleki i�gücü ve meslek e�itimleri 
> Do�ru bilgiye h�zla eri�im konusundaki yetersizlikler 
> Altyap� yetersizli�i 
> Finansal enstrümanlar�n eksikli�i ve mevcutlar�n yeterli 

kullan�lmamas� 
> Bürokrasideki çok ba�l�l�k ve koordinasyon eksikli�i 
> Co�rafi yo�unla�ma ve sektörel ba��ml�l�k 
> Yeni ürün geli�tirmedeki eksiklik 
> Pazarlama eleman� eksikli�i 
> ��gücüne yüksek vergi ve sigorta yükü 
> Yüksek girdi fiyatlar� 
> �hracatta teknik engeller 
> Rekabetçi avantaj�m�z olan ürünlerin AB ithalat�nda dü�en pay� 
> Seçici te�vik politikalar�n�n olmamas� 
> Piyasa denetim ve gözetiminin çok zay�f olmas� 
> Dolayl� vergiler 

> Serbest dola��m 
> Rekabetçili�e uygun olmayan kanuni 

altyap� 
> �thal teknoloji kullan�m� 
> D�� Ticarete ili�kin mevzuat�n kar���k 

olmas� 
> Kay�td��� – haks�z rekabet 
> Yarat�c� �K 
> �� yasalar� ve uygulama 
> Sistem ve süreçlere ba�l� yönetim 

anlay���n�n eksikli�i 
> Yabanc� ortakl�k geli�tirmede güven 

sorunu 
> Türk mal� imaj� yetersizli�i 
> Tan�t�m yetersizli�i 
> �hracat�n ithalat ba��ml�l��� 
> Hizmet sektörü zay�fl��� 
> Yabanc� sermaye giri�indeki yetersizlik 
> Gümrük sorunlar� 
> Giri�imci kalitesi 

> Kom�u ve çevre ülkelerdeki büyüme ve artan tüketim 

> AB’ye üyelik 

> �ktisadi sistemin yeniden in�as� 

> Yeni pazarlara aç�l�m 

> Teknolojik dönü�üm 

> Geleneksel sektörlerde sahip oldu�umuz birikimi dönü�türebilmek 

> Mevcut pazar potansiyelimizi art�rmak 

> Da��t�m kanallar�n�n ve markalar�n ani el de�i�tirmesi 

> Artan ülke imaj� 

> Türkiye’ye yabanc� sermayenin ilgisindeki art�� 

> Kullan�lmam�� kümelenme potansiyeli 

> Küreselle�me 

> Teknik Mevzuat uyumu 

> Dünyadaki korumac� e�ilimler 

> D�� talepte gerileme 

> Artan küresel rekabet 

> Kur riski 

> Teknolojik dönü�ümün d���nda kalma riski 

> Dünya çevre standartlar�na uyumsuzluk 

> Ucuz i�gücü rekabeti 

> Do�al kaynaklar�n azalmas� 

> �klim de�i�ikli�i 

> AB’nin yapt��� STA’lar�n d���nda kalmam�z 

> D�� finansman teminindeki yetersizlik 

> Rakiplerin AR-GE at�l�m� 

> Bölgesel istikrars�zl�k 

Zay�f Yanlar

F�rsatlar Tehditler
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Vizyoner Yönlenme
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Vizyoner Yönlenme

• �hracat büyüme projesinin ana eksenleri inceledi�inde Ürün – Pazar 
çe�itlili�i matrisinde dört ana büyüme alan� irdelenmi�tir: 

1) Mevcut pazar/sektör potansiyelinin maksimize edilmesi ile mev-
cut pazar paylar�m�z�n art�r�lmas�,

2) Yüksek büyüme potansiyeli arz eden, ithalatlar� artan hedef pa-
zarlara aç�l�m

3) Yeni sektörler ve yeni geli�tirilen ürünlerle mevcut pazarlara yap�-
lan sat��lar�n art�r�lmas�

4) Yeni pazarlara yeni sektörlerle eri�im 

• �hracat�n kapsam�n� geni�letilmesi, çifte vergilendirmenin kald�r�lma-
s�, vb. gibi teknik konular Yap�sal �yile�tirmeler kapsam�nda dikkate 
al�nm��t�r. 

• Daralan dünya ekonomisi ve ticareti içinde zorlu rekabet �artlar� alt�n-
da rakiplerden pay alarak pazar paylar�n� art�rmak ve ihracat içindeki 
orta-ileri teknoloji oran�n� art�rmak zorunlulu�u Türkiye’nin 2009-2013 
döneminde ba�l�ca zorluk alanlar�d�r. 

• “500 Milyar $” rakamsal bir hedef olman�n ötesinde, büyük bir de�i-
�im iddias�n� sembolize etmektedir. 

• Strateji yönetimi, de�i�im yönetimi demektir ve Türk ihracatç�lar�, ül-
kenin ekonomik kalk�nmas�na katk�da bulunmak üzere tüm gücünü 
topyekun seferber etmek üzere harekete geçmektedir. 

• Ülke seviyesindeki a�amal� dönü�üm, bugünden yar�na gerçekle�-
meyecek, uzun bir süreçtir. Be�er y�ll�k üç dönemde planlanan de-
�i�im ve strateji yönetimi sürecinin ilk 5 y�ll�k dönemi, h�zla sonuç 
alaca��m�z mevcut alanlarda pay�m�z� büyütmek ve as�l de�i�imi ya-
pacak alanlara yat�r�m anlam�na gelmektedir. 

• �lk be� y�ll�k dönem olan 2009-2013 döneminin öncelikleri; 

• Eldeki mevcut sektörlerin potansiyelini azami düzeyde kullanmak, 
h�zla kaynak yaratmak ve dönü�ümü yaratacak sektörlere yat�r�m 
için planlama,

• D��ar�ya ba��ml� olmad���m�z, hammadde üstünlü�ümüz olan 
ürünlerin i�lenmi� ihracat�n� art�rmak,

• Mevcut üstün ve know-how’a sahip oldu�umuz sektörlerde mo-
dernizasyon ve inovasyon ile dönü�üm (örne�in tekstil, otomotiv, 
vb.)

• H�zla hedef pazarlara aç�l�m (Pazar çe�itlili�i),

• �hracat�n önündeki teknik engellerin kald�r�lmas�

• AR&GE yat�r�mlar� ve kapasitesi – orta ve ileri teknoloji üreten 
firmalar�n sat�n al�nmas�, 

• Finansman olanaklar�n�n güçlendirilmesi,

• Yabanc� sermayenin ülkeye çekilmesi ve

• Alt-yap� ihtiyaçlar�n�n tamamlanmas� 

• �kinci be� y�ll�k 2013-2018 döneminin öncelikleri;

• Dönü�ümü yaratacak sektörlere odaklanma ve yat�r�m,

• �leri teknolojili ürünlerin ihracat içindeki paylar�n� art�racak yeni 
sektör karmalar�na odaklanma, 

• Sektör çe�itli�i

• Yenilenebilir ve alternatif enerji kaynaklar�

• Üçüncü be� y�ll�k 2018-2023 döneminin öncelikleri;

• Belirlenmi� alanlarda liderlik ve yeni zorluklara haz�rlanmak,

• Kendi teknolojimize sahiplik,

• Yeni ürün, yeni sektör karmas�na geçi�
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! Daralan Dünya 
ekonomisi ve 
ticareti içinde 
Pazar pay�m�z� 
art�rmak.

! �hracat�m�z 
içinde orta-ileri 
teknoloji oran�n� 
art�rmak.

Yeni Sektörler

Mevcut pazar 
yeni ürün ve 

sektörler

Mevcut Portföy 

Mevcut pazar/
mü�teri ve 

mevcut ürün / 
sektörler

Yeni Kanallar

Yeni pazar/mü�-
teri ve yeni 

ürün / sektörler

Yeni Mü�teriler

Mevcut ürün / 
sektörler yeni 

pazarlara aç�l�m

Mevcut 
Portföy

Yeni geli�tirilen 
ürünler 

 (mevcut 
pazarlar için)

Yeni mü�terilere 
yeni ürünlerle 

eri�im

Hedef Pazarlara 
aç�l�m

(mevcut 
ürünlerle)

Sektör / Ürün

Ürün – Pazar Çe�itlili�i Matrisi 

mevcut
mevcut Pazar / Mü�teri Yeni

Yeni

Yap�sal 
iyile�tirmeler

0

1
2

43
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Vizyoner Yönlenme

• 500 Milyar $ ihracat, rakamsal bir hedef olman�n ötesinde, büyük bir de�i�im iddias�n� sembolize etmektedir. Strateji yönetimi, de�i�im yönetimi demektir ve 
Türk ihracatç�lar�, ülkenin ekonomik kalk�nmas�na katk�da bulunmak üzere tüm gücünü topyekun seferber etmek üzere harekete geçmektedir. 
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• Türkiye �hracat Strateji Uygulama Modeli, ihracat� ülke düzeyinde ekonomik kalk�nman�n bir parças� olarak ele almaktad�r. Bu nedenle olu�turulan modelin 
üst çat�s� olu�turulurken ilk yönlenme 2007-2013 y�llar�n� kapsayan IX. Kalk�nma Plan�’na baz edilmi�, ihracat�n ülke ekonomisi içindeki öneminin vurgulan-
mas�yla, ülke ekonomisinde hizmet etti�i önemli alanlara i�aret edilmi�tir. 

• Söz konusu alanlar, 

• Rekabet gücünün art�r�lmas�

• �stihdam�n art�r�lmas�

• Bölgesel geli�mi�li�in 
temin edilmesi 

 olarak belirlenmi�tir.

Amac�m�z, �hracat�n ülke vizyonuna katk�s�n�n takip edilmesi, ölçülmesi, 

yönetilmesi ve ilgili kamu idareleri ile uyumlanmas�n�n sa�lanmas�d�r.
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Vizyoner Yönlenme

• Türkiye’nin ihracat stratejisi çe�itli kurumlar�n Stratejik Plan ve dokümanlar�nda ifade edilmi�tir. Bugüne kadar ba�ta DPT taraf�ndan haz�rlanan IX. Kalk�nma 

Plan�, D�� Ticaret Özel �htisas Komisyon Raporu, DTM Stratejik Plan� ve DTM taraf�ndan haz�rlanan �hracat Stratejik Plan� olmak üzere, ihracat stratejisine 

yönelik çe�itli kurumlar taraf�ndan kapsaml� çal��malar yap�lm��t�r. Proje kapsam�nda ihracat stratejisine yönelik yap�lan ilgili çal��malar biraraya getirilmek 

suretiyle, di�er payda�lar�n da kat�l�m�yla strateji netle�tirilme çal��mas� yürütülmü�tür. 

1 �hracat�n mal bile�eninin katma de�eri yüksek ürünlerden olu�mas�n�n sa�lanmas�

2 �hracat�n ithalata ba��ml�l���n�n sektörel ve makro bazda azalt�lmas�

3 Yat�r�mc�lar�n önündeki tüm engellerin kald�r�lmas� ve yat�r�m� özendirici tedbirlerin al�nmas�

4 Kaliteli Türk ürünlerinin mü�teri odakl� ve dinamik tekniklerle tan�t�m ve pazarlamas�n�n sa�lanmas�

5 Bürokrasinin Azalt�lmas� ve Denetim Etkinli�i’nin sa�lanmas�

6 AB teknik mevzuat�na uyum çal��malar�n�n tamamlanmas� ve AB d��� ülkelerle ticaretimizdeki teknik engellerin asgariye indiril-
mesi için imkanlar�n de�erlendirilmesi

1 Ülke genelinde d�� ticaret kültürünü ve bilincini yayg�nla�t�rmak

2 Kurumsal geli�imi sürekli k�lmak

3 Sürdürülebilir ihracat art���n� sa�lamak

4 Üretimi te�vik edecek ve ekonomiye yönelik zarar ve tehditleri önleyecek ithalat politikalar� geli�tirmek

5 Kaliteli ve güvenli ürün arz�n� sa�layacak politikalar geli�tirmek

6 D�� ticareti kolayla�t�r�c� politikalar olu�turmak, yurtd��� müteahhitlik ile teknik mü�avirlik hizmetlerini geli�tirmek

1 Kaliteli Türk ürünlerinin, ba�ta hedef ülkeler olmak üzere, d�� pazarlarda mü�teri odakl� ve dinamik tekniklerle tan�t�m ve 
pazarlamas�n� sa�lamak.

2 �hracata ili�kin her türlü bilginin e�güdüm içinde, güncel, etkile�imli ve küresel standartlara uygun olarak kullan�m�n� sa�la-
mak ve Türkiye’nin ihracat potansiyelinin tan�t�lmas� için gerekli altyap�y� olu�turmak.

3 Sektörel öncelikler de dikkate al�narak, ihracatç�lara uluslar aras� rekabetçi fiyatlardan girdi temin etmek, üretim ve ihracat 
a�amas�nda yeterli ve etkin destek sa�layacak mekanizmalar� geli�tirmek.

4 �kili ve çok tarafl� ticari ili�kiler kapsam�nda, ihracatç�lar�n pazara giri� olanaklar�n� geli�tirmek ve mevcut Pazar paylar�n� 
artt�rmak.

5 �hracat�n geli�tirilmesi ve önündeki engellerin kald�r�lmas� amac�yla kamu, özel sektör ve sivil toplum kurulu�lar� aras�nda 
koordinasyonu sa�layacak yap� ve i�leyi�leri geli�tirmek
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• Her bir stratejik hedef ülke nezdinde DPT taraf�ndan yap�lan Kalk�nma Plan� ve DTM taraf�ndan yap�lan Stratejik Plan (2009-2013) ve DTM �hracat Stratejisi 
ile ili�kilendirilerek, geçmi� çal��malar�ndaki öncelikleri kapsamas�na önem verilmi�tir. 
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Vizyoner Yönlenme

• Ülke seviyesindekli dönü�üm, bugünden yar�na gerçekle�meyecek, uzun bir yol olmakla birlikte, de�i�imi �ekillendirecek stratejilerin çerçevesini 
do�ru ol�uturdu�umuz takdirde, önemli bir mesafe kat etmi� olaca��z. Performans Program�, 5’er y�ll�k üç vizyon döneminin ilk be� y�l� olan 2009-
2013 dönemine odaklanm�� ve ayn� zamanda da önemli temel ölçütler için 2018 ve 2023 ba�ar� seviyeleri de belirlenmi�tir.

�hracat Vizyonumuz 5’er y�ll�k üç dönemde de�erlendirilmektedir.

2013’te tüm süreçlerinde yenilikçilik 

(inovasyon) ile rekabet ediyor, mevcut 

ve hedef pazarlarda istikrarl� Pazar 

pay� art��� sa�lam�� ve as�l de�i�imi 

sa�layacak alanlara yat�r�m yapmak için 

gerekli kayna�� yaratm�� olmak.

2023’te Türkiye’nin dünyan�n en büyük 

10 ekonomisi içinde yer alabilmesini 

desteklemek üzere teknolojik dönü�ümü 

tamamlam��, üretim teknolojilerine 

hakim, belirlenmi� alanlarda liderlik 

pozisyonuna gelerek, �hracat gelirini 

500 milyar $’a ç�karmak.
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• Strateji Haritas�, vizyonumuza ula�mak için belirledi�imiz oyun pla-
n�m�z�, bütünsellik içinde birbirlerine sebep sonuç ili�kileriyle ba�l� 
olarak tek bir sayfada tan�mlamaktad�r. 2009-2013 dönemi “Türkiye 
�hracat Strateji Haritas�” vizyonumuzun önceliklerini ortaya koyan 18 
Stratejik Hedef ve 72 Ölçüt’ten olu�maktad�r. 

• Odak alanlar�n tan�mlanmas�n�n ard�ndan her bir alan için öncelikleri 
gösteren Stratejik Hedefler belirlenmi� ve Strateji Haritas� olu�turul-
mu�tur.

• Performans Program�, Strateji Haritas�’nda tan�mlan Stratejik Hedef-
leri, ölçümlenebilir, dolay�s�yla yönetilebilir k�lmaktad�r.

• �hracat Strateji Uygulama Modeli genel çerçeveyi tan�mlarken Strateji 
Haritas� ve Performans Program� 2023 Vizyonunu gerçekle�tirmede 
ilk 5 y�ll�k dönem olan 2009-2013 dönemine odaklanm��t�r. 
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Vizyoner Yönlenme

• Ulusal ölçekte strateji yönetimi bir de�i�im program�d�r, uzun soluklu bir yola ç�k�lmaktad�r. ��te bu nedenle, yolculu�un ilk be� y�l� olan 2009 – 2013 
dönemi çok kritik bir dönemdir. Bu dönemin performans�n�n en etkin ve dinamik bir �ekilde yönetilmesi, stratejik ana hatlarda ilgili payda� kurulu�-
larda fark�ndal���n�n art�r�labilmesi ve en üst düzeyde i�birli�inin sa�lanabilmesi performans modelinin ba�ar�s� için çok önemlidir.

Ekonomik 
Kalk�nma’n�n bir 

unsuru olarak �hracat 
Stratejisi

Türkiye �hracat Stra-
teji

 Uygulama Modeli

Türkiye �hracat 

Strateji Haritas�

2009-2013

Performans 

Program� 

Ç�kt�lar: Ula��lmas� 
hedeflenen Stratejik 

Hedefler

 Sürükleyiciler: 
Amaçlanan ç�kt�lara 
ula�mam�z� sa�la-

yacak önceliklerimizi 
gösteren Stratejik 

Hedefler
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• 2023 y�l�nda 500 milyar dolar ihracat hedefimize ula�mam�z� sa�layacak ihracat stratejisi çok payda�l� olup, pek çok kurum ve kurulu�un katk�s�n�, 
ortak hedeflere uyumunu ve koordinasyonunu gerekli k�lmaktad�r. Bu kapsamda, ihracat�n ekonomik kalk�nman�n bir parças� olarak ele al�nmas�yla 
tüm ilgili kurum ve kurulu�lar�n uyumlu hareket etmeleri gerekmektedir.

Sorumlu

-
DevletBakanı

-

- Mevcut pazar paylarını artır

- Yüksekbüyümepotansiyeliolanhedefpazarlara vepazarpayını
artır

- sayısını ve ihracatkapasitesini

- küreselalanda rekabetçilikleriniSektörelLiderlik, Bilim-
Teknolojive ileartır

- ihtiyaçlarına zamanında veetkinçözüm

S1- Türkmarkalarının artır D. T. Sor. Devlet Bak.

S2- yönelikyabancısermayeyi ve yatırımcıyı ülkeyeçek D. T. Sor. Devlet Bak.

S3- -ARGE yatırımlarını ve uygulamalarınıözendir D. T. Sor. Devlet Bak. - KOSGEB

S4- içinaltyapı dengeleveçevreye yükümlülüklereuy
umlan

D. T. Sor. Devlet Bak.

S5- ve çokluticaret güçlendir DTM 

S6- Mevzuatve yasaldüzenlemeleri DTM 

S7- Finansalenstrümanlarınveticaretdestekaraçlarınınetkinve verimli
kullanımınıteminet

DTM Eximbank Hazine – Gelir 

TY1- niteliklidenyüksekverimlivenitelikli insansermayesinegeç

TY2- bilgiyevepazar hızlı teminet

TY3-Kamu– Özelsektör – STK’lar– Üniversite uyumlandır D. T. Sor. Devlet Bak.

TY4-Etkin strateji yönetimini (governance) temin et
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Türkiye �hracat Strateji Haritas� ve Performans Program�

Türkiye �hracat Strateji Haritas� 
ve Performans Program�
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• 2009-2013 dönemi Türkiye �hracat Strateji Haritas� bütünsellik için-
de tan�mlanm��, ihracat vizyonumuzun önceliklerini ortaya koyan 18 
Stratejik Hedef’ten olu�maktad�r.

• Haritadaki her bir ifade Stratejik Hedeflerimizi göstermektedir. Hari-
tadaki Stratejik Hedefler, �hracat Sonuçlar�, �hracatç�lar, Süreçler ve 
Temel Yetkinlikler olmak üzere dört perspektifte yap�land�r�lm��t�r. 

• Sebep sonuç ili�kisine göre ihracat sonuçlar�na ula�abilmek için ih-
racatç�lar�n küresel arenada güçlendirilmesi hedeflenmektedir. �h-
racatç�lar� küresel alanda güçlendirebilmek ve hedeflenen ihracat 
sonuçlar�na ula�abilmek için odaklan�lmas� gereken kritik süreçlerin 
iyile�tirilmesi ve insan sermayesi, bilgi sermayesi ve organizasyonel 
sermayenin geli�tirilmesi amaçlanmaktad�r. Strateji Haritas�’n�n kur-
gusu yukar�dan a�a�� do�ru yap�l�rken, gerçekle�me a�a��dan yuka-
r�ya do�ru olu�ur.

• Strateji Haritas�’n�n olu�turulmas�nda ve süreklili�inin sa�lanmas�nda 
en önemli faktör Liderlik’tir. Ülke ölçe�indeki Strateji Haritas�’n�n sa-
hibi, dikey ve yatay uyumlanmay� temin edecek olan D�� Ticaretten 
sorumlu Devlet Bakanl���’d�r.

• Performans Program�, stratejiyi operasyonlar ile ili�kilendiren ve so-
mutla�t�ran somut, ölçülebilir ve yönetilebilir uygulama plan�m�zd�r. 

• 2009-2013 Performans Program�’nda toplam 72 ölçüt bulunmaktad�r. 
Her bir ölçüt için 5 y�ll�k (2009-2013) ba�ar� seviyeleri ve ilgili giri�im 
projeleri belirlenmi�tir. 
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Türkiye’nin Kalk�nma Plan�’na ve ekonomik büyümesine D�� Ticaret aç�s�ndan “rekabetçi gücü, istihdam� art�rmak ve bölgesel geli�ime 

katk�da bulunmak üzere; Devlet Bakanl���, DTM ve T�M arac�l��� ile; knowhow geli�tirmi�, teknolojik dönü�ümü tamamlam��, üretim tek-

nolojilerine hakim �ekilde; belirlenmi� alanlarda liderlik pozisyonuna gelerek 2023 y�l�nda �hracat gelirini 500 milyar $’a ç�karmay� amaç-

lanmaktad�r. 

Dünya ekonomisi ve ticaretinin darald���, dolay�s� ile talebin azald��� ve fiyatlar�n dü�tü�ü ilk olarak odaklan�lan 2009-2013 dönemin-

de y�ll�k %12 ihracat büyümesi sa�lamak rakiplerden pazar pay� almak anlam�na gelmektedir. Stratejinin ilk be� y�l�, tüm süreçlerinde 

Yenilikçilik (inovasyon) ile rekabet ederek, mevcut ve hedef pazarlarda istikrarl� pazar pay� art��� sa�lamak ve as�l de�i�imi sa�layacak 

alanlara yat�r�m yapmak için h�zla gerekli kaynak yaratmak için son derece kritik bir dönemdir:

Amac�m�z, mevcut pazarlara yapt���m�z sat��lar�n ilgili ülke ithalatlar� içinde ald�klar� paylar�n art�r�lmas�yla halihaz�rda faaliyet gös-

termekte oldu�umuz pazarlarda pozisyonumuzu güçlendirmek ve dünyadaki ekonomik geli�meler ve trendler �����nda yüksek bü-

yüme potansiyeli arz eden ve ithalat art��� öngörülen hedef ülkelere yapt���m�z sat��lar� ve hedef ülkelerdeki pazar paylar�m�z� ar-

t�rmakt�r. �stikrarl� ihracat art��� için arz�n süreklili�in sa�lanmas� çok önemlidir. Bu kapsamda, mevcut ihracatç�lar�n kapasitelerinin 

art�r�lmas�, yeni ihracat kapasitelerinin ve ihracatç� �irketlerin olu�turulmas� hedeflenmektedir.

�hracat stratejimizin temel hedefi Liderlik, Bilim-Teknoloji ve Inovasyon vurgusu ile Türk ihracatç�lar�n�n küresel alanda rekabetçilik-

lerini art�rmak ve geleneksel sektörlerde sahip oldu�umuz bilgi ve birikimi, teknoloji ve yetkinliklerin geli�tirilmesi, sektörel yenilikçilik, 

ve önderlik ile dönü�türerek f�rsata çevirmektir.

�hracatç�lar�m�z�n sat��lar�n� daha etkin �ekilde art�rabilmeleri için, üç temel odaklanma alan� ülke konumlanmas�, teknolojik geli�im, 

altyap� ve mevzuat düzenlemeleri kritik süreçler olarak belirginle�mektedir. Bu kapsamda, Güçlendirilmi� Türkiye �maj�’n�n kald�raç 

olarak kullan�lmas�, ülkeye yabanc� sermayenin çekilmesi, teknolojik dönü�üm içim ArGe ve altyap� yat�r�mlar�n�n art�r�lmas�; bürok-

ratik i�lemlerin, te�vik mekanizmalar�n�n ve ticaret anla�malar�n�n iyile�tirilmesi ile birlikte, çe�itlendirilmi� finansal modellerle destek 

sa�lamak da çok önemlidir. 

Tüm bu yap�n�n çal��abilmesi için, insan-bilgi-organizasyon-ili�ki faktörlerimizi ve yetkinliklerimizi azami ölçüde etkinle�tirmeliyiz: 

kamu kurulu�lar�, özel sektör ve üniversiteler aras�ndaki koordinasyonu art�rmal�, genç ve dinamik i�gücünü nitelikli, verimlili�i yük-

sek insan kayna��na dönü�türmeli, teknik bilgi birikiminin Türkiye’ye getirilmesi için kilit ortakl�klar� kurmal� ve do�ru bilgiye h�zl� 

ula��m� temin etmeliyiz.
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Ölçüt 2009 2013 2018 2023

Dünya ekonomileri içinde 
Türkiye’nin sıralaması (#)

17 15 12 10

İhracatın toplam GSYH 
içindeki payı (%)

%16.5 %17.5 %22 %25

İhracatın ithalatı karşılama 
oranı (%)

%72.5 %65 %75 %80

İthalat (milyar $) 140 milyar $ 245 milyar $ 378 milyar $ 625 milyar $

İhracat (milyar $) 102 milyar $ 160 milyar $ 284 milyar $ 500 milyar $

Yıllık ihracat artış oranı (%) -%22,6 %11,5 %12.0 %12.0

Toplam dünya ihracatında 
Türkiye’nin payı (%)

%0.84 % 1 %1.15 %1.5
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Perspektif Stratejik Hedef Ölçüt İlgili Kuruluş

İhracat Sonuçları

İS – 0 İhracatın Ekonomik Kalkınma içindeki yeri ve Ekonomiye katma değer İS-0.1 Dünya ekonomileri içinde Türkiye’nin sıralaması

İS-0.2 İhracatın toplam GSYH içindeki payı (%)

İS-0.3 İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (%)

İS-0.4 İthalat artış oranı ihracat artış oranı ilişkisi (%)

İS-0.5 İthalat (Milyar $)

İS-0.6 İhracatın ithalata bağımlılık oranı (%)

DTM

İS – 1 İstikrarlı ihracat artışı sağla İS-1.1 İhracat gelirleri (Milyar $)

İS-1.2 Toplam Dünya İhracatında Türkiye’nin Payı (%)

İS-1.3  İhracat miktarı (endeks)

İS-1.4 Yıllık ihracat artış oranı (%)

DTM ve TİM

İS – 2 Mevcut pazar paylarını artır İS-2.1 Mevcut pazarlardaki pazar payı - ilk 40 ülke (%)

İS-2.2 1-5 milyar $ ihracat yapan sektör sayısı 

İS-2.3 5-10 milyar $ ihracat yapan sektör sayısı 

İS-2.4 10-25 milyar $ ihracat yapan sektör sayısı 

İS-2.5 >25 milyar $ ihracat yapan sektör sayısı 

İS-2.6 İhracat içinde İşlenmiş Tarım’ın payı (%)

İS – 3 Yüksek büyüme potansiyeli olan hedef pazarlara ulaş ve pazar payını artır İS-3.1 Hedef pazarlardaki pazar payı - ilk 20 ülke (%)

İS-3.2 1-5 milyar $’ın üzerinde ihracat yapılan ülke sayısı 

İS-3.3 5-10 milyar $’ın üzerinde ihracat yapılan ülke sayısı 

İS-3.4 10-25 milyar $ ihracat yapan sektör sayısı 

İS-3.5 > 25 milyar $ ihracat yapılan ülke sayısı 

İhracatçılar

İS – 4 İhracatçı sayısını ve ihracat kapasitesini geliştir İS-4.1 Yeni (ilave) ihracatçı sayısı 

İS-4.2 1 milyar $’ın üzerinde ihracat yapan fi rma sayısı 

İS-4.3 1-5 milyar $ ihracat yapan il sayısı 

İS-4.4 5-10 milyar $ ihracat yapan il sayısı 

İS-4.5 10-25 milyar $ ihracat yapan il sayısı 

İS-4.6 >25 milyar $ ihracat yapan il sayısı 

İ – 1 İhracatçıların küresel alanda rekabetçiliklerini Sektörel Liderlik, Bilim-Teknoloji ve 

İnovasyon ile artır

İ-1.1 Dünyada en çok ihraç edilen 25 ürün grubu içinde Türkiye’nin sıralaması

İ-1.2 Yüksek teknolojinin toplam ihracat içindeki payı (%)

İ-1.3 Dünya ihracatında ilk 10’da olduğumuz ürün grubu sayısı 

İ-1.4 Avrupa ihracatında ilk 10’da olduğumuz ürün grubu sayısı 

İ-1.5 Avrupa İnovasyon sıralaması (endeks) European Innovation Scoreboard

İ-1.6 Küresel Rekabetçilik sıralaması (endeks) Global Competitiveness Index

DTM ve TİM

İ -2 İhracatçıların ihtiyaçlarına zamanında ve etkin çözüm sağla İ-2.1 İhracatçı memnuniyeti (endeks)

İ-2.2 İhracat gerçekleşme zamanı

İ-2.3 İthalat gerçekleşme zamanı

DTM ve TİM
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Perspektif Stratejik Hedef Ölçüt İlgili Kuruluş

Süreçler 
 

Türkiye’nin 
konumlanması

S – 1 Türk markalarının bilinirliğini artır S-1.1 Hedef pazarlarda Türk markaları algılaması (endeks)
S-1.2 Ulusal Marka sıralaması (endeks) Nation Brands Index
S-1.3 Perakende network sayısı 
S-1.4 Toptancı network sayısı 

DTM

S – 2 İhracata yönelik yabancı sermayeyi ve yatırımcıyı 
ülkeye çek 

S-2.1 İhracata yönelik DYY girişi (Milyar $)
S-2.2 Dünya toplam DYY hareketleri içinde Türkiye’nin payı (%)
S-2.3 Küresel Yatırım Promosyon Kıyaslaması (endeks)
S-2.4 Dünya Bankası “Doing Business in Turkey” Türkiye’nin iş yapış kolaylığına öre sıralaması 

(endeks)

Hazine, 
Yabancı Sermeye Genel Mdrl.

