


FAALİYET RAPORU   2012

EKONOMİ BAKANLIĞI
2012 YILI

FAALİYET RAPORU



2

BAKAN SUNUŞU



FAALİYET RAPORU   2012

Zafer ÇAĞLAYAN
Bakan

Dünya, hem iktisadi hem de siyasi anlamda en kırılgan 
dönemlerinden birini yaşıyor. Bir dönüşüm sürecinin tam 
ortasında tarihin değişimine tanıklık ediyoruz. Bu dönüşümün 
ana eksenini de yakın coğrafyamız oluşturmaktadır. 
Bir yandan Avrupa pazarı henüz istenen ekonomik 
toparlanmayı yakalayamamışken, diğer yandan Kuzey 
Afrika ve Ortadoğu ülkelerindeki siyasi kasırga henüz dinmiş 
değil. Ülkemiz ekonomik faaliyetlerini işte böyle bir ortamda 
yürütmektedir. Bu şartlara rağmen göstergeler ekonomimizin 
başarılı performansını teyit etmektedir. Öyle ki, uluslararası 
derecelendirme kuruluşları da önceleri haksız yere esirgedikleri 
not artırımını vermek durumunda kalmıştır.  

Bakanlığımız 2012 yılında faaliyetlerini yürütürken, ülkemizin 
en önemli hedeflerinden biri olan Cumhuriyetimizin 100’üncü 
kuruluş yıldönümünde ihracatımızın 500 milyar dolara 
çıkarılması hedefine ulaşmak için yatırım, üretim ve ihracatı 
bir bütün olarak ele almakta, politika ve stratejilerimiz bu 
anlayış çerçevesinde tasarlanmaktadır. 

Yatırım teşvikleri, bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması, 
her bölgenin kendi yapısına göre istihdam yaratıcı üretim 
sektörlerinin teşviki, rekabet gücü ve teknoloji içeriği yüksek 
üretimin artırılması gibi etmenler temel alınarak bütüncül 
bir yaklaşımla yeniden düzenlenmiştir. Bu yeni çerçevenin 
beklenen yararları önümüzdeki dönemde görülecektir.  
Diğer taraftan, uluslararası doğrudan yatırımların kalıcı ve 
katmedeğer yaratan bir şekilde ülkemize gelmesine  yönelik 
önemli çalışmalar gerçekleştirilmiş ve gerekli tedbirler 
uygulamaya konulmuştur.    

En önemli araçlarımızdan birisi de İhracata Dönük Üretim 
Stratejisi olmuştur. İhracat politikalarımızın ana eksenini, 
ülkemizde ihracatçı sayısının artırılması, ihraç ürünlerimizin 
uluslararası pazarlarda rekabet gücünün yükseltilmesi, ihraç 
ürünlerimizin dış pazarlarda marka haline getirilmesi, ihraç 
ürünlerimizde ve pazarlarımızda çeşitliliğin sağlanması 
gibi unsurlar oluşturmaktadır. Bu eksen çerçevesinde 
gerçekleştirilen Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) çalışmaları ile 
Türkiye’de önde gelen sektörlerin ihtiyaç duyduğu girdilerin 
temininde süreklilik ve etkinliğin sağlanması ve dolayısıyla 
ihracata yönelik üretimde rekabet gücünün arttırılması 
hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda; yatırım-üretim-
istihdam-ihracatı etkileyen politikaların birbirini destekleyecek 
şekilde etkileşimli olarak kullanılması ve imalat sanayii üretim 
potansiyelinin ihracat odaklı değerlendirilmesini sağlayan 

GİTES ve Eylem Planına dinamik bir strateji belgesi olarak 
Yüksek Planlama Kurulu kararı ile resmiyet kazandırılmıştır.  
 
2012 yılında ihracatımız %13,1 oranında artarak 152,5 milyar 
dolara ulaşırken; ithalatımız %1,8 oranında düşerek 236,5 
milyar dolara gerilemiştir. 2012 yılı sonunda dış ticaret açığı 
%20,7 oranında düşüş ile 84 milyar dolara gerilemiş, ihracatın 
ithalatı karşılama oranı ise %56,0’dan %64,5’e yükselmiştir. 

Hizmet ticaretini mal ticaretinden farklı görmediğimiz 
ihracat politikamızda, hizmetler ihracatımız 2012 yılında 
yaklaşık 42 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizde 
hizmet ticaretinin geliştirilmesi ve ülkemizi daha üst sıralara 
taşıyabilmek amacıyla 2012 yılında bilişim, eğitim, sağlık, 
film ve teknik müşavirlik hizmetleri alanında birçok destek 
sağlamış bulunmaktayız.

Bakanlığımız, ithalat politikalarını yerli üretimin rekabet gücü ve 
girdi ihtiyaçlarını dikkate alarak uluslararası yükümlülüklerimiz 
çerçevesinde, diğer ilgili tüm kamu ve özel sektör paydaşlarıyla 
işbirliği içinde belirlemekte ve yürütmektedir. 

Bütün bu görevlerimizi yerine getirirken Dünyadaki gelişmeleri 
yerinden ve anında takip edebilmek, ülkemizin ekonomik 
çıkarlarını uluslararası alanda daha iyi savunmak ve 
işadamlarımıza dış pazarlarda daha fazla destek olabilmek 
adına yutdışı teşkilatlarımız takviye edilmiş ve daha etkin 
çalışmasına yönelik tedbirler geliştirilmiştir.   
 
2012 yılı ödemeler dengesine bakıldığında; Türkiye 
ekonomisinin oluşturduğu istikrar ve güven ortamı ile yabancı 
sermayenin hedef seçtiği bir ülke haline geldiğini görmekteyiz. 
2002 yılında yabancı sermaye 1,1 milyar dolar iken bu miktar 
2010 yılında 9 milyar dolara, 2011 yılında 16 milyar dolara 
çıkmış; 2012 yılında ise ülkemize giren doğrudan yabancı 
yatırımlar 12,4 milyar dolar olmuştur. Bu yatırımların büyük 
kısmı hizmetler ve sanayi sektörlerinde yoğunlaşmıştır.

Ülkemiz ekonomisinde meydana gelen bu olumlu 
gelişmelerden dolayı sanayicimize, tüccarımıza, 
ihracatçımıza ve işçimize takdir ve teşekkürlerimi sunarım.

Ayrıca, mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu 
çerçevesinde hazırlanan Bakanlığımız 2012 Yılı Faaliyet 
Raporu’nun hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma 
arkadaşlarıma teşekkür ederim.
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Ahmet YAKICI
Müsteşar

Son yıllarda ülkemiz birçok alanda yoğun bir 
reform sürecine sahne olmuştur. Bu reformların 
en önemlilerinden birisi de kamu mali yönetimi 
reformudur. Söz konusu mali reform ile kaynakların 
stratejik önceliklere göre dağıtımı ve kullanılması ve 
kamu hizmetlerinde etkinlik ve verimlilik sağlanması 
hedeflenmiştir. Stratejik planda belirlenen hedeflere 
ne kadar ulaşıldığının sonuçları ise faaliyet raporları 
aracılığıyla mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu 
çerçevesinde kamuoyuna duyurulmaktadır. Bu 
sorumluluk çerçevesinde hazırlanmış olan 2012 
Yılı Ekonomi Bakanlığı Faaliyet Raporu ile 2012 Yılı 
Performans Programında öngörülen hedeflerimizin 
uygulama sonuçlarını sizlerle paylaşmış bulunuyoruz.

Bakanlığımız 2012 yılı Faaliyet döneminde; mülga 
Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın 2009-2013 Stratejik 
Planı’nda belirlenen kurumsal yapının güçlendirilmesi, 
sürdürülebilir ihracat artışının sağlanması, üretimi 
teşvik edecek ve ekonomiye yönelik zarar ve tehditleri 
önleyecek ithalat politikaları izlenmesi, kaliteli ve 
güvenli ürün arzı sağlanması ve dış ticareti kolaylaştırıcı 
politikalar oluşturulması olarak belirlenmiş olan stratejik 
amaçlara ulaşmak için faaliyetlerini gerçekleştirmiştir.

Hükümetimiz tarafından belirlenen dış ticaret politikası 
çerçevesinde Bakanlık olarak üstlendiğimiz görevleri 

başarı ile sürdürmeye devam etmekteyiz. 2012 
yılında İhracata Dönük Üretim Stratejisi ve Girdi Tedarik 
Stratejisi, Yeni Yatırımı Teşvik Sistemi, Hizmet Ticareti 
ve Dış Yatırımlar, Yeni Nesil Serbest Bölgeler, Pazara 
Giriş Çalışmaları, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi gibi 
birçok konuda çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Söz 
konusu çalışmalar sonucunda; ekonomimiz istikrarlı 
bir şekilde ilerlemekte, ihracatımız artmakta, yabancı 
sermaye ülkemizi tercih etmektedir. Ülkemizin dünya 
ticaretindeki önemi her geçen gün artmaktadır. 

Diğer taraftan, stratejik yönetim anlayışında devamlılığı 
sağlamaya yönelik çalışmalara devam edilmiş, bu 
kapsamda, önceki plan döneminin kazandırdığı 
tecrübeler ve paydaşların katkıları ışığında Bakanlığımız 
için 2013 ve 2017 arası yılları kapsayan yeni bir 
stratejik plan hazırlanarak 2013 yılı başı itibariyle 
uygulamaya konulmuştur. Stratejik yönetim anlayışının 
tüm unsurlarıyla birlikte daha da geliştirilmesine yönelik 
çalışmalar önümüzdeki dönemde de Bakanlığımız 
gündeminin önemli bir kısmını işgal edecektir. 

Kamu ve özel sektör işbirliği çerçevesinde gerçekleşen 
bu başarılı çalışmalarda Bakanlığımız personeli başta 
olmak üzere emeği geçen herkese katkılarından dolayı 
şükranlarımı sunar, başarılarının devamını dilerim.
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I. GENEL BİLGİLER

A. MİSYON VE VİZYON

MİSYONUMUZ

VİZYONUMUZ

637 sayılı KHK ile Ekonomi Bakanlığı ihdas edildikten sonra 
Bakanlık birimleri faaliyetlerini mülga Dış Ticaret Müsteşarlığı 
2009-2013 Stratejik Planı ile Hazine Müsteşarlığı’ndan 
Bakanlığa dahil olan birimlerin Hazine Müsteşarlığı 
2009-2013 Stratejik Planı’nda sorumlu oldukları hedefler 
çerçevesinde yürütmüşlerdir. 

Bu çerçevede, mülga Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın halen 
yürürlükte sayılan 2009-2013 Stratejik Planı’ndaki misyon ve 
vizyon ifadeleri aşağıdaki gibidir:

“Ülke ekonomisinin gelişimi ve sosyal refaha katkının 
arttırılması hedefiyle, kurumsal işbirliğini gözeterek, 
bilgi ekonomisi temelinde, yenilikçiliği, girişimciliği, 
rekabet gücünü ve uluslar arası ekonomik ve ticari 
işbirliğini arttırmayı teşvik edecek dış ticaret politikalarını 
oluşturmak ve uygulamak.”