Yatırım Ajansı, YASED 

Teknolojik Gelişim 
ve Altyapı

S – 3 İnovasyon - ARGE yatırımlarını ve uygulamalarını 
özendir

S3-1  ARGE harcamaları
S3-2  ARGE harcamalarının toplam GSYH’ye oranı
S3-3  Özel sektör tarafından gerçekleştirilen Ar-Ge harcamalarının toplam Ar-Ge harcamalarına 

oranı

Sanayi Bakanlığı, TÜBİTAK
TTGV, KOSGEB

S – 4 İhracat için altyapı açığını dengele ve çevreye ilişkin 
yükümlülüklere uyumlan

S4-1  Lojistik maliyetleri
S4-2  Gerekli altyapının temini (yatırımlar, kapasite, fi yat ve kalite)
S4-3  Elektrik enerjisi kurulu gücünün yeterliliği
S4-4  Çevre ile ilgili yatırımlar

UND, DPT
Sanayi Bakanlığı 

Ulaştırma Bakanlığı
Enerji Bakanlığı
Çevre Bakanlığı

Mevzuat ve Düzen-
lemeler

S – 5 İkili ve çoklu ticaret işbirliklerini güçlendir S-5.1 STA sayısı 
S-5.2 Karma Ekonomik Komisyon (KEK) sayısı 
S-5.3 Ticari Heyet sayısı 
S-5.4 Alım Heyeti sayısı 
S-5.5  Tercihli Ticaret Anlaşması sayısı 
S-5.6  Ulusal ve uluslararası fuar sayısı 

DTM ve TİM

S – 6 Mevzuat ve yasal düzenlemeleri etkinleştir S-6.1 Ticarete ilişkin engeller sayısı DTM ve TİM

S – 7 Finansal enstrümanların ve ticaret destek 
araçlarının etkin ve verimli kullanımını temin et 

S7-1  Verilen desteğin ihracat hacmine oranı
S7-2  İhracat kredisinin ihracat hacmine oranı
S7-3  Finansal enstrümanlar - En iyi uygulama örnekleri ile kıyaslama

DTM, Hazine – Gelir İdaresi
Eximbank, Bankalar Birliği
Merkez Bankası, KOSGEB

Temel Yetkinlikler

TY – 1 Düşük nitelikliden yüksek verimli ve nitelikli insan 
sermayesine geç

TY1-1  İhracatçıların eğitim programlarına (pazarlama,dil) katılımı 
TY1-2  Özel sektör tarafından istihdam edilen tam zaman eşdeğer ARGE personeli sayısı 
TY1-3  İhracatçı şirketlerin yüksek okul ve üniversite mezunu sayısı 

İGEME, KOSGEB
Milli Eğitim Bakanlığı

TOBB

TY – 2 Doğru bilgiye ve pazar İstihbaratına hızlı ulaşımı 
temin et

TY-2.1 İleri teknoloji sektörü ve yüksek büyüme potansiyeli olan hedef pazarlara yönelik yeni rapor 
sayısı 

TY-2.2 Hedef sektör ve pazar raporlarının güncellenme sıklığı 

İGEME

TY – 3 Kamu – Özel sektör – STK’lar – Üniversite ilişkilerini 
uyumlandır

TY-3.1 AB fonlarından yararlanan proje sayısı 
TY-3.2 AB fonlarının kullanım oranı (%)
TY-3.3 Dünya Bankası fonları kullanım oranı (%)

ABGS, Dünya Bankası
Hazine

TY – 4 Kamu – Özel sektör – STK’lar – Üniversite ilişkilerini 
uyumlandır

TY4-1  Yılda yapılan performans gözden geçirme toplantısı sayısı 
TY4-2  Ortak hedef uyum toplantı sayısı

DTM ve TİM

   



106

2023 Türkiye �hracat Stratejisinin Uygulamaya Aktar�lmas� ve Sektörel K�r�l�m� Projesi

SÜRDÜRÜLEB�L�R BÜYÜME

�ST�HDAMI 
ARTIR

Türkiye’nin en büyük 10 ekonomi içinde yer alabilmesi için, tüm süreçlerinde Yenilikçilik (inovasyon) ile rekabet ederek ve istikrarl� Pazar pay� art��� 
sa�layarak 15 y�lda �hracat gelirini 5 kat�na ç�karmak.

BÖLGESEL 
GEL���M� TEM�N ET

REKABET GÜCÜNÜ 
ARTIR
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HEDEF PAZARLAR �HRACAT KAPAS�TES�

L�R BÜÜYÜME

�ST�HDAMI 
ARTIR

büyük 10 eekonomi içinde yer alabilmessi için, tüm süreçlerinde Yeniilikçilik (inovasyon) ile rekabet ederek ve istikrarl� Pazar pay� art��� 
sa�layyarak 15 y�lda �hracat gelirini 5 kat�na ç�karmak.

BÖLGESEL 
GEL���M� TEM�N ET
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STRATEJİK HEDEF SORUMLU TANIMLAMA

İS – 0 İhracatın Ekonomik 
Kalkınma içindeki 
yeri ve Ekonomiye 
katma değer

Dış Ticaretten so-
rumlu Devlet Bakanı

Ekonomi politikamızın temel hedefl erinden biri Türkiye’nin 2023 yılında dünyanın ilk 10 büyük ülkesi arasında yer almasıdır. Bu kapsamda, ihracatın ülke ekonomisi için önem-
inin vurgulanması ve ekonomik kalkınmanın bir parçası olarak değerlendirilmesi önemlidir. Ülke ölçeğinde ihracatın ekonomiye katma değerinin artırılması için ihracatın ithalata 
bağımlılığının azaltılması ve ihracat artış oranı ile ithalat artış oranı arasındaki ilişki gözetilerek pozitif dış ticaret dengesine ulaşılması hedefl enmektedir. Yaratılan istihdam ülke ekono-
misine katkının ölçümlenmesinde bir gösterge olarak dikkate alınmaktadır.

ÖLÇÜT İLGİLİ KURULUŞ AÇIKLAMA
(ölçütle ilgili yorum)

ÖLÇÜM 
SIKLIĞI

REFERANS DEĞER
(2008 sonu 

gerçekleşme) 

BAŞARI SEVİYELERİ

2009 2010 2011 2012 2013 2018 2023

İS 0.1 Dünya ekonomileri 
içinde Türkiye’nin 
sıralaması (#)

DTM Yıllık 17 17 17 16 16 15 12 10

İS 0.2 İhracatın toplam 
GSYH içindeki payı 
(%)

İhracatın ülke ekonomisi için 
öneminin vurgulanması ve ihracatın 

ekonomik kalkınmanın parçası olarak 
değerlendirilmesi önemlidir.

Yıllık % 17,8 %16,5 %15,3 %16,3 %16,9 %17,5 % 22 % 25

İS 0.3 İhracatın İthalatı 
Karşılama Oranı (%)

İhracatın ithalata olan bağımlılığının 
azaltılmasıyla, pozitif dış ticaret denge-

sine ulaşılması hedefl enmektedir.

Yıllık % 65,4 %72,48 %61,4 %63,7 %64,5 %65 %75 %80

İS 0.4 İthalat artış oranı 
ihracat artış oranı 
ilişkisi (%)

(İthalat artıış oranı / İhracat artış oranı) 
İhracat ve ithalat  aynı oranda ar-

tarsa 1, ihracat artış oranı ithalat artış 
oranının üzerinde gerçekleşirse  <1

Yıllık >1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1

İS0.5 İthalat  (Milyar $) Dış ticaret açığının kontrol altında 
tutulabilmesi  için ithalat değerleri 

önemlidir. 

Yıllık 201,9 140,9 185,49 199,5 222,5 245 378 625

İS0.6 İhracatın ithalata 
bağımlılık oranı (%)

Ara mamul, hammadde ithalatı 
bağımlılığının azaltılması. Sektörel 

düzeyde ölçümlenmesi çok önemlidir. 
Halihazırda bu değer önemlidir. DIR 

kapsamında yapılan ithalatın toplam 
ithalata oranı

Yıllık 30,8 Milyar $
%15,2

%14,8 % 14,2 % 13,8 % 13,4 % 13 % 12 %10

 
OVP: Orta Vadeli Program, Ekim 2010  

OVP verisi

OVP verisi

OVP verisi İS-0.3 varsayımına göre
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STRATEJİK HEDEF SORUMLU TANIMLAMA

İS – 1 İstikrarlı İhracat 
Artışı Sağla

DTM Müsteşarı 2023 yılında ulaşılması hedefl enen 500 milyar dolar ihracat hedefi  önemli bir büyüme hedefi dir. İstikrarlı artış, pazar dinamikleri paralelinde düzenli artış gösteren ihracat gelirleri ile 
tarif edilmektedir.

ÖLÇÜT İLGİLİ KURULUŞ AÇIKLAMA
(ölçütle ilgili yorum)

ÖLÇÜM 
SIKLIĞI

REFERANS DEĞER
(2008 sonu 

gerçekleşme) 

BAŞARI SEVİYELERİ

2009 2010 2011 2012 2013 2018 2023

İS 1.1 İhracat gelirleri  (Mil-
yar $)

DTM Yıllık 132 102,1 113,93 127 143,5 160 284 500

İS 1.2 Toplam dünya 
ihracatında 
Türkiye’nin payı (%)

Dünya ihracat öngörüsüne paralel 
olarak revize edilecektir. Dünya 

ticaretindeki büyüme TIM referans 
senaryosuna göre alınmıştır. Bu payla 

ilk 20 ihracatçı arasına girilmesi 
öngörülmektedir.

Yıllık % 0.8 %0,84 %0.85 %0,86 %0,87 %0,95 %1,15 %1,5

İS 1.3 İhracat miktarı 
(endeks)

TÜİK verilerine göre 2003 yılı 100 
olarak alınmıştır.

Yıllık 167.1 139,7 161 172 184 197 276 387

İS 1.4 Yıllık ihracat artış 
oranı (%)

CAGR (ithalatın üzerinde büyüme 
hızı kontrol noktası olarak dikkate 

alınmaktadır.)

Yıllık % 23 - % 22,6 % 11,5 %13,7 % 13,0 % 11,5 12,0 %12,0

 

OVP verisi 2012’den % 13,0 yıllık artış

OVP verisi
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STRATEJİK HEDEF SORUMLU TANIMLAMA

İS – 2 Mevcut pazar paylarını 
artır

DTM 
Müsteşarı

Dünya ekonomisi ve ticaretinin daraldığı, dolayısıyla talebin azaldığı ve rekabetin daha da arttığı ilk beş yıllık plan 
döneminde (2009-2013) yıllık %12 ihracat büyümesi sağlamak rakiplerden pazar payı almak anlamına gelmektedir. 
Mevcut pazarlara yaptığımız satışların ilgili ülke ithalatları içinde aldıkları payların artırılmasıyla, halihazırda faaliyet
göstermekte olduğumuz pazarlarda pozisyonumuzun güçlenmesi ve toplam dünya ticareti içinde aldığımız payın 
artırılması amaçlanmaktadır.

ÖLÇÜT İLGİLİ 
KURULUŞ

AÇIKLAMA
(ölçütle ilgili yorum)

ÖLÇÜM 
SIKLIĞI

REFERANS 
DEĞER

(2008 sonu 
gerçekleşme) 

BAŞARI SEVİYELERİ

2009 2010 2011 2012 2013 2018 2023

İS 2.1 Mevcut pazarlardaki pazar 
payı (ilk 40 ülke) (%)

DTM

İlk 40 ülke odakta olmak üzere 
pazar paylarında artış 

hedeflenmektedir.
Yıllık %1,07 %1.07 %1,07 %1,1 %1,13 %1,15 %1,35 % 1,50

İS 2.2 1-5 milyar $ ihracat yapan 
sektör sayısı (#)

Sektörel çalışmalar ışığında 
netleştirilerek, revize edilecektir. Yıllık 11 12 12 10 10 9 8 7

İS 2.3 5-10 milyar $ ihracat yapan 
sektör sayısı (#

Sektörel çalışmalar ışığında 
netleştirilerek, revize edilecektir. Yıllık 4 4 4 4 4 5 3 2

İS 2.4 10-25 milyar $ ihracat yapan 
sektör sayısı (#)

Sektörel çalışmalar ışığında 
netleştirilerek, revize edilecektir. Yıllık 4 3 4 5 5 4 6 6

İS 2.5 >25 milyar $ ihracat yapan 
sektör sayısı (#)

Sektörel çalışmalar ışığında 
netleştirilerek, revize edilecektir. Yıllık 0 0 0 0 0 1 3 7

İS 2.6 İhracat içinde işlenmiş tarımın 
payı (%)

Yıllık %1,3 %1,4 % 1,5 % 1,8 % 2 % 2,3 % 3 % 5
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STRATEJİK HEDEFSTRATEJİK HEDEF SORUMLUSORUMLU TANIMLAMA

İS – 3
Yüksek büyüme potansiyeli Yüksek büyüme potansiyeli 
olan hedef pazarlara ulaş ve olan hedef pazarlara ulaş ve 
Pazar payını artırPazar payını artır

DTM 
MüsteşarıMüsteşarı

2008 yılsonu itibariyle toplam …ülkeye ihracat gerçekleştirmekteyiz. Amacımız,  dünyadaki ekonomik 
gelişmeler ve trendler ışığında yüksek büyüme potansiyeli arz eden ve ithalat artışı öngörülen hedef ülkelere 
yaptığımız satışları ve hedef ülkelerdeki mevcut pazar paylarımızı artırmaktır. 

ÖLÇÜTÖLÇÜT İLGİLİ İLGİLİ 
KURULUŞKURULUŞ

AÇIKLAMAAÇIKLAMA
(ölçütle ilgili yorum)

ÖLÇÜM ÖLÇÜM 
SIKLIĞISIKLIĞI

REFERANS REFERANS 
DEĞERDEĞER

(2008 sonu 
gerçekleşme) 

BAŞARI SEVİYELERİBAŞARI SEVİYELERİ

2009 2010 2011 2012 2013 2018 2023

İS 3.1İS 3.1 Hedef pazarlardaki pazar payı –
ilk 20 ülke (%)

DTM

TIM Kuresel ve Sektorel 
Ongoruler Raporu -
paralel ülke detayı

Yıllık 0,17
0,20 0,22 0,30 0,35 0,40 0,8 %1,25

İS 3.2İS 3.2 1-5 milyar $'ın üzerinde ihracat 
yapılan ülke sayısı (#)

2009,2010 ve 2011 
değerleri KEP’ten 

alınmıştır.
Yıllık 24 21 18 19 24 29 36 50

İS 3.3İS 3.3 5-10 milyar $'ın üzerinde ihracat 
yapılan ülke sayısı (#)

2009,2010 ve 2011 
değerleri KEP’ten 

alınmıştır.
Yıllık 5 5 5 5 5 5 6 12

İS 3.4İS 3.4 10-25 milyar $'ın üzerinde ihracat 
yapılan ülke sayısı (#)

2009,2010 ve 2011 
değerleri KEP’ten 

alınmıştır.
Yıllık 1 0 1 1 1 1 5 8

İS 3.5İS 3.5 > 25 milyar $ ihracat yapılan ülke 
sayısı (#)

2009,2010 ve 2011 
değerleri KEP’ten 

alınmıştır.
Yıllık 0 0 0 0 0 0 1 4

22 24 26

4
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STRATEJİK HEDEF SORUMLU TANIMLAMA

İS – 4
İhracatçı sayısını ve ihracat 
kapasitesini geliştir

DTM 
Müsteşarı

İstikrarlı ihracat artışı için arzın sürekliliğin sağlanması çok önemlidir. Bu kapsamda, mevcut 
ihracatçıların kapasitelerinin artırılması, yeni ihracat kapasitelerinin ve ihracatçı şirketlerin 
oluşturulması, bu sayede ihracatçı tabanının genişletilmesi  amaçlanmaktadır.

ÖLÇÜT İLGİLİ 
KURULUŞ

AÇIKLAMA
(ölçütle ilgili 

yorum)

ÖLÇÜM 
SIKLIĞI

REFERANS 
DEĞER

(2008 sonu 
gerçekleşme) 

BAŞARI SEVİYELERİ

2009 2010 2011 2012 2013 2018 2023

İS 4.1 İhracatçı sayısı (#)

DTM

Yeni kurulan şirket 
sayısına bağlı bir 

yüzdeyle hesaplanması 
öngörülüyor. (%2-3)

Yıllık 48143 48586 50000 52000 53000 54000 60000 70000

İS 4.2 1 milyar $’ın üzerinde ihracat yapan 
firma sayısı (#)

TİM İlk 1000 araştırması Yıllık 15 8 14 15 17 18 30 50

İS 4.3 1-5 milyar $ ihracat yapan il  sayısı (#) Yıllık 8 8 9 8 9 10 16 16

İS 4.4 5-10 milyar $ ihracat yapan il sayısı (#) Yıllık 3 3 3 3 3 3 2 5

İS 4.5 10-25 milyar $ ihracat yapan il sayısı 
(#)

Yıllık 1 0 1 1 1 1 4 3

İS 4.6 > 25 milyar $ ihracat yapan il sayısı (#) Yıllık 1 1 1 1 1 1 1 3

İS 4.7 KOBİ'lerin toplam ihracat içindeki payı 
(%) 

Cirosu 25 milyon TL’nin 
altında ve çalışan sayısı 
250 kişi olan şirketlerin 
toplam ihracat içindeki 
paylarının artırılması

Yıllık %32,5 %37,79 % 33,5 % 34 % 34,5 % 35 % 37 % 40

   

16
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STRATEJİK HEDEF SORUMLU TANIMLAMA

İ – 1

İhracatçıların küresel alanda 
rekabetçiliklerini Sektörel 
Liderlik, Bilim-Teknoloji ve 
İnovasyon ile artır

DTM 
Müsteşarı

İhracat stratejimizin temel hedefi Sektörel Liderlik, Bilim-Teknoloji ve Inovasyon vurgusu ile Türk 
ihracatçılarının küresel alanda rekabetçiliklerini artırmak ve geleneksel sektörlerde sahip olduğumuz 
bilgi ve birikimi, teknoloji ve yetkinliklerin geliştirilmesi, sektörel yenilikçilik, ve önderlik ile dönüştürerek 
fırsata çevirmektir.

ÖLÇÜT İLGİLİ 
KURULUŞ

AÇIKLAMA
(ölçütle ilgili yorum)

ÖLÇÜM 
SIKLIĞI

REFERANS 
DEĞER

(2008 sonu 
gerçekleşme) 

BAŞARI SEVİYELERİ

2009 2010 2011 2012 2013

İ 1.1 Dünyada en çok ihraç edilen 25 ürün 
grubu içinde Türkiye'nin sıralaması

DTM – TÜBİTAK 
-TTGV

İSO Çalışmasına göre. Yıllık 3 3 3 3 4 5

İ 1.2 Orta - Yüksek teknolojinin toplam 
ihracat içindeki payı (%) 

İSO çalışmasına göre , İspanya 
%11, Malezya %84, Çin %35, 

İsrail %26, Almanya %20, 
Brezilya %9.5  (2005 yılı verisi)

Yıllık %38 %39,1 40 42 43 45

İ 1.3 Dünya ihracatında ilk 10'da olduğumuz 
ürün grubu sayısı (#)

SITC fasıllarına göre, TİM için 
yapılan ESD tarafından yapılan 

çalışma. 
Yıllık 9 8 10 10 10 11

İ 1.4 Avrupa ihracatında ilk 10'da olduğumuz 
ürün grubu sayısı (#)

Yıllık 22 21 23 23 24 25

İ 1.5 Avrupa İnovasyon Sıralaması (endeks)
European Innovation Scoreboard

2023’te ilk 15’e girilmesi 
hedeflenmektedir. Yıllık 32. sırada 

(sonuncu)
32. sıra 31. sıra 30. sıra 29.sıra 28. sıra

İ 1.6 Küresel Rekabetçilik sıralaması 
(endeks) Global Competitiveness Index

Sabanci Üniveristesi Rekabet 
Forumu eski direktörünün 
değerlendirmeleri de göz 

önünde tutuldu.  

Yıllık 63.sıra 61. Sıra 73. sıra 55. sıra 53. sıra 50. sıra
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STRATEJİK HEDEFSTRATEJİK HEDEF SORUMLUSORUMLU TANIMLAMATANIMLAMA

İ İ – 2
İhracatçıların ihtiyaçlarına İhracatçıların ihtiyaçlarına 
zamanında ve etkin çözüm zamanında ve etkin çözüm 
sağlasağla

TİM
İhracatçıların ihtiyaçlarının planlı bir şekilde takip edilmesi ile ticaretin önündeki engellerin 
kaldırılması ve ihracatçıların ihtiyaçlarına zamanında ve etkin çözümler sağlanması 
hedeflenmektedir.

ÖLÇÜTÖLÇÜT İLGİLİ İLGİLİ 
KURULUŞKURULUŞ

AÇIKLAMAAÇIKLAMA
(ölçütle ilgili yorum)

ÖLÇÜM ÖLÇÜM 
SIKLIĞISIKLIĞI

REFERANS REFERANS 
DEĞERDEĞER

(2008 sonu 
gerçekleşme) 

BAŞARI SEVİYELERİBAŞARI SEVİYELERİ

2009 2010 2011 2012 2013

İ 2.1İ 2.1 İhracatçı memnuniyeti (endeks) TİM

TİM’in ihracatçı frmalara 
yaptığı üç aylık anket 

içinden, İhracatçının iş 
yaptığı 20 kamu kurumuna 

verdiği değerlerden 
oluşmaktadır.

Yıllık - 44,3 68 54 57 60

İ 2.2İ 2.2 İhracat gerçekleşme zamanı DTM
Dünya Bankası – Doing 
Business in Türkiye alt 

bileşen (OECD ortalaması 
10,5)

Yıllık 14 14 13 13 12 11

İ 2.3İ 2.3 İthalat gerçekleşme zamanı DTM
Dünya Bankası – Doing 
Business in Türkiye alt 

bileşeni (OECD 
ortalaması11)

Yıllık 15 15 14 13 12 11
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STRATEJİK HEDEFSTRATEJİK HEDEF SORUMLUSORUMLU TANIMLAMATANIMLAMA

S – 1
Türk markalarının Türk markalarının 
bilinirliğini artırbilinirliğini artır

Dış Ticaretten Dış Ticaretten 
sorumlu 

Devlet BakanıDevlet Bakanı

Güçlendirilmiş Türkiye İmajı’nın kaldıraç olarak kullanılması ürünlerimizin uluslararası 
pazarlarda konumlamalarında çok önemlidir. Amacımız, dünya standartlarında ürünler 
üreten, sosyal sorumluluk şartlarını yerine getiren, çevreye karşı duyarlı bir ülke imajına 
ulaşmak ve Türk markalarının bilinirliğini artırmaktır. 

ÖLÇÜT İLGİLİ İLGİLİ 
KURULUŞKURULUŞ

AÇIKLAMAAÇIKLAMA
(ölçütle ilgili yorum)

ÖLÇÜM ÖLÇÜM 
SIKLIĞISIKLIĞI

REFERANS REFERANS 
DEĞERDEĞER

(2008 sonu 
gerçekleşme) 

BAŞARI SEVİYELERİBAŞARI SEVİYELERİ

2009 2010 2011 2012 2013

S 1.1 Türk markalarına ilişkin algı (endeks) DTM
En çok ihracat yaptığımız ilk 33 

ülke ve hedef pazarlarda 
yapılacak anket çalışması.

Yıllık

S 1.2 Ulusal Marka sıralaması (endeks)
Nation Brands Index

DTM

Nations Brands Index (NBI), 
GFK tarafından 1996 yılından 

beri 50 ülkede yapılıyor. 
Kriterleri ihracat, yönetişim, 

kültür, insan kaynağı, turizm ve 
yatırımlar.

Yıllık 36. sırada 32. sıra 33.sıra
30. 
sıra

27. 
sıra

25. 
sıra

S 1.3 Perakende network sayısı (#) DTM Yıllık

S1.4S1.4 Toptancı network sayısı (#) DTM Yıllık

Konu ile iligli bir çalışma bulunmamaktadır, ancak böyle bir
 çalışma ihtiyacı olduğu için bu konunun projelendirilmesi gerekir. 

Konu ile iligli bir çalışma bulunmamaktadır, ancak böyle bir
 çalışma ihtiyacı olduğu için bu konunun projelendirilmesi gerekir. 

2000 3000 4000 5000– –
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STRATEJİK HEDEFSTRATEJİK HEDEF SORUMLUSORUMLU TANIMLAMA

S – 2
Yabancı sermayeyi  ve Yabancı sermayeyi  ve 
yatırımcıyı ülkeye çek yatırımcıyı ülkeye çek 

Dış Ticaretten 
sorumlu 

Devlet Bakanı

Başta ihracata yönelik yeşilsaha yatırımları olmak üzere, yabancı sermaye yatırımları ülkeye 
kaynak, hızlı teknoloji ve bilgi-birikimi transferi sağlamaktadır. Bu kapsamda ülkeye yabancı 
sermayenin çekilmesi ve dünya toplam doğrudan yabancı yatırımları içinde Türkiye'nin 
payının artırılması hedeflenmektedir.

ÖLÇÜTÖLÇÜT İLGİLİ İLGİLİ 
KURULUŞKURULUŞ

AÇIKLAMA
(ölçütle ilgili yorum)

ÖLÇÜM 
SIKLIĞI

REFERANS 
DEĞER

(2008 sonu 
gerçekleşme) 

BAŞARI SEVİYELERİBAŞARI SEVİYELERİ

2009 2010 2011 2012 2013

S 2.1 DYY girişi (Milyar $)

Hazine Yabancı 
Sermeye Genel 

Müdürlüğü, 
Yatırım 

Ajansı,YASED 

Yıllık 18,1 7,9 11,2 15 15 15

S 2.2 Dünya toplam DYY hareketleri içinde 
Türkiye'nin payı (%)

Toplam dünya DDY 
miktarı 2007 yılında 
1,979 trilyon dolar,  
2008 yılında 1,697 
trilyon dolar oldu. 

Yıllık % 1,06 %0,7 %0,9 % 1 % 1 % 1

S2 .3 Küresel Yatırım Promosyon 
Kıyaslaması (endeks)

Dünya Bankası (Global 
Investment Promotion 

Benchmarking)
Yıllık 15.sıra 15. sıra 13.Sıra 12. sıra 11.sıra 10. sıra

S2.4 Dünya Bankası “Doing Business in 
Turkey” sıralaması

Türkiye’nin iş yapış 
kolaylığına göre 181 ülke 

sıralaması 
Yıllık 59.sıra 63. sıra 52.Sıra 48.sıra 44.sıra 40.sıra
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STRATEJİK HEDEFSTRATEJİK HEDEF SORUMLUSORUMLU TANIMLAMA

S S – 3
İnovasyon İnovasyon - ARGE ARGE 
yatırımlarını ve yatırımlarını ve 
uygulamalarını özendiruygulamalarını özendir

Dış Ticaretten Dış Ticaretten 
sorumlu sorumlu 

Devlet BakanıDevlet Bakanı

İstikrarlı ihracat artışını sağlayacak rekabetçi yapının oluşturulabilmesi ve teknolojik dönüşüm 
amacıyla ihracatçılarımıza sağlanan ARGE teşviklerine, inovasyona yönelik çalışan firmaların 
ve projelerin desteklenmesine büyük önem verilmektedir. Hedefimiz, 2023'e kadar kendi 
know-how'ını geliştirmiş, yerli teknoloji üretimine sahip bir Türkiye olabilmektir.

ÖLÇÜT İLGİLİ İLGİLİ 
KURULUŞKURULUŞ

AÇIKLAMAAÇIKLAMA
(ölçütle ilgili yorum)

ÖLÇÜM ÖLÇÜM 
SIKLIĞISIKLIĞI

REFERANS REFERANS 
DEĞERDEĞER

(2008 sonu 
gerçekleşme) 

BAŞARI SEVİYELERİBAŞARI SEVİYELERİ

2009 2010 2011 2012 2013

S 3.1 ARGE harcamaları (Milyon $)

TÜBİTAK, 
TTGV, Sanayi 

Bakanlığı -
KOSGEB

Şirketlerin ARGE 
kullanım kapasiteleri Yıllık 4.680 (2007 

rakamı)
6893 6.410 8.697 12.291 15.472

S 3.2 ARGE harcamalarının toplam 
GSYH'ye oranı (%)

Çin'in 2020 hedefi %2.5 Yıllık % 0,71 (2007) %0,72 % 1,0 % 1,3 % 1,7 % 2

S 3.3 Özel sektör tarafından gerçekleştirilen 
Ar-Ge harcamalarının toplam Ar-Ge 
harcamalarına oranı

Özel sektörün Ar-Ge 
harcamalarında payının 

artması ve teknoloji 
üretmesi

Yıllık % 48,4 %44,22 % 50 % 52 % 55 % 60
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STRATEJİK HEDEFSTRATEJİK HEDEF SORUMLUSORUMLU TANIMLAMATANIMLAMA

S – 4
İhracat için altyapı açığını İhracat için altyapı açığını 
dengele ve çevreye ilişkin dengele ve çevreye ilişkin 
yükümlülüklere uyumlanyükümlülüklere uyumlan

Dış Ticaretten Dış Ticaretten 
Sorumlu Sorumlu 

Devlet BakanıDevlet Bakanı

500 milyar dolarlık ihracatartışının gerçekleştirilmesi için altyapı ve lojistik ihtiyacının tamamlanması, 
gerekli karayolu, demiryolu, liman ve hava kargo terminali kapasitelerinin uzun dönem (2030/2050) ihtiyaca 
uygun planlanması gereklidir. Gerekli kapasitelerin temininde, özel  sektörün altyapı yatırımlarına 
katılımının özendirilmesi, kamu ve özel sektörde gerekli yetkinliklerin mevcudiyetinin sağlanması önemlidir. 
Nakliye maliyetlerinin düşürülmesi ve alternatif enerji kaynaklarına yapılacak yatırımlarla enerji fiyatlarının 
küresel alanda rekabet edilebilir düzeylerde tutulması hedeflenmektedir . 

ÖLÇÜTÖLÇÜT İLGİLİ İLGİLİ 
KURULUŞKURULUŞ

AÇIKLAMAAÇIKLAMA
(ölçütle ilgili yorum)

ÖLÇÜM ÖLÇÜM 
SIKLIĞISIKLIĞI

REFERANS REFERANS 
DEĞERDEĞER

(2008 sonu 
gerçekleşme) 

BAŞARI SEVİYELERİBAŞARI SEVİYELERİ

2009 2010 2011 2012 2013

S 4.1 Lojistik maliyetleri (Milyon USD)
Ulaştırma 

Bakanlığı ve 
Sektör

Lojistik hizmetlerinin geliştirilmesi ve 
maliyet avantajı yakanlaması için lojistik 

köylerinin kurulması
Yıllık - 79,5 77,7 51,9 38,2 21,5

S 4.2 Gerekli altyapının temini (yatırımlar, 
kapasite, fiyat ve kalite) (Milyar $)

DPT, Ulaştırma 
Bakanlığı, Enerji 

Bakanlığı

Karayolu, demiryolu, havayolu liman 
yatırımları ve kapasiteleri ile haberleşme 

yatırımları ve hizmetin kalitesi
Yıllık 6,77 6,66 7 7,5 8,5 10

S 4.3 Elektrik enerjisi kurulu gücünün 
yeterliliği

Enerji Bakanlığı Kurulu güçün miktarı (MW) Yıllık 41817 44782 46000 48000 50500 53000

S 4.4 Çevre ile ilgili yatırımlar  (Milyar $) Çevre Bakanlığı
TUİK tarafından kamu ve girişimimlerin 

çevresel harcamaları ayrı ayrı yıllık 
bazda izlenmektedir. 

Yıllık 7,7 milyar USD
2011 belli 

olacak
7,0 6,0 5,5 5,0
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STRATEJSTRATEJİK HEDEF SORUMLUSORUMLU TANIMLAMATANIMLAMA

S – 5
İkili ve kili ve çoklu ticaret oklu ticaret 
iş birliklerini gbirliklerini güçlendir lendir 

DTM DTM 
Müstesteş ararı

İkili ve çoklu ticaret işbirliklerinin güçlendirilmesi ile uluslararası pazarlardaki ticari fırsatların
satış hacmine dönüştürülmesi ve potansiyel alıcılar ile üst düzeyde bağlantı kurulması
hedeflenmektedir.

ÖLÇÜT İLGİLİ
KURULUKURULUŞ

AÇIKLAMA
(ölçütle ilgili yorum)

ÖLÇÜM 
SIKLIĞ I

REFERANS 
DEĞ ER

(2008 sonu 
gerçekleşme) 

BAŞ ARI SEVARI SEVİYELERİ

2009 2010 2011 2012 2013

S 5.1 STA sayısı (#) DTM Hedef pazar pazında Yıllık 13 1 3 5 3 5

S 5.2 Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 
sayısı (#) DTM Hedef pazar pazında Yıllık 27 32 44 57 46 61

S 5.3 Ticaret Heyeti sayısı (#) DTM Yıllık 25 54 30 30 30 30

S 5.4 Alım Heyeti sayısı (#) DTM Yıllık 60 34 45 45 45 45

S 5.5 Uluslararası fuar sayısı (#) DTM, TİM Yıllık 2078 2138 2100 2248 2250 2250

STRATEJSTRATEJİK HEDEF SORUMLUSORUMLU TANIMLAMATANIMLAMA

S – 5
İkili ve kili ve çoklu ticaret oklu ticaret 
iş birliklerini gbirliklerini güçlendir lendir 

DTM 
Müsteş arı

İkili ve çoklu ticaret işbirliklerinin güçlendirilmesi ile uluslararası pazarlardaki ticari fırsatların
satış hacmine dönüştürülmesi ve potansiyel alıcılar ile üst düzeyde bağlantı kurulması
hedeflenmektedir.

ÖLÇÜT İLGİLİ
KURULUKURULUŞ

AÇIKLAMAIKLAMA
(ölçütle ilgili yorum)

ÖLÇÜM 
SIKLISIKLIĞ I

REFERANS REFERANS 
DEĞ ER

(2008 sonu 
gerçekleşme) 

BAŞ ARI SEVARI SEVİYELERİ

2009 2010 2011 2012 2013

S 5.1S 5.1 STA sayısı (#) DTM Hedef pazar pazında Yıllık 13 1 3 5 3 5

S 5.2S 5.2 Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 
sayısı (#) DTM Hedef pazar pazında Yıllık 27 32 44 57 46 61

S 5.3S 5.3 Ticaret Heyeti sayısı (#) DTM Yıllık 25 54 30 30 30 30

S 5.4S 5.4 Alım Heyeti sayısı (#) DTM Yıllık 60 34 45 45 45 45

S 5.5 Uluslararası fuar sayısı (#) DTM, TİM Yıllık 2078 2138 2100 2248 2250 2250
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STRATEJİK HEDEFSTRATEJİK HEDEF SORUMLUSORUMLU TANIMLAMATANIMLAMA

S – 6
Mevzuat ve yasal Mevzuat ve yasal 
düzenlemeleri etkinleştirdüzenlemeleri etkinleştir

DTM DTM 
MüsteşarıMüsteşarı

Gerekli mevzuat, yasal düzenlemeler ve idari prosedürler ile tarife ve tarife dışı engellerin 
azaltıması ve ihracatçının önünün açılması sağlanmaktadır. 

ÖLÇÜTÖLÇÜT İLGİLİ İLGİLİ 
KURULUŞKURULUŞ

AÇIKLAMA
(ölçütle ilgili yorum)

ÖLÇÜM 
SIKLIĞISIKLIĞI

REFERANS REFERANS 
DEĞER

(2008 sonu 
gerçekleşme) 

BAŞARI SEVİYELERİBAŞARI SEVİYELERİ

2009 2010 2011 2012 2013

S 6.1S 6.1 Ticarete ilişkin engeller sayısı (#) TİM

İhracatçı memnuniyet 
anketinin bulgularına 

göre engellerin 
gruplanması ve gerekli 

aksiyon planları ile 
ilişkilendirilerek 

engellerin azaltılması

Yıllık 224 248 224 210 200 150
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STRATEJİK HEDEFSTRATEJİK HEDEF SORUMLUSORUMLU TANIMLAMATANIMLAMA

S – 7
Finansal enstrümanların ve Finansal enstrümanların ve 
ticaret destek araçlarının etkin ticaret destek araçlarının etkin 
ve verimli kullanımını temin et ve verimli kullanımını temin et 

DTM 
MüsteşarıMüsteşarı

İhracat kredileri ihracatı artırmada en önemli destek mekanizmaları arasında yer almaktadır. Bu 
kapsamda, ihracat destek araçlarının etkin ve verimli kullanımı ve türev finansman enstrümanlarla 
ihracatın finansmanı ve ihracatçıların desteklenmesi hedeflenmektedir.

ÖLÇÜT İLGİLİ İLGİLİ 
KURULUŞKURULUŞ

AÇIKLAMA
(ölçütle ilgili yorum)

ÖLÇÜM ÖLÇÜM 
SIKLIĞI

REFERANS 
DEĞERDEĞER

(2008 sonu 
gerçekleşme) 

BAŞARI SEVİYELERİBAŞARI SEVİYELERİ

2009 2010 2011 2012 2013

S 7.1S 7.1 Verilen desteğin ihracat hacmine  oranı 
(%) 

DTM DTM kapsamındaki destek Yıllık % 0,20 %0,41 % 0,35 % 0,40 % 0,60 % 1

S 7.2S 7.2 İhracat kredisinin ihracat hacmine oranı 
(%) 

Eximbank, 
Bankalar Birliği, 
Merkez Bankası, 

KOSGEB

Yıllık %3,3 %7 % 5 % 5 % 4,5 % 4

S 7.3S 7.3 Finansal enstrümanlar - En iyi 
uygulama örnekleri ile kıyaslama

Eximbank Toplam sağlanan kredi içinde 
uzun vadeli kredilerin oranı Yıllık % 1 %2 % 5 % 7 % 8 % 10
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STRATEJİK HEDEFSTRATEJİK HEDEF SORUMLUSORUMLU TANIMLAMA

TY TY – 1
Düşük nitelikliden yüksek Düşük nitelikliden yüksek 
verimli ve nitelikli insan verimli ve nitelikli insan 
sermayesine geç

TİM

Ülke olarak en önemli güçlü alanlarımızdan biri sahip olduğumuz genç ve dinamik 
işgücümüzdür, ancak söz konusu işgücü nitelik yönünden zayıf ve düşük verimliliktedir. 
İhracat açısından ele alındığında ise ucuz işgücü rekabetinden nitelikli ve verimli işgücüne 
dönüşümü gerçekleştirebilmek için insan kaynağımızda temel yetkinliklerin ve bilgi birikiminin 
artırılması hedeflenmektedir.

ÖLÇÜT İLGİLİ İLGİLİ 
KURULUŞKURULUŞ

AÇIKLAMA
(ölçütle ilgili yorum)

ÖLÇÜM 
SIKLIĞI

REFERANS 
DEĞER

(2008 sonu 
gerçekleşme) 

BAŞARI SEVİYELERİBAŞARI SEVİYELERİ

2009 2010 2011 2012 2013

TY 1.1TY 1.1 İhracatçıların eğitim programlarına 
(pazarlama,dil) katılımı

İGEME, 
KOSGEB, Milli 

Eğitim Bakanlığı, 
TOBB

İhracatın artırılması için 
kritik olan temel 

yetkinliklerin artırılmasına 
ilişkin eğitim programlarına 

katılım

Yıllık 120 eğitim, 
6000 katılım

105 eğitim, 
6635 

Katılım

90 
eğitim, 
5000 

katılım

90 
eğitim, 
5000 

katılım

90 
eğitim, 
5000 

katılım

90 
eğitim, 
5000 

katılım

TY 1.2TY 1.2
Özel sektör tarafından istihdam edilen 
tam zaman eşdeğer ARGE personeli 
sayısı (#)

TÜİK anketlerinden 
izlenecek. Yıllık 24.261 (2007 

gerçekleşme)
67244 28000 30000 32000 35000

TY 1.3TY 1.3
İhracatçı şirketlerin yüksek okul ve 
üniversite mezunu, dil bilen personel 
sayısı (#)

İlk 1000 şirket Yıllık 2009 y�l�ndan itibaren ankete dahil edildi. 
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STRATEJİK HEDEFSTRATEJİK HEDEF SORUMLUSORUMLU TANIMLAMATANIMLAMA

TY – 2
Doğru bilgiye ve pazar Doğru bilgiye ve pazar 
İstihbaratına hızlı ulaşımı İstihbaratına hızlı ulaşımı 
temin ettemin et

İGEME İhracatçıların doğru bilgiye hızlı ulaşımları ile hedef pazar ve sektörlerdeki güncel talep 
bilgilerine erişimleri hedeflenmektedir.

ÖLÇÜTÖLÇÜT İLGİLİ İLGİLİ 
KURULUŞKURULUŞ

AÇIKLAMAAÇIKLAMA
(ölçütle ilgili yorum)

ÖLÇÜM 
SIKLIĞISIKLIĞI

REFERANS 
DEĞER

(2008 sonu 
gerçekleşme) 

BAŞARI SEVİYELERİBAŞARI SEVİYELERİ

2009 2010 2011 2012 2013

TY 2.1TY 2.1
İleri teknoloji sektörü ve yüksek büyüme 
potansiyeli olan hedef pazarlara yönelik 
yeni rapor sayısı

İGEME Yıllık 13 - 25 5 5 5

TY 2.2TY 2.2 Hedef sektör ve pazar raporlarının 
güncellenme sıklıığı

İGEME
Tüm sektörel raporlar her 

yıl şubat ayında 
güncelleniyor. 

Yıllık Yıllık Aylık Yıllık Yıllık Yıllık Yıllık
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STRATEJİK HEDEFSTRATEJİK HEDEF SORUMLUSORUMLU TANIMLAMATANIMLAMA

TY TY – 3
Kamu Kamu – Özel sektör Özel sektör –
STK’lar STK’lar – Üniversite Üniversite 
ilişkilerini uyumlandırilişkilerini uyumlandır

DTM DTM 
MüsteşarıMüsteşarı

Kamu, üniversite, sanayi işbilirliği ile yapılan araştırmaların ve kaynakların etkin ve verimli 
kullanımları ve paydaşlar arasında artan farkındalık hedeflenmektedir. 

ÖLÇÜT İLGİLİ İLGİLİ 
KURULUŞKURULUŞ

AÇIKLAMA
(ölçütle ilgili yorum)

ÖLÇÜM ÖLÇÜM 
SIKLIĞISIKLIĞI

REFERANS REFERANS 
DEĞER

(2008 sonu 
gerçekleşme) 

BAŞARI SEVİYELERİBAŞARI SEVİYELERİ

2009 
Gerçek 
leşme

2010 2011 2012 2013

TY 3.1TY 3.1 AB fonlarından yararlanan proje sayısı ABGS Yıllık - 155 200 225 250 300

TY 3.2TY 3.2 AB fonlarının kullanımı (Milyon €) ABGS Yıllık - 71,0 80 90 110 120

TY 3.3TY 3.3 Dünya Bankası fonları 
kullanımı (Milyon $)

Dünya Bankası, 
Hazine Yıllık - 1.635 1.650 1.750 1.750 2.000
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STRATEJİK HEDEFSTRATEJİK HEDEF SORUMLUSORUMLU TANIMLAMA

TY – 4
Etkin strateji yönetimini Etkin strateji yönetimini 
(governance) temin et(governance) temin et DTM - TİM

Hazırlanan Performans Programı'nın en önemli yanı sahiplenme, sürekli takip ve gözden 
geçirmeyi zorunlu kılmasıdır. Başta dış faktörler olmak üzere, son derece dinamik olan iç ve 
dış gelişmeler performansın takibinin, varsayımların, öngörülen proje ve programların 
güncellenmesini ve revizyonunu daha da önemli kılmaktadır. 2023 yılında 500 milyar dolar 
ihracat hedefimize ulaşmamızı sağlayacak ihracat stratejisi çok paydaşlı olup, pekçok kurum 
ve kuruluşun katkısını, ortak hedeflere uyumunu ve koordinasyonunu gerekli kılmaktadır. Bu 
kapsamda, ihracatın ekonomik kalkınmanın bir parçası olarak ele alınmasıyla tüm ilgili kurum 
ve kuruluşların uyumlu hareket etmeleri gerekmektedir. 

ÖLÇÜT İLGİLİ İLGİLİ 
KURULUŞKURULUŞ

AÇIKLAMAAÇIKLAMA
(ölçütle ilgili yorum)

ÖLÇÜM 
SIKLIĞISIKLIĞI

REFERANS REFERANS 
DEĞERDEĞER

(2008 sonu 
gerçekleşme) 

BAŞARI SEVİYELERİBAŞARI SEVİYELERİ

2009 
tahmin

2010 2011 2012 2013

TY 4.1TY 4.1 Yılda yapılan performans gözden 
geçirme toplantısı sayısı 

DTM-TİM Yıllık
Proje 

2009yılında 
başladı.

2 2 2 2 2

TY 4.2TY 4.2 Ortak hedef uyum toplantı sayısı DTM - TİM Yıllık 2 4 4 4 4 4
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Sektör ölçe�inde Strateji ve  Performans Yönetimi Çerçevesi

2. Ad�m – 
Sektör ölçe�inde Strateji ve 

Performans Yönetimi Çerçevesi

5
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�� Türkiye’nin 100. kurulu� y�l�nda 

ihracata dayal� büyüme için 24 

sektörün topyekûn at�l�m�

�� 24 Liderlik Toplant�s�

�� Yeni Sektörler beyin f�rt�nas� 

toplant�s�

Türkiye’nin 100. kurulu� y�l�nda ihracata dayal� 
büyüme için 24 sektörün topyekûn at�l�m�
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24 sektörün ayr� ayr� stratejik yönlenmeleri, 
hedefleri ve gelecek iddialar�

�� Dünya ticareti öngörüleri ve 

sektörel De�i�im gündemleri

�� 24 Strateji Haritas� ve Performans 

Ölçütleri

�� Sektörel büyüme iddialar�

�� Alt-sektörlerin büyüme iddialar�

�� Hedef pazarlar

�� Kritik ba�ar� faktörleri

�� Kat�l�mc�lar�n çal��tay notlar�

�� Faydalan�lan 180 rapor/

dokümandan al�nt�lar
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• �kinci ad�m olarak Eylül 2009 - Mart 2010 tarihleri aras�nda, “2023 
Türkiye �hracat Stratejisinin Sektörel K�r�l�m Projesi” a��rl�kl� özel sek-
tör olmak üzere,  kamu ve özel sektörü temsilen pekçok kurum, kuru-
lu� ve dü�ünce önderlerinin kat�l�m�yla gerçekle�tirilmi�tir.

• Sektörlerin, 2023 büyüklü�ü ve 2013, 2018 dönemsel ihracat hedef-
leri ile ilgili kritik ba�ar� faktörlerini belirlemek ve Yol Haritas� olu�tur-
mak amac�yla gerçekle�tirilen Çal��taylar proje sürecinin en önemli 
halkalar�ndan biridir.

• 24 sektörün stratejik öncelikleri ve ölçütlerinin belirlendi�i proje, son 
derece zorlu bir i�plan� ile gerçekle�tirilmi�tir. Çal��taylar, 13 ana sek-
tör gruplamas�na göre organize edilmi�tir.

• 24. sektör olarak “Gemicilik”, A�aç-Orman sektörü ile birlikte çal���l-
m��, ihracat büyüklü�ü proje sonunda ayr�ca raporlanm��t�r.

• Projenin temel ç�kt�s� sektörlerin stratejik hedeflerini gösteren, Sektör 
Strateji Haritas� ve Stratejik Performans  Göstergeleri (Ölçütler)’dir. 

Sektörlerin
Strateji Haritas�
ve Ölçüleri

24 Sektör
Performans
Çercevesi

Sektörlerin
Strateji Haritas�
ve Ölçüleri

24 Sektör
Performans
Çercevesi

2009 2010

Eylül Eylül Ekim Ekim Kasım AralıkAralık OcakOcak Şubat
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4

………………………………………………………………

………………………………………………………………
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………………………………………………………………

………………………………………………………………

7

8

………………………………………………………………

………………………………………………………………

9

10

………………………………………………………………

………………………………………………………………

11

12

MAKRO MAKRO 
BÜTÜNLEME

3-haftadahaftada-bir bir 
2 Çalıştay2 Çalıştay

Aynı anda Aynı anda 
4 Sektörel 4 Sektörel 

GrupGrup

Ra
m

az
an

 Ba
yr

am
ı

Eş zamanlıEş zamanlı
2 ekip2 ekip

SEKTÖRLER

1. ad�m 2. ad�m

24 Sektörün �hracat Strateji Haritas�

Türkiye’nin �hracat Strateji Haritas�

Tar�m Maden Sanayi

1. Hububat, Bakliyat, Ya�l� 
Tohumlar

2. Ya� Meyve ve Sebze
3. Meyve ve Sebze Mamülleri
4. Kuru Meyve ve Mamülleri
5. F�nd�k ve Mamülleri
6. Zeytin ve Zeytinya��
7. Tütün
8. Kesme Çiçek
9. Su Ürünleri ve Hayvansal 

Mamülleri
10. A�aç Mamülleri ve Orman 

Ürünleri

11. Madencilik Ürünleri 12. Tekstil ve Hammaddeleri
13. Deri ve Deri Mamülleri
14. Hal�
15. Kimyevi Maddeler ve 

Mamülleri
16. Haz�r Giyim ve Konfeksiyon
17. Ta��t Araçlar� ve Yan Sanayi
18. Elektrik - Elektronik
19. Makine ve Aksamlar�
20. Demir ve Demir D��� Metaller
21. Demir Çelik Ürünleri
22. Çimento ve Toprak Ürünleri
23. De�erli Maden ve 

Mücevharat
22. Gemicilik ve Suda Yüzen 

Ta��tlar

Varsay�mlar� ve Öngörüler
� Geçmi� 15 y�lda dünya ticareti ve sektörel 

büyüme nas�l geli�mi�tir?..
� Önümüzdeki 15 y�lda sektörel büyüme 

projeksiyonlar� nas�l olacakt�r?

Sektörel 2023 ihracat tahminleri
� Türkiye’nin sektörel bazda 2023 ihracat gelir 

tahmini nedir?
� Alt-sektörlerin 2023 ihracat gelir tahmini nedir?
� Hedef ülkeler hangileridir?

Sektörel kritik ba�ar� faktörleri
� Sektörel bazda mü�teri beklentileri ve rekabette 

farkl�la�ma unsunlar� nelerdir?.. Küresel alanda 
rekabetçi gücümüzü nas�l artt�r�r�z?

� Sektörel bazda mükemmelle�memiz gereken 
kritik i� süreçleri hangileridir?

� Sektörel bazda geli�tirmemiz gereken temel 
yetkinlikler nelerdir?

1 2 3 4
RaporlamaÖn-haz�rl�k

Çal��tay
Liderlik 

Toplant�s�
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�� Projenin amac�, ülke ölçe�inde yap�lan 2023 �hracat Stratejisini sektörler düzeyine yans�tmakt�r.

�� Sektörel düzlemde yürütülen çal��ma, �u sorular�n yan�tlar�n� bulmaya çal��m��t�r:

�� Uzun vadeli ula��lmak istenen ihracat sonuçlar� nedir?

�� Sektör genelinde,

�� Alt-sektörler baz�nda

�� Sektör genelinde öncelikli / hedef pazarlar hangileridir?

�� Ba�ar� için gerekli kritik faktörler nelerdir?

SEKTÖRLER

1. ad�m 2. ad�m

24 Sektörün �hracat Strateji Haritas�

Türkiye’nin �hracat Strateji Haritas�

Tar�m Maden Sanayi

1. Hububat, Bakliyat, Ya�l� 
Tohumlar

2. Ya� Meyve ve Sebze
3. Meyve ve Sebze Mamülleri
4. Kuru Meyve ve Mamülleri
5. F�nd�k ve Mamülleri
6. Zeytin ve Zeytinya��
7. Tütün
8. Kesme Çiçek
9. Su Ürünleri ve Hayvansal 

Mamülleri
10. A�aç Mamülleri ve Orman 

Ürünleri

11. Madencilik Ürünleri 12. Tekstil ve Hammaddeleri
13. Deri ve Deri Mamülleri
14. Hal�
15. Kimyevi Maddeler ve 

Mamülleri
16. Haz�r Giyim ve Konfeksiyon
17. Ta��t Araçlar� ve Yan Sanayi
18. Elektrik - Elektronik
19. Makine ve Aksamlar�
20. Demir ve Demir D��� Metaller
21. Demir Çelik Ürünleri
22. Çimento ve Toprak Ürünleri
23. De�erli Maden ve 

Mücevharat
24. Gemicilik ve Suda Yüzen 

Ta��tlar

Varsay�mlar� ve Öngörüler
� Geçmi� 15 y�lda dünya ticareti ve sektörel 

büyüme nas�l geli�mi�tir?..
� Önümüzdeki 15 y�lda sektörel büyüme 

projeksiyonlar� nas�l olacakt�r?

Sektörel 2023 ihracat tahminleri
� Türkiye’nin sektörel bazda 2023 ihracat gelir 

tahmini nedir?
� Alt-sektörlerin 2023 ihracat gelir tahmini nedir?
� Hedef ülkeler hangileridir?

Sektörel kritik ba�ar� faktörleri
� Sektörel bazda mü�teri beklentileri ve rekabette 

farkl�la�ma unsunlar� nelerdir?.. Küresel alanda 
rekabetçi gücümüzü nas�l artt�r�r�z?

� Sektörel bazda mükemmelle�memiz gereken 
kritik i� süreçleri hangileridir?

� Sektörel bazda geli�tirmemiz gereken temel 
yetkinlikler nelerdir?
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�� Proje süresince, sektör genelinde yarat�labilecek sinerjilere odaklan�lm��t�r, as�l ba�ar� ve fark�l�la�ma �irket düzleminde gerçekle�ecektir. 

Yönetim Katmanlar�-aras� Uyumlanma, ��birli�i ve Koordinasyon

Ülke

Sektörler

�lgili Kamu Kurulu�lar�

Sektör  
Kurulu�lar�

Sektörel Sinerji   
Tek ba��m�za 

yapamad�klar�m�z� 
birlikte ba�armak 

As�l fark�l�la�ma 
�irket düzleminde

Ülke

Sektörler

Alt-sektörler

�irketler
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Sektörün 2023 �hracat öngörüsüdüzeyine yans�tmakt�r.

Alt-sektörlerin 2023 ihracat gelir tahminleri

Sektör genelinde öncelikli / hedef pazarlar

Sektörde ihracat lideri ülkeler neleri iyi yap�yorlar ? Mü�teriler ürünlerde 

hangi vas�flar� önemsiyor ve “tercih edilen” olmak için hangi vas�flarda 

mükemmelle�meliyiz ?

Sektörümüzün de�er zincirinde iyile�tirmemiz gereken öncelikli konular hangileridir ?

Sektörümüzde geli�tirmemiz gereken temel yetkinlikler nelerdir ? (insan – bilgi 

teknolojileri – kurumlar aras� koordinasyon faktörleri) 

S1

A2

S3

S4

S5

S

t
6

2

3

�� Ula�mak istedi�imiz ihracat sonuçlar� nedir ?