“Ülkemizin dünya ticaretinde lider ülkeler arasında yer 
almasını sağlayacak dış ticaret politikaları oluşturan ve 
uygulayan kurum olmak.”
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MİSYONUMUZ

VİZYONUMUZ

a) Dış ticaret hizmetlerine ilişkin ana hedef ve 
politikaların belirlenmesine yardımcı olmak ve 
belirlenen dış ticaret politikasını geliştirmek ve yürütmek. 

b) Ekonomik faaliyetlerin dış ticarete dönük 
yapılandırılması için gerekli tedbirleri almak, 
uygulamak ve bu tedbirlerin ilgili kamu ve özel kurum 
ve kuruluşlarca uygulanmasının ve koordinasyonunun 
sağlanması konusunda çalışmalar yürütmek. 

c) Dış ticaretin ülke ekonomisi yararına yapılması 
amacıyla ürün ve yurtdışı müteahhitlik dâhil uluslararası 
hizmet ticaretine ilişkin gerekli her türlü tedbiri almak. 

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarına çeşitli mevzuatla 
verilmiş yetki ve görevlerin kullanımında dış ticarete dair 
politikaların uygulanmasına ilişkin esasları düzenlemek 
ve koordine etmek. 

d) Dünya ticaretinden alınan payın artırılmasını ve 
sürdürülebilir ihracat artışını sağlamak üzere ihracatın 
pazar ve ürün çeşitliliğini genişletmeye yönelik gerekli 
tedbirleri almak ve buna yönelik destek yöntemlerini 
geliştirmek ve uygulamak. 

e) İthalatın ülke ekonomisinin yararına 
gerçekleştirilmesi ve yerli sanayiinin korunması ile ilgili 
gerekli tedbirleri almak ve ticaret politikası savunma 
araçlarını uygulamak. 

f) Diğer kurum ve kuruluşların dış ticaret politikasını 
etkileyen faaliyet, temas ve düzenlemelerinin, genel 
dış ticaret politikasına uygunluğunu sağlamak, ilgili 
kurum ve kuruluşlar ile işbirliği halinde söz konusu 
faaliyet, temas ve düzenlemelerin koordinasyonunu 
ve yürütülmesini temin etmek. 

g) Türkiye Cumhuriyetinin yabancı devletler ve 
uluslararası kuruluşlarla olan ikili, bölgesel ve çok taraflı 
ticari ve ekonomik ilişkilerini düzenlemek, yürütmek ve 
bu konularda ilgili mevzuatı çerçevesinde anlaşmalar 
yapmak, uluslararası kuruluşların Bakanlığın yetki ve 
görev alanına giren konulardaki çalışmalarını takip 
etmek ve bu konularda görüş oluşturmak. 

ğ) Ülke kalkınmasında yabancı sermayeden beklenen 
katkıları sağlamak ve yönlendirmek amacıyla gerekli 
tedbirleri almak. 

h) Yatırım teşviklerinin ülke ekonomisi yararına etkin bir 
şekilde düzenlenmesini temin amacıyla ihtiyaç duyulan 
mevzuatı hazırlamak, uygulamak, uygulamayı takip 
etmek, değerlendirmek ve gerekli tedbirleri almak. 

ı) Dış ticarete konu ürünlerin güvenli, mevzuata ve 
standartlara uygun olmasını sağlamak, bu amaçla 
ithalatta ve ihracatta denetim yapmak ve yaptırmak, 
ticarette teknik engellerin önlenmesine ilişkin çalışmalar 
yürütmek, ürün güvenliği, teknik düzenlemeler ve 
denetimlere dair mevzuat, politika ve uygulamaları 
koordine etmek. 

i) Dış ticarete dair konularda Avrupa Birliği ile ilişkileri 
ve uyum çalışmalarını yürütmek. 

j) Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birliklerine 
ilişkin çalışmaları yürütmek. 

k) Mevzuatla Bakanlığa verilen diğer görev ve 
hizmetleri yapmak.

B. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

637 sayılı KHK’nın 2’nci maddesinde Bakanlığın görevleri aşağıdaki şekilde sayılmıştır:  
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I. GENEL BİLGİLER

C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

Osmanlı İmparatorluğu döneminde ticaret genelde 
kapitülasyonlar sistemi çerçevesinde yürütülmüş olup, 
bugünkü anlamda bir dış ticaret politikasından bahsetme 
imkânı neredeyse yoktur. Bu dönemde dış ticaret politikası 
daha ziyade gümrük politikası aracılığı ile yürütülmüş 
ve ayrıca bir dış ticaret politikasına ve örgütüne gerek 
duyulmamıştır.

19 Mayıs 1919 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’ün başlattığı 
Kurtuluş Savaşı sırasında 23 Nisan 1920’de toplanan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, 2 Mayıs 1920’de kabul ettiği 3 sayılı 
Kanunla 11 kişilik ilk Bakanlar Kurulu’nu oluşturmuştur. Bu 
Bakanlar Kurulu’nda Ticaret, Sanayi, Maden, Ziraat ve 
Orman işlerini yürütmek üzere bir İktisat Bakanlığı yer almıştır. 
Sonradan Ziraat ve Orman işleri ayrılarak ayrı bir Bakanlık 
oluşturulmuştur.

10 Ağustos 1925 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 
yönetmelikle, yurtdışında önemli ticaret merkezlerinde 
Ticaret Temsilcilikleri kurulması sağlanmış ve böylece ilk 
kez yabancı ülkelere gönderilecek Ticaret Temsilcilerinin 
nitelikleri ve görevleri belirlenmiştir.

1. Tarihçe 
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27 Mayıs 1934 tarihinde kabul edilen 2450 sayılı Kanun 
ile kurulan İktisat Bakanlığı’nın görevleri kara ticareti, 
deniz ticareti, sanayi ve maden işlerini kapsayacak 
şekilde genişletilmiştir. Bu meyanda dış ticaret konuları 
ile ilgili birimler ilk kez Dış Ticaret Reisliği (Türk Ofis) ismi 
altında toplanmıştır.
 
27 Mayıs 1939 tarihinde 3416 sayılı Kanunla, Ticaret 
Bakanlığı ismi ile yeniden kurulan Bakanlık bünyesinde 
yer alan ve yeni ismi Dış Ticaret Dairesi Reisliği 
olan Dış Ticaret Örgütü’nün görevleri: “Dış Ticaret 
münasebetlerinin tanzimine ve ticaret mukavele ve 
anlaşmaları akdine ait esasları tespit ve bu mukavele 
ve anlaşmaların tatbikini ve dış ticaret münasebetlerinin 
inkişafını temine yarayacak tedbirleri ibraz ve tatbik 
eylemek ve umumiyetle sergi ve fuarların teşvik, 
himaye ve bunlara iştirak işleriyle meşgul ve ecnebi 
memleketlerdeki Türk Ticaret Odaları faaliyetleriyle 
alakadar olmak” şeklinde belirlenmiştir.

Dış Ticaret Dairesi Reisliği olarak 32 yıl görev yapan bu 
kuruluş, 26 Mart 1971 tarihinde Ticaret Bakanlığı’ndan 
ayrılarak müstakil bir Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı 
haline gelmiş ise de, ömrü kısa sürmüş ve 11 Aralık 
1971 tarihinde eski Ticaret Bakanlığı’nın yeniden teşkili 
ile birlikte bu yeni Bakanlık içerisinde Dış Ticaret Genel 
Sekreterliği ismi ile fonksiyonunu devam ettirmeye 
başlamıştır. Genel Sekreterlik şu ana hizmet birimlerinden 
oluşmaktaydı: İhracat Genel Müdürlüğü, İthalat Genel 
Müdürlüğü, Anlaşmalar Genel Müdürlüğü, Avrupa 
Ekonomik Topluluğu (A.E.T.) İşleri Genel Müdürlüğü, 
Değerlendirme Genel Müdürlüğü, Teşvik ve Uygulama 
Genel Müdürlüğü (bu birim sonradan Devlet Planlama 
Teşkilatına bağlanmıştır).

13 Aralık 1983 tarihli ve 188 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile, bir taraftan Ticaret Bakanlığı 
bünyesindeki Dış Ticaret Genel Sekreterliği ile 
Standardizasyon Dairesi öte taraftan Maliye Bakanlığı 
bünyesindeki Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası 
İktisadi İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği bir araya 
getirilmek suretiyle Başbakanlığa bağlı Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığı kurulmuştur.

14 Ağustos 1991 tarihli ve 436 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile DPT bünyesinde bulunan Teşvik ve 
Uygulama (İhracat ve Yatırım), Yabancı Sermaye ve 
Serbest Bölgeler Başkanlıkları, Genel Müdürlük haline 
dönüştürülerek Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’na 
bağlanmıştır.

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 11 yıl hizmet 
gördükten sonra 9 Aralık 1994 tarihinde kabul edilen 
ve 20 Aralık 1994 tarih ve 22147 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 4059 sayılı Kanunla, 
Başbakanlığa bağlı Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı isimleri ile iki ayrı kuruluş haline getirilmiştir.
Söz konusu Kanun’a göre, dış ticaret politikalarının 
tespitine yardımcı olmak, tespit olunan bu politikalar 
çerçevesinde ihracat, ihracatı teşvik, ithalat, yurtdışı 
müteahhitlik hizmetleri ve ikili ve çok taraflı ticari 
ve ekonomik ilişkileri düzenlemek, uygulamak, 
uygulamaları izlemek ve geliştirmek görevlerini 
üstlenen ve İhracat, İthalat, Anlaşmalar, Avrupa 
Birliği, Serbest Bölgeler, Dış Ticarette Standardizasyon, 
Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel 
Müdürlüklerinden oluşan Dış Ticaret Müsteşarlığı 2011 
yılına kadar 17 yıl görevini sürdürmüştür.

Dünya ticaretinin ekonomik bütünleşme süreçlerinin 
derinleştiği, küresel ölçekte pazara giriş stratejilerinin 
yoğun şekilde uygulandığı ve ihracat pazarlarında 
rakip ülkelerin aktif stratejiler geliştirerek, ihracatta 
pazar paylarını artırmaya çalıştığı bir dönemden 
geçilirken, bu dönem ve ülkemizin 2023 vizyonu, 
ekonomi ve dış ticaret politikalarının yeni bir anlayış ve 
yapıyla yürütülmesi zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. 
Bu kapsamda, Cumhuriyet tarihinde ilk kez, ihracata 
dayalı büyüme modeli çerçevesinde, mal ve hizmet 
sektörlerinde yatırım-üretim-ihracat zincirine ilişkin 
politikaların bir bütün olarak ele alınmasını sağlayacak 
bir kurumsal yapılanmaya duyulan ihtiyaç dikkate 
alınarak,  8 Haziran 2011 tarihli 637 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın 
tüm hizmet birimleri ile Hazine Müsteşarlığı’nın Teşvik 
Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlükleri 
birleştirilerek Ekonomi Bakanlığı kurulmuştur.
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2. Fiziki Yapı

Bakanlık merkez teşkilatı, Hazine Müsteşarlığı ile ortak 
kullandığı ve toplam 67.068 m² kapalı alana sahip olan 
hizmet binasının % 46’sında hizmet vermekte, ayrıca 2 
adet ek hizmet binası bulunmaktadır.