�� Rekabet gücümüzü art�rma unsurlar� nelerdir ?

�� Ba�ar� için gerekli kritik faktörler nelerdir ?

Yukar�dan-a�a�� do�ru 
Odak alanlar�n�n ve 

Önceliklerin belirlenmesi

A�a��dan-yukar� do�ru ba�ar�l� sonuçlar�n elde edilece�i �� Dinamikleri’nin çal��t�r�lmas�

A�a��dan-yukar� do�ru ba�ar�l� sonuçlar�n elde edilece�i �� Dinamikleri’nin çal��t�r�lmas�

1
2023 �tibariyle 

sektörün ula�aca�� 
büyüklü�ü tahmin 

etmek

Sektörün Kritik 
Ba�ar� Faktörlerini 

Belirlemek

Pazar Dinamiklerini 
�ncelemek
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• Proje süresince TIM taraf�ndan yapt�r�lan 1990-2008 dönemi dünya ve 
Türkiye ilgili sektör ihracat geli�imleri, sektörlerin toplam ticaret içinde-
ki paylar�n�n ve Türkiye’nin ilgili sektör dünya ticareti içindeki paylar�-
n�n geli�imlerini gösteren veri ve trend analizi çal��malar� önemli katk� 
sa�lam��t�r.

• Uluslararas� mal grupland�rma sistemi ile (Türkiye �statistik Kurumu’nun 
da ihracat verileri için kulland���), �hracatç� Birlikleri’nin mal gruplar� 
aras�nda farkl�l�klar bulunabilmektedir. Bu nedenle, �hracatç� Birlikleri 
verileri ile, TU�K ve Uluslararas� ihracat verileri aras�nda say�sal fark-
larla kar��la�maktay�z.

• Çal��mada kullan�lan tüm veriler uluslararas� standartlara uyum sa�-
lanmas� ve pazar paylar�n�n ortaya konabilmesi için SITC’ye  (Stan-
dard International Trade Classification) baz edilmi�tir. 

• Dünya ihracat� 2008-2023 kar��la�t�rmal� sektörel da��l�m öngörüleri 
ve dünya ticaretinden paylar dikkate al�nm��t�r. 

• 2013-2018-2023 y�llar� itibariyle sektörel ithalat öngörüleri de�erlendi-
rilmi�tir. 



137
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• 2023 y�l� ihracat öngörüsünün belirlenmesinde, Türkiye’nin sektörel 
bazda dünya ticaretinden ald��� pay  üzerinden de�erlendirme yürü-
tülmü�tür (artan / dura�an / dü�en pay skalas�). Sektör Liderlik ekipleri 
ihracat gelir hedeflerini, sektör alt k�r�l�mlar�n� da dikkate alarak, dünya 
ilgili sektör pazar pay� öngörüsü çerçevesinde ortaya koymu�tur.

• Hedef pazarlar�n belirlenmesinde h�zl� büyüme potansiyeli olan ülke-
ler, yak�n ve kom�u ülke pazarlar�na ili�kin veriler çal��tay kat�l�mc�lar� 
ile payla��lm��t�r. Seçili 45 ülke baz�nda 2013 – 2018 – 2023 sektöre 
ithalat öngörüleri irdelenmi�tir. 

• Hedef ihraç pazarlar�n�n belirlenmesinde alt k�r�l�mlar baz�nda 
Türkiye’nin ihracat� ve dünya ithalatlar�ndan faydalan�lm��t�r.

• Bu bilgiler �����nda hedef pazarlar Sektör Liderlik ekipleri taraf�ndan 
tan�mlanm��t�r. 

Türkiye Sektör �hracat�n�n Dünya Pay�ndaki De�i�im Senaryolar�

Alt Sektör K�r�l�m Öngörüsü

Alt 
Sektör

1

Alt 
Sektör

2

Alt 
Sektör

...

Alt 
Sektör

n

Sektör
2023
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• Çal��man�n as�l ç�kt�s� söz konusu ihracat öngörüsüne ula��lmas�n� 
sa�layacak kritik ba�ar� faktörlerinin belirlenmesidir. Bu kapsamda, 
kritik ba�ar� faktörleri,

• Üretim / Girdi Tedarik

• Pazarlama / Sat��

• Ürün Geli�tirme

• Lojistik

• Hizmetler

• Mevzuat

• Finansman

• �nsan Kaynaklar�

• Bilgi Teknolojileri

• Organizasyon / Kurumlararas� i�birli�i  ba�l�klar� alt�nda irdelen-
mi�tir.

• Bu çal��malar sonucunda stratejik hipotez, “�hracat Sonuçlar�”, “Pazar 
Dinamikleri” ve “Kritik Ba�ar� Faktörleri” olmak üzere üç temel perpek-
tifte yap�salla�t�r�lm��t�r.

• Sektör Strateji Haritas� ve Ba�ar� Ölçütlerine ilgili sektör Proje Rapor-
lar�nda detayl� olarak yer verilmi�tir. Sektör stratejik hedef ve ölçütlerin 
listesi ekte yer almaktad�r. 

 Sektörler �hracat Stratejisi Uygulama Modeli 

��Hedeflerimize ula�abilmemiz için nas�l bir
insan kayna��na  ihtiyac�m�z var? Hangi
yetkinlikleri ve becerileri geli�tirmeliyiz?

��Ulusalaras� i� yap�� becerilerimiz ne 
düzeyde

��Liderlik ve teknik yetkinliklerimiz yeterlimi?

��Karar olu�tururken,do�ru bilgiye ula�abiliyor-
muyuz?  S�k�nt� ya��yorsak sorun nedir?
��Ulusalaras� verilere eri�im düzeyimiz nedir?
��Bilgi teknolojileri alt yap�m�z ne durumda?
��ERP,CRP gibi uygulamalar� ne düzeyde

kulan�yoruz?

��Sektörler alt-sektörler,�irketler,kamu,
STC’ler bireyler aras� ileti�im ve
koordinasyon yeterli mi?

��Alt-sektörler aras� sinerjileri sa�l�yabiliyor-
muyuz

��Kümeleme modellerini i�letebiliyormuyuz?

��Pazar ve pazar pay� 
hacmini geli�tirme 
yetene�imiz ne
düzeyde

��Pazar ve mü�teri
ihtiyaçlar�n� analiz
edip,anlayabiliyor
muyuz

��Mevcut mü�terileri
elimizde tutarken,
yeni mü�teri
yaratabiliyormuyuz

��Hammadde ve ara 
ürünlerde d��ar�ya 
ne kadar ba��ml�y�z

��Üretim kapasitesi 
yeterlimi

��Verimlilik ne düzeyde
��Teknolojik yetkinlik 

düzeyimiz de�i�en 
rekabet �artlar�na 
h�zla adapte 
olmam�za imkan 
sa�lar düzeydemi?

��Tasar�m ve yeni 
ürün geli�tirme
süreçlerimizde
geli�ime aç�k
alanlar nelerdir?

��Yeterli mühendislik
bilginiz varm�?

��Yeterli kalifiye insan
kayna��m�z varm�?

��Sat�� kanallar�n�n 
yönetimi ve kanal
hizmet verme
yetkinliklerimizde 
geli�ime aç�k
alanlar nelerdir?

��Sat�� ekibimizin
beceri ve yetkinlik
düzeyleri ne
durumda?

��Lojistik a��m�z
hedef pazarlar�m�za
h�zl� ve zaman�nda
ürünlerimizi
ula�t�rmam�za
imkan sa�l�yormu?

��Sundu�umuz sat��
sonras� hizmetlerde
geli�ime aç�k
alanlar
nelerdir

��Ülke yönetiminin sorumlu oldu�u alanlarda hangi mevzuat ve i� yap�� �ekilerini iyile�tirme ihtiyac� var?

ÜRET�M-G�RD� PAZARLAMA

Kritik Ba�ar� Faktörleri
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Sektör ölçe�inde Strateji ve  Performans Yönetimi Çerçevesi

• Sektörel dü�ünce önderlerini biraraya getiren Çal��tay’da, geçmi� dönemde ba�ar�y� sa�layan unsurlar ve güncel zorluk alanlar� de�erlendirildi. 
S�f�rdan bir strateji geli�tirme gayreti yerine, mevcut bilgi birikimi, deneyimler ve geçmi� çal��malar (stratejik plan / rapor, arama konferans�, vb… ) 
�����nda stratejik yönlenme gözden geçirildi ve Yol Haritas� netle�tirilmeye çal���ld�. Bu kapsamda, çal��ma dahilinde gözden geçirilen dokümanlar-
dan referanslara raporda yer verilmi�tir. 

• 2. ad�m’�n temel ç�kt�lar� 24 sektörün Strateji Haritas� ve Performans Ölçütleri’dir.
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• Her bir sektörün Strateji Haritas� in�a edilirken ihracat sonuçlar�na ula�abilmek için hedef pazarlar, de�er zincirindeki üretim, sat��, pazarlama, ürün 
geli�tirme, lojistik, hizmetler gibi fonksiyonlardaki kritik ba�ar� faktörleri, mevzuatta kar��la��lan zorluklar ve finansman ihtiyaçlar� ile insan kaynaklar�, 
bilgi teknolojileri ve kurumlararas� koordinasyon ba�l�klar�ndan olu�an temel yetkinlik ihtiyaçlar� ortaya konmu�tur. 
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Strateji Haritas�

Sektör �hracat Gelir Hedefi

Alt-sektörler �hracat Gelir Hedefleri

Temel Göstergeler

De�i�im Gündemi

Hedef Pazarlar

Büyüme dinamikleri / gereklilikleri

• Her bir sektör için 150-200 sayfal�k detayl� Proje Raporlar� haz�rlanm��t�r. Bu bölümde sektörlerin ba�l�ca büyüme dinamikleri, de�i�im gündemleri 
ve stratejik önceliklerinden olu�an kilit ç�kt�lar�ndan al�nt�lar yap�lm��t�r. Söz konusu öncelikler gerçekle�ti�i taktirde Sektör Liderlik ekipleri taraf�ndan 
gerçekle�mesi öngörülen sektör ve alt sektörler ihracat gelir hedefleri de kilit ç�kt�lar aras�nda yer almaktad�r. 
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Tekstil ve 

Hammaddeleri Sektörü 

Kritik Ç�kt�lar
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Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü Kritik Ç�kt�lar

Sektör �hracat Gelir Hedefi

Alt-sektörler �hracat Gelir Hedefleri

Hedef Pazarlar

Temel Göstergeler

2008 2023

8.5

3,26

2000-2008

11,5

6,86

20.0

3,60

2008-2023

5,9

3,67

�hracat Geliri (Milyar $)

Dünya Pazar Pay� (%)

Y�ll�k Ort. Art�� Oran� (%)

Türkiye �hracat� Pay� (%)

(*) SITC-bazl� TU�K aç�klamas�

X2,8

20,0
5,9%

7,8%Y�ll�k Ortalama Büyüme 
Oran�  (2008-2023)

2008 2009 2023

8,5
7*

Y�ll�k Ortalama 

Büyüme Oran� 

(2009-2023)

7

0,9
2,0

0,4
1,1

2,5
1,5 1,0

4,04,03,5

5,0

2,5
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3.2
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Sektör �hracat Gelir HedefiBüyüme dinamikleri / gereklilikleriDe�i�im Gündemi

Hizmetler

• Reklamasyon oran� % 

• Geri gelen e�ya istatistikleri

Mevzuat 

• Tekstil sektöründe tasar�m�n arge olarak kabul edilme-
si 

• Sektörün devlet yard�mlar�ndan ald��� pay

• Ülkemiz ile rakip ülkelerin üretim maliyetleri kar��la�t�r-
mas�

• SSK ve enerjide uygulanan destek miktar�

• Modernizasyon ve özellikli ürünlerde uygulanan yat�-
r�m destekleri

Temel Yetkinlikler 

• Yüksek teknolojiyi kullanabilen, çok disiplinli uygula-
malara hakim  istihdam oran�  

• Bilgisayar destekli entegre yönetim sistemi kullan�m 
oran�

Üretim

• Özel elyaf ve iplikte üretim kapasitesi

• �plikte, “kompakt e�irme” vb yüksek de�erli iplik 
üretim kapsaitesi

• Endüstriyel iplik ve teknik tekstiller üretimi 

• Ar-ge ve ür-ge harcamalar�

• Ar-ge ve ür-ge alan�nda çal��an personel say�s�

Pazarlama-Sat�� 

• Y�ll�k ortalama kolleksiyon say�s� .

• Tasar�m harcamalar�

• Pazarlamac� vasf�na sahip teknik elman say�s�

• Pazarlamaya dönük, tasar�mc�ya kadar uzanan 
network a�� kullan�m�

Ürün Geli�tirme

• Yenilikçi ürün çe�itleri 

• Çok fonkisyonlu ürünlerin üretimi

• Yeni geli�tirilen ürünlerle girilen yeni pazarlar ve 
kazan�lan mü�teriler

Lojistik

• Lojistik maliyetleri

• Hedef pazarlara yönelik güzergah ve sefer say�s�

• Üretim kapasitesinin 

modernizasyonu ve 

yeniden yap�lanmas� 

ile verimlilik art��� 

sa�lamak

• Yeni teknolojilerin 

kullan�m� ile özel ve 

katma de�eri yüksek 

elyaf ve iplik üretimine 

yönelmek

• Arge ve ürge 

çal��malar� ile 

teknolojik tekstiller 

(teknik tekstil) ve çok 

fonksiyonlu ürünlere 

odaklanmak.

• Markala�mak, tasar�m 

ve koleksiyonlarla 

trend belirleyicili�e 

geçmek

A)B*
3B)3

C)D*
E)F*

F)EA)E

D+)+

D)D*

D+3G D+3A D+DGD++A
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Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü Kritik Ç�kt�lar

2023 V�ZYONU: Rakiplerin Önüne Geçerek, Sürdürülebilir �hracat Büyümesi Sa�lamak

�hracat 

Milyar $ 

(Dünya 2023 öngörüsü 

550 milyar $)  

Dünya ilgili sektör  ticareti 

içinde Türkiye’nin pay� %

2008

5
4

3
2
1
0

% 3,26
% 3,60

2023

x 1,1

Y�ll�k Ortalama 
Büyüme Oran� 
(2008-2023)

(*) SITC-bazl� TU�K aç�klamas�

2008 2009 2023

8,5
7*

20,0

Y�ll�k Ortalama 
Büyüme Oran� 
(2009-2023)

5,9%

7,8%

X2,8
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SEKTÖR 
DÜNYA TİCARETİ 

(Milyar $)

261.7 282 * 403 * 550 *

TÜRKİYE’nin SEKTÖR 
DÜNYA TİCARETİ 

İÇİNDE PAYI (%)

3.26 3.37 3.50 3.60

����
����

����
����

������

����

����

���������������
 ����������

�

���! ���� ���!����
 �������

���������	
��
�������

���������	
��
�������

���������	
��

�"������#�����
$������%



147

Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü Kritik Ç�kt�lar
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9,3

21,4
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Haz�rgiyim ve Konfeksiyon Sektörü Kritik Ç�kt�lar

Haz�rgiyim ve 

Konfeksiyon Sektörü 

Kritik Ç�kt�lar
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2009 2023

13,2 52,0�hracat Geliri (Milyar $)

13 9,54Türkiye �hracat� Pay� (%)

3,12 4,19Dünya Pazar Pay� (%)
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Sektör �hracat Gelir HedefiBüyüme dinamikleri / gereklilikleriDe�i�im Gündemi

Hizmetler

• Reklamasyon oran� % 

• Geri gelen e�ya istatistikleri

Mevzuat 

• Haz�rgiyim sektöründe tasar�m�n arge olarak kabul 
edilmesi 

• Sektörün devlet yard�mlar�ndan ald��� pay

• Ülkemiz ile rakip ülkelerin üretim maliyetleri kar��la�t�r-
mas�

• Rakip ülkelerin uygulad��� devlet destekleri

Temel Yetkinlikler 

• Meslek liseleri ve üniversite mezunlar�n�n istihdamda 
pay�  

• Bilgisayar destekli entegre yönetim sistemi kullan�m 
oran�

Üretim

• �hracat birim fiyatlar�ndaki geli�im, 

• Yurtd��� üretim yapan firma say�s�

• Ar-ge ve ür-ge harcamalar�

• Ar-ge ve ür-ge alan�nda çal��an personel say�s�

• Ki�i ba�� üretim miktar�

Pazarlama-Sat�� 

• Y�ll�k ortalama kolleksiyon say�s� .

• Uluslararas� konuma sahip marka say�s�

• Yurtd��� ma�aza say�s�

• Yeni ileti�im araçlar� ile tan�t�m ve pazarlama kul-
lan�m oran�

Ürün Geli�tirme

• Yeni geli�tirilen tasar�m say�s� 

• Firmalardaki tasar�mc� say�s�

• Yeni geli�tirilen ürünlerle girilen yeni pazarlar ve 
kazan�lan mü�teriler

Lojistik

• Tedarik süreleri

• Hedef pazarlara yönelik teslimat depolar�

• Markala�mak, tasar�m 

ve koleksiyonlarla 

moda yap�c� ülke 

konumuna geçi�

• Mevcut bilgi birikimi 

ile “Organizatör Ülke” 

konumuna gelmek.

• Yeni teknolojilerin 

kullan�m� ve 

uygulamalarla yenilikçi 

ve çok fonksiyonlu 

ürünlere yönelmek

• Üretim kapasitesinin 

modernizasyonu ve 

yeniden yap�lanmas� 

ile verimlilik art���
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Haz�rgiyim ve Konfeksiyon Sektörü Kritik Ç�kt�lar
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2023 V�ZYONU: Rakiplerin Önüne Geçerek, Sürdürülebilir �hracat Büyümesi Sa�lamak

�hracat 

Milyar $ 

(Dünya 2023 öngörüsü                         

740 milyar $)  

Dünya ilgili sektör  ticareti 

içinde Türkiye’nin pay� %
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SEKTÖR 
DÜNYA TİCARETİ 

(Milyar $)

425 530 810 1240

TÜRKİYE’nin SEKTÖR 
DÜNYA TİCARETİ 

İÇİNDE PAYI (%)

3,11 3,96 3,95 4,19
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* Sektör dünya ticaret tahminleri sektör kurulu taraf�ndan revize edilmi�tir.

Haz�rgiyim ve Konfeksiyon Sektörü Kritik Ç�kt�lar
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Deri ve 

Deri Mamülleri Sektörü 

Kritik Ç�kt�lar
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Deri ve Deri Mamülleri Sektörü Kritik Ç�kt�lar
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Sektör �hracat Gelir HedefiBüyüme dinamikleri / gereklilikleriDe�i�im Gündemi

Hizmetler

• Reklamasyon oran� % 

• Geri gelen e�ya istatistikleri

Mevzuat 

• Organize Sanayi Bölgeleri ve do�al küme bölgelerin-
den yap�lan ihracat ($)

• Sektörün kulland��� çevre destekleri miktar� 

Temel Yetkinlikler 

• Yönetim destek yaz�l�m� yat�r�mlar�

• Yönetim yaz�l�mlar�n�n sektör taraf�ndan kullan�m 
oran�

• Sektörel envanter say�s� ve bilgi kaynaklar�

Üretim

• Canl� hayvan say�s�, 

• Ham deri ithalat�

• Et tüketim ve et ithalat rakamlar� 

• Deri kimyasallar� ve yan sanayi üretimi

• Yeni üretim teknikleri adapte eden firma say�s�

• Verimlilik

Pazarlama-Sat�� 

• Kolleksiyon haz�rlay�p ihracat yapan firma say�s�.

• Uluslararas� konuma sahip marka say�s�

• Yeni sat�� ve pazarlama araçlar� ile yap�lan sat�-
��n toplam cirodaki pay�

Lojistik

• Lojistik maliyetleri

• Hedef pazarlara yönelik güzergah ve sefer yeter-
lili�i

Ürün Geli�tirme

• Yeni geli�tirilen tasar�m say�s� 

• Firmalardaki tasar�mc� say�s�

• Yeni geli�tirilen ürünler

• Yeni teknolojilerin 

kullan�m� ile 

teknik ve high-tech 

ürünlere yönelik 

ArGe çal��malar�n� 

yayg�nla�t�rmak

• Markala�mak vizyonu

• Tasar�m ve üretimin alt 

segmentleri baz�nda 

uzmanla�mak
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Deri ve Deri Mamülleri Sektörü Kritik Ç�kt�lar
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21

SEKTÖR 
DÜNYA TİCARETİ 

(Milyar $)

175.9 177 * 237 * 300 *

TÜRKİYE’nin SEKTÖR 
DÜNYA TİCARETİ 

İÇİNDE PAYI (%)

0.60 0.79 1.10 1.50
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Hal� Sektörü 
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2008 2023

1,2 3,5�hracat Geliri (Milyar $)

0,93 0,64Türkiye �hracat	 Pay	 (%)

8,50 14,00Dünya Pazar Pay	 (%)
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Hizmetler

• Hammadde ithalat�nda engellerin kald�r�l�p kald�r�lmad�-
��, 

• Enerji ve i�çilik maliyetlerinin rakip ülkelerle kar��la�t�r�l-
mas�, 

• El hal�s�n� yurtd���ndan ithal edilirken, gümrüklerde ya-
�anan sorun s�kl���

• Isparta ihtisas gümrü�ünün bir benzerinin �stanbul 
Halkal�’da kurulup kurulmad��� 

• �thalatta Uygulanan Referans fiyatlar�n güncellenme 
s�kl���

• “Hal� hastanesi” faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik 
al�nan tedbirler

• Eximbank kredilerinde ve kredi sigortas�ndan sektörün 
yararlanma pay� 

• Nihai tüketiciye mal satan turistik ma�azac�l��a destek-
ler.

• Fuar te�viklerinde destek sa�lanan stand metrekareleri.

• �hraç edilipte herhangi bir nedenle yurtd���ndan iadesi 
yap�lan hal�lar�n iade sürecine yönelik düzenlemeler.

Üretim

• Atölye tipi i�letme say�s�, 

• Reach, ekoteks, organik ürün sertifikal� firma sa-
y�s� 

• Yurtd���nda üretim yapt�ran firma say�s�

• Türkiye’de üretilip ihracat� yap�lan hal� tutar� 

• Tamir ve bak�m� yap�l�p ihracat� yap�lan hal� tutar�

Pazarlama-Sat�� 

• Hal� ihracat birim fiyatlar�ndaki art��

• Kolleksiyon haz�rlay�p ihracat yapan firma say�s�.

Tasar�mc� say�s�

• Uluslararas� konuma sahip marka say�s�

• “Türk hal�s�” al�g�s�nda de�i�im

Lojistik

• Lojistik maliyetleri

• Hedef pazarlara yönelik güzergah ve sefer yeter-
lili�i

Hizmetler

• Hal� bak�m, onar�m ve temizli�i konusunda inno-
vative uygulamalar ve süre

� Tasar�m ve 

Markala�ma ile 

katma de�eri yüksek, 

ki�iye özel ürünler 

geli�tirmek

� �hracatta miktar 

art���na ilave olarak 

de�er art���n�n 

sürdürülebilir olmas�n� 

sa�lamak

� Hal� sektörünün 

geli�imi için

• “Hal� Hastanesi” 

kavram� do�rultusunda 

faaliyetleri 

etkinle�tirmek 

ve ithalat� 

serbestle�tirmek

Sektör �hracat Gelir HedefiBüyüme dinamikleri / gereklilikleriDe�i�im Gündemi

Hal� Sektörü Kritik Ç�kt�lar
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(*) Sektörlerin 2013-2018-2023 y�llar� Dünya ticareti büyüklük öngörüleri 

Hal� Sektörü Kritik Ç�kt�lar
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De�erli Maden ve 
Mücevherat Sektörü 

Kritik Ç�kt�lar
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(*) Sek in 2013-2018-2023 y�llar� Dünya ticareti büyüklük öngörüleri 
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� Yeni de�er önermesi 

ile çeli�in ikame 

ve alternatif 

kullan�mlar�n�n mü�teri 

nezdinde parlatarak 

ve çeli�in kullan�m 

alanlar�n� geli�tirmek

� Ürün gam�nda 

katma de�eri dü�ük 

ürünlerden katma 

de�eri yüksek ürünlere 

geçi� sürecini 

h�zland�rmak

� Yerel girdi temini 

altyap�s�n� geli�tirmek

� Tüm ürünler itibariyle 

ihracat potansiyelini 

geli�tirmek

Sektör �hracat Gelir HedefiBüyüme dinamikleri / gereklilikleriDe�i�im Gündemi

Demir ve Çelik Sektörü Kritik Ç�kt�lar
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(*) Sektörlerin 2013-2018-2023 y�llar� Dünya ticareti büyüklük öngörüleri 

Demir ve Çelik Sektörü Kritik Ç�kt�lar
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Kara Ta��tlar� ve 
Yan Sanayi Sektörü 
Kritik Ç�kt�lar
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(*) Sektörlerin 2013-2018-2023 y�llar� Dünya ticareti büyüklük öngörüleri 
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Makine ve Aksamlar� Sektörü Kritik Ç�kt�lar
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Çimento ve Toprak Ürünleri Sektörü Kritik Ç�kt�lar
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Çimento ve Toprak Ürünleri Sektörü Kritik Ç�kt�lar
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Gemi ve Suda Yüzen Ta��tlar Sektörü Kritik Ç�kt�lar

Gemi ve 
Suda Yüzen Ta��tlar Sektörü

Kritik Ç�kt�lar
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* Sektör raporu T�M Strateji Ofisinde bulunmaktad�r

Y�ll�k Ortalama 
Büyüme Oran� 
(2008-2023)

(*) SITC-bazl� TU�K aç�klamas�

2008 2009 2023

2,6
1,8*

10,0
Y�ll�k Ortalama 
Büyüme Oran� 
(2009-2023)

9,3%

12,9%

X5,6

1. AB Ülkeleri
2. Kuzey Avrupa Ülkeleri
3. Rusya ve eski Sovyetler Birli�i Ülkeleri
4. Yunanistan
5. Güney Amerika Ülkeleri
6. Arap ve Kuzey Afrika Ülkeleri

7. ABD
8. Kanada
9. Çin
10.  Güney Kore
11. Di�er Asya Ülkeleri
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Su Ürünleri 
ve Hayvanc�l�k Mamülleri 
Sektörü Kritik Ç�kt�lar
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Su Ürünleri ve Hayvanc�l�k Mamülleri Sektörü Kritik Ç�kt�lar
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9,2%

0,8
1,2

1,8

2,47,6%

7,2%

6,1%

2008 2013 2018 2023
Birinci 

5 y�ll�k dönem
�kinci

5 y�ll�k dönem
Üçüncü

5 y�ll�k dönem
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Su Ürünleri ve Hayvanc�l�k Mamülleri Sektörü Kritik Ç�kt�lar
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A�aç ve Orman Ürünleri Sektörü Kritik Ç�kt�lar

A�aç ve 
Orman Ürünleri Sektörü 

Kritik Ç�kt�lar
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2008 2023

3,0 16,0
�hracat 

Geliri (Milyar $)0,6

7

1,6

0

Dünya 

Pazar 

��4�5�'BCA�; �5�;

2000 2008 2008 2023
Y�ll�k Ort. 

��6AB;�8:;�;�A�'�5
;�%���
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* Sektör raporu T�M Strateji Ofisinde bulunmaktad�r

1. Azerbaycan
2. Suriye
3. Irak
4. �ran
5. Rusya
6. Fransa
7. Almanya

8. Yunanistan
9. Cezayir
10.  Güney Afrika
11. Libya
12. �ngiltere
13. Gürcistan
14.Ürdün

15. Suudi Arabistan
16. �srail
17. Romanya
18. Kazakistan
19. ABD
20. Bulgaristan
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A�aç ve Orman Ürünleri Sektörü Kritik Ç�kt�lar
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A�aç ve Orman Ürünleri Sektörü Kritik Ç�kt�lar
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A�aç ve Orman Ürünleri Sektörü Kritik Ç�kt�lar



2023 Türkiye �hracat Stratejisinin Uygulamaya Aktar�lmas� ve Sektörel K�r�l�m� Projesi

244

Hububat, Bakliyat, Ya�l� 
Tohumlar ve Mamülleri 
Sektörü Kritik Ç�kt�lar  
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Hububat, Bakliyat, Ya�l� Tohumlar ve Mamülleri Sektörü Kritik Ç�kt�lar 

 �ekerli ve Kakaolu Mamuller, Ya�l� Tohumlar ve Bitkisel Ya�lar: Irak, Rusya Fed., Cezayir, Fas, Libya, �ran, Endonezya, �ngiltere, 

Almanya, Romanya, ABD, S. Arabistan, BAE, �srail, Meksika, Ukrayna, Kazkistan, Güney Kore, G. Afrika, Poloya

Hububat, Bakliyat: M�s�r, Irak, Srilanka, Suudi Arabistan, �ran, Ürdün, Sudan, Suriye, Kuveyt, �ngiltere, Almanya, ABD, Fransa, 

Vietnam, Belçika, �srail, Eritre, Hollanda, BAE

Makarna: Hindistan, Nijerya, Çin,Japonya, Endonezya, Malezya, Kore, Tayland, Tayvan, Angola, Kamerun, Gana, Uganda,Irak, �ran, 

Suriye, Libya, Nijerya, Vietnam, Brezilya, Rusya, Cezayir, Fas, �ngiltere, Almanya, Romanya, Kazakistan, Ukrayna, ABD, BAE, Suudi 

Arabistan, �srail, Meksika, Polonya

2008 2023
�hracat Geliri (Milyar $)

Dünya Pazar Pay� (%)

Y�ll�k Ort. Art�� Oran�(%)

Türkiye �hracat� Pay� (%)

0,75 1,80

3,21 2,51

2000-2008

14,9
2008-2023

8,5

4,0 13,7

Temel Göstergeler

SITC-bazl  TU�K aç�klamas�

2008 2009 2023

13,7

4,0

8,5%
9,4%

x 3,6

Y�ll�k Ortalama
Büyüme Oran�
2008 – 2023 (%)

Y�ll�k Ortalama
Büyüme Oran�
2009 – 2023 (%)

2.3

2.0

3.7

2.0

13.7

Sektör 
2023

 YA�LI TOHUMLAR 

VE 

B�TK�SEL YA�LAR 

DEG�RMENC�L�K 

ÜRÜNLER�  
�EKER VE KAKAOLU 

MAMÜLLER   
HUBUBAT BAKL�YAT 

BAHARAT    
PASTACILIK

 MAMÜLLER�    
ÇE��TL� YENEB�L�R 

ÜRÜN VE 

D��ER GIDA 

MÜSTAHZARI    

BYB ��L TARIMSAL 

ÜRÜN 

��LENM�� YA�

HAYVANSAL SIVI KATI     

+7%
+10%

+11%
+8%

+5%
+8%

+8%

1.5

0.7

1.5

487774592318
750755359

1.500
2.3002.000

700

3.700

2.000
1.500

 YA�LI TOHUMLAR 

VE 

B�TK�SEL YA�LAR 

DEG�RMENC�L�K 

ÜRÜNLER�  
�EKER VE KAKAOLU 

MAMÜLLER   
HUBUBAT BAKL�YAT 

BAHARAT    
PASTACILIK

 MAMÜLLER�    
ÇE��TL� YENEB�L�R 

ÜRÜN VE 

D��ER GIDA 

MÜSTAHZARI    

BYB ��L TARIMSAL 

ÜRÜN 

��LENM�� YA�

HAYVANSAL SIVI KATI     

2008 
2023

Alt-sektörler �hracat Gelir Hedefleri

Sektör �hracat Gelir Hedefi

Hedef Pazarlar

2.0

* Sektör raporu T�M Strateji Ofisinde bulunmaktad�r

��6AB;��� CA 6;�;!"� #;�$�A��;A"E"�C��!�

�!A%C�6AB;��� CA 6;�;!"� #;�$�A��;A"E"�C��!� �#;�$�A�6�F�C A�C & ��'�! EA ;

(�O�;�I��6!"� ) �A�;"*�
J)'J!�*�!"�H;�A * �

)�)'"&!�EA";

��!  )�+�! ��;! 6�)�A6 &! � &��C�# F�&�����������
A�6& 6��!A)�F"C"�'H,!H��!�*�&!�;"&�&��E ! &,! �

H;�A $ !�; &�)�A EA ; !*�C & �C��!��

�����F�O�;!�;���;�6�E�A, �'H$H��;A";�;�6�(�O�;�F�)"&"��;A";

.-�.�� (�/�-P����&����.�4 .-.����P�4.�-�� P01��.�� ��/��.P�-

.;�A *�6�F�C A�C & �&��
&�; *! ! � ��;A";+�H;�A *�&��
6�! A����CH;�6! ! 6�C��!�

:!�E"*��!A)�F"C"&"� ) !�EA ;+�
���"A"*�E ;6�A!�; � !��

 EE ;! 6!�; �'�! EA ;�;�6�
6I*E &��A�E"*�$"!"6�HCA!�; �

I!JEAJ;

.H6�A $ �E�6!�&A !�; &��
J)'J&�H;H&!�;�'�! EA ;+�
�*E�!�2�A�C�;"*"� !��

�;6!"!�E

��;A  6�C)I&�'H&�&$�C �
C��!�+��C�A"E�CI&;�C"�
# O*�A!�; �'�! EA ;

��9/:�.�

��&OJ�A"�&��)�A";"*�A�E& 6�C CA�* & �C�6AB;H&�;�6�E�A, �'H$H&H�
'BO�A�;�6+����&���.3�6J;�!!�;"�,�;,�&�C &���)�F"!�&�";

��������*���P�-�

*�& �A�6&I!I2 !�; &���������������
A�6 E �&��&�; *! ! 6��;A"E"�
C��!�*�)��)B&�! 6��-���

,�!"E*�!�;"&"��;A";��
4.IF;�6C"O�.;�A *+�0;'�& 6�

.;H&!�;5

�:-:�P�-��-�����4��-P� �

��A"E���"&"��A6 &!�EA ;�&��
#����F�O�;!�;���O &$ ;�

*�;6�A���"&��' ;�;�6�& #� �
AH6�A $ )��J!�E

�����F�O�;!�;���E ! & ;! � ��;A";

.;�A * &�#�;��E�*�C"&��� O!�&�E ! ;! � �C��!�+�
 ) �A�;"*�J)'J!�*�!�;"�H;�A *�&��H;�A $ �&�; �

A�E�&"&"�I!JEAJ;

��P����P.*�(���

:)'J&�6IEJ!!�;��� &�&C*�&�
��CA�� �C��!�

��67��U��Y

��T

(�6

��8

��66 ��68

(�8

��6

��6

��8 ��9

��69 ��6: ��6AB;H�A�*C !����&�I;'�& O�C)I&!�;+�H;�A $ �
E ;6�A!�;+�H& &�;C A�!�;�&��6�*J�6J;J!JE!�;"�

�;�C"&����A6 &�6II� &�C)I&� C��!��

��6V

�����F�O�;!�;"�&�������������������
;�6 F!�; � ) ��&!�+�;.H;6�

��;6�C"<�A�&"A"*�&�� *�2"&"�
I!JEAJ;

��V

��X

:!JC!�;�;�C"� )�A�&��
6IEJ!!�;���#�**�����

A�* & �C��!�

��9

��6AB;���6�)"A�"E"��������
I;�&"&"��O�!A�;�6+�6�! A�+�

'"���'H&�&! � & �&��
'H&�&$�C & ���;A";

��:



2023 Türkiye �hracat Stratejisinin Uygulamaya Aktar�lmas� ve Sektörel K�r�l�m� Projesi

246

Sektör �hracat Gelir HedefiBüyüme dinamikleri / gereklilikleri

i

De�i�im Gündemi

6,6%

4,0
5,6

8,7

13,7
8,5%

9,4%

9,4%

2008 2013 2018 2023
Birinci 

5 y�ll�k dönem
�kinci

5 y�ll�k dönem
Üçüncü

5 y�ll�k dönem

� Dahilde i�leme 
Rejiminde sabit 
rand�manl� bu�-
day unu ihracat� 
yerine de�i�ken 
rand�manl� bu�-
day unu ihracat� 
prensibi kabul 
edilmeli

� �yi tar�m uygula-
malar�n� yayg�n-
la�t�rmak, üre-
ticilerin iyi tar�m 
konusunda bilinç-
lendirilmelerini 
sa�lamak – Ürün 
kalite standartlar�, 
ülkelere uygun 
g�da sertifikasyon-
lar� 

� Türk markas� 
kuvvetlendiril-
mesi (“Türk Çiko-
latas�”, “Türk �e-
kerlemesi”, “Türk 
Sak�z�”, “Türk 
Bu�day Unu” , 
“Türk Makarnas�”, 
“Türk Lokumu” 
vb.).
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Hububat, Bakliyat, Ya�l� Tohumlar ve Mamülleri Sektörü Kritik Ç�kt�lar 

�hracat 

Milyar $ 

(Dünya 2023 öngörüsü                          
750 milyar $) 

Dünya ilgili sektör  
ticareti içinde 

Türkiye’nin pay� %

��Sektörel ihracat büyüklü�ünde gelecek iddias� - Milyar $ 

��Sektörün 2008-2023 büyümesi, dünya ticaretindeki pay�n� 2,4 kat�na ç�kartaca�� iddias�n� ta��maktad�r. 

2023 V�ZYONU: Rakiplerin Önüne Geçerek, Sürdürülebilir �hracat Büyümesi Sa�lamak

0

1

2

3

2024

% 0,75

% 1,80

SITC-bazl� TU�K aç�klamas�

2008 2009 2023

Y�ll�k Ortalama
Büyüme Oran�
2008 – 2023 (%)

Y�ll�k Ortalama
Büyüme Oran�
2009 – 2023 (%)

2008

x 2,4

3,8*

13,7

4,0

8,5%
9,4%

x 3,6
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Milyon $1990 2000 2008 2023

Y�ll�k Ortalama 
Büyüme 
Oranlar� (CAGR - %)

Türkiye Sektör ihracat�, 1990’dan 2008’e (geçmi� 18 y�lda) 
mutlak 3,3 Milyar $ art�� gerçekle�tirmi�tir.

1990
2000

2000
2008

2008
2023

��Bu dönemde, ekonomi tarihinde 
daha önce görülmemi� �ekide, 
Dünya geliri 2 kat, Dünya ticareti 
2,5 kat artm��t�r. 

��Dünya Mal Ticareti y�ll�k ortala-
ma art�� oran� % 12,5 olmu�tur.

��Bu dönemde, “Geli�mekte olan” 
ülkelerin etkisinin artaca�� ve reka-
betin çok yüksek düzeyde olaca�� 
öngörülmektedir. 

��Dünya Mal Ticareti y�ll�k ortalama 
art�� oran�n�n % 5 düzeyinde olaca�� 
öngörülmektedir.

Y�ll�k Ortalama Büyüme Oranlar� (CAGR - %)

Toplam dünya Ticareti

Sektörün Dünya Ticareti

Türkiyenin Toplam Ticareti

Türkiyenin sektör Ticareti

5,3%
14,9%

8,5% 13.700

4.0331.3237,88

5,3

12,5

6,8
4,1

5,7
2,4

9,3

21,4

8,0 8,5

14,9

5,3
-58%
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Hububat, Bakliyat, Ya�l� Tohumlar ve Mamülleri Sektörü Kritik Ç�kt�lar  Özeti

SEKTÖR

 DÜNYA T�CARET� 

(Milyar $)

TÜRK�YE’nin SEKTÖR

 DÜNYA T�CARET� 

          �Ç�NDE PAYI (%)

Y�ll�k Ortalama 

Büyüme Oran�

%

�hracat Geliri

Milyar $

535.1

4.0
5.6

2008 2013 2018 2023

0.75

483 * 616 * 750 *

1.16 1.41 1.80

8.7

13.7

�kinci

 5 y�ll�k dönem

Birinci

 5 y�ll�k    

Üçüncü

5 y�ll�k dönem

Sektörel ihracat büyüklü�ünde gelecek iddias� - Milyar $

(*) Sektörlerin 2013-2018-2023 y�llar� Dünya ticareti büyüklük öngörüleri 

6.6%

9.4%

8.5%
9.4%
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+7%
+10%

+11%
+8%

+5%
+8%

+8%

Alt-sektörler baz�nda ihracat büyüklü�ünde gelecek iddias� – Milyar $

487774592318
750755359

1.500
2.3002.000

700

3.700

2.000
1.500

 YA�LI TOHUMLAR 

VE 

B�TK�SEL YA�LAR 

DEG�RMENC�L�K 

ÜRÜNLER�  
�EKER VE KAKAOLU 

MAMÜLLER   
HUBUBAT BAKL�YAT 

BAHARAT    
PASTACILIK

 MAMÜLLER�    
ÇE��TL� YENEB�L�R 

ÜRÜN VE 

D��ER GIDA 

MÜSTAHZARI    

BYB ��L TARIMSAL 

ÜRÜN 

��LENM�� YA�

HAYVANSAL SIVI KATI     

 YA�LI TOHUMLAR 

VE 

B�TK�SEL YA�LAR 

DEG�RMENC�L�K 

ÜRÜNLER�  
�EKER VE KAKAOLU 

MAMÜLLER   
HUBUBAT BAKL�YAT 

BAHARAT    
PASTACILIK

 MAMÜLLER�    
ÇE��TL� YENEB�L�R 

ÜRÜN VE 

D��ER GIDA 

MÜSTAHZARI    

BYB ��L TARIMSAL 

ÜRÜN 

��LENM�� YA�

HAYVANSAL SIVI KATI     
Y�ll�k Ortalama 

Büyüme 

Oranlar� (CAGR - %)

2008 
2023

1,5
2,0

3,7
0,7

2,0
2,3

1,5
13,7
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Ya� Meyve ve Sebze Sektörü Kritik Ç�kt�lar 

Ya� Meyve ve Sebze Sektörü 
Kritik Ç�kt�lar
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2008 2023

1,90 8,20

1,36 1,80

2000-2008

20,3
2008-2023

12,4

1,7 9,8

Temel Göstergeler

Alt-sektörler �hracat Gelir Hedefleri

Sektör �hracat Gelir Hedefi

Hedef Pazarlar

(*) DTM aç�klamas�

Y�ll�k Ortalama
Büyüme Oran�
2008 – 2023 (%)

Y�ll�k Ortalama
Büyüme Oran�
2009 – 2023 (%)

2008 2009 2023

x5

9,8

1,7 1,95*

12,4% 12,2%

2,0  
3,0  

3,8  

9,8  

4,0  
0,7 0,5 23,8

F�nd�k ve 
Mamülleri

Zeytin ve
Zeytinya��

Ya� Meyve Meyve Sebze Süs Bitkileri Sektör 
2023

Tütün ve 
Mamülleri

Bitkisel Ürünler 
(hububat haric)

Kuru Meyve

1,3  2,0  1,0  
3,0  

0,2 

3,8
1,7

9,8

1,1
4,0

0,7 0,7 0,0 0,5

F�nd�k ve 
Mamülleri

Zeytin ve
Zeytinya��

Ya� Meyve Meyve Sebze Süs BitkileriTütün ve
Tütün 
Mamülleri

Kuru Meyve

+12%

2008 
2023

�hracat Geliri (Milyar $)

Dünya Pazar Pay� (%)

Y�ll�k Ort. Art�� Oran�(%)

Türkiye �hracat� Pay� (%)

* Sektör raporu T�M Strateji Ofisinde bulunmaktad�r

1.       Rusya                                                   
2.       Ukranya                                                           
3.       Almanya
4.       Romanya
5.       �ngiltere
6.       Japonya
7.       Uzak Do�u 
8.       �ran
9.       Irak

10.     Körfez Ülkeleri
11.     Ortado�u
12.     Kafkas Ülkeleri
13.     Türkiye Cumhuriyetler
14.      Balkan Ülkeleri
15.      Polonya
16.      Beyaz Rusya
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Ya� Meyve ve Sebze Sektörü Kritik Ç�kt�lar

Sektör �hracat Gelir HedefiBüyüme dinamikleri / gereklilikleri

i

De�i�im Gündemi

� Kullan�lmayan 
arazilerin tar�mda 
kullan�lmas�n�n 
sa�lanmas� ile 
tar�m üretiminin 
büyük ölçekli alan-
larda yap�lmas�n�n 
sa�lanmas�

� �yi tar�m uygula-
malar�n� yayg�n-
la�t�rmak, üre-
ticilerin iyi tar�m 
konusunda bilinç-
lendirilmelerini 
sa�lamak – Ürün 
kalite standartlar�, 
sertifikasyon

� Ana tedarikçi ko-
numuna gelmek

� Markala�mak

1,7
3,1

5,5

9,8

12,8%

12,4%

12,2%

12,2%

2008 2013 2018 2023
Birinci 

5 y�ll�k dönem
�kinci

5 y�ll�k dönem
Üçüncü

5 y�ll�k dönem

MEVZUAT
� Tar�m alanlar�n�n korunmas�
��Mevzuat düzenlemelerinde sek-
törün görü�ünün al�nmas�
��Mevzuat�n sadele�tirilmesi, 
bürokrasinin azalt�lmas�
��Ürün borsas�n�n olu�turmas�
���Ülkemiz ya� meyve sebze 
ürünlerine Avrupa Birli�i taraf�ndan 
uygulanan yüksek vergi veya güm-
rük vergisi oran�n dü�ürülmesi
���Te�vikte üretimi ve ihracata 
verilen destekler farkl�la�t�r�lmal�i

��Tar�m Meslek Liseleri,Ziraat
Mühendislerinin istihdam�

��Ça�da� tar�m bilgi ve beceri-
lerine h�zla eri�imi sa�lamaya 
yönelik organizasyon say�s�

��Çiftçi kay�t sisteminin 
geli�tirilmesi

��G�da i�letmelerinin kay�t sis-
teminin geli�tirilmesi

��Kay�t sistemleri aras�nda tam 
entegrasyonun sa�lanmas�

���zleme ve kontrol sistemlerinin 
geli�tirilmesi

��Dünya g�da üretim ve tüketim 
trendlerinin takip edilebilm-
esi amac�yla bir veri istasyonu 
olu�turulmas�

TEMEL YETK�NL�KLER

��Ziraat Fakültesi ve Tar�m 
Meslek liselerinin say�s�

��Ara�t�rma Enstitüsü say�s�
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�hracat 

Milyar $ 

(Dünya 2023 öngörüsü                          
750 milyar $) 

Dünya ilgili sektör  
ticareti içinde 

Türkiye’nin pay� %

��Sektörel ihracat büyüklü�ünde gelecek iddias� - Milyar $ 

��Sektörün 2008-2023 büyümesi, dünya ticaretindeki pay�n� 4,3 kat�na ç�kartaca�� iddias�n� ta��maktad�r. 

2023 V�ZYONU: Rakiplerin Önüne Geçerek, Sürdürülebilir �hracat Büyümesi Sa�lamak

2024

% 1,90

% 8,20

2008

x 4,3

(*)SITC-bazl� TU�K aç�klamas�         

2008 2009 2023

Y�ll�k Ortalama
Büyüme Oran�
2008 – 2023 (%) Y�ll�k Ortalama

Büyüme Oran�
2009 – 2023 (%)

1,95*

9,8

1,7

12,4%
12,2%

x 5

0

2

4

6

8

10
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Ya� Meyve ve Sebze Sektörü Kritik Ç�kt�lar

SEKTÖR

 DÜNYA T�CARET� 

(Milyar $)

TÜRK�YE’nin SEKTÖR

 DÜNYA T�CARET� 

          �Ç�NDE PAYI (%)

Y�ll�k Ortalama 

Büyüme Oran�

%

�hracat Geliri

Milyar $

91.8

1.7
3.1

9.8

2008 2013 2018 2023

1.90

82 * 107 * 120 *

3.78 5.14 8.20

5.5

�kinci

 5 y�ll�k dönem

Birinci

 5 y�ll�k    

Üçüncü

5 y�ll�k dönem

Sektörel ihracat büyüklü�ünde gelecek iddias� - Milyar $

(*) Sektörlerin 2013-2018-2023 y�llar� Dünya ticareti büyüklük öngörüleri 

12,2%

12,8%

12,2%

12,4%
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Milyon $1990 2000 2008 2023

Y�ll�k Ortalama 
Büyüme 
Oranlar� (CAGR - %)

Türkiye Sektör ihracat�, 1990’dan 2008’e (geçmi� 18 y�lda) 
mutlak 1,3 Milyar $ art�� gerçekle�tirmi�tir.

1990
2000

2000
2008

2008
2023

��Bu dönemde, ekonomi tarihinde 
daha önce görülmemi� �ekide, 
Dünya geliri 2 kat, Dünya ticareti 
2,5 kat artm��t�r. 

��Dünya Mal Ticareti y�ll�k ortala-
ma art�� oran� % 12,5 olmu�tur.

��Bu dönemde, “Geli�mekte olan” 
ülkelerin etkisinin artaca�� ve reka-
betin çok yüksek düzeyde olaca�� 
öngörülmektedir. 

��Dünya Mal Ticareti y�ll�k ortalama 
art�� oran�n�n % 5 düzeyinde olaca�� 
öngörülmektedir.

Y�ll�k Ortalama Büyüme Oranlar� (CAGR - %)

Toplam dünya Ticareti

Sektörün Dünya Ticareti

Türkiyenin Toplam Ticareti

Türkiyenin sektör Ticareti

1,4%

9,4%
20,3%

12,4%

5,3

12,5

6,8
4,1

5,7
2,4

9,3

21,4

8,0

12,4

20,3

1,4

-58%

9,800

1,7013.873.38
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Ya� Meyve ve Sebze Sektörü Kritik Ç�kt�lar

2,0  
3,0  

3,8  

9,8  

4,0  
0,7  0,5 23,8

F�nd�k ve 
Mamülleri

Zeytin ve
Zeytinya��

Ya� Meyve Meyve Sebze Süs Bitkileri Sektör 
2023

Tütün ve-
Tütün 
Mamülleri Bitkisel Ürünler 

(hububat haric)

Kuru Meyve

1,3  2,0  1,0  
3,0  

0,2 

3,8
1,7

9,8

1,1
4,0

0,7 0,7 0,0 0,5

F�nd�k ve 
Mamülleri

Zeytin ve
Zeytinya��

Ya� Meyve Meyve Sebze Süs BitkileriTütün ve 
Tütün
Mamülleri

Kuru Meyve

12%

2008 
2023

�Alt-sektörler baz�nda ihracat büyüklü�ünde gelecek iddias� – Milyar $
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Kuru Meyve ve Mamülleri 
Sektörü 
Kritik Ç�kt�lar
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Kuru Meyve ve Mamülleri Sektörü Kritik Ç�kt�lar

 Sektörde istikrarl� ihracat art��� sa�la

 Alt - Sektörde istikrarl� ihracat art��� sa�la

 Hedef pazarlarda rekabetçi gücünü art�rarak Pazar pay�n� art�r  Hedef pazarlarda bilinirli�i art�r

�hracat taban�n� geli�tri

Pazar odakl� iyi tar�m
uygulamal� üretimi 

yayg�nla�t�r

Ana tedarikçi 

konumuna gel

Kalma de�eri yüksek 
ürün (perakende ambalaj) 

karmas�n� geli�tir
Lojistik a��na ve mal 
tedari�ine yat�r�m yap

Sat�� a��n� etkinle�tir

Mevzuat� ve yat�r�m te�vik sistemini sektörün rekabetçi 
gücünü gözeterek, AB ve DTÖ kurallar� çerçevesinde 

yap�land�r

Dünyadaki kuru meyve ve mamülleri talebini 
de göz önüne alarak iyi tar�m konular�nda 

üreticileri bilinçlendir

Üretimin her a�amas�nda izlenebilirli�i sa�la, 
iyi tar�m uygulamalar� üretim ve üretici 

veritaban�n� olu�tur

Sektörü temsil eden organizasyonlar, üretici 
�irketler, üniversiteler ve kamu kurulu�lar� 

aras�nda etkin kordinasyon sa�la

Uygun ko�ullarda finansman deste�i sa�la

Sertifikasyon güvencesi 
sa�la, ürün garanti 

sigortas�n� yayg�nla�t�r

Planl� üretim politikas� 
geli�tir ve ürün çe�itlili�i 

sa�la

�hracatç�n�n hedef 
pazar / hedef ürün ve 

markala�ma konular�nda 
bilinçlendirilmesini sa�la

Yeni teknolojilerin 
takibi ve verimlilik art��� 

sa�lamaya yönelik ARGE 
çal��malar�n� art�r
 (organik ürünler)

Üreticiden kaynaklanan 
g�da güvenli�i sorununu 

gider ve kalite
 güvencesini artt�r

�S1

�S2

PD1 PD2

KB1

KB2

KB3
KB6

KB12

KB14 KB15KB13

KB11

KB5

KB4 KB7 KB9 KB10

KB8

�S3

ÜRET�M PAZARLAMA veSATI� ÜRÜN GEL��T�RME H�ZMETLER

MEVZUAT

�NSAN KAYNAKLARI B�LG� ALTYAPISI KURUMLAR ARASI ��B�RL���

LOJ�ST�K

2008 2023

11,00 25,00

0,80 0,55

2000-2008

12,2
2008-2023

7,7

1,0 3,0

Temel Göstergeler

Alt-sektörler �hracat Gelir Hedefleri

Sektör �hracat Gelir Hedefi

Hedef Pazarlar

(*) DTM aç�klamas�

Y�ll�k Ortalama
Büyüme Oran�
2008 – 2023 (%)

Y�ll�k Ortalama
Büyüme Oran�
2009 – 2023 (%)

2008 2009 2023

x3,3

3,0

1,0 1,1*

7,7% 7,4%

2,0  
3,0  

3,8  

9,8  

4,0  
0,7  0,5 23,8

F�nd�k ve 
Mamülleri

Zeytin ve
Zeytinya��

Ya� Meyve Meyve Sebze Süs Bitkileri Sektör 
2023

Tütün ve 
Mamülleri

Bitkisel Ürünler 
(hububat haric)

Kuru Meyve

1,3  2,0  1,0  
3,0  

0,2 

3,8
1,7

9,8

1,1
4,0

0,7 0,7 0,0 0,5

F�nd�k ve 
Mamülleri

Zeytin ve
Zeytinya��

Ya� Meyve Meyve Sebze Süs BitkileriTütün ve 
Tütün 
Mamülleri

Kuru Meyve

7,7% 2008 
2023

1.       Rusya                                                   

2.       Çin                                                           

3.       Hindistan

4.       ABD

5.       Güney Kore

6.       Japonya

7.       Malezya 

8.       Endonezya

9.       Brezilya

�hracat Geliri (Milyar $)

Dünya Pazar Pay� (%)

Y�ll�k Ort. Art�� Oran�(%)

Türkiye �hracat� Pay� (%)

* Sektör raporu T�M Strateji Ofisinde bulunmaktad�r
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Sektör �hracat Gelir HedefiBüyüme dinamikleri / gereklilikleri

i

De�i�im Gündemi

1,1
1,5

2,1

3,0

9,3%

7,7%

6,0%

7,9%

2008 2013 2018 2023
Birinci 

5 y�ll�k dönem
�kinci

5 y�ll�k dönem
Üçüncü

5 y�ll�k dönem

� �yi tar�m uygulamalar�n� 

yayg�nla�t�rmak, üretici-

lerin iyi tar�m uygulama-

lar� konusunda bilinçlen-

dirilmelerini sa�lamak   

Ürün kalite standartlar�, 

sertifikasyon 

� Ana tedarikçi konumuna 

gelmek

� Markala�mak Kuru mey-

ve sektöründe markala�-

ma firma baz�nda de�il 

ancak ürün baz�nda 

gerçekle�ebilir. Bunun 

nedeni al�c� ülkelerde-

ki süpermarketler ve 

ithalatç�lar�n ülkemizden 

ihraç edilen ürünlerin 

üzerinde kendi mar-

kalar�n�n yer almas�n� 

istemesidir. Markala�ma 

faaliyetleri, ürünlerin 

Türkiye men�eli oldu�u-

na vurgu yap�larak yürü-

tülebilir.  Türk kuru inciri, 

Türk Kuru Kay�s�s�, Türk 

Üzümü gibi ifadeler ve /

veya logolar kullan�labilir 

MEVZUAT
� Tar�m alanlar�n�n korunmas�
��Mevzuat düzenlemelerinde sek-
törün görü�ünün al�nmas�
��Mevzuat�n sadele�tirilmesi, 
bürokrasinin azalt�lmas�
��Havzala�t�rma
��Ürün borsa’s�n�n geli�tirilmesi,
VOB ve lisansl� depoculuk altar-
natiflerinin üzerinde çal��malar 
yürütülmesi
��Optimum ölçekli arazi ve 
i�letmeler için Türkiye’deki miras 
huku’nun düzenlenmesi

TEMEL YETK�NL�KLER

��Ziraat Fakültesi ve Tar�m 
Meslek liselerinin say�s�

��Ara�t�rma Enstitüsü say�s�

��Ça�da� tar�m bilgi ve beceri-
lerine h�zla eri�imi sa�lamaya 
yönelik organizasyon say�s�

��Çiftçi kay�t sisteminin 
geli�tirilmesi

��G�da i�letmelerinin kay�t sis-
teminin geli�tirilmesi

��Kay�t sistemleri aras�nda tam 
entegrasyonun sa�lanmas�

���zleme ve kontrol sistemlerinin 
geli�tirilmesi

��Dünya g�da üretim ve tüketim 
trendlerinin takip edilebilm-
esi amac�yla bir veri istasyonu 
olu�turulmas�
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Kuru Meyve ve Mamülleri Sektörü Kritik Ç�kt�lar

�hracat 

Milyar $ 

(Dünya 2023 öngörüsü                          
23 milyar $) 

Dünya ilgili sektör  
ticareti içinde 

Türkiye’nin pay� %

��Sektörel ihracat büyüklü�ünde gelecek iddias� - Milyar $ 

��Sektörün 2008-2023 büyümesi, dünya ticaretindeki pay�n� 3 kat�na ç�kartaca�� iddias�n� ta��maktad�r. 