Taşra teşkilatımız olarak belirlenen 8 Bölge Müdürlüğü, 
Bölge Müdürlüklerine bağlı 36 Ürün Denetmenleri Grup 
Başkanlığı ile 7 ildeki Laboratuvar Müdürlüğü ile faal olan 
20 adet Serbest Bölge Müdürlüğü hizmetlerini yürütürken, 
müstakil binalarda hizmet vermemekte, bulundukları 
ildeki valilik binası, ihracatçı birlikleri binası gibi imkânları 
kullanmaktadırlar. Antalya ve Mersin serbest bölgelerinde 
ise ikişer adet hizmet binası hazinenin mülkiyetinde olup, 
diğer serbest bölge müdürlüklerinin tamamında bölge 
kurucu ve işleticileri tarafından inşa edilen binalarda hizmet 
verilmektedir. 

Yurtdışı teşkilatında, 103 Ticaret Müşavirliği, 3 Daimi 
Temsilcilik, 48 Ticaret Ataşeliği ve 6 Ofis’ten 67’si, Büyükelçilik 
hizmet binası dışında kiralanan hizmet binasında faaliyet 
göstermektedir.

Bakanlık merkez teşkilatında 108 adedi sıra tahsisli, 30 
adedi ise görev tahsisli olmak üzere toplam 138 adet, taşra 
teşkilatında ise 40 adet lojman bulunmaktadır.    
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3. Teşkilat Yapısı

637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname’ye göre, Bakanlığın en üst amiri 
Bakan olup, Bakanlık icraatından ve emri altındaki faaliyetler 
ve işlemlerden Başbakan’a karşı sorumludur. Bakanlık Merkez, 
Taşra ve Yurtdışı teşkilatından oluşmaktadır. 

a) Merkez Teşkilatı

Merkez Teşkilatı; ana hizmet birimleri, danışma ve denetim 
birimleri ile yardımcı birimlerden oluşmaktadır.
 
Ana Hizmet Birimleri: İhracat, İthalat, Anlaşmalar, Avrupa 
Birliği, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye, Serbest Bölgeler 
Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler, Ürün Güvenliği ve Denetimi ile 
Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlükleri 

Danışma ve Denetim Birimleri: Denetim Hizmetleri Başkanlığı, 
İç Denetim Birimi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Strateji 
Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
ile Özel Kalem Müdürlüğü 

Yardımcı Birimler: Personel Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri 
Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 

b) Taşra Teşkilatı

Bölge veya ilin dış ticaret potansiyeli dikkate alınarak kurulan, 
Bölge Müdürlükleri ve Bölge Müdürlüklerine bağlı Ürün 
Denetmenleri Grup Başkanlıkları, Laboratuvarları ile doğrudan 
merkeze bağlı Serbest Bölge Müdürlükleri taşra teşkilatını 
oluşturmaktadır. 

İstanbul’da Marmara, İzmir’de Batı Anadolu, Mersin’de 
Güney Anadolu, Samsun’da Batı Karadeniz, Trabzon’da 
Doğu Karadeniz, Gaziantep’de Güney Doğu Anadolu, 
Ankara’da İç Anadolu ve Erzurum’da Doğu Anadolu olmak 
üzere toplam 8 Bölge Müdürlüğü; Bölge Müdürlüklerine bağlı 
36 Ürün Denetmenleri Grup Başkanlığı ile 7 ilde Laboratuvar 
Müdürlüğü mevcuttur.

Adana/Yumurtalık, Antalya, Avrupa, Bursa, Denizli, Ege, 
Gaziantep, İstanbul/Atatürk Hava Limanı, İstanbul/Endüstri ve 

Ticaret, İstanbu/ Trakya, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Mardin, Mersin, 
Rize, Samsun, Trabzon ve TÜBİTAK MAM Teknoloji Serbest Bölge 
Müdürlükleri lmak üzere, doğrudan merkeze bağlı toplam 19 
adet Serbest Bölge fiilen faaliyetlerini sürdürmektedir.

c) Yurtdışı Teşkilatı

İhracatın geliştirilmesine, ürünlerimizin tanıtımına, yabancı 
sermayenin ülkemize gelmesine ve serbest bölgelerin 
tanıtımı ile işadamlarımıza yardımcı olmak ve Bakanlığın 
görev alanına giren diğer konularda bulundukları ülkelerdeki 
resmi ve özel kuruluşlar nezdinde faaliyette bulunmak 
üzere, halen 103 Ticaret Müşavirliği, 48 Ticaret Ataşeliği, 6 
ofis ile uluslararası kuruluşlar nezdinde 3 Daimi Temsilcilikten 
(OECD/Paris, DTÖ/Cenevre ve AB/Brüksel) oluşan 160 yurtdışı 
temsilciliğimiz bulunmaktadır.

d) Döner Sermaye İşletmesi

09/01/2009 tarihli ve 27105 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
“Dış Ticaret Müsteşarlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği” 
ile oluşturulan Döner Sermaye İşletmesi Ekonomi Bakanlığı’nın 
ihdası ile Bakanlık bünyesine geçmiştir. Yönetmelik’te Döner 
Sermaye İşletmesi’nin faaliyetleri aşağıdaki gibi sayılmaktadır:

Dış ticarette ürün denetimleriyle ilgili faaliyetlerin iyileştirilmesini 
sağlamak, 

Dış ticarette ürün denetimlerine yönelik uygunluk 
değerlendirmesi faaliyetlerini desteklemek,

Ürün denetimlerinde ihtiyaç duyulan laboratuvarları kurmak 
ve mevcutları geliştirmek,

Dış ticaret denetimleri kapsamında alınan ve firmalarca belli 
süreler dahilinde geri alınmayan numunelerin satışını yapmak, 

Dış ticaretin geliştirilmesine ilişkin kurs, konferans, toplantı, 
seminer, envanter, projelendirme, uygulama, araştırma, 
geliştirme, yayın, rehberlik, danışmanlık, yönetim, işletme ve 
benzeri hizmetleri yapmak, yaptırmak veya bunlara katılmak.



16

T.C. Ekonomi Bakanlığı Merkez Teşkilatı 
Organizasyon Şeması

BAKAN YARDIMCISI

DENETİM HİZMETLERİ
BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İÇ DENETİM BİRİM 
BAŞKANLIĞI

MÜSTEŞAR YARDIMCISI

ANLAŞMALAR GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ

AVRUPA BİRLİĞİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK ARAŞTIRMA-
LAR VE DEĞERLENDİRME 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

I. GENEL BİLGİLER
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MÜSTEŞAR YARDIMCISI

İTHALAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI 
YATIRIM VE HİZMETLER GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ

PERSONEL DAİRESİ
BAŞKANLIĞI

DESTEK HİZMETLERİ 
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKAN-
LIĞI

DÖNER SERMAYE 
İŞLETMESİ

BAKAN

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER 
MÜŞAVİRLİĞİ

BAKANLIK MÜŞAVİRLERİ

YURTDIŞI TEŞKİLATI

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

MÜSTEŞAR YARDIMCISI

İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞVİK UYGULAMA VE 
YABANCI SERMAYE GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ

ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE 
DENETİMİ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ

MÜSTEŞAR
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T.C. Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlükleri 
Organizasyon Şeması

MARMARA
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL
Lab. Md.

Ürün Den. Grp. Bsk.

Ürün Den. Grp. Bsk.

Lab. Md.

Lab. Md.

Lab. Md.
İZMİR MERSİN

ADANA

Ürün Den. Grp. Bsk.
MERSİN

Ürün Den. Grp. Bsk.
ADANA

ANTAKYA

İSKENDERUN

Ürün Den. Grp. Bsk.
İZMİR

Ürün Den. Grp. Bsk.
AYDIN

Ürün Den. Grp. Bsk.
ANTALYA

Ürün Den. Grp. Bsk.
BALIKESİR

Ürün Den. Grp. Bsk.
DENİZLİ

Ürün Den. Grp. Bsk.
MANİSA

Ürün Den. Grp. Bsk.
ALAŞEHİR

Ürün Den. Grp. Bsk.
SÖKE

Ürün Den. Grp. Bsk.
ÖDEMİŞ

Ürün Den. Grp. Bsk.
FETHİYE

Ürün Den. Grp. Bsk.
KUMLUCA

Ürün Den. Grp. Bsk.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Ürün Den. Grp. Bsk.
İSTANBUL AND. YAKASI

Ürün Den. Grp. Bsk.
BURSA

Ürün Den. Grp. Bsk.
EDİRNE

Ürün Den. Grp. Bsk.
ADAPAZARI

Ürün Den. Grp. Bsk.
AKÇAKOCA

Ürün Den. Grp. Bsk.
YENİŞEHİR

BATI ANADOLU
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

GÜNEY ANADOLU
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
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Ürün Den. Grp. Bsk. Ürün Den. Grp. Bsk.

Ürün Den. Grp. Bsk.

Ürün Den. Grp. Bsk. Ürün Den. Grp. Bsk.

Ürün Den. Grp. Bsk.

Ürün Den. Grp. Bsk.

Ürün Den. Grp. Bsk.

Ürün Den. Grp. Bsk.

Ürün Den. Grp. Bsk.

Lab. Md.
ANKARA

Ürün Den. Grp. Bsk.
KONYA

Ürün Den. Grp. Bsk.
NİĞDE

SAMSUN TRABZON
Lab. Md.
MALATYA

Lab. Md.
ŞANLIURFA

GAZİANTEP

DİYARBAKIR

KAHRAMANMARAŞ

Ürün Den. Grp. Bsk.
ŞANLIURFA

Ürün Den. Grp. Bsk.
MALATYA

IĞDIR

TRABZON

ORDU

GİRESUN

RİZE

İÇ ANADOLU
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BATI KARADENİZ
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DOĞU KARADENİZ
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

GÜNEYDOĞU AND.
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DOĞU ANADOLU
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
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Pazara Giriş, ihracatçıların ilgilendiği ülkelerdeki tarife ve 
tarife dışı politika uygulamaları konularında bilgi sağlamakta 
ve karşılaşabilecekleri engelleri aşmalarında yardımcı 
olmayı amaçlamaktadır. Siteye Pazara Giriş Engelleri 
Bildirim Hattı ve Formu eklenmiştir.

4. Bilgi ve Teknoloji Kaynakları

Bakanlık’ta kamu hizmetlerinin elektronik ortamda 
yürütülmesi etkin bir yönetim için temel araç niteliğindedir. 
Güvenli bilgi ve iletişim teknolojileri donanımı ile azami 
tasarruf, düşük maliyet, kaliteli ve hızlı hizmet esasına dayalı 
e-kurum anlayışının hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır. 
Her türlü bilgiye anında ulaşılması, uygulamaların daha 
verimli ve hızlı yürütülmesi, kırtasiyeciliğin asgariye indirilerek 
belgeye değil bilgiye odaklanılması, “kullanıcı memnuniyeti” 
prensibi ile her zaman her yerden ulaşılabilen bir idari 
mekanizma ile hizmet sunulması mümkün olacaktır.