2023 V�ZYONU: Rakiplerin Önüne Geçerek, Sürdürülebilir �hracat Büyümesi Sa�lamak

SITC-bazl� TU�K aç�klamas�

2008 2009 2023

Y�ll�k Ortalama
Büyüme Oran�
2008 – 2023 (%)

Y�ll�k Ortalama
Büyüme Oran�
2009 – 2023 (%)

1,1*

3,0

1,0

7,7%
7,4%

x 3.3

2023

% 11,00

% 25,00

2008

x 2,27

40

30

20

10
0
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SEKTÖR

 DÜNYA T�CARET� 

(Milyar $)

TÜRK�YE’nin SEKTÖR

 DÜNYA T�CARET� 

          �Ç�NDE PAYI (%)

Y�ll�k Ortalama 

Büyüme Oran�

%

�hracat Geliri

Milyar $

8.9

2008 2013 2018 2023

11.00

8 * 11 * 12 *

18.75 19.09 25.00

�kinci

 5 y�ll�k dönem

Birinci

 5 y�ll�k    

Üçüncü

5 y�ll�k dönem

Sektörel ihracat büyüklü�ünde gelecek iddias� - Milyar $

(*) Sektörlerin 2013-2018-2023 y�llar� Dünya ticareti büyüklük öngörüleri 

1.0
1.5

3.0

9.3%

6.0%

7.7%
7.9%

2.1
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Kuru Meyve ve Mamülleri Sektörü Kritik Ç�kt�lar

Milyon $1990 2000 2008 2023

Y�ll�k Ortalama 
Büyüme 
Oranlar� (CAGR - %)

Türkiye Sektör ihracat�, 1990’dan 2008’e (geçmi� 18 y�lda) 
mutlak 600 Milyar $ art�� gerçekle�tirmi�tir.

1990
2000

2000
2008

2008
2023

��Bu dönemde, ekonomi tarihinde 
daha önce görülmemi� �ekide, 
Dünya geliri 2 kat, Dünya ticareti 
2,5 kat artm��t�r. 

��Dünya Mal Ticareti y�ll�k ortala-
ma art�� oran� % 12,5 olmu�tur.

��Bu dönemde, “Geli�mekte olan” 
ülkelerin etkisinin artaca�� ve reka-
betin çok yüksek düzeyde olaca�� 
öngörülmektedir. 

��Dünya Mal Ticareti y�ll�k ortalama 
art�� oran�n�n % 5 düzeyinde olaca�� 
öngörülmektedir.

Y�ll�k Ortalama Büyüme Oranlar� (CAGR - %)

Toplam dünya Ticareti

Sektörün Dünya Ticareti

Türkiyenin Toplam Ticareti

Türkiyenin sektör Ticareti

2,3%

6,6%
12,2%

7,7% 3.000

9843.933.13

-58%
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2,0  
3,0  

3,8  

9,8  

4,0  
0,7  0,5

23,8

F�nd�k ve 
Mamülleri

Zeytin ve
Zeytinya��

Ya� Meyve Meyve Sebze Süs Bitkileri Sektör 
2023

Tütün ve 
Tütün 
Mamülleri Bitkisel Ürünler 

(hububat haric)

Kuru Meyve

1,3  2,0  1,0  
3,0  

0,2 

3,8
1,7

9,8

1,1
4,0

0,7 0,7 0,0 0,5

F�nd�k ve 
Mamülleri

Zeytin ve
Zeytinya��

Ya� Meyve Meyve Sebze Süs BitkileriTütün ve 
Tütün
Mamülleri

Kuru Meyve
2008 
2023

�Alt-sektörler baz�nda ihracat büyüklü�ünde gelecek iddias� – Milyar $

12%
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Meyve ve Sebze Mamülleri Sektörü Kritik Ç�kt�lar

Meyve ve Sebze 
Mamülleri Sektörü 

Kritik Ç�kt�lar 
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2008 2023

0,79 2,10

1,44 0,73

2000-2008

7,8
2008-2023

9,0

1,1 4,0

Temel Göstergeler

Alt-sektörler �hracat Gelir Hedefleri

Sektör �hracat Gelir Hedefi

Hedef Pazarlar

(*) DTM aç�klamas�

Y�ll�k Ortalama
Büyüme Oran�
2008 – 2023 (%)

Y�ll�k Ortalama
Büyüme Oran�
2009 – 2023 (%)

2008 2009 2023

x4

4,0

1,1 1,0*

9,0% 10,4%

2,0  
3,0  

3,8  

9,8  

4,0  
0,7  0,5 23,8

F�nd�k ve 
Mamülleri

Zeytin ve
Zeytinya��

Ya� Meyve Meyve Sebze Süs Bitkileri Sektör 
2023

Tütün ve 
Tütün 
Mamülleri Bitkisel Ürünler 

(hububat haric)

Kuru Meyve

1,3  2,0  1,0  
3,0  

0,2 

3,8
1,7

9,8

1,1
4,0

0,7 0,7 0,0 0,5

F�nd�k ve 
Mamülleri

Zeytin ve
Zeytinya��

Ya� Meyve Meyve Sebze Süs BitkileriTütün ve 
Tütün 
Mamülleri

Kuru Meyve

9,0%
2008 
2023

1.       ABD                                                   

2.       AB ülkeleri                                                           

3.       Kanada

4.       Çin

5.       Rusya

6.       Afrika

7.       Hindistan 

8.       Rusya

9.       Ortado�u

�hracat Geliri (Milyar $)

Dünya Pazar Pay� (%)

Y�ll�k Ort. Art�� Oran�(%)

Türkiye �hracat� Pay� (%)

* Sektör raporu T�M Strateji Ofisinde bulunmaktad�r

 Sektörde istikrarl� ihracat art��� sa�la

 Alt - Sektörde istikrarl� ihracat art��� sa�la

 Hedef pazarlarda rekabetçi gücünü art�rarak Pazar pay�n� art�r  Hedef pazarlarda bilinirli�i art�r

�hracat taban�n� geli�tri

Pazar odakl� iyi tar�m
uygulamal� üretimi 

yayg�nla�t�r

Ana tedarikçi 

konumuna gel

Katma de�eri yüksek 
ürün karmas�n� geli�tir Tarladan depoya ürün 

sevkiyat�n� geli�tir

Hedef pazarlarda sat�� 
terminalleri olu�tur, 

sat�� a��n� etkinle�tir

Mevzuat� ve yat�r�m te�vik sistemini sektörün rekabetçi 
gücünü gözeterek, AB ve DTÖ kurallar� çerçevesinde yap�land�r

Dünyadaki kuru meyve ve sebze talebini de göz 
önüne alarak iyi tar�m konular�nda bilinçli üreticiler 

yeti�tirmesini sa�la

Üretimin her a�amas�nda izlenebilirli�i sa�la, iyi 
tar�m uygulamalar� üretim ve üretici veritaban�n� 

olu�tur

Sektörü temsil eden organizasyonlar, üretici 
�irketler, üniversiteler ve kamu kurulu�lar� aras�nda 

etkin kordinasyon sa�la

Türk çifçisinin refah düzeyini 
art�racak devlet politikas� belirle

Uygun ko�ularda finansman 
deste�i sa�la

Sertifikasyon güvence-
si sa�la, ürün garanti 

sigortas�n� yayg�nla�t�r

Planl� üretim politikas� 
geli�tir ve ürün çe�itlili�i 

sa�la

�hracatç�n�n hedef 
pazar / hedef ürün ve 

markala�ma konular�nda 
bilinçlendirilmesini sa�la

Yeni teknolojilerin 
takibi ve verimlilik art��� 

sa�lamaya yönelik ARGE 
çal��malar�n� art�r

Terminal veso�uk zinciri 
a��na yat�r�m yap, h�zl� 

tedarik ve sürekli 
bulunabilirlik sa�la 

(Lisansl� depoculuk)Sektörde kay�td��� oran� 
azaltarak, kalite, g�da gü-
venli�ini ve güvencesini 
art�r, Kontratl� tar�m� ülke 

geneline yay

�S1

�S2

PD1 PD2

KB1

KB2

KB3
KB6

KB13 KB14

KB16 KB17KB15

KB12

KB10

KB5

KB4 KB7 KB9 KB11

KB8

�S3

ÜRET�M PAZARLAMA veSATI� ÜRÜN GEL��T�RME H�ZMETLER

MEVZUAT

�NSAN KAYNAKLARI B�LG� ALTYAPISI KURUMLAR ARASI ��B�RL���

LOJ�ST�K
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Meyve ve Sebze Mamülleri Sektörü Kritik Ç�kt�lar

Sektör �hracat Gelir HedefiBüyüme dinamikleri / gereklilikleri

i

De�i�im Gündemi

1,1
1,9

2,9

4,0

11,4%

9,0%

9,3%

6,3%

2008 2013 2018 2023
Birinci 

5 y�ll�k dönem
�kinci

5 y�ll�k dönem
Üçüncü

5 y�ll�k dönem

� �yi tar�m uygulamala-

r�n� yayg�nla�t�rmak, 

üreticilerin iyi tar�m 

uygulamalar� konusun-

da bilinçlendirilmelerini 

sa�lamak   Ürün kalite 

standartlar�, 

sertifikasyon 

� Ana tedarikçi konumu-

na gelmek

� Markala�mak

� Kontratl� tar�m� ülke 

geneline yaymak

� Tar�m üretiminin 

desteklenmesinde 

sürdürülebilirlik 

sa�lamak

� “Türk Çiftçisi”nin 

refah�n� art�rmak

MEVZUAT
��Mevzuat düzenlemelerinde sek-

törün görü�ünün al�nmas�
��Yeni Hal Yasas�’n�n Yeniden 

Düzenlenmesi
��Mevzuat�n sadele�tirilmesi, 

bürokrasinin azalt�lmas�
��Sözle�meli tar�m�n hukuki 

altyap�s�n�n yeniden düzenlen-
mesi

��Hav zalarda ekilecek ürünün 
y�llara göre belirlenmesi

��Ürün Borsa’s�n�n olu�turulmas�
��Optimum ölçekli arazi ve 

i�letmeler için Türkiye’deki  mi-
ras hukuku’nun düzenlenmesi

TEMEL YETK�NL�KLER

��Tar�m Meslek Liseleri, Ziraat 
Mühendislerinin istihdam�

��Ziraat Fakültesi ve Tar�m Meslek 
liselerinin say�s�

��Ara�t�rma Enstitüsü say�s�

���hraçatc�lar�n e�itim 
programlar�na kat�l�m� (mesle-
ki, pazarlama, dil)

��Çiftçi kay�t sisteminin 
geli�tirilmesi

��G�da i�letmelerinin kay�t sis-
teminin geli�tirilmesi

��Kay�t sistemleri aras�nda tam 
entegrasyonun sa�lanmas�

���zleme ve kontrol sistemlerinin 
geli�tirilmesi

��Dünya g�da üretim ve tüketim 
trendlerinin takip edilebilmesi 
amac�yla bir veri istasyonu 
olu�turulmas�
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�hracat 

Milyar $ 

(Dünya 2023 öngörüsü                          
192 milyar $) 

Dünya ilgili sektör  
ticareti içinde 

Türkiye’nin pay� %

��Sektörel ihracat büyüklü�ünde gelecek iddias� - Milyar $ 

��Sektörün 2008-2023 büyümesi, dünya ticaretindeki pay�n� 2,6 kat�na ç�kartaca�� iddias�n� ta��maktad�r. 

2023 V�ZYONU: Rakiplerin Önüne Geçerek, Sürdürülebilir �hracat Büyümesi Sa�lamak

(*) DTM aç�klamas� - Meyve sebze mamülleri ülke ihracat�nda 2008 y�l� 

baz al�nm��t�r.      2009 ihracat� 2008 y�l�na göre büyük dü�ü� kaydetmi�tir.

2008 2009 2023

Y�ll�k Ortalama
Büyüme Oran�
2008 – 2023 (%)

Y�ll�k Ortalama
Büyüme Oran�
2009 – 2023 (%)

1,0*

4,0

1,1

9,0%
10,4%

x 4

2023

% 0,79

% 2,10

2008

x 2,6

3

2

1
0
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SEKTÖR

 DÜNYA T�CARET� 

(Milyar $)

TÜRK�YE’nin SEKTÖR

 DÜNYA T�CARET� 

          �Ç�NDE PAYI (%)

Y�ll�k Ortalama 

Büyüme Oran�

%

�hracat Geliri

Milyar $

140.4

2008 2013 2018 2023

0.79

132 * 171 * 192 *

1.44 1.70 2.10

�kinci

 5 y�ll�k dönem

Birinci

 5 y�ll�k    

Üçüncü

5 y�ll�k dönem

Sektörel ihracat büyüklü�ünde gelecek iddias� - Milyar $

(*) Sektörlerin 2013-2018-2023 y�llar� Dünya ticareti büyüklük öngörüleri 

1.1
1.9

4.0

11.4%

9.3%

9.0%
6.3%

2.9
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5,3

12,5

6,8

2,1

11,7

5,2
9,3

21,4

8,0 9,07,8
4,4

Milyon $1990 2000 2008 2023

Y�ll�k Ortalama 
Büyüme 
Oranlar� (CAGR - %)

Türkiye Sektör ihracat�, 1990’dan 2008’e (geçmi� 18 y�lda) 
mutlak 1,2 Milyar $ art�� gerçekle�tirmi�tir.

1990
2000

2000
2008

2008
2023

��Bu dönemde, ekonomi tarihinde 
daha önce görülmemi� �ekide, 
Dünya geliri 2 kat, Dünya ticareti 
2,5 kat artm��t�r. 

��Dünya Mal Ticareti y�ll�k ortala-
ma art�� oran� % 12,5 olmu�tur.

��Bu dönemde, “Geli�mekte olan” 
ülkelerin etkisinin artaca�� ve reka-
betin çok yüksek düzeyde olaca�� 
öngörülmektedir. 

��Dünya Mal Ticareti y�ll�k ortalama 
art�� oran�n�n % 5 düzeyinde olaca�� 
öngörülmektedir.

Y�ll�k Ortalama Büyüme Oranlar� (CAGR - %)

Toplam dünya Ticareti

Sektörün Dünya Ticareti

Türkiyenin Toplam Ticareti

Türkiyenin sektör Ticareti

4,4%

5,9%
7,8%

9,0% 4.000

1.099604393

-58%
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2,0  
3,0  

3,8  

9,8  

4,0  
0,7  0,5

23,8

F�nd�k ve 
Mamülleri

Zeytin ve
Zeytinya��

Ya� Meyve Meyve Sebze Süs Bitkileri Sektör 
2023

Tütün ve 
Tütün 
Mamülleri Bitkisel Ürünler 

(hububat haric)

Kuru Meyve

1,3  2,0  1,0  
3,0  

0,2 

3,8
1,7

9,8

1,1
4,0

0,7 0,7 0,0 0,5

F�nd�k ve 
Mamülleri

Zeytin ve
Zeytinya��

Ya� Meyve Meyve Sebze Süs BitkileriTütün ve 
Tütün
Mamülleri

Kuru Meyve
2008 
2023

�Alt-sektörler baz�nda ihracat büyüklü�ünde gelecek iddias� – Milyar $

9,0%
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F�nd�k ve Mamulleri Sektörü 
Kritik Ç�kt�lar
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F�nd�k ve Mamulleri Sektörü Kritik Ç�kt�lar

2008 2023

81,00 80,00

1,44 0,37

2000-2008

11,9
2008-2023

2,9

1,3 2,0

Temel Göstergeler

Alt-sektörler �hracat Gelir Hedefleri

Sektör �hracat Gelir Hedefi

Hedef Pazarlar

(*) DTM aç�klamas�

Y�ll�k Ortalama
Büyüme Oran�
2008 – 2023 (%)

Y�ll�k Ortalama
Büyüme Oran�
2009 – 2023 (%)

2008 2009 2023

x1.7

2,0

1,3 1,2*

2,9% 3,8%

2,0  
3,0  

3,8  

9,8  

4,0  
0,7  0,5 23,8

F�nd�k ve 
Mamülleri

Zeytin ve
Zeytinya��

Ya� Meyve Meyve Sebze Süs Bitkileri Sektör 
2023

Tütün ve 
Tütün 
Mamülleri Bitkisel Ürünler 

(hububat haric)

Kuru Meyve

1,3  2,0  1,0  
3,0  

0,2 

3,8
1,7

9,8

1,1
4,0

0,7 0,7 0,0 0,5

F�nd�k ve 
Mamülleri

Zeytin ve
Zeytinya��

Ya� Meyve Meyve Sebze Süs BitkileriTütün ve 
Tütün 
Mamülleri

Kuru Meyve

+3%
2008 
2023

1.       Çin                                                   

2.       Rusya                                                           

3.       Brezilya

4.       Japonya

5.       ABD

6.       M�s�r

7.       Hindistan 

8.       Kanada

�hracat Geliri (Milyar $)

Dünya Pazar Pay� (%)

Y�ll�k Ort. Art�� Oran�(%)

Türkiye �hracat� Pay� (%)

* Sektör raporu T�M Strateji Ofisinde bulunmaktad�r
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Sektör �hracat Gelir HedefiBüyüme dinamikleri / gereklilikleri

i

De�i�im Gündemi

1.31.3
1.6

2.0

-0.8%

2.9%

4.8%

4.8%

2008 2013 2018 2023
Birinci 

5 y�ll�k dönem
�kinci

5 y�ll�k dönem
Üçüncü

5 y�ll�k dönem

� Bugün ya�anan 

devlet özel sektör 

rekabetini kald�r�larak, 

özel sektörün önünü 

açmak

� TMO’nun ticari aktör 

olmay� b�rakmas� – 

F�nd�kta serbest piya-

sa düzenine geçmek

� Tüketici odakl� üretim 

modeline geçmek

� �yi tar�m uygulamala-

r�n� yayg�nla�t�rmak, 

üreticilerin iyi tar�m 

konusunda bilinçlen-

dirilmelerini sa�lamak 

Ürün kalite standartla-

r�, sertifikasyon

� Direkt sanayi odakl� 

mamul sat��lar�n� 

art�rmak

MEVZUAT
��Mevzuat düzenlemelerinde sek-
törün görü�ünün al�nmas�
��Sözle�meli tar�m�n hukuki 
altyap�s�n�n yeniden düzenlenmesi
��Ürün borsas�’n�n olu�turulmas�
��Optimum ölçekli arazi ve 
i�letmeler için Türkiye’deki miras 
huku’nun düzenlenmesi
��Tar�m Bakanl���’nda ihra-
cata yönelik özel bir birimin 
olu�turulmas�

TEMEL YETK�NL�KLER

��Tar�m Meslek Liseleri, Ziraat 
Mühendislerinin istihdam�

��Ziraat Fakültesi ve Tar�m 
Meslek liselerinin say�s�

��Ara�t�rma Enstitüsü say�s�

��Üretici kay�t sisteminin 
geli�tirilmesi

��G�da i�letmelerinin kay�t sis-
teminin geli�tirilmesi

��Kay�t sistemleri aras�nda tam 
entegrasyonun sa�lanmas�

��Kay�t sistemleri aras�nda tam 
entegrasyonunun sa�lanmas�

���zleme ve kontrol sistemlerinin 
geli�tirilmesi
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F�nd�k ve Mamulleri Sektörü Kritik Ç�kt�lar

�hracat 
Milyar $ 

(Dünya f�nd�k ve f�nd�k
 mamülleri 2023 öngörüsü
4 milyar $, sadece f�nd�k 

2023 ihracat öngörüsü 2,5 
milyar $)

Dünya ilgili sektör  
ticareti içinde 

Türkiye’nin pay� %

��Sektörel ihracat büyüklü�ünde gelecek iddias� - Milyar $ 

��Sektörün 2008-2023 büyümesi, dünya ticaretindeki pay�n� %80 kat�na ç�kartaca�� iddias�n� ta��maktad�r. 

2023 V�ZYONU: Rakiplerin Önüne Geçerek, Sürdürülebilir �hracat Büyümesi Sa�lamak

SITC-bazl� TU�K aç�klamas�

2008 2009 2023

CAGR
2008 – 2023 (%) CAGR

2009 – 2023 (%)

1,2*

3,0

1,3

2,9%
3,8%

x 1,7

20232008

80

60

40

20
0

% 81 % 80
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SEKTÖR

 DÜNYA T�CARET� 

(Milyar $)

TÜRK�YE’nin SEKTÖR

 DÜNYA T�CARET� 

          �Ç�NDE PAYI (%)

Y�ll�k Ortalama 

Büyüme Oran�

%

�hracat Geliri

Milyar $

1.6

2008 2013 2018 2023

81.00

1.9 * 2.2 * 2.5 *

65.79 71.82 80.00

�kinci

 5 y�ll�k dönem

Birinci

 5 y�ll�k    

Üçüncü

5 y�ll�k dönem

Sektörel ihracat büyüklü�ünde gelecek iddias� - Milyar $

(*) Sektörlerin 2013-2018-2023 y�llar� Dünya ticareti büyüklük öngörüleri 

1.31.3

2.0

-0.8%

4.8%

2.9%
4.8%

1.6
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5,3

12,5

6,8

1,1

14,3

4,4

9,3

21,4

8,0

2,9

11,9

0,3

Milyon $1990 2000 2008 2023

Y�ll�k Ortalama 
Büyüme 
Oranlar� (CAGR - %)

Türkiye Sektör ihracat�, 1990’dan 2008’e (geçmi� 18 y�lda) 
mutlak 788 Milyar $ art�� gerçekle�tirmi�tir.

1990
2000

2000
2008

2008
2023

��Bu dönemde, ekonomi tarihinde 
daha önce görülmemi� �ekide, 
Dünya geliri 2 kat, Dünya ticareti 
2,5 kat artm��t�r. 

��Dünya Mal Ticareti y�ll�k ortala-
ma art�� oran� % 12,5 olmu�tur.

��Bu dönemde, “Geli�mekte olan” 
ülkelerin etkisinin artaca�� ve reka-
betin çok yüksek düzeyde olaca�� 
öngörülmektedir. 

��Dünya Mal Ticareti y�ll�k ortalama 
art�� oran�n�n % 5 düzeyinde olaca�� 
öngörülmektedir.

Y�ll�k Ortalama Büyüme Oranlar� (CAGR - %)

Toplam dünya Ticareti

Sektörün Dünya Ticareti

Türkiyenin Toplam Ticareti

Türkiyenin sektör Ticareti

0,3%

5,3%
11,9%

2,9% 2.000

1.303531515

-58%
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2,0  
3,0  

3,8  

9,8  

4,0  
0,7  0,5

23,8

F�nd�k ve 
Mamülleri

Zeytin ve
Zeytinya��

Ya� Meyve Meyve Sebze Süs Bitkileri Sektör 
2023

Tütün ve 
Tütün 
Mamülleri Bitkisel Ürünler 

(hububat haric)

Kuru Meyve

1,3  2,0  1,0  
3,0  

0,2 

3,8
1,7

9,8

1,1
4,0

0,7 0,7 0,0 0,5

F�nd�k ve 
Mamülleri

Zeytin ve
Zeytinya��

Ya� Meyve Meyve Sebze Süs BitkileriTütün ve 
Tütün
Mamülleri

Kuru Meyve
2008 
2023

�Alt-sektörler baz�nda ihracat büyüklü�ünde gelecek iddias� – Milyar $

+3%
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Zeytin ve Zeytinya�� Sektörü Kritik Ç�kt�lar

Zeytin ve Zeytinya�� Sektörü 
Kritik Ç�kt�lar
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2008 2023

2,10 32,00

0,13 0,70

2000-2008

15,3
2008-2023

23,7

0,2 3,8

Temel Göstergeler

Alt-sektörler �hracat Gelir Hedefleri

Sektör �hracat Gelir Hedefi

Hedef Pazarlar

(*) DTM aç�klamas�

Y�ll�k Ortalama
Büyüme Oran�
2008 – 2023 (%)

Y�ll�k Ortalama
Büyüme Oran�
2009 – 2023 (%)

2008 2009 2023

x1.8

3.800

156 210*

23,7% 23,0%

2,0  
3,0  

3,8  

9,8  

4,0  
0,7  0,5 23,8

F�nd�k ve 
Mamülleri

Zeytin ve
Zeytinya��

Ya� Meyve Meyve Sebze Süs Bitkileri Sektör 
2023

Tütün ve 
Tütün 
Mamülleri Bitkisel Ürünler 

(hububat haric)

Kuru Meyve

1,3  2,0  1,0  
3,0  

0,2 

3,8
1,7

9,8

1,1
4,0

0,7 0,7 0,0 0,5

F�nd�k ve 
Mamülleri

Zeytin ve
Zeytinya��

Ya� Meyve Meyve Sebze Süs BitkileriTütün ve 
Tütün 
Mamülleri

Kuru Meyve

23,7% 2008 
2023

Zeytin                                                   

1.       ABD                                                           

2.       Rusya

3.       Romanya

4.       Bulgaristan

5.       Irak

6.       iran 

8.       Almanya

Zeytinya��                                                   

1.       ABD                                                           

2.       Rusya

3.       Japonya

4.       Kanada

5.       Güney Kore

6.       Çin 

7.       Avustralya

8.        AB

�hracat Geliri (Milyar $)

Dünya Pazar Pay� (%)

Y�ll�k Ort. Art�� Oran�(%)

Türkiye �hracat� Pay� (%)

* Sektör raporu T�M Strateji Ofisinde bulunmaktad�r* Sektör raporu T�M Strateji Ofisinde bulunmaktad�r

Q�9533���;45;930341�;:3005�0351�1�40�40
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Zeytin ve Zeytinya�� Sektörü Kritik Ç�kt�lar

Sektör �hracat Gelir HedefiBüyüme dinamikleri / gereklilikleri

i

De�i�im Gündemi

1,1
1,5

2,1

3,0

28.0%

23.7%

20.3%

23.0%

2008 2013 2018 2023
Birinci 

5 y�ll�k dönem
�kinci

5 y�ll�k dönem
Üçüncü

5 y�ll�k dönem

� Yeni pazarlara 
girmek ve girmi� 
oldu�umuz pa-
zarlarda süreklili�i 
sa�layabilmek 

� DiR kapsam�nda 
hammadde ve 
yar�-mamul temin 
ederek, kesintisiz 
üretim ve 
kesintisiz tedarik 
sa�lamak

� Organik  zeytin 
tar�m�n� 
yayg�nla�t�rmak 
ve markal� ürünler 
geli�tirmek 
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�hracat 

Milyar $ 

(Dünya 2023 öngörüsü                          
12 milyar $) 

Dünya ilgili sektör  
ticareti içinde 

Türkiye’nin pay� %

��Sektörel ihracat büyüklü�ünde gelecek iddias� - Milyar $ 

��Sektörün 2008-2023 büyümesi, dünya ticaretindeki pay�n� 16 kat�na ç�kartaca�� iddias�n� ta��maktad�r. 

2023 V�ZYONU: Rakiplerin Önüne Geçerek, Sürdürülebilir �hracat Büyümesi Sa�lamak

(*) DTM verisi.

2008 2009 2023

Y�ll�k Ortalama
Büyüme Oran�
2008 – 2023 (%)

Y�ll�k Ortalama
Büyüme Oran�
2009 – 2023 (%)

210*

3.800

156

23,7%
23,0%

x 18

2024

% 2,10

% 32,00

2008

x 1610
20
30
40
50

0



283

Zeytin ve Zeytinya�� Sektörü Kritik Ç�kt�lar

SEKTÖR

 DÜNYA T�CARET� 

(Milyar $)

TÜRK�YE’nin SEKTÖR

 DÜNYA T�CARET� 

          �Ç�NDE PAYI (%)

Y�ll�k Ortalama 

Büyüme Oran�

%

�hracat Geliri

Milyar $

7.4

2008 2013 2018 2023

2.10

8.2 * 10.7 * 12 *

6.54 12.62 32.00

�kinci

 5 y�ll�k dönem

Birinci

 5 y�ll�k    

Üçüncü

5 y�ll�k dönem

Sektörel ihracat büyüklü�ünde gelecek iddias� - Milyar $

(*) Sektörlerin 2013-2018-2023 y�llar� Dünya ticareti büyüklük öngörüleri 

0.50.2

3.8

28.0%

20.3%

23.7%
23.0%

1.4
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5.3

12.5

6.8

3.3

13.5

7.3
9.3

21.4

8.0

23.7

15.3
12.8

Milyon $1990 2000 2008 2023

Y�ll�k Ortalama 
Büyüme 
Oranlar� (CAGR - %)

Türkiye Sektör ihracat�, 1990’dan 2008’e (geçmi� 18 y�lda) 
mutlak 140 Milyar $ art�� gerçekle�tirmi�tir.

1990
2000

2000
2008

2008
2023

��Bu dönemde, ekonomi tarihinde 
daha önce görülmemi� �ekide, 
Dünya geliri 2 kat, Dünya ticareti 
2,5 kat artm��t�r. 

��Dünya Mal Ticareti y�ll�k ortala-
ma art�� oran� % 12,5 olmu�tur.

��Bu dönemde, “Geli�mekte olan” 
ülkelerin etkisinin artaca�� ve reka-
betin çok yüksek düzeyde olaca�� 
öngörülmektedir. 

��Dünya Mal Ticareti y�ll�k ortalama 
art�� oran�n�n % 5 düzeyinde olaca�� 
öngörülmektedir.

Y�ll�k Ortalama Büyüme Oranlar� (CAGR - %)

Toplam dünya Ticareti

Sektörün Dünya Ticareti

Türkiyenin Toplam Ticareti

Türkiyenin sektör Ticareti

12,8%

13,9%
15,3%

23,7% 3.800

1565015

-58%



285

Zeytin ve Zeytinya�� Sektörü Kritik Ç�kt�lar

2,0  
3,0  

3,8  

9,8  

4,0  
0,7  0,5

23,8

F�nd�k ve 
Mamülleri

Zeytin ve
Zeytinya��

Ya� Meyve Meyve Sebze Süs Bitkileri Sektör 
2023

Tütün ve 
Tütün 
Mamülleri Bitkisel Ürünler 

(hububat haric)

Kuru Meyve

1,3  2,0  1,0  
3,0  

0,2 

3,8
1,7

9,8

1,1
4,0

0,7 0,7 0,0 0,5

F�nd�k ve 
Mamülleri

Zeytin ve
Zeytinya��

Ya� Meyve Meyve Sebze Süs BitkileriTütün ve 
Tütün
Mamülleri

Kuru Meyve
2008 
2023

�Alt-sektörler baz�nda ihracat büyüklü�ünde gelecek iddias� – Milyar $

23,7%
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Tütün ve Tütün Mamülleri 
Sektörü 
Kritik Ç�kt�lar
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Tütün ve Tütün Mamülleri Sektörü Kritik Ç�kt�lar

2008 2023

2,20 1,94

0,57 0,13

2000-2008

4,6
2008-2023

0,0

0,7 0,7

Temel Göstergeler

Alt-sektörler �hracat Gelir Hedefleri

Sektör �hracat Gelir Hedefi

Hedef Pazarlar

(*) DTM aç�klamas�
2008 2009 2023

700704

156

737*

2,0  
3,0  

3,8  

9,8  

4,0  
0,7  0,5 23,8

F�nd�k ve 
Mamülleri

Zeytin ve
Zeytinya��

Ya� Meyve Meyve Sebze Süs Bitkileri Sektör 
2023

Tütün ve 
Tütün 
Mamülleri Bitkisel Ürünler 

(hububat haric)

Kuru Meyve

1,3  2,0  1,0  
3,0  

0,2 

3,8
1,7

9,8

1,1
4,0

0,7 0,7 0,0 0,5

F�nd�k ve 
Mamülleri

Zeytin ve
Zeytinya��

Ya� Meyve Meyve Sebze Süs BitkileriTütün ve 
Tütün 
Mamülleri

Kuru Meyve

2008 
2023

1.       ABD                                                           

2.       Almanya

3.       Endonezya

4.       Rusya

5.       Yunanistan

6.       Brezilya

7.       Ukranya

8.       Meksika

9.       Arjantin

10.     Kuzey Afrika ülkeleri

11.     Çin

�hracat Geliri (Milyar $)

Dünya Pazar Pay� (%)

Y�ll�k Ort. Art�� Oran�(%)

Türkiye �hracat� Pay� (%)

* Sektör raporu T�M Strateji Ofisinde bulunmaktad�r
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Sektör �hracat Gelir HedefiBüyüme dinamikleri / gereklilikleri

i

De�i�im Gündemi

0.704
0.630

0.680 0,700

-2.2%

0.0%

1.5%
0.6%

2008 2013 2018 2023
Birinci 

5 y�ll�k dönem
�kinci

5 y�ll�k dönem
Üçüncü

5 y�ll�k dönem

� Üretimin süreklili�inin 

sa�lanmas�

� Dahilde i�leme izin 

Belgesi kapsam�nda 

ihracat kayd�yla tütün 

ithaline izin verilmesi

� �laç kal�nt�s�z, kaliteli 

ürünlerle 

markala�mak

� Tütün ve Alkol Pi-

yasas� Düzenleme 

Kurumu’nun (TAPDK) 

ticareti engelleyici 

hükümler konusunda 

gerekli yasal düzen-

lemeleri yapmas�



289

Tütün ve Tütün Mamülleri Sektörü Kritik Ç�kt�lar

�hracat 

Milyar $ 

(Dünya 2023 öngörüsü                          
23 milyar $) 

Dünya ilgili sektör  
ticareti içinde 

Türkiye’nin pay� %

��Sektörel ihracat büyüklü�ünde gelecek iddias� - Milyar $ 

��Sektörün 2008-2023 büyümesi, dünya ticaretindeki pay�n� %2 kat�na ç�kartaca�� iddias�n� ta��maktad�r. 

2023 V�ZYONU: Rakiplerin Önüne Geçerek, Sürdürülebilir �hracat Büyümesi Sa�lamak

(*) DTM verisi
2008 2009 2023

700,0704,0 737 *

2023

% 2,2
% 1,94

2008

4

3

2

1
0
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SEKTÖR

 DÜNYA T�CARET� 

(Milyar $)

TÜRK�YE’nin SEKTÖR

 DÜNYA T�CARET� 

          �Ç�NDE PAYI (%)

Y�ll�k Ortalama 

Büyüme Oran�

%

�hracat Geliri

Milyar $

32.7

2008 2013 2018 2023

2.20

25 * 32 * 36 *

2.52 2.13 1.94

�kinci

 5 y�ll�k dönem

Birinci

 5 y�ll�k    

Üçüncü

5 y�ll�k dönem

Sektörel ihracat büyüklü�ünde gelecek iddias� - Milyar $

(*) Sektörlerin 2013-2018-2023 y�llar� Dünya ticareti büyüklük öngörüleri 

0.704
0.630

0.680 0,700

-2.2%

0.0%

1.5%
0.6%
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Tütün ve Tütün Mamülleri Sektörü Kritik Ç�kt�lar

Milyon $1990 2000 2008 2023

Y�ll�k Ortalama 
Büyüme 
Oranlar� (CAGR - %)

Türkiye Sektör ihracat�, 1990’dan 2008’e (geçmi� 18 y�lda) 
mutlak 140 Milyar $ art�� gerçekle�tirmi�tir.

1990
2000

2000
2008

2008
2023

��Bu dönemde, ekonomi tarihinde 
daha önce görülmemi� �ekide, 
Dünya geliri 2 kat, Dünya ticareti 
2,5 kat artm��t�r. 

��Dünya Mal Ticareti y�ll�k ortala-
ma art�� oran� % 12,5 olmu�tur.

��Bu dönemde, “Geli�mekte olan” 
ülkelerin etkisinin artaca�� ve reka-
betin çok yüksek düzeyde olaca�� 
öngörülmektedir. 

��Dünya Mal Ticareti y�ll�k ortalama 
art�� oran�n�n % 5 düzeyinde olaca�� 
öngörülmektedir.

Y�ll�k Ortalama Büyüme Oranlar� (CAGR - %)

Toplam dünya Ticareti

Sektörün Dünya Ticareti

Türkiyenin Toplam Ticareti

Türkiyenin sektör Ticareti

1,1%

2,6%
4,6% 0.0%

704 700
491442

-58%
5.3

12.5

6.8

0.7

5.4
3.5

9.3

21.4

8.0

0.0

4.6

1.1
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2,0  
3,0  

3,8  

9,8  

4,0  
0,7  0,5

23,8

F�nd�k ve 
Mamülleri

Zeytin ve
Zeytinya��

Ya� Meyve Meyve Sebze Süs Bitkileri Sektör 
2023

Tütün ve 
Tütün 
Mamülleri Bitkisel Ürünler 

(hububat haric)

Kuru Meyve

1,3  2,0  1,0  
3,0  

0,2 

3,8
1,7

9,8

1,1
4,0

0,7 0,7 0,0 0,5

F�nd�k ve 
Mamülleri

Zeytin ve
Zeytinya��

Ya� Meyve Meyve Sebze Süs BitkileriTütün ve 
Tütün
Mamülleri

Kuru Meyve
2008 
2023

�Alt-sektörler baz�nda ihracat büyüklü�ünde gelecek iddias� – Milyar $
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Süs Bitkileri Sektörü Kritik Ç�kt�lar

Süs Bitkileri Sektörü 
Kritik Ç�kt�lar
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2008 2023

0,20

0,04

2000-2008

16,8

0,05

2,10

0,09

2008-2023

17,4

0,5

Temel Göstergeler

Alt-sektörler �hracat Gelir Hedefleri

Sektör �hracat Gelir Hedefi

Hedef Pazarlar

(*) DTM aç�klamas�

Y�ll�k Ortalama
Büyüme Oran�
2008 – 2023 (%)

Y�ll�k Ortalama
Büyüme Oran�
2009 – 2023 (%)

2008 2009 2023

x10

500

45 49*

17,4% 18,0%

2,0  
3,0  

3,8  

9,8  

4,0  
0,7  0,5 23,8

F�nd�k ve 
Mamülleri

Zeytin ve
Zeytinya��

Ya� Meyve Meyve Sebze Süs Bitkileri Sektör 
2023

Tütün ve 
Tütün 
Mamülleri Bitkisel Ürünler 

(hububat haric)

Kuru Meyve

1,3  2,0  1,0  
3,0  

0,2 

3,8
1,7

9,8

1,1
4,0

0,7 0,7 0,0 0,5

F�nd�k ve 
Mamülleri

Zeytin ve
Zeytinya��

Ya� Meyve Meyve Sebze Süs BitkileriTütün ve 
Tütün 
Mamülleri

Kuru Meyve

17,4%
2008 
2023

1.       �ngiltere                                                           

2.       Holanda

3.       Rusya

4.       Ukranya

5.       Polonya

6.       Bulgaristan 

7.       Macaristan

8.       Almanya

9.       Slovakya

10.     Çek Cumhuriyeti

11.     Libya

12      Irak

13.     BAE

14.     Türkmenistan

14.      �skandinav

16.      Kuzey Amerika

17.       Romanya

�hracat Geliri (Milyar $)

Dünya Pazar Pay� (%)

Y�ll�k Ort. Art�� Oran�(%)

Türkiye �hracat� Pay� (%)

* Sektör raporu T�M Strateji Ofisinde bulunmaktad�r
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Süs Bitkileri Sektörü Kritik Ç�kt�lar

Sektör �hracat Gelir HedefiBüyüme dinamikleri / gereklilikleri

i

De�i�im Gündemi

0.045
0.125

0.300

0,500

22,7%

17,4%

19,1%

10,8%

2008 2013 2018 2023
Birinci 

5 y�ll�k dönem
�kinci

5 y�ll�k dönem
Üçüncü

5 y�ll�k dönem

� Hedef pazarlar� 
çe�itlendirmek

� Ürün çe�itlili�ini 
ve ürün kalitesini 
art�rmak
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Süs Bitkileri Sektörü Kritik Ç�kt�lar

5,3

12,5

6,8
1,9

10,1

3,4

9,3

21,4

8,0

17,416,8

-1,7

Milyon $1990 2000 2008 2023

Y�ll�k Ortalama 
Büyüme 
Oranlar� (CAGR - %)

Türkiye Sektör ihracat�, 1990’dan 2008’e (geçmi� 18 y�lda) 
mutlak 29 Milyar $ art�� gerçekle�tirmi�tir.

1990
2000

2000
2008

2008
2023

��Bu dönemde, ekonomi tarihinde 
daha önce görülmemi� �ekide, 
Dünya geliri 2 kat, Dünya ticareti 
2,5 kat artm��t�r. 

��Dünya Mal Ticareti y�ll�k ortala-
ma art�� oran� % 12,5 olmu�tur.

��Bu dönemde, “Geli�mekte olan” 
ülkelerin etkisinin artaca�� ve reka-
betin çok yüksek düzeyde olaca�� 
öngörülmektedir. 

��Dünya Mal Ticareti y�ll�k ortalama 
art�� oran�n�n % 5 düzeyinde olaca�� 
öngörülmektedir.

Y�ll�k Ortalama Büyüme Oranlar� (CAGR - %)

Toplam dünya Ticareti

Sektörün Dünya Ticareti

Türkiyenin Toplam Ticareti

Türkiyenin sektör Ticareti

-58%

500

451316

16,8%

17,4%
6,1%

-1,7%
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SEKTÖR

 DÜNYA T�CARET� 

(Milyar $)

TÜRK�YE’nin SEKTÖR

 DÜNYA T�CARET� 

          �Ç�NDE PAYI (%)

Y�ll�k Ortalama 

Büyüme Oran�

%

�hracat Geliri

Milyar $

18.2

2008 2013 2018 2023

0.20

16 * 21 * 24 *

0.78 1.43 2.10

�kinci

 5 y�ll�k dönem

Birinci

 5 y�ll�k    

Üçüncü

5 y�ll�k dönem

Sektörel ihracat büyüklü�ünde gelecek iddias� - Milyar $

(*) Sektörlerin 2013-2018-2023 y�llar� Dünya ticareti büyüklük öngörüleri 

17.4%

22.7%

10.8%

19.1%
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Süs Bitkileri Sektörü Kritik Ç�kt�lar

2,0  
3,0  

3,8  

9,8  

4,0  
0,7  0,5

23,8

F�nd�k ve 
Mamülleri

Zeytin ve
Zeytinya��

Ya� Meyve Meyve Sebze Süs Bitkileri Sektör 
2023

Tütün ve 
Tütün 
Mamülleri Bitkisel Ürünler 

(hububat haric)

Kuru Meyve

1,3  2,0  1,0  
3,0  

0,2 

3,8
1,7

9,8

1,1
4,0

0,7 0,7 0,0 0,5

F�nd�k ve 
Mamülleri

Zeytin ve
Zeytinya��

Ya� Meyve Meyve Sebze Süs BitkileriTütün ve 
Tütün
Mamülleri

Kuru Meyve
2008 
2023

�Alt-sektörler baz�nda ihracat büyüklü�ünde gelecek iddias� – Milyar $

17,4%
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Madencilik 
Ürünleri Sektörü
Kritik Ç�kt�lar
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Madencilik Ürünleri Sektörü Kritik Ç�kt�lar
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* Sektör raporu T�M Strateji Ofisinde bulunmaktad�r

Do�al Ta�lar                                                  
1.       G. Kore                                                           
2.       BAE
3.       M�s�r
4.       Libya
5.       Amerika
6.       Çin 
7.       Hindistan

8.       Rusya
9.       Irak
10.     S.Arabistan
11.     Azerbaycan
12.     �spanya
13.     �ngiltere
14.     �talya

Endüstriyel 
Mineraller                                                   
1.       Çin                                                           
2.       ABD
3.       S.Arabistan
4.       Suriye
5.       Irak
6.       �ran 
7.       �talya

8.        Hindistan
9.         Libya
10.      Rusya
11.      Ukranya
12.      Bulgaristan
13.      Romanya
14       Yunanistan
15.       AB ülkeler
16.       Ortado�u 
ülkeleri
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Sektör �hracat Gelir HedefiBüyüme dinamikleri / gereklilikleri

i

De�i�im Gündemi

� Uluslararas� 
standartlara 
uygun güvenilir 
rezerv sistemini 
olu�tur

��Do�alta�lar 
sektöründe 
Markala�mak, 
nihai kullan�c�-
lara, mimar ve 
müteahhitlere 
ula�mak

��Endüstriyel
minerallerde 
katma de�eri 
yüksek ürünlere 
yönelmek

��Sektörde “Çevre 
Duyarl�l���n�” ve 
“Sürdürülebilir 
Kalk�nma” anla-
y���n� geli�tirmek

3.0
4.1

7.8

15.0

5.9%

11.2%

14.0%

14.0%

2008 2013 2018 2023
Birinci 

5 y�ll�k dönem
�kinci

5 y�ll�k dönem
Üçüncü

5 y�ll�k dönem



303

Madencilik Ürünleri Sektörü Kritik Ç�kt�lar
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5,3

12,5

6,8
3,3

13,5

7,3
9,3

21,4

8,0
11,2

25,2

2,5

Milyon $1990 2000 2008 2023

Y�ll�k Ortalama 
Büyüme 
Oranlar� (CAGR - %)

Türkiye Sektör ihracat�, 1990’dan 2008’e (geçmi� 18 y�lda) 
mutlak 2.6 Milyar $ art�� gerçekle�tirmi�tir.

1990
2000

2000
2008

2008
2023

��Bu dönemde, ekonomi tarihinde 
daha önce görülmemi� �ekide, 
Dünya geliri 2 kat, Dünya ticareti 
2,5 kat artm��t�r. 

��Dünya Mal Ticareti y�ll�k ortala-
ma art�� oran� % 12,5 olmu�tur.

��Bu dönemde, “Geli�mekte olan” 
ülkelerin etkisinin artaca�� ve reka-
betin çok yüksek düzeyde olaca�� 
öngörülmektedir. 

��Dünya Mal Ticareti y�ll�k ortalama 
art�� oran�n�n % 5 düzeyinde olaca�� 
öngörülmektedir.

Y�ll�k Ortalama Büyüme Oranlar� (CAGR - %)

Toplam dünya Ticareti

Sektörün Dünya Ticareti

Türkiyenin Toplam Ticareti

Türkiyenin sektör Ticareti

-58%

15.000

3.046
506397

25,2%

11,2%
12,0%

2,5%
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SEKTÖR

 DÜNYA T�CARET� 

(Milyar $)

TÜRK�YE’nin SEKTÖR

 DÜNYA T�CARET� 

          �Ç�NDE PAYI (%)

Y�ll�k Ortalama 

Büyüme Oran�

%

�hracat Geliri

Milyar $

335.4

2008 2013 2018 2023

0.90

403 * 616 * 900 *

1.01 1.27 1.67

�kinci

 5 y�ll�k dönem

Birinci

 5 y�ll�k    

Üçüncü

5 y�ll�k dönem

Sektörel ihracat büyüklü�ünde gelecek iddias� - Milyar $

(*) Sektörlerin 2013-2018-2023 y�llar� Dünya ticareti büyüklük öngörüleri 

15.0

7.8

4.1

11.2%

5.9%

14.0%

14.0%

3.0
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100. YIL HEDEF� DEMOKRAS� �LE KALKINMA VE �ST�KRAR HEDEF�D�R...

Türkiye’nin, Cumhuriyetimizin 100. y�l� için önüne koydu�u vizyonun eko-

nomik anlamda en anlaml� ve somut hedeflerinden biri olan 500 milyar do-

lar ihracat hedefi asl�nda yaln�z rakamsal bir büyüklü�ü ifade etmiyor. Bu 

kapsaml� çal��ma da görece�iniz gibi bu hedef, bir dönü�ümünün rakamsal 

ifadesidir sadece... Bugün ya�ananlar hakk�nda ne dü�ünürsek, nas�l ve 

nerede tav�r al�rsak alal�m, bu ülkenin bir yurtta�� olarak �unu kabul etmek 

zorunday�z: Türkiye büyük ve tarihi bir f�rsat�n üzerinde �u an.. 

 100. y�la yakla��rken, sanki h�zland�r�lm�� bir tarih gibi aya��m�z�n alt�ndan 

gelip geçen küresel de�i�imin merkezlerinden birisi Türkiye; hatta Türkiye, 

bu h�zl� de�i�imin en önemli merkezi. Türkiye, istikrar� ve kalk�nmay� de-

mokrasi ile sa�lamak ve bu bar�� ve kalk�nma idealinin, yaln�z ulusal s�-

n�rlar� içinde de�il, Avrupa’dan Kafkaslara kadar olan tüm bölgede gerçek-

le�mesi için öncü olma f�rsat�n� ele geçirmi� ve bu f�rsat� kullanmaya bu 

yolda ilerlemeye ba�lam��t�r. Bugün bunun, hem dünya siyasetinde hem 

de dünya ekonomisinde konjoktürel ve tarihsel yap�sal �artlar� olu�mu� ve 

olu�maktad�r. Nitelikli ve katma de�er yo�un ihracat art��� bu tarihsel f�rsat� 

kullanman�n, ekonomik olarak, ilk ad�m� say�lmal�d�r. Peki, bu f�rsat� önümü-

ze koyan tarihsel ve ekonomik �artlar nelerdir... 

KÜRESEL EKONOM� YEN�DEN DÜZENLEN�YOR    

Birincisi; yeni bir finans sistemi geliyor. Bu yeni finans sistemi, kontrol-

lü küreselle�me, yeni küresel kurumlar ve IMF’nin öncülü�ünde bir dünya 

merkez bankas� ve yeni bir dünya rezerv paras�n� hedefleyecek. Türkiye, 

enerji ve finans merkezi olarak öne ç�kacak. �stanbul finansta öne ç�karken, 

Türkiye’nin güneyi ve do�usu enerjide öne ç�kacak. Bu ç�kar�mlar art�k bir 

“öngörü” olmaktan ç�k�yor. Örne�in G.Kore’deki son G-20 toplant�s� bize bu 

konuda önemli ipuçlar� verdi. 

�kincisi; yeni finans sistemi, giri�im sermayesini ve buna ba�l� yeni ekono-

mi çerçevesini öne ç�kart�yor. Bu yeni ekonominin merkezleri, Avrupa’n�n 

do�usundan ba�lamak üzere, Türkiye üzerinden geli�mekte olan Asya, Af-

rika ve Latin Amerika... ��te �stanbul bu yap�n�n finans merkezlerinden birisi 

olarak öne ç�kmaya haz�rlan�yor... Ama �stanbul’un böyle bir merkez olmas� 

de�i�im için yeterli de�il... Çünkü kriz sonras� süreçte dünyan�n üretim ek-

senleri ve öncü-kontrol sanayileri h�zla yer de�i�tiriyor. 

Dünya ekonomisi geleneksel sanayilerde Çin’in öncülü�ünde büyürken, 

ileri teknoloji, bilgi ekonomisi, bio-ekonomi, ileti�im ve ileti�im a�lar� Ang-

losakson hâkimiyetinden ç�k�yor. �leri teknolojiyi kullanma hatta olu�turma-

geli�tirme merkezleri de h�zla do�uya kay�yor. Türkiye bu de�i�imden ancak 

bu teknolojiyi yapan ve ihraç eden bir ülke olursa yararlanabilir.  

 Avrupa, Almanya ve Fransa hükümetlerinin bu krizi ve sonras�n� okuya-

mamas� yüzünden ciddi bir krizle kar�� kar��ya. Avrupa’n�n durmas� ve 

Amerika-�ngiltere’nin yeni küresel düzenlemesine ayak uyduramamas� çok 

güçlü bir ihtimal. 

��te tam burada Anglosakson yeniden yap�lanmas� için Türkiye seçene�i 

devreye giriyor.  Küresel ekonominin kar�� durulmaz dinamikleri, nas�l gele-

neksel sanayileri Çin ve geli�en Asya’ya b�rak�yorsa enerji geçi�ini ve yöne-

timini de Türkiye’ye b�rak�yor. Burada Rusya faktörü önemli ama belirleyici 

de�il. Rusya, dünya ekonomisinin hem finansal hem de –enerjiden yola ç�-

karak- reel anlamda güçlü bir oyuncusu olmak istiyor. Ama bunun da yolu, 

kriz sonras� G-20 merkez olmak üzere, yeni yap�lanmada etkin ve yap�c� bir 

unsur olmas�ndan geçiyor. Bundan dolay�d�r ki, Rusya, Güney Ak�m, Sam-

sun- Ceyhan hatt� gibi çok önemli projelerde Türkiye’nin elini güçlendirmek 

için önemli ad�mlar at�yor. Çünkü Rusya’n�n bat�yla hem ekonomik hem de 

siyasi kal�c�-sürdürülebilir- ili�kiler kurmas� ancak Türkiye üzerinden olacak. 

Bütün bunlara ba�l� olarak, ABD, AB ve Rusya aras�nda neredeyse örtülü 

bir mutabakatla sa�lanan uzla��, Türkiye’yi bu yeniden yap�lanman�n yaln�z 

enerji geçi�i ve köprüsü yapm�yor. Türkiye’nin de 2003’ten beri uygulad��� 

aktif d�� politika sayesinde, ülkemizi, yap�c� bir güç olarak –soft power- öne 

ç�kart�yor.  
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YEN� B�R AVRUPA ZORUNLU 

Bugün Avrupa’n�n krizi yaln�z ekonomik de�ildir. Avrupa bir siyasi krizle de 

kar�� kar��yad�r. AB’nin yeniden eski dinamiklerine kavu�abilmesi bizce 

Türkiye’den ba�layan yeni bir geni�leme dalgas� ile mümkün olabilir. �imdi  

yeni Avrupa’n�n önünde iki yol var...  

 AB ve ABD son y�llarda Türkiye konusunda bu kadar kesin bir net fikre her-

halde çok az sahip olmu�tur. Bunun en önemli nedeni Türkiye’deki istikrar�n, 

krizden ç�k���n ve bölgenin yeniden yap�lanmas� için tarihsel bir öneme haiz 

olmas�. Bu gerçek asl�nda Türkiye’den çok ABD ve AB taraf�ndan fark�na 

var�ld�. Çünkü AB’nin kriz sonras� iki yolu var. 

Birincisi, AB’nin geni�lemeyi durdurup içe kapal� ulus-devletler olarak bir 

müddet daha devam etmesi bu, ayn� zamanda, çok aç�k bir sava� senaryo-

sudur.  AB zaten ulus-devletlerin, pazar� yaln�zca ekonomik yolla payla�ma-

s�n�n önünü açan ve dünya sava��na gidecek yollar� t�kayan bir birlik olarak 

ortaya ç�km��t�. AB’nin ilk dü�ensel temeli, bir pazar bütünle�mesi sa�laya-

rak, sava�a gerek duyulmayan bir birikim rejimi olu�turmakt�. AB geni�le-

mesinin durmas� yeniden pazar�n sava� yoluyla payla��lmas�n� öne ç�kar-

t�r. Bunun için AB geni�lemesinin b�rak�n durmas�n�, kriz sonras� gecikmesi 

bile, yaln�z AB’ye de�il sistemin bütününe zarar verir ve krizi derinle�tirir. 

�kinci yol tabii ki geni�lemenin içine Türkiye’yi de alacak �ekilde devam et-

mesi; hatta geni�lemenin Türkiye ile ba�layarak devam etmesi. Bu yolun 

temel dinamiklerine de�inmeden önce, bunun AB için niye elzem oldu�unu 

bir cümle ile ifade edelim: Pazar, büyüme ve enerji güvenli�i ve istikrar� 

için AB �imdiki s�n�rlar�n� Rusya’ya kadar geni�letmek zorundad�r. Böyle 

olunca kar��m�za içine Türkiye, Ukrayna, Gürcistan ve Ermenistan’� da alan 

çok önemli bir yeni geni�leme dalgas� ç�k�yor. Ancak, AB’nin Türkiye ile bü-

tünle�meden bu ülkeleri içine almas� çok zor. Bu geni�leme dalgas�n�n AB’nin 

üçüncü büyük geni�leme dalgas� oldu�unu ve bu dalgan�n ayn� zamanda siyasi 

küreselle�meyi de ba�lataca��n� söyleyelim. �unu art�k kesinle�mi� bir gele-

cek bilgisi olarak söyleyebiliriz: Yeni Ortado�u’nun ortaya ç�kmas� ba�lamas� 

Türkiye’ye do�rudan ba�l�. Suriye’den �ran’a kadar bütün bölge ülkeleri küresel 

sisteme Türkiye üzerinden dâhil olacaklar. 

ÖNEML� VE YEN� B�R GÜÇ: TÜRK�YE 

Türkiye, hem büyük Avrupa birli�ini ekonomik ve siyasi olarak sürükleyen hem 

de Avrasya bütünlü�ünü yeniden yap�land�racak bir güçtür art�k.  �imdi bütün 

bunlardan siyasi küreselle�menin tam da buradan ve bu bölgeden ba�layaca-

��n� ç�kartabiliriz. Ama bunun için ilkönce Türkiye’de sistemin tümüyle kendini 

yenilemesi ve bu büyük bütünle�meye haz�r olmas� gerekir. ��te tüm bunlardan 

dolay� T�M’in öncülü�ünü yapt���, 100. y�lda 500 milyar dolar ihracat hedefi, 

yaln�z rakamsal bir hedef de�ildir. Bu hedef, istikrar�n bar�� ve demokrasi ile 

sa�lanmas�n�n en büyük teminat�d�r. Yine bu hedef bize refah ve kalk�nma yo-

lundaki de�i�imi anlatmaktad�r. 