Bu kapsamda Bakanlık internet sayfasında sunulan hizmetler 
şunlardır: 

I. GENEL BİLGİLER

Ticaret Müşavirlikleri Sitesi, Türk firmalarının, Müşavirliklerimizin 
faaliyette bulundukları ülkeler ve hedef pazarlar hakkında 
ihtiyaç duyabilecekleri bilgi ile yabancı firmaların, ülkemize 
yönelik mal ve hizmet alımları hakkındaki taleplerini 
içermektedir. Sitenin hizmete açılma amacı Türk firmaların 
hedef ülkelerle kuracakları ilişkilerde daha gerçekçi ve 
doğru bilgilerle donatılmasına yardımcı olmak ve yabancı 
firmaların Türkiye ve Türk firmaları ile kuracakları temasları 
desteklemektir. Bilginin merkezden, doğru ve güncel 
olarak karşılandığı bu sistemde, firma başvuru bilgilerinin 
veri tabanında saklanmasıyla interaktif çalışma imkânı 
sağlanmaktadır.
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İhracatçılar Rehberi, İhracatçı Birlikleri’nin firma, ürün ve ülke 
bilgilerini içeren Türkiye’nin en kapsamlı ve en güncel bilgi 
bankasıdır.

İhracat Bilgi Platformu (İBP) Web Sitesi, potansiyel ve aktif 
ihracatçı KOBİ’lerimizin sürekli olarak güncel ticari bilgi 
ile beslenmesi, ticari fırsatlar, ülkeler ve sektörel haberler 
hakkında bilgilendirilmesini sağlayan firma odaklı bir içerik 
yapısı sunmaktadır. Site yedi ana başlık altında hizmet 
vermektedir:

İBP- Ülke Masaları: İhracatçı firmaların yeni pazarlar 
arayışlarında yardımcı olmak üzere geliştirilen bu bölüm, 
Ekonomi Bakanlığı uzmanları tarafından hazırlanmış ilgili 
ülkenin genel ekonomik durumu, temel sosyal ve ekonomik 
göstergeler, siyasi ve idari yapı, genel ekonomik durum ve 
sektörler, dış ticaret, dış ticaret politikası ve vergiler, Türkiye 
ile ticari ilişkiler, yabancı yatırımlar, pazarla ilgili bilgiler ve iş 
adamlarının pazarda dikkat etmesi gereken hususlar gibi 
bilgileri içeren ülke raporları ile yerinde veya masa başı 
pazar araştırmalarından oluşmaktadır. 

	  

Ülke sayfalarında bu raporlara ek olarak ülke hakkında bilgi 
alınabilecek kurumlar, internet siteleri ile önemli görülen 
genel ve sektörel fuarlar yer almaktadır.

İBP Pazar Geliştirme: Dünyadaki sektörel gelişmeleri takip 
etmek, sektörlerin dış ticaret verileri hakkında bilgi sahibi 
olmak için Bakanlık uzmanları tarafından hazırlanan 
sektörel raporlar bu bölümde yer almaktadır. Ayrıca, pazar 
araştırması nasıl yapılır, ticari bilgi kaynakları rehberi ve ABD 
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS/GSP) Kılavuzu’da başlık 
altında yer almaktadır.

İBP-Ticari Fırsatlar: Bölümde, Türk ihracatçıları ile yabancı 
ithalatçıların elektronik ortamda bir araya getirilmesini 
amaçlayan Ticari talep Eşleştirme hizmeti ile Uluslararası 
ihale siteleri bilgisi mevcut olup, ayrıca İhracatçılar Rehberi 
ve OAİB Dış Talepler Bültenine yönlendirme yapılmaktadır.

İBP-Blog: İhracat Günlüğünde; İhracatçı firmalara yönelik 
olarak Ticaret Müşavirlik/Ataşelikler tarafından gönderilen 
haber ve duyurular, ticari fırsatlar (alım, satım, işbirliği 
talepleri), pazarlara ilişkin sektörel bilgiler, Bakanlık haberleri, 
fuarlar, Resmi Gazete haberleri ile etkinlik ve toplantı 
duyuruları günlük olarak yayınlanmaktadır. 



22

I. GENEL BİLGİLER

Dış Talepler Bülteni, Ticaret Müşavirliklerinden veya 
yurtdışındaki firmalardan her hafta periyodik olarak OAİB 
(Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri) Genel Sekreterliği’ne ulaşan 
ithal ve ihraç talepleri ile işbirliği önerilerini içermektedir. 
İhracatçı Birliklerinin siteyi yönetebilmesi ve raporlama 
yapabilmesi için görsel ve altyapı tasarımı yenilenmiştir.

	  

Ticarette Teknik Engeller Sitesi, Dünya Ticaret Örgütü Ticarette 
Teknik Engeller Anlaşması’nın öngördüğü mekanizmalardan 
faydalanarak, dış ticaretimizin geliştirilmesine katkıda 
bulunmayı amaçlamaktadır.

	  

Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Sitesi, 
yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörünün yetişmiş insan 
gücü, teknik birikimi, iş deneyimi ve disiplini, coğrafi konumu, 
bölge ülkeleri ile siyasi ve kültürel yakınlığı gibi avantajlarının 
yeterince kullanılması, kamu kuruluşları ile özel sektör 
arasındaki koordinasyonun, işbirliği ve ortak hareket etme 
bilincinin yerleştirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

	  

İBP-Bülten: Ülke Masaları ve Pazara Giriş Bülteni, İhracat 
Günlüğünde yayınlanan haber ve duyuruların; gündem/
güncel, bölgeler/ülkeler ile sektörler/etkinlikler başlıkları altında 
haftalık olarak e-posta ile ihracatçı firmalara gönderildiği 
elektronik bültendir.

İBP-Sorularla Dış Ticaret: Başlıkta, İhracat İletişim Noktası-Çağrı 
Merkezine gelen ihracatçı firma talepleri doğrultusunda 
oluşturulan örnek soru ve cevaplar yer almakta ve İhracat 
İletişim Noktası-Çağrı merkezine yönlendirme yapılmaktadır.

İBP- Bilgi Talep Formu: İhracatçı firmalar bilgi taleplerini, İBP 
web sitesi üzerinde yer alan iletişim formunu doldurarak 
7x24 saat iletebilmektedir. Talepler doğrudan İhracat İletişim 
Noktası-Çağrı Merkezine yönlendirilmekte ve en geç üç iş 
günü içerisinde cevaplanmaktadır.
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Türk Dünyası Çalışma Grubu Sitesi, Türk dünyasına yönelik 
çalışmalar yapmak, ülkemizdeki ve Türk dünyasındaki ulusal 
ve uluslararası kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak, Bakanlık 
ile Çalışma Grubu üyesi kurum ve kuruluşların görev alanına 
giren konular doğrultusunda Türk dünyasıyla ekonomik, 
sosyal, kültürel ve ticari ilişkilerin gelişmesini desteklemek 
amacıyla uygulamaya konulmuştur.

	  

Dahilde İşleme Rejimi (DİR), firmalara verilen Dahilde İşleme 
İzin Belgeleri ile ilgili firma başvurularının alınmasından 
başlayarak, ihracat işleminin kapatılmasına kadar geçen 
süreçteki tüm işlemlerin elektronik imza kullanılarak 
yapılabilmesini sağlamaktadır.

	  

Serbest Bölgeler Uygulama Programı (SBUP), Serbest 
bölgelerde gerçekleştirilen işlemlerin daha düzenli ve 
güvenilir bir şekilde takip edilmesi ve ilgili tüm kurum ve 
kuruluşlar ile serbest bölgelerde faaliyet gösteren firmalar 
arasındaki bilgi paylaşımının web tabanlı bir yazılım 
üzerinden elektronik imza kullanılarak gerçekleştirilmesini 
sağlayan projedir.
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Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS), güvenlik, 
kalite ve standartlara uygunluk açısından tüketicimizi ve 
üreticimizi korumak amacıyla gerçekleştirilen ithalat ve 
ihracat denetimlerinin risk esaslı olarak yapılmasına imkân 
veren web tabanlı bir yazılımdır.TAREKS’in amacı, ihracat ve 
ithalat aşamalarında uygulanan denetimlerin, ekonomik 
ve ticaret koşullarına uygun, son teknolojinin imkânlarından 
yararlanarak çağdaş bir anlayışla gerçekleştirilmesini 
sağlamaktır. Böylece, kaynakların daha zamanlı, etkin 
ve verimli şekilde kullanılmasını sağlar.TAREKS’in öncelikle 
ithalatta ürün güvenliği denetimine tabi tutulan kişisel 
koruyucu donanım, pil ve akümülatör, oyuncak, yapı 
malzemeleri, tıbbi cihaz, telsiz ve telekomünikasyon 
terminal ekipmanı gibi sanayi ürünleri ile ihracatta ve 
ithalatta kalite denetimine tabi tutulan tarım ürünlerini 
kapsaması öngörülmüştür. Ekonomi Bakanlığı tarafından 
Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleriyle yapılacak mevzuat 
düzenlemeleriyle birlikte aşamalı olarak TAREKS kapsamına 
ek ürün grupları dahil edilecektir. 

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 
Portalı, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış olup, YOİKK 
platformunun yapısı, işleyişi, Türkiye’deki yatırım ortamının 
iyileştirilmesine yönelik çalışmaların güncel durumu ile 
yatırımcıları ilgilendiren temel süreçlere ilişkin ayrıntılı bilgiye 
erişim imkânı sağlamaktadır. Ayrıca Başbakan başkanlığında 
toplanan Yatırım Danışma Konseyi toplantılarının 
dokümanlarına da yer verilen portal kapsamında, 
yatırımcıların yatırım süreçleriyle ilgili yaşamakta olduğu 
sorunları ilgili teknik komitelere iletmelerine imkân sağlayacak 
bir yapı da yer almaktadır.

Ülke Masaları, hedef pazarlar hakkında ihracatçılarımızın 
doğru ve zamanında bilgilendirilmesine hizmet etmek 
amacıyla oluşturulmuştur.

I. GENEL BİLGİLER
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Yurt Dışında Yatırım, yurt dışında yatırım yapan veya 
yapmayı planlayan girişimcilerimizin yatırım yapılan ülkede 
karşılaşabileceği çeşitli risklere yönelik tedbirler konusunda 
bilgilendirilmesi amacını taşımaktadır. 

	  

Ekonomi Bakanlığı ingilizce web sayfası, ingilizce olarak 
sayfamızdan istifade etmek isteyen kullanıcılara hizmet 
vermek maksadıyla hazırlanan sayfamızdan Bakanlığımız 
Türkçe web sayfasında bulunan tüm içeriğe ulaşılması 
mümkündür.
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Bakanlık’ta kullanılan bilgi teknolojisi donanımının dağılımı ise 
aşağıdaki gibidir:

I. GENEL BİLGİLER
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5. İnsan Kaynakları

2012 sonu itibariyle Bakanlık Merkez, Taşra ve Yurtdışı teşkilatında görevli personelin kadro statülerine ve cinsiyetine göre göre 
dağılım aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

506 Sözleşmeli Personel

657 Kadrolu Personel

933 Sözleşmeli Personel

İşçi Sigortalı Personel

Kadro Karşılığı Sözleşmeli

506 Sözleşmeli Personel

657 Kadrolu Personel

İşçi Sigortalı Personel

Kadro Karşılığı Sözleşmeli

657 Kadrolu Personel

İşçi Sigortalı Personel

26

339

3

9

340

3

137

3

16

45

1

14

480

6

16

449

4

308

1

69

153

-

40

819

9

25

789

7

445

4

85

198

1

StatüMerkez

Merkez Toplam

Taşra

Merkez

Yurtdışı

GENEL TOPLAM

Taşra Toplam

Yurtdışı Toplam

Kadın

717           965           1682

159    382             541

46             153            199

922      1500          2422

Erkek Toplam
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38

62

Kadın

Kadın
Erkek

Erkek

Bakanlık personelinin cinsiyete göre dağılımı aşağıdaki 
grafikte gösterilmektedir:

Bakanlık personelinin eğitim durumunu gösterir grafik 
aşağıda yer almaktadır:
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6. Sunulan Hizmetler

Bakanlık, faaliyetlerini 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili 
diğer mevzuat çerçevesinde sürdürmektedir. Bu kapsamda 
yürütülen faaliyetlerin bazıları aşağıda özetlenmiştir: 

Dış ticaret hizmetlerine ilişkin ana hedef ve politikalarının 
belirlenmesine yardımcı olmak ve belirlenen dış ticaret 
politikasını geliştirmek ve yürütmek, bu süreçte kamu ve özel 
sektör kurum ve kuruluşlarını koordine etmek,

Ekonomik faaliyetlerin dış ticarete dönük olarak 
yapılandırılması için gerekli tedbirleri almak, uygulamak 
ve bu tedbirlerin ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarınca 
uygulanmasının ve koordinasyonunun sağlanması konusunda 
çalışmalar yürütmek, 

Mal ve hizmet ihracatının geliştirilmesi ve sürdürülebilir  
ihracat artışının sağlanmasına yönelik pazara giriş, devlet 
destekleri, tanıtım, bilgilendirme, ihracat engellerinin bertarafı, 
vb faaliyetleri yürütmek ve koordine etmek, 

Ülkemiz üreticilerine ihracat yapabilecekleri pazarları 
araştırmak ve üreticileri bu pazarlara yönlendirmek,

Üreticilerimizin ve ihracatçılarımızın uluslararası pazarlarda 
rekabet gücünü artırmaya yönelik yardım ve teşvikleri 
uygulamak,

Mal ihracatının yasal olarak düzenlenmesini ve kontrolünü 
yürütmek,

Mal ithalatının, yerli üretici açısından ise haksız rekabete 
sebep olmayacak ve daha elverişli rekabet koşulları 
oluşturacak şekilde düzenlenmesini ve kontrolünü yürütmek,

 
Dış ticarete konu ürünlerin güvenli, mevzuata ve standartlara 

uygun olmasını sağlamak, bu amaçla ithalatta ve ihracatta 
denetim yapmak ve yaptırmak, ticarette teknik engellerin 
önlenmesine ilişkin çalışmalar yürütmek, ürün güvenliği, 
teknik düzenlemeler ve denetimlere dair mevzuat, politika ve 
uygulamaları koordine etmek,

Yabancı sermayeyi ülke kalkınmasında beklenen katkıları 

sağlayacak şekilde yönlendirilmeye dönük faaliyetler 
yürütmek,

Yatırım teşviklerinin ülke ekonomisi yararına etkin bir şekilde 
düzenlenmesini temin amacıyla ihtiyaç duyulan mevzuatı 
hazırlamak ve uygulamak,

Yurtdışındaki Türk yatırımlarının korunmasına yönelik tedbirleri 
almak,

Ülkemiz ihracatçı ve iş adamlarının yurtdışındaki haklarının 
ve çıkarlarının korunmasına yönelik girişimleri yapmak ve  
gerekli tedbirleri almak,

 
Serbest bölgeleri ülke ekonomisi yararına faaliyet 

gösterecek şekilde düzenlemek; özel ekonomi bölgeleri, 
lojistik merkezler, dış ticaret merkezleri kurulması, yönetilmesi 
ve işletilmesine dair düzenlemeleri yapmak ve uygulamak,

  
Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının dış ticareti ilgilendiren 

uygulamalarının koordinasyonunu yapmak,

Ülkemizin uluslararası ticari ve ekonomik platformlarda 
temsilini sağlamak, bu platformlarda uluslararası 
düzenlemelerin ülkemiz ticareti ve ekonomisi lehine 
sonuçlanması için katkıda bulunmak, yabancı devletler ve 
uluslararası kuruluşlarla olan ikili, bölgesel ve çok taraflı ticari 
ve ekonomik ilişkilerini düzenlemek, yürütmek ve bu konularda 
ilgili mevzuatı çerçevesinde anlaşmalar yapmak, uluslararası 
kuruluşların Bakanlığın yetki ve görev alanına giren konulardaki 
çalışmalarını takip etmek ve bu konularda görüş oluşturmak,

Dünyadaki sektör ve piyasa eğilimlerini takip etmek ve bu 
doğrultuda milli politikalar üretmek,

Bakanlığın görev alanları çerçevesinde AB ile ilişkiler 
ve Gümrük Birliği kapsamında koordinasyon ve uyum 
çalışmalarını yürütmek,

 
Bakanlık faaliyet alanları ile ilgili iç ve dış gelişmelerden ilgili 

kamu ve sektör kuruluşlarını bilgilendirmek.
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7. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu 
idarelerinde etkin bir iç kontrol sistemi kurulması öngörülmüştür. 
5018 sayılı Kanun’un 55. Maddesinde, iç kontrol, “idarenin 
amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun 
olarak, faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 
yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe 
kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve 
yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini 
sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, 
yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer 
kontroller bütünü” olarak tanımlanmıştır. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 
9’uncu maddesinde, kamu idarelerinin; kalkınma planları, 
programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler 
çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını 
oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler 
saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan 
göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve 
değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle 
stratejik plan hazırlayacakları hükmü yer almaktadır.
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Bu çerçevede, hazırlanan 2009-2013 Dış Ticaret Müsteşarlığı 
Stratejik Planı 2009 yılı başından beri uygulanmakta iken, 08 
Haziran 2011 tarih ve 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Ekonomi Bakanlığı ihdas edilmiştir.

28 Temmuz 2011 tarihli ve 28008 sayılı Resmi Gazete’de 
Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanan  “Kamu 
İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ”’in  
“633 ila 645 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile yapılan 
Düzenlemeler Sonucu Hazırlanacak Stratejik Planlar” başlıklı III. 
Bölümünde, söz konusu Kanun Hükmünde Kararnameler ile 
yeni kurulan, birleştirilen veya yapısı değiştirilen Bakanlıklar ve 
Kamu İdarelerinin stratejik planlarını, belirtilen plan dönemleri 
ve takvime uygun olarak hazırlamaları ve 31/03/2012 
tarihine kadar Kalkınma Bakanlığı’na göndermeleri 
gerektiği ifade edilmiştir. Bu kapsamda, 2013-2017 yıllarını 
kapsayan “Ekonomi Bakanlığı Stratejik Planı”nın hazırlanması 
çalışmalarına başlanması, Bakanlık Makamı’nın 04/08/2011 
tarihli ve 2011/392 sayılı onayları ile uygun görülmüştür.

Bakanlık Makamı’nın onayı ile birlikte 2013-2017 Stratejik Plan 
çalışmalarına başlanmış ve 2011 yılı içerisinde Stratejik Plan 
Kurulu (SPK) ve Stratejik Planlama Yürütme Komitesi (SPYK)’nden 
oluşan Stratejik Planlama Ekibi oluşturulmuş,  Stratejik Planlama 
Ekibinin Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi uygulamaya 

konulmuş, ayrıca planlama sürecinin sahiplenilmesi ve tüm 
Bakanlık birimlerinin  aktif katılımını sağlamak amacıyla, 
Müsteşarlık Genelgesi yayımlanmıştır.  Hazırlık Döneminin 
sonunda bir “Hazırlık Programı” oluşturulmuş ve kitapçık olarak 
da basılmıştır. 

Bakanlığın Tarihi Gelişim Analizi, Yasal Yükümlülükler ve 
Mevzuat Analizi, Güçlü-Zayıf Yönler, Fırsatlar - Tehditler Analizi 
(SWOT), Dış Çevre Analizi (PESTE: Politik, Ekonomik, Sosyal, 
Teknolojik ve Çevresel Trend Beklentileri) ile dünyada ve 
yakın çevredeki ekonomik beklentiler analizi çalışmaları 2011 
yılı içerisinde tamamlanmış “Durum Analizi Raporu” olarak 
kitapçık haline getirilmiştir.

2012 yılı içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 
1 adet Bakanlık Misyonu, 1 adet Bakanlık Vizyonu,  8 adet 
Bakanlık Değerleri ve İlkeleri, 7 adet Stratejik Amaç ve 27 adet 
Stratejik Hedef ortaya konulmuştur. 

Kalkınma Bakanlığı tarafından gönderilen görüşlerin 
değerlendirilmesinden sonra  “Ekonomi Bakanlığı 2013-2017 
Stratejik Planı’na” son şekli verilmiş ve Bakanlık Makamı’nın 10 
Aralık 2012 tarih ve 2012/781 sayılı onayları ile Bakanlığımız 
“2013-2017 Stratejik Planı” yürürlüğe konulmuştur
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Diğer taraftan, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 
bünyesinde Bakanlık iş ve işlemlerinin Kamu İç Kontrol 
Standartlarına göre gözden geçirilmesi ve süreçlerin 
iyileştirilmesine yönelik 2013 yılında gerçekleştirilmesi 
planlanan çalışmaların hazırlıkları yürütülmüş, bu kapsamda 
bir yandan Strateji Geliştirme Dairesi’nin süreçleri gözden 
geçirilmiş ve gerekli iyileştirmeler yapılmış, diğer taraftan öteki 
Bakanlık birimlerinde iyileştirme çalışmaları yürütülmesine 
dair araştırma ve planlama işleri yürütülmüştür. 
Ayrıca, İç kontrol uygulamalarının Kamu İç Kontrol 
Standartlarına göre gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi 
2013-2017 Stratejik Planı’nda stratejik hedeflerden birisi 
olarak belirlenmiştir.    

	  

I. GENEL BİLGİLER

15/08/2012 tarihli Stratejik Plan Yürütme Komitesi 
Toplantısı
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8. Ön Mali Kontrol 

Maliye Bakanlığı’nca belirlenen “İç Kontrol ve Ön Mali 
Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında; taahhüt evrakı 
ve sözleşme tasarıları, seyahat kartı listeleri, yan ödeme 
cetvelleri, kadro dağıtım cetvelleri, ödenek aktarma işlemleri, 
sözleşmeli personel sayı ve sözleşmeleri ile yurtdışı kira katkısı 
ödemelerine ilişkin belgelerin ön mali kontrolü yapılmaktadır.

Ayrıca, Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik ve Kişilerden Alacaklara ilişkin 16 Seri No.lu Genel 
Tebliğ uyarınca açılan alacak takip dosyalarının muhasebe 
birimine gönderilerek, ilgililer adına muhasebe kayıtlarına 
alınması ve takip işlemlerinin yapılması sağlanmaktadır.

Buna ilaveten, riskli alanlar dikkate alınarak aşağıda belirtilen 
konularda da ön mali kontrol yapılmaktadır: 

Bakanlığımız merkez teşkilatı harcama birimleri tarafından  
“03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri” ile “06-Sermaye Giderleri” 
ekonomik kodlarından yapılacak harcamalarda,  

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen ihale usulleriyle 
gerçekleştirilmesi öngörülen mal ve hizmet alımları ile yapım 
işlerine ilişkin olarak düzenlenen ihale işlem dosyalarının 

ihaleye çıkılmadan önce yapılan ön mali kontrolü,

Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin olarak 4734 
sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yapılan ihaleler sonucunda 
düzenlenen ödeme emri belgeleri ve eklerinin ön mali 
kontrolü,

KDV hariç tutarı 10.000 TL’ yi geçen satın almalara ilişkin 
ödeme emri belgelerinin ön mali kontrolü,

KDV hariç tutarı 10.000 TL’ yi geçen satın almalara ilişkin 
muhasebe işlem fişi belgelerinin ön mali kontrolü,

Bakanlığımız Yurtdışı Teşkilatının idari giderlerinden tutarı 
5.000 TL’yi aşan Ödeme Emri Belgeleri ile ön ödemelere ait 
Muhasebe İşlem Fişi belgelerinin ön mali kontrolü,

Bakanlığımız bütçesinin “05-Cari Transferler” ekonomik 
kodundan yapılan harcamalara ilişkin ödeme emri 
belgelerinin ön mali kontrolü,

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından 
gerçekleştirilmektedir.



34

II. AMAÇ VE HEDEFLER

A. STRATEJİK AMAÇLAR
Ülke genelinde dış ticaret kültürünü ve bilincini 

yaygınlaştırmak,

Kurumsal gelişimi sürekli kılmak,

Sürdürülebilir ihracat artışını sağlamak,

Üretimi teşvik edecek, ekonomiye yönelik zarar ve 
tehditleri önleyecek ithalat politikaları geliştirmek,

Kaliteli ve güvenli ürün arzını sağlayacak politikalar 
geliştirmek,

Dış ticareti kolaylaştırıcı politikalar oluşturmak, yurtdışı 
müteahhitlik ile teknik müşavirlik hizmetlerini geliştirmek,

Ülkemizin yatırım potansiyelinin en üst düzeyde 
kullanılmasına katkı sağlamak (Hazine Müsteşarlığı’ndan 
devralındı).
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B. STRATEJİK HEDEFLER
Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları, üniversiteler, 

sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliğinin 
geliştirilmesine yönelik olarak yılda en az beş program 
gerçekleştirilmesi 

İletişim araçlarının etkin kullanımıyla, dış ticaret ile ilgili 
konularda gerçekleştirilen tanıtım ve eğitim faaliyetlerinin her 
yıl artırılarak sürdürülmesi

Müsteşarlık internet sitesinin geliştirilmesi, erişimin 
özendirilmesi ve sitenin Dış Ticaret Portalına dönüştürülmesi 

AB konusundaki önemli gelişmelerin ivedilikle ilgili taraflara 
ve kamuoyuna duyurulması

Fiziksel ve teknolojik donanımın geliştirilmesi

İnsan kaynakları gelişim süreçlerinin iyileştirilmesi

Kurumsal yapının güçlendirilmesi

Kurum içi ve dışı iletişimin güçlendirilmesi için yılda en az 10 
toplantı gerçekleştirilmesi

Yurtdışı teşkilatının güçlendirilmesi

Yenilikçi fikirlere ve Ar-Ge’ye dayalı, katma değeri yüksek, 
markalı ürün ve hizmetlerin üretim ve pazarlama süreçlerinin 
desteklenmesi

KOBİ’lerin rekabet güçlerini arttıracak ölçek ekonomilerinin 
oluşturulmasına yönelik yapının tesis edilmesi 

Başta AB olmak üzere, bölgesel oluşumlar ile ikili ve çok 
taraflı ilişkiler kapsamında pazara giriş imkânlarının artırılmasına 
yönelik faaliyetlerde bulunulması

Haksız rekabet hallerinden damping ve sübvansiyona konu 
ithalatın sebep olduğu zarara karşı ülkenin üretim dallarının 
etkin korunumunun sağlanması

Sanayicilerin, tarife kontenjanları ve askıya alma rejimi 
kapsamında düşük maliyetli hammadde ve ara malı 
ihtiyacının karşılanmasının sağlanması 

Ticaret politikası uygulamalarında önlem alınması süresinin 
kısaltılması ve önlemin etkinleştirilmesi

Serbest bölgelerden ithalatta yerli sanayinin ihtiyaçlarına 
ağırlık verilmesi

Kaliteli ve güvenli ürün arz ve talebi için teknik mevzuat 
uygulamalarının takip edilerek, ilgili çevrelerin bu konularda 
güncel olarak bilgilendirilmesi

AB’nin üçüncü ülkelerden ithalatta ürün güvenliği 
denetimleri sisteminin uyumlaştırılması 

Ürün güvenliğine dair çerçeve mevzuatımızın AB’deki 
gelişmelere paralel hale getirilmesi ve güvenli ürün arzını 
sağlayacak projeler geliştirilmesi

E-ticareti özendirici ve ticareti kolaylaştırıcı düzenleme ve 
uygulamaların geliştirilmesi

Lojistik yapıların kurulmasını ve mevcutların iyileştirilmesini 
sağlayacak politikalar oluşturulması, ulusal ve uluslararası 
uygulamaların izlenmesi

Yurtdışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri sektörünün 
düzenlenmesi, desteklenmesi ve büyümesinin sürdürülmesi 

YOİKK ve YDK platformlarının etkin bir şekilde işleyişinin 
sağlanması (Hazine Müsteşarlığı’ndan devralındı)

Uluslararası doğrudan yatırımlara ilişkin politika geliştirme, 
koordinasyon ve uygulama kapasitesinin güçlendirilmesi 
(Hazine Müsteşarlığı’ndan devralındı)

Yatırım teşvik sisteminin geliştirilmesi ve etkinleştirilmesi 
(Hazine Müsteşarlığı’ndan devralındı)
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II. AMAÇ VE HEDEFLER

C. TEMEL POLİTİKALAR VE 
ÖNCELİKLER

Üretim sürecindeki ithal girdi bağımlılığının yarattığı 
olumsuzlukları gidermeye yönelik kısa, orta ve uzun vadeli 
tedbir ve stratejiler geliştirmek,

İhraç ürünlerimizin üretiminde kullanılan girdi maliyetlerini 
düşürmeye yönelik stratejiler geliştirmek,

Yerli girdi kullanımını artırarak ihracatın yurtiçi büyümeye 
katkısını yükseltmek, 

Geleneksel ihracat pazarlarımızda küresel ekonomik 
kriz nedeniyle meydana gelen daralmayı telafi etmek 
amacıyla alternatif pazarlar tespit etmek,

Mevcut pazarlarımızı korurken, diğer yandan da küresel 
kriz nedeniyle başka ülkelerin boşalttıkları pazarlara girmek, 

Küresel krizi bir fırsata dönüştürerek kriz sonrası oluşacak 
yeni ekonomik ve ticari düzen içerisinde daha iyi bir yer 
edinmeye yönelik yapısal tedbirleri almak, 

 
2012-2014 Orta Vadeli Program’da öngörülen 2014 

yılında 185,1 milyar dolarlık ihracata ulaşmak ve aşmak,
 
İstikrarlı büyüme için özel kesim yatırımlarını, uluslararası 

doğrudan yatırımları ve ihracatı artırmaya yönelik politikalara 
devam edilmesi,

Hizmet ihracatının artırılması, 

İhracata Dönük Üretim, Girdi Tedarik ve İhracat 
Pazarlarının Çeşitlendirilmesi Stratejilerine ilişkin çalışmaların 
tamamlanması.
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III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE 
DEĞERLENDİRMELER 

A. MALİ BİLGİLER
2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Ekonomi 
Bakanlığı’na 1.279.980.000 TL ödenek tahsis edilmiş, 
yıl içerisinde yedek ödenekten 11.734.330 TL ödenek 
eklendikten sonra toplam ödeneği 1.291.714.330 TL 
olmuştur. Bakanlık bütçesi 2011 yılı bütçesine göre % 64,32 
oranında artış göstermiştir.
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Ekonomik sınıflandırmaya göre 2012 yılında en yüksek gerçekleşme oranı % 99,6 ile “Personel Giderleri” ödemelerinde, en 
düşük gerçekleşme oranı ise % 57,2 ile “Sermaye Giderleri”nde olmuştur.
 

Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri

1. Bütçe Uygulama Sonuçları ve Mali Tablolar

Bakanlık 2012 yılı bütçesinin % 80,82’lik kısmı olan 1.069.591 TL’si yıl sonu itibariyle kullanılmıştır. Söz konusu harcama tutarı, 
bütçe miktarındaki artışa paralel olarak 2011 yılı harcamalarına göre % 23,14 oranında bir artışı ifade etmektedir.
2011-2012 yılları bütçe giderlerinin gerçekleşmesi ekonomik sınıflandırmaya göre aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2011 2012
Harcama
Türü Toplam

Ödenek
Toplam
Ödenek

Gerçek-
leşme

Oranı (%)

Harcama
Artış

Oranı
(%)

Eko.
Kodu

01

02

03

05

06

07

08

Pers.
Giderleri              108.645      107.894         99,3          142.786      142.183         99,6                24,12 

Sos.Güv.Kur.
Dev. Gid.             11.586         11.575         99,9            15.032       14.945          99,4                22,56

Mal ve Hiz.
Alım Gid.              26.792        25.534         95,3            38.526        34.265         88,9                25,46

Cari
Transfer                673.588      670.774        99,6         1.084.450    872.523         80,4               23,12

Sermaye
Gid.                      10.147          6.214         61,2             9.920          5.674          57,2               -9,52

Sermaye
Transfer                  100              100                -                  -                  -                  -                     -  

Borç Verme               -                  -                  -           1.000.000          -                  -                     - 

TOPLAM               830.858      822.091        98,94       1.291.714    1.069.591       82,8                23,1

Yıl Sonu
Gerçek-
leşme

Yıl Sonu
Gerçek-
leşme

Gerçek-
leşme

Oranı (%)
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2012 yılı harcaması olan toplam 1.069.591 TL’nin % 99,6’lık 
gerçekleşme payı ile 142.183.000 TL’si Personel Giderlerine, 
% 99,4’lük gerçekleşme payı ile 14.946.000 TL’si Sosyal 
Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerine, 34.265.000 
TL’si, % 88,9’luk gerçekleşme payı ile Mal ve Hizmet Alım 
Giderlerine, % 80,4’lük gerçekleşme payı ile 872.523.000 
TL’si Cari Transferlere, 5.674.000 TL’si % 57,2’lik gerçekleşme 
payı Sermaye Giderlerine aittir.

Bakanlık harcama birimlerinin, 2011 ve 2012 yılları itibariyle 
gerçekleştirdikleri bütçe giderleri ve başlangıç ödeneklerine 
göre gerçekleşme oranları müteakip tabloda gösterildiği 
şekildedir.

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE 
DEĞERLENDİRMELER 

Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2012 Yılı 
Giderlerinin Dağılımı 

1%

1%

13%

3%

82%
Cari transferler

Personel giderleri

Sermaye giderleri

Sos. güv. kur. dev. prim gid.

Mal ve hizmet alımları
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Harcama Birimlerine Göre Bütçe Giderleri (Bin TL)

Harcama 
Birimleri

2011 Yılı 
Toplam 
Ödenek

2011 Yılı Sonu 
Gerçekleşme 

Tutarı

2011 Yılı 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

2012 Yılı 
Toplam 
Ödenek

2012 Yılı Sonu 
Gerçekleşme 

Tutarı

2012 Yılı 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Özel Kalem 
Müdürlüğü

6.894 6.735 97,7 11.023 10.339 93,8

İç Denetim 
Birim Başkanlığı

358 263 73,5 427 170 39,8

Denetim Hiz. 
Başkanlığı

1.481 1.444 97,2 1.878 1.826 97,2

Destek Hiz. 
Dairesi Bşk.

13.319 12.247 92 16.921 16.039 94,8

Personel Dairesi 
Bşk.

3.113 3.101 99,6 3.192 3.182 99,7

Bilgi İşlem 
Dairesi Bşk.

4.577 2.048 44,7 10.036 7.214 71,9

Strateji 
Geliştirme 
Dairesi Bşk.

503 485 96,5 763 654 85,7

Hukuk Müş. 1.148 1.110 96,7 1.734 1.665 95,9

Basın ve Halk. 
İlişkiler Müş.

255 236 92,4 288 264 91,7

İhracat Genel 
Müd.

661.557 658.728 99,6 699.950 698.787 99,8

İthalat Genel 
Müd.

7.805 7.798 99,9 8.324 8.286 99,6

Anlaşmalar 
Genel Müd.

7.269 7.234 99,5 8.713 8.487 97,4

Avrupa Birliği 
Gn. Müd.

4.430 4.421 99,8 4.923 4.872 99

Teş. Uyg. ve 
Yab. Serm. Gn. 

Müd
29.896 29.845 99,8 413.460 201.558 48,7

Ser. Böl. Yurtdışı 
Yatırım Hiz. Gn. 

Müd
15.093 14.934 98,9 24.643 22.278 90,4

Ürün Güv. ve 
Den. Gn. Müd.

22.749 22.156 97,4 25.236 24.086 95,4

Ekonomik Araş.
Değ. Gn. Müd

9.209 9.190 99,8 6.558 6.523 99,5

Yurtdışı Teşkilatı 40.601 39.514 96 53.541 52.861 98,5

TOPLAM 830.858 822.091 98,9 1.292.712 1.069.091 82,8
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2012 Yılı Ödeneklerinin Merkez, Yurtdışı ve 
Taşra Teşkilatına Göre Dağılım

2012 Yılı Giderlerinin Merkez, Yurtdışı ve Taşra 
Teşkilatına Göre Yüzde Dağılımı

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE 
DEĞERLENDİRMELER 

Bakanlık 2012 yılı bütçesine ait 1.291.712 TL ödeneğin, % 
93,6 oranı ile 1.208.558.000 TL’si merkez, % 4,2 oranı ile 
53.641.000 TL’si yurtdışı ve % 2,3 oranı ile 29.513.000 TL’si 
taşra teşkilatına aittir.

2012 yılı sonunda harcamaya dönüşen toplam 1.069.591 
TL’nin % 76,6’lık payı olan 1.208.558.000 TL’si Merkez 
Teşkilatı’na, % 4,9’luk payı ile 52,861,000 TL’si Yurtdışı 
Teşkilatı’na ve % 2,2’lik payı ile 27.911.000 TL’si Taşra 
Teşkilatı’na aittir.

Merkez, Yurtdışı ve Taşra Teşkilatının 2012 Yılı İçindeki 
Harcama Payları

1.400.000

Taşra Teşkilatı

2012 yıl sonu gerçekleşme Toplam Ödenek

Yurtdışı Teşkilatı Merkez Teşkilatı

761.939.142

988.819

53.64152.86129.51327.911

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0

Merkez Yurtdışı Taşra

4,7%

91,9%

3,4%
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2. Mali ve Diğer Denetim Sonuçları

2012 yılında Bakanlık’ta gerçekleştirilen denetim ve inceleme 
faaliyetlerine aşağıda yer verilmektedir.

1- Bakanlığımız Denetim Hizmetleri Başkanlığı tarafından, 
Makam Onayı ile verilen yetkiler çerçevesinde, 2012 yılı 
içerisinde toplam 63 adet denetim gerçekleştirilmiş ve bu 
denetimler sonucunda, 51 adet İnceleme Raporu, 6 adet 
Suç Duyurusu Raporu, 1 adet Teftiş Raporu, 2 adet Denetim 
raporu ve 3 adet Ön İnceleme Raporu düzenlenerek 
Makama ve ilgili birimlere intikal ettirilmiştir. Başkanlığın 
2013 yılında yayımlanan “Denetim Hizmetleri Başkanlığı 
Yönetmeliği”ne ilişkin çalışmalar keza 2012 yılı içerisinde 
gerçekleştirilmiş ve uygulamaya 2013 yılında başlanmıştır. 
Dana modern bir denetim yaklaşımıyla katma değeri yüksek 
denetimler gerçekleştirilmesi saikleriyle hazırlanan Yönetmelik 
kapsamında denetimlere devam edilmektedir.

2- Söz konusu denetimlerin konusu olan ve Bakanlığın tüm 
faaliyet alanlarını kapsayan denetim faaliyetleri çerçevesinde, 
mevzuat gereği düzenli olarak gerçekleştirilmesi gereken 
“İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri” ve yine Genel 
Sekreterlikler bünyesinde bulunan “Tanıtım Grupları”nın 
faaliyet ve işlemlerinin denetimlerinin kısmı tamamlanarak 
Rapora bağlanmış, bir kısmının ise denetimleri halen 
devam etmektedir. Söz konusu denetimlerde kullanmak 
üzere “İhracatçı Birlikleri genel Sekreterlikleri Teftiş Rehberi” 
hazırlanarak denetim elemanlarının gerçekleştirdiği 
denetimlerde kullanılmak üzere uygulamaya konmuştur.

3- Mülga Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın Ekonomi Bakanlığına 
dönüşmesi sırasında Bakanlığımız bünyesine katılan Yabancı 
Sermaye ve Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğünün uhdesinde 
bulunan “İrtibat Ofisleri”nin denetimlerine yeni bir denetim 
alanı olarak 2012 itibari ile başlanmış ve Raporlar düzenlenmiş 

bir kısmının ise denetimleri halen devam etmektedir. Söz 
konusu denetimlerin önümüzdeki yıllarda standart denetim 
alanlarından birisi haline gelmesi beklenmektedir.

4- Yukarıda bahsi geçen denetimler dışında, Makamın 
görevlendirmeleri ile gerçekleştirilen ve Bakanlığın faaliyet 
alanına giren konulardan olan “Serbest Bölgeler Mevzuatı, 
İhracat Mevzuatı, Dahilde İşleme Mevzuatı, Ürün Güvenliği 
Mevzuatı, Devlet Yardımları Mevzuatı” kapsamında inceleme 
ve denetimler gerçekleştirilmiş ve 1 nci fıkrada bahsi geçen 
denetim türleri itibari ile raporlanmıştır.

5- Bunun haricinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 
ilgili mevzuat çerçevesinde denetimler gerçekleştirilerek 
Raporlar düzenlenmiştir.

6- Denetim Hizmetleri Başkanlığının gerçekleştirdiği 
denetimlerde önemli bir yer tutmamakla birlikte, ilgili mevzuatı 
gereğince her yıl gerçekleştirilmesi gereken yemek servisi 
hizmetlerine ait 2011 yılı hesaplarının Müsteşarlık Makamının 
26/01/2012 tarihli ve 2012/80 sayılı Onayı uyarınca incelenmiş 
ve öneriler raporlanmıştır. 

7- Benzer şekilde gerçekleştirilen düzenli denetimlerden bir 
diğeri olan Silifke Eğitim ve Dinlenme Tesisinin hesaplarının 
Denetim Hizmetleri Başkanlığı tarafından incelenmesi 
sonucunda düzenlenen Denetim Raporunda, Tesisin 
işletilmesi ile igili tespit edilen eksiklikler Denetim Raporunda 
somutlaştırılarak ilgili birime iletilmiş ve düzeltilmesi yönünde 
önerilerde bulunulmuştur.

8- Son olarak Sayıştay tarafından Bakanlığın çeşitli iş ve 
işlemlerinin denetimine 2012 yılında başlanmıştır.
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AFGANİSTAN FAS KKTC SLOVENYA

ARNAVUTLUK FİLİSTİN (GAZZE) LİBYA SOMALİ

AZERBAYCAN GÜRCİSTAN LÜBNAN SUDAN

BAHREYN HIRVATİSTAN MACARİSTAN SURİYE

BANGLADEŞ IRAK MAKEDONYA SUUDİ ARABİSTAN

BEYAZ RUSYA İRAN MISIR TACİKİSTAN

BAE İSRAİL MOĞOLİSTAN TUNUS

BOSNA HERSEK KARADAĞ MOLDOVA TÜRKMENİSTAN

BULGARİSTAN TATARİSTAN ÖZBEKİSTAN UKRAYNA

CEZAYİR KAZAKİSTAN PAKİSTAN UMMAN

CİBUTİ KIRGIZİSTAN ROMANYA ÜRDÜN

ERİTRE KOSOVA      RUSYA FEDERASYONU YEMEN

ETİYOPYA KUVEYT SIRBİSTAN YUNANİSTAN

Komşu ve Çevre Ülkeler Stratejisi’nin Yönelik 
Olduğu Ülkeler

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE 
DEĞERLENDİRMELER 

B. PERFORMANS BİLGİLERİ
1. Faaliyet ve Proje Bilgileri

2012 yılında Bakanlık’ta gerçekleştirilen denetim ve 
inceleme faaliyetlerine aşağıda yer verilmektedir.

a) BÖLGESEL VE SEKTÖREL STRATEJİLER

i. Komşu ve Çevre Ülkeler İle Ticaretin Geliştirilmesi

Strateji kapsamındaki Komşu ve Çevre ülkelere olan 
ihracatımız, 2000 yılında 6,8 milyar dolar iken, 2010 
yılında yaklaşık 49 milyar dolara, 2011 yılında yaklaşık 
57 milyar dolara ve 2012 yılında da yaklaşık 75 milyar 
dolara yükselmiştir.
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Strateji kapsamında, Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 
mekanizmaları geliştirmek, Serbest Ticaret Anlaşmaları 
imzalamak, yasal çerçeve anlaşmaları imzalamak, 
lojistik hizmetlerini geliştirmek ve bölge ülkelerine yönelik 
ihracatımızda  alternatif güzergahlar tespit etmek, teknolojik 
altyapıyı geliştirmek ve gümrük kapılarını iyileştirmek, 
bankacılık ilişkilerini geliştirmek, iş konseylerini teşvik etmek ve 
desteklemek ile özel sektör sorunlarını çözmek için hakemlik 
mekanizmaları geliştirmek gibi hususlar bulunmaktadır.  
             
Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda Komşu ve Çevre 
ülkelerle olan ticaret hacmi, 2000 yılında 19,8 milyar 
dolar iken, 2010 yılında 109,5 milyar dolara, 2011 yılında 
134,5 milyar dolara ve 2012 yılında ise 147,4 milyar dolara 
yükselmiştir.

Yine, Komşu ve Çevre ülkelere olan ihracatımız, 2000 yılında 
6,8 milyar dolar iken, 2010 yılında yaklaşık 49 milyar dolara, 
2011 yılında yaklaşık 57 milyar dolara ve 2012 yılında da 
yaklaşık 75 milyar dolara yükselmiştir.

ii. Ortadoğu ve Körfez Ülkeleri ile Ticari ve Ekonomik 
İlişkilerin Geliştirilmesi

2012 yılında, ülkemizin ihracatında Komşu ve Çevre Ülkeler 
üst sıralarda yer almıştır. Bu bağlamda, Komşu ve Çevre 
ülkeler arasında Ortadoğu ve Körfez ülkelerine ayrıca önem 
atfedilmiş ve ayrı alt-stratejiler oluşturulmuştur. 

2012 yılı verilerine göre; Irak 10,8 milyar dolar ile 
ihracatımızda ikinci sırada yer alırken, İran 9,9 milyar dolar 
ile üçüncü ve Birleşik Arap Emirlikleri de 8,2 milyar dolar ile 
beşinci sırada bulunmaktadır.

Ortadoğu ve Körfez bölgesi, zengin enerji kaynakları, büyük 
sermaye birikimi, gelişen hizmetler sektörü ve büyük altyapı 
yatırımlarına sahip olmasından dolayı Türkiye’nin dış ticaret 
politikasında hedef pazarlar arasında yer almaktadır. 

Bu çerçevede, Körfez Ülkelerine yönelik yeni ticaret araçları 
ve politikaları geliştirilmiştir. Türkiye’nin Ortadoğu bölgesi ile 
ticari ve ekonomik ilişkileri, son dönemde büyük bir gelişme 
göstermiştir. 2003 yılında 9,5 milyar düzeyinde olan bölge 
ülkeleri ile ticaret hacmimiz, 2012 yılı sonunda 65 milyar 
dolara yükselmiştir. Dünyanın en büyük yatırım fonlarına, 
yaklaşık 250 milyonluk nüfusu ile büyük ve alım gücü yüksek 
bir pazara sahipliği, yeniden yapılandırma çalışmaları ve 
refah merkezli büyük yatırımlar ve enerji dışındaki sektörlerde 
uzmanlaşma arayışları dikkate alındığında Türkiye’nin 
önümüzdeki dönemde hem ticaret, hem yatırımlar hem 
de müteahhitlik ve sanayi alanındaki işbirliği imkânları 
açısından en önemli pazarı olacaktır. 

Irak, İran ve Körfez ülkeleri gibi ülkemiz dış ticaretinde 
çok önemli yer tutan ülkelerin hem gümrük hem de dış 
ticaret uygulamalarının uluslararası ölçüler içerisinde 
gerçekleştirilebilmesi ve bunun hem teknik hem de fiziki 
altyapısın geliştirilmesine yönelik olarak ilgili ülkelerle çeşitli 
toplantı ve görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

Bu kapsamda; 

• Ülkemizin sınırında bulunan ülkelere açılan gümrük 
kapılarının iyileştirilmesi, ayrıca sınır ülkesi gümrük kapılarının 
modernizasyonu ile ilgili destek sağlanmasına,

• Ortadoğu ülkelerinin ürün güvenliği ve denetimi 
mekanizmaları ve gümrük işlemleri ile ilgili olarak yeknesaklık 
göstermeyen uygulamalarının harmonize edilmesine,

•   Özellikle Irak, Yemen gibi ülkelere dış ticaret, yatırımların 
yönetilmesi ve ihale süreçleri gibi konularda eğitimler 
sağlanması, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) konularında kurslar 
düzenlenmesine ilişkin programların hazırlanmasına 

yönelik faaliyetlere 2012 yılında da devam edilmiştir.

Ortadoğu ve Körfez bölgesi, zengin enerji kaynakları, 
büyük sermaye birikimi, gelişen hizmetler sektörü ve 
büyük altyapı yatırımları ile bu dönemde Bakanlığımız 
tarafından özel politika araçları ile desteklenmiştir. 

2003 yılında 9,5 milyar düzeyinde olan bölge ülkeleri ile 
ticaret hacmimiz, 2012 yılı sonunda 65 milyar dolara 
yükselmiştir.
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Ayrıca, bilindiği üzere, II. Körfez Savaşı’ndan sonra petrol 
fiyatlarındaki hızlı yükselişler nedeniyle, Ortadoğu ve İkinci 
Kuşak Arap Ülkelerinde önemli miktarda döviz rezervi (petro-
dolar) oluşmuştur. 1 trilyon doları aşan döviz rezervini elinde 
bulunduran bölge ülkeleri, yurtdışında çeşitli altyapı, konut 
inşa ve endüstriyel projelerde yer almaya, ticaretlerini 
çeşitlendirmeye ve bu ülkelerde yatırımlarını arttırmaya 
başlamışlardır. Bu çerçevede, bölge ülkelerinin Türkiye’deki 
çeşitli altyapı projelerine katılma ve ülkemize yönelik sermaye 
ve altyapı yatırımlarında bulunma yönünde ilgilerinin daha 
arttırılması ve ticari ilişkilerin yoğunlaştırılmasına dönük 
faaliyetler düzenlenmiştir. 

Diğer taraftan, ihtiyaçları itibariyle Ortadoğu ve Körfez 
Ülkeleri, Türkiye’deki KOBİ’ler için çok uygun bir pazar niteliği 
arz etmektedir. Özellikle lojistik anlamda ülkemize yakın olan 
ülkeler, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri 
başta olmak üzere ülkemiz KOBİ’leri için en önemli pazar 
konumundadır. Bu çerçevede bu bölge ile olan ticaretin 
arttırılması ve bölgedeki KOBİ’lerin bölge ile ticaretini 
teşvike yönelik politikalar sosyo-ekonomik avantajlar da 
sağlayabileceği düşüncesi dikkate alınarak, 

• Petrol dışında üretim sahaları inşa etmeye ve yeni sanayi 
sahaları kurmaya çalışan bölge ülkelerinde KOBİ işbirliği 
projelerine girilmesini teminen firmalarımızın bilgilendirmeleri 
ve böylece bu ülkelerdeki yatırım avantajlarından da 
firmalarımızın yararlanmasına,

• Ortadoğu ve Körfez Ülkeleri ile ticaretin özellikle ülkemizin 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri için taşıdığı 
önemden hareketle, bu ülkelerle gerçekleştirilecek toplantı 
ve organizasyonların Bölge illeri ile yakın koordinasyon içinde 
planlanması ve özellikle bu ülkeler ile ilgili olarak bölge 
illerinde fuar sergi gibi organizasyonların düzenlenmesinin

teşvik edilmesine  yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
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iii. Avrasya Ülkeleri ile Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi

Avrasya ülkeleriyle olan ticaret hacmimiz 2002-2012 
arasındaki 10 yıllık süreç içerisinde yaklaşık olarak 7 
kat artmış ve 7,6 milyar dolardan 55,5 milyar dolara 
yükselmiştir.

Bölge ülkeleriyle geliştirilen ikili ilişkiler sonucu oluşturulan 
ticari mekanizmaların da etkisiyle, bölge ülkeleriyle 
ticaret hacmimizin daha yüksek seviyelere çıkarılması 
hedeflenmektedir.

Kafkasya, Kuzey Karadeniz, Hazar ve Orta Asya 
bölgelerinde yer alan ülkelerin oluşturduğu bir bütün olarak 
tanımlayabileceğimiz Avrasya coğrafyası, başta petrol ve 
doğalgaz olmak üzere, sahip olduğu enerji rezervleri, 25 
milyon kilometrekarelik bir alanda yaşayan 350 milyona 
yakın nüfusu, 2 trilyon dolara yakın toplam milli geliri, 980 
milyar doların üzerindeki ticaret hacmi ile küresel ekonomi ve 
siyasetinin en önemli aktörlerinden biri konumundadır.

Esasen bu coğrafyaya hem ait hem de dışında kalan bir ülke 
olan Türkiye’nin söz konusu durum ekseninde belirlediği misyon, 
bölge ülkeleriyle birlikte kalkınma olarak şekillenmektedir. Bu 
ilkesel hedefe ulaşılması yönünde temel görevimiz olarak ticari 
ve ekonomik ilişkilerimizdeki mevcut sorunların ve engellerin 
tamamen ortadan kaldırılarak sorunlardan arındırılmış ve 
uzun vadeli sağlam ilişkilerin kurulması belirlenmiştir.

Rusya’nın Kafkasya ve Orta Asya ülkeleri ile yürüttüğü siyasi ve 
ekonomik bütünleşme politikaları, Çin’in bölgeye olan ilgisi, 
başta ABD olmak üzere Batı Dünyasının bu bölgedeki ekonomik 
yatırımları gibi etmenler göz önünde bulundurulduğunda, 
bölgenin ne derece büyük bir potansiyele sahip olduğu 
daha açık bir şekilde görülmektedir.

Ülkemizin bölgeye olan ihracatı 2002 yılında 2,2 milyar dolar 
iken, 2012 yılında bölgeye olan ihracatımız 8 katına çıkarak 
17,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Diğer yandan, 
2002 yılında bölge ülkelerinden 5,4 milyar dolarlık ithalat 
gerçekleştirilirken, özellikle petrol ve doğalgaz ihtiyacının 
artması ve sözkonusu kaynakların fiyatlarının yükselmesi 
sonucu, 2012 yılında bölge ülkelerinden ithalatımız 37,9 
milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Böylelikle, Avrasya ülkeleriyle olan ticaret hacmimiz 2002-
2012 arasındaki 10 yıllık süreç içerisinde yaklaşık olarak 
7 kat artmış ve 7,6 milyar dolardan 55,5 milyar dolara 
yükselmiştir. Bölge ülkeleriyle geliştirilen ikili ilişkiler sonucu 
oluşturulan ticari mekanizmaların da etkisiyle, bölge ülkeleriyle