Bu de�i�im, ayn� zamanda Türkiye’deki sermaye dinamiklerini ve 

Türkiye’nin öncü sektörlerin de de�i�tirecektir. Türkiye’de teknoloji yo�un, 

ihracatç� ve rekabetçi sektör ve gruplar öne ç�kmas� ve T�M’in bu süreç-

te çok aktif ve vizyoner bir i�leve sahip olmas� gerekti�i de art�k çok aç�kt�r.

    

Dr. Cemil ERTEM
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Ekonominin lâfzî bölümünden çok matematik k�sm�n� dikkate almaya çal��an 

bizim gibi iktisatç�lar�n en ciddiye ald�klar� çal��ma biçimleri genellikle gelece�e 

do�ru baz� hesaplamalar yapmakt�r 

Geride b�rakt���m�z 30 y�la bir göz gezdirdi�imizde, birbirinden farkl� dönem-

lerin bir zincir halinde ba�layacak anlaml� bir dizin olu�turman�n çok mümkün 

olmad��� gerçe�ini görüyoruz. 

Her ne kadar matematiksel iktisat geçmi�te olan bitenlerle gelece�e do�ru ra-

kamsal tahminlerde bulunmak gibi gözükse de, i� o kadar da basit de�ildir. 

Her �eyden önce ara�t�rmay� yapan ki�inin önünde sonunda ortaya koydu�u 

öngörülerin gerçekle�melere çok yak�n olmas� sonraki çal��malar� için önem-

li bir kredibilite kazand�racakt�r. Ancak,  Makro Ekonomi, �irket idaresinden 

farkl�d�r ve bazen en mütevaz� gözüken hedefler bile gerçekle�meyebilir. Do-

lay�s�yla, öngörülerde bulunurken matemati�i kullanmak her zaman sizi do�ru 

sonuca ula�t�ramayabilir. Hedefleri tarif ederken söz konusu rakamlar�n arka-

s�ndaki “insan faktörünün” fark�nda olmak gerekmektedir. 

Thomas D’acquinas’n�n dedi�i gibi, “inanan için aç�klama gerekmez, inanma-

yana aç�klama yetmez.” Ekonomide insan faktörünü yads�yarak öngörüde bu-

lunmak, üretim faktörlerine sahip olanlar�n moral durumunu ve büyüme/geli�-

me ile ilgili inançlar�n� hesaplama d���nda tutmak ço�u zaman, exante-expost 

yani planlanan ya da öngörülen ile gerçekle�en aras�ndaki fark�n tolerans d���-

na ç�kmas�na sebep olmaktad�r. 

Bu bilimsel yakla��mdan sonra çal��man�n pratik taraf�na geçelim. 500 milyar 

dolar ihracat hedefi belirlendi�i zaman Türkiye �hracatç�lar Meclisi’nin genel 

sekreteriydim ve bu rakama ula�ana kadar gerçekle�tirdi�imiz çal��ma say�s� 

belki de akademik ya�amdaki çal��malar�m�n say�s�na yakla�m��t�. 500 milyar 

dolar oldukça heyecan uyand�ran bir hedefti ve aç�kças� yukar�da bahsetti�im 

“inanc�” içinde bar�nd�ran bir motto idi adeta. 

Elbette her önemli i� gibi 2023 y�l�nda 500 milyar dolar ihracat hedefini yakala-

makta tecrübe, al�n teri, önsezi, inanç ve tabi ki “risk alma” olgular�n�n yan yana 

gelmesiyle ortaya ç�kt�. Dolay�s�yla bu hedefin mutlaka bir yol haritas� olmas� 

gerekiyordu. ��te elinizde tuttu�unuz çal��ma, bu hedefin yol haritas�d�r ve her 

uzun yolculukta oldu�u gibi “rota de�i�ikliklerine” aç�kt�r. Bu anlamda da son 

derece esnek ve modüler bir özelli�e sahip oldu�unu dü�ünüyorum. 

Söz konusu esnekli�in ara�t�rmac�lar taraf�ndan yol haritas� hakk�nda yanl�� 

�ekilde yorum yapmalar�n� engellemek içinde �u hat�rlatmay� yapmak istiyo-

rum. 

Ekonomi, tek denklemli simültane bir model de�ildir. Yani, hedefe ula�mak 

için sadece o anki �artlar� de�erlendirerek rotan�z� çizebilirsiniz. Ancak de�i-

�en �artlar, hedefe ula�mak için ba�ka bir rota çizmemizi gerektirebilir. Buna 

ra�men, elinizde mutlaka �artlar de�i�se de sizi güçlü k�lacak baz� avantajlar 

olmal�d�r. 

Buradan hareketle ekonominin çok denklemli ve dinamik bir özelli�e sahip ol-

du�unu ve de�i�en �artlara ra�men eldeki avantajlar� en do�ru �ekilde kul-

lanarak hedefe ula�mak gerekti�i mutlak bir gerçek olarak ortaya ç�kmaktad�r.

 Kötü bir strateji hiçbir zaman k�vrak taktiklerle düzeltilemez. Kötü strateji kay-

bettiren stratejidir. Dolay�s�yla, “2023 y�l�nda 500 milyar dolar ihracat” çal��ma-

s�n�n d�� ticaretin tüm payda�lar�yla yarat�lan ortak ak�l çerçevesinde esnek, 

modüler bir �ekilde geli�tirilmesinin ne kadar önemli oldu�unun da alt�n� bir kez 

daha çizmek istiyorum.

 Bu çal��maya emek veren tüm payda�lara akademik camia ve �ahs�m ad�na 

te�ekkürlerimi sunarken, bir parças� olmaktan duydu�um mutlulu�u ifade et-

mek istiyorum. 

Prof. Dr. Emre ALK�N

“CUMHUR�YET�N 100. YILINI GÖRMEK” 
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De�i�imSEKTÖRLER 2009 2013 2018 2023

Bitkisel Ürünler 2.196.822 2.200.128 2.273.613 2.327.922

Su ve Hayvanc�l�k Ürünleri 150.000 158.000 163.000 171.000

A�aç ve Orman Ürünleri 319.791 427.071 570.340 761.672

Gemi ve Suda Yüzen Ta��tlar 63.000 110.187 192.718 337.066

De�erli Maden ve Mücevherat 161.685 207.798 253.513 281.399

Demir D��� Metaller 422.220 542.637 662.017 734.839

Demir Çelik 109.789 135.983 161.530 185.428

Tekstil ve Hammaddeleri 331.438 400.000 550.000 700.000

Haz�r Giyim ve Konfeksiyon 358.116 500.000 750.000 1.000.000

Deri ve Deri Mamulleri 240.000 290.000 380.000 500.000

Hal� 35.000 67.600 96.400 126.500

Otomotiv Sanayi 250.000 440.000 700.000 1.000.000

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 214.835 276.325 337.622 375.210

Elektrik ve Elektronik 285.023 367.095 449.629 500.691

Makine ve Aksamlar� 192.500 235.000 300.000 380.000

Çimento ve Toprak Ürünleri 249.841 257.932 268.416 279.326

Madencilik 168.250 216.561 264.959 294.774
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 1) K İMYE V İ MADDE LE R  VE  MAMULLE R İ  2) AĞAÇ  VE  ORMAN ÜRÜNLE R İ
3) TOPRAK  S ANAY İ ÜRÜNLE R İ 5) MAK İNE  VE  AKS AMLAR I
4) DE ĞE R Lİ MADE N VE  MÜCE VHE RAT 6) DEMİRDIŞ I ME TALLE R
7) DEMİR  ÇE LİK  ÜRÜNLE R İ 8) OTOMOTİV  S ANAY İ
9) E LE K TR İK -E LE K TRONİK  MAK İNE  VE  B İLİŞ İM 10) HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR  ve MAMULLE R İ
11) S U ÜRÜNLE R İ VE  HAYVANS AL  MAMULLE R 12) HAZIR  GİY İM VE  KONFE KS İYON
13) TE KS TİL  VE  HAMMADDE LE R İ 14) DE R İ VE  DE R İ MAMULLE R İ
15)  HALI 16) F INDIK  VE  MAMULLE R İ
17) KURU ME YVE LE R  VE  MAMULLE R İ 18) ZE Y TİN ve ZE Y TİNYAĞI
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3) TOPRAK  S ANAY İ ÜRÜNLE R İ 5) MAK İNE  VE  AKS AMLAR I
4) DE ĞE R Lİ MADE N VE  MÜCE VHE RAT 6) DEMİRDIŞ I ME TALLE R
7) DEMİR  ÇE LİK  ÜRÜNLE R İ 8) OTOMOTİV  S ANAY İ
9) E LE K TR İK -E LE K TRONİK  MAK İNE  VE  B İLİŞ İM 10) HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR  ve MAMULLE R İ
11) S U ÜRÜNLE R İ VE  HAYVANS AL  MAMULLE R 12) HAZIR  GİY İM VE  KONFE KS İYON
13) TE KS TİL  VE  HAMMADDE LE R İ 14) DE R İ VE  DE R İ MAMULLE R İ
15)  HALI 16) F INDIK  VE  MAMULLE R İ
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23) MADE NCİLİK 24) GEMİ VE  S UDA  YÜZE N TAŞ ITLAR

 1) K İMYE V İ MADDE LE R  VE  MAMULLE R İ  2) AĞAÇ  VE  ORMAN ÜRÜNLE R İ
3) TOPRAK  S ANAY İ ÜRÜNLE R İ 5) MAK İNE  VE  AKS AMLAR I
4) DE ĞE R Lİ MADE N VE  MÜCE VHE RAT 6) DEMİRDIŞ I ME TALLE R
7) DEMİR  ÇE LİK  ÜRÜNLE R İ 8) OTOMOTİV  S ANAY İ
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11) S U ÜRÜNLE R İ VE  HAYVANS AL  MAMULLE R 12) HAZIR  GİY İM VE  KONFE KS İYON
13) TE KS TİL  VE  HAMMADDE LE R İ 14) DE R İ VE  DE R İ MAMULLE R İ
15)  HALI 16) F INDIK  VE  MAMULLE R İ
17) KURU ME YVE LE R  VE  MAMULLE R İ 18) ZE Y TİN ve ZE Y TİNYAĞI
19) YAŞME YVE  S E BZE  ÜRÜNLE R İ 20)  ME YVE  S E BZE  MAMULLE R İ
21) S ÜS  B İTK İLE R İ 22) TÜTÜN VE  TÜTÜN MAMULLE R İ
23) MADE NCİLİK 24) GEMİ VE  S UDA  YÜZE N TAŞ ITLAR

 1) K İMYE V İ MADDE LE R  VE  MAMULLE R İ  2) AĞAÇ  VE  ORMAN ÜRÜNLE R İ
3) TOPRAK  S ANAY İ ÜRÜNLE R İ 5) MAK İNE  VE  AKS AMLAR I
4) DE ĞE R Lİ MADE N VE  MÜCE VHE RAT 6) DEMİRDIŞ I ME TALLE R
7) DEMİR  ÇE LİK  ÜRÜNLE R İ 8) OTOMOTİV  S ANAY İ
9) E LE K TR İK -E LE K TRONİK  MAK İNE  VE  B İLİŞ İM 10) HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR  ve MAMULLE R İ
11) S U ÜRÜNLE R İ VE  HAYVANS AL  MAMULLE R 12) HAZIR  GİY İM VE  KONFE KS İYON
13) TE KS TİL  VE  HAMMADDE LE R İ 14) DE R İ VE  DE R İ MAMULLE R İ
15)  HALI 16) F INDIK  VE  MAMULLE R İ
17) KURU ME YVE LE R  VE  MAMULLE R İ 18) ZE Y TİN ve ZE Y TİNYAĞI
19) YAŞME YVE  S E BZE  ÜRÜNLE R İ 20)  ME YVE  S E BZE  MAMULLE R İ
21) S ÜS  B İTK İLE R İ 22) TÜTÜN VE  TÜTÜN MAMULLE R İ
23) MADE NCİLİK 24) GEMİ VE  S UDA  YÜZE N TAŞ ITLAR

2009 y�l� Sektörel �stihdam Da��l�m� 2013 y�l� Sektörel �stihdam Da��l�m�

2023 y�l� Sektörel �stihdam Da��l�m�2018 y�l� Sektörel �stihdam Da��l�m�
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Mevcut pazar 
paylarını 

artır

Yüksek büyüme 
potansiyeli olan 

hedef pazarlara ulaş 
ve pazar payını artır

İhracatçı sayısını ve 
ihracat kapasitesini  

geliştir

İSTİKRARLI İHRACAT ARTIŞI
�S-1

�S-2 �S-3 �S-4
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TİCARET 
SENARYOLARI

TÜRKİYE’NİN 
DÜNYA TİCARETİ 

İÇİNDE PAYI İÇİN SENARYOLAR

TÜRKİYE İHRACATI 
Milyar Dolar

2009-2023 
YILLIK 

ORTALAMA 
İHRACAT ARTIŞI 

%

2013 2018 2023 

TEMEL 
SENARYO

1 MEVCUT PAY % 0.83 İLE 133.7 197.0 284.4 7.7

2 % 1.00 PAY İLE 161.1 237.4 342.6 9.2

3 % 1.20 PAY İLE 193.3 284.9 411.1 10.6

DÜNYA TİCARETİ (Milyar $) 16,100 23,700 34,500

500 MİLYAR DOLAR HEDEFİ İÇİN 
TÜRKİYE İHRACATININ DÜNYA 

TİCARETİNDEKİ PAYI %

1.00 1.25 1.46

500

296

161
102132

3)+4*

12.1%

11.1%

13.0%

20232018201320092008

TÜRKİYE’NİN 500 Milyar $ 
İHRACAT BÜYÜKLÜĞÜ SENARYOSU

&,'',-�(./5'505�,)1)0R�
(.52,����
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24 sektör toplam� ile ula��lan ihracat büyüklü�ü öngörüsü - 2. ad�m�n sonunda

R
U

100

200

2000 2008
2009

2013
2018 2023

300

500

0

400

132
102

28
132

102

545,15

167,3

293,4

% 0,8

% 1

Türkiye�nin 2023 DÜNYA Ticaretinde pay

%1,15 %1,58

24 sektörün 2023 �hracat büyüklü�ü öngörüsü
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DÜNYA TİCARETİ 
(Milyar $) 12,000 16,100 23,700 34,500

TÜRKİYE’nin 
DÜNYA TİCARETİ 

PAYI (%)
0.8 0.93 1.24 1.58

)6�6*

)7�6*

)6�7*
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2008  GEÇİCİ 2023 2008 GEÇİCİ 2023

I.TARIM 1.681.1 2.480-2.670 11,2 7.2 – 7.8

A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 807.5 1.150 – 1.200 5,4 3.4 – 3.5

B.HAYVANSAL ÜRÜNLER 270.7 330-370 1,9 1.0 – 1.1

C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 464.8 1.000-1.100 3.0 2.9 – 3.2

II.SANAYİ 11.723.2 26.470-27.345 80,2 77.3 – 79.8

A.TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 427.7 830-885 2,9 2.4 – 2.6

Tekstil ve Hammaddeleri 261.7 530-560 1,8 1.5 – 1.6

Deri ve Deri Mamulleri 152.4 280- 300 1,0 0.8 – 0.9

Halı 13.6 20-25 0,1 0.05

B. KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ 3.318.6 6.200-6.400 22,7 18.1 – 18.7

C.SANAYİ MAMULLERİ 7.976.9 19.440 – 20.060 54,6 56.7 – 58.5

Hazır Giyim ve Konfeksiyon 338.4 730 – 750 2,3 2.2 – 2.3

Kara Taşıtları ve Yan Sanayi 1.153.7 3.100 – 3.200 7,9 9.0 – 9.3

Elektrik- Elektronik 2.761.5 7.000 – 7.200 18,9 20.4 – 21.0 

Makine ve Aksamları 1.450.5 3.800 – 4.000 9,9 11.0 – 11.7

Demir ve Demir Dışı Metaller 993.7 1.850 – 1.900 6,8 5.4 – 5.5

Demir Çelik Ürünleri (FASILA 73) 301.1 550 – 570 2,1 1.6 – 1.7

Çimento ve Toprak Ürünleri 146.4 270 – 290 1,0 0.8 – 0.9

Değerli Maden ve Mücevherat 336.6 850 2,3 2.5

Diğer Sanayi Ürünleri 495.0 1.200 3,4 3.5

III.MADENCİLİK 370.3 900 – 1.000 2,5 2.6 – 2.9

IV. DİĞER TAŞIT ARAÇLARI(HAVACILIK,UZAY.GEMİ. TREN)  
GEMİ  

355.2    
138.1

900 – 950  
335-350

2.4    
0.87

2.6 – 2.8    
0.97-1.00

V. DİĞER SEKTÖRLER  �(BA KA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN SITC 9)   664.0 1.250 – 1.350 4,5 3.6 – 4.0

VI. YENİ SEKTÖRLER  1.300 – 1.600 4.0 – 4.5

TOPLAM 14.655.7 33.200 – 34.715 100.0 96.9 – 101.3
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� �����3�+������������	
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&�����
�' (�����)���� ��������������������)����� &�����
������"�*���
2008 2023 2008 2023

I.TARIM 1.589.9 2.480-2.670 10.8 7.2 – 7.8

A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 837.9 1.150 – 1.200 5,7 3.4 – 3.5

B.HAYVANSAL ÜRÜNLER 287.2 330 - 370 2.0 1.0 – 1.1

C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 464.8 1.000-1.100 3.2 2.9 – 3.2

II.SANAYİ 11.760.6 26.470-27.345 79.9 77.3 – 79.8

A.TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 451.2 830-885 3.1 2.4 – 2.6

Tekstil ve Hammaddeleri 261.7 530-560 1.8 1.5 – 1.6

Deri ve Deri Mamulleri 175.9 280- 300 1.2 0.8 – 0.9

Halı 13.6 20-25 0.09 0.05

B. KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ 3.318.6 6.200-6.400 22.6 18.1 – 18.7

C.SANAYİ MAMULLERİ 7.990.8 19.440 – 20.060 54.3 56.7 – 58.5

Hazır Giyim ve Konfeksiyon 323.3 730 – 750 2.2 2.2 – 2.3

Kara Taşıtları ve Yan Sanayi 1.154.0 3.100 – 3.200 7.8 9.0 – 9.3

Elektrik- Elektronik 2.786.6 7.000 – 7.200 18.9 20.4 – 21.0 

Makine ve Aksamları 1.475.0 3.800 – 4.000 10.0 11.0 – 11.7

Demir ve Demir Dışı Metaller 993.7 1.850 – 1.900 6.8 5.4 – 5.5

Demir Çelik Ürünleri 301.1 550 – 570 2.0 1.6 – 1.7

Çimento ve Toprak Ürünleri 117.3 270 – 290 0.8 0.8 – 0.9

Değerli Maden ve Mücevherat 336.6 850 2.3 2.5

Diğer Sanayi Ürünleri 503.2 1.200 3.4 3.5

III.MADENCİLİK 335.4 900 – 1.000 2.3 2.6 – 2.9

IV. DİĞER TAŞIT ARAÇLARI (HAVACILIK,UZAY.GEMİ. TREN) 355.2 900 – 950  2.4 2.6 – 2.8

V. DİĞER SEKTÖRLER  �(BA KA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN SITC 9)   674.0 1.250 – 1.350 4.6 3.6 – 4.0

VI. YENİ SEKTÖRLER  1.300 – 1.600 4.0 – 4.5

TOPLAM 14.715.1 33.200 – 34.715 100.0 96.9 – 101.3
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UÇAKLAR
2009-2028 

YENİ UÇAK 
SAYISI

2009-2028 
YENİ UÇAK

MİLYAR DOLAR

2009-2028 
YENİ UÇAK BÖLGESEL 

DAĞILIM 

YOLCU UÇAKLARI
��GEN  UÇAKLAR

� � �K  KOR DORLU

�TEK KOR DORLU

KISA MESAFE (RJ)

29.000

740

6.700

19.460

2.100

3.220

220

1.510

1.420

70

� �ASYA PAS F K        8.960

�KUZEY AMER KA   7.690

AVRUPA                 7.330

�ORTA DO U           1.710

�L.AMER KA             1.640

��D ER                     1.670

KARGO UÇAKLARI
STANDART 45 TON

ORTA BOY 40-80 TON

��GEN  80 TON+

710

10

210

490

171

1

40

130

KAYNAK: CURRENT MARKET OUTLOOK 2009-2028, BOEING 2009

UÇAKLAR YENİ UÇAK 
SAYISI

2007-2016

YENİ UÇAK 
SAYISI 

2017-2026

YENİ UÇAK 
SAYISI 

2007-2026

2007-2026

YENİ UÇAK BÖLGESEL DAĞILIM

YOLCU UÇAKLARI

�� � �50 K L K

�� � �70/85 K L K

�� � �100 K L K

�� � �125/210 K L K

� � �KÜÇÜK K  KOR DOR

� � �ORTA K  KOR DOR

� � �UZUN K  KOR DOR

13.255

712

1.750

1.311

6.351

1.880

731

520

16.283

1.854

1.837

1.060

7.898

1.987

884

763

29.538

2.566

3.587

2.371

14.249

3.867

1.615

1.283

�KUZEY AMER KA                   9.101

ASYA- � �PAS F K                       8.044

AVRUPA                                 7.192

� �LAT M AMER KA                    1.795

�ORTA DO U                          1.246

�AFR KA                                   1.128

�BA IMSIZ DEVLET TOP.       1.032

KARGO UÇAKLARI

KISA MESAFE (RT)

UZUN MESAFE

BÜYÜK UÇAKLAR

875

141

188

548

KAYNAK: GLOBAL MARKET FORECAST 2007-2026, AIRBUS 2008
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2008 2013 2018 2023

TOPLAM 
SAVUNMA 

HARCAMALARI
1.490 1.605 2.015 2.505

�S LAH VE 
�TEÇH ZAT 

HARCAMALARI
521 578 785 1.052

KAYNAK: MINISTRY OF DEFENSE US, MINISTRY OF DEFENSE UNITED KINGDOM, SIPRI
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 �	�����! �
���	�"��	� ��������������������"�����  �	������������#���
2008 2023 2008 2023

I.TARIM 1.589.9 2.480-2.670 10.8 7.2 – 7.8

A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 837.9 1.150 – 1.200 5,7 3.4 – 3.5

B.HAYVANSAL ÜRÜNLER 287.2 330 - 370 2.0 1.0 – 1.1

C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 464.8 1.000-1.100 3.2 2.9 – 3.2

II.SANAYİ 11.760.6 26.470-27.345 79.9 77.3 – 79.8

A.TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 451.2 830-885 3.1 2.4 – 2.6

Tekstil ve Hammaddeleri 261.7 530-560 1.8 1.5 – 1.6

Deri ve Deri Mamulleri 175.9 280- 300 1.2 0.8 – 0.9

Halı 13.6 20-25 0.09 0.05

B. KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ 3.318.6 6.200-6.400 22.6 18.1 – 18.7

C.SANAYİ MAMULLERİ 7.990.8 19.440 – 20.060 54.3 56.7 – 58.5

Hazır Giyim ve Konfeksiyon 323.3 730 – 750 2.2 2.2 – 2.3

Kara Taşıtları ve Yan Sanayi 1.154.0 3.100 – 3.200 7.8 9.0 – 9.3

Elektrik- Elektronik 2.786.6 7.000 – 7.200 18.9 20.4 – 21.0 

Makine ve Aksamları 1.475.0 3.800 – 4.000 10.0 11.0 – 11.7

Demir ve Demir Dışı Metaller 993.7 1.850 – 1.900 6.8 5.4 – 5.5

Demir Çelik Ürünleri 301.1 550 – 570 2.0 1.6 – 1.7

Çimento ve Toprak Ürünleri 117.3 270 – 290 0.8 0.8 – 0.9

Değerli Maden ve Mücevherat 336.6 850 2.3 2.5

Diğer Sanayi Ürünleri 503.2 1.200 3.4 3.5

III.MADENCİLİK 335.4 900 – 1.000 2.3 2.6 – 2.9

IV. DİĞER TAŞIT ARAÇLARI (HAVACILIK,UZAY.GEMİ. TREN) 355.2 900 – 950  2.4 2.6 – 2.8

V. DİĞER SEKTÖRLER  �(BA KA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN SITC 9)   674.0 1.250 – 1.350 4.6 3.6 – 4.0

VI. YENİ SEKTÖRLER  1.300 – 1.600 4.0 – 4.5

TOPLAM 14.715.1 33.200 – 34.715 100.0 96.9 – 101.3
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Yeni Sektörler
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-   KATMA DE�ER’i art�r

-    Pazar pay�n� art�r

-    �hracat pazar�n�
     geni�let
     ve mü�terilerin 
     de�i�en taleplerini 
      kar��la

-   De�i�imi tarif et ve Yol Haritas� sa�la
-    Dü�ünce önderlerinde ve önemli
     oyuncularda sahiplenme tesis et

-   En- iyi, uygulama
     örneklerini
     payla�arak sinerji

     yarat

-    Üst düzey

     yöneticilerin strateji
     uygulama
     yeteneklerini art�r

Büyüme Etkinlik

De�i�imin
yönetimi
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� ��&	������ ����������������	� ��� *���������� *��+���	,�	�� ��� ������
!��	� ����(���� � ������� ����(� ��� +�&���� +������!�� &������
�	���	�	���%������	�����������������&��� ���������"��������������
�������	��+��������(���������	����������� ������!	���	� ���+������
(����� ��� (��+�����	�� +��"���������� ��� ����&!������ ����� ���
�������	������	���

o ������������!���������������	�������������������!�	�	�

o �-���������������	������������ �

o $���(������(����� 

o .����������/�����0������

Takip ve RaporlamaRol ve Sorumluluklar
Ö	renme ve Karar 

Verme
Stratejinin koordinasyonu ve 
strateji süreçlerinin yönetimi: 

Strateji Ofisi

Kurumun i
leyi
 
ekline uygun 
olarak y�ll�k takvim üzerinde 

stratejik performans raporlamas�

Toplant� gündeminin olu
turulmas�, 
stratejik performans�n incelenmesi ve

karar etkinli	inin art�r�lmas�

1 2 3

Stratejinin Yönetimi Süreci

1 Performans Yönetimi  – Performans Program�n�n olu
turulmas� ve raporlarnmas�.

2
Kurumun Uyumlanmas� – Tüm i
 birimlerinin ve destek birimlerin strateji ile 
uyumlanmas�n�n sa	lanmas�.

3
Stratejinin Gözden Geçirilmesi – Strateji gözden geçirme toplant�lar� için gündemin 
belirlenmesi ve toplant�lar�n yürütülmesi.

4 Stratejik Planlama – Stratejinin olu
turulmas�nda ilgili birimlere destek verilmesi.

5
Stratejinin �leti�imi – Stratejik önceliklerin belirlenmi
 mesajlarla tüm payda
larla 
payla
�m�.

6 Giri�im Projelerinin Yönetimi – Giri
im projelerinin belirlenmesi ve yönetimi

7 Bütçeleme – Stratejik önceliklerin bütçe ile ili
kisinin sa	lanmas�.

8
�nsan Kaynaklar�n�n Uyumlanmas� – Çal�
anlar�n bireysel hedeflerinin strateji ile 
uyumland�r�lmas�.

9
En iyi Uygulama Örneklerin Payla��m� – Kurumlar aras� koordinasyon ve en iyi 
uygulama örneklerinin kurumlar aras�nda payla
�m�n�n sa	lanmas�

Stratejik konular�n 
gözden geçirilmesi

(30%)

MEVCUT DURUM
(Olay yönlendirmeli ö	renme)

Etkilerin 
tart���lmas�

(20%)

Geçmi� dönem 
performans�n�n 

incelenmesi
(50%)

Stratejik analiz 
ve önerilerin
tart���lmas� 

(60%)

Etkilerin 
tart���lmas�

(30%)

Performans�n �ncelenmesi 
(10%)

GELECEK
(Sürekli ö	renme)

YILLIK GÖZDEN GEÇ�RME 
TOPLANTILARI

ÜÇER AYLIK STRATEJ� 
TOPLANTILARI

I03 Identify Adverse Trends

Su pp o rt tren d s

IO3 Identify Adverse Trends

K01 Develop Q uality Tracking Program

K01 Develop Quality Tracking Program

Develop program to track all incident root causes identified during 
reviews and perform trend analysis

Application needs to be selected within next 60 days to stay on 
schedule

ÖRNEK
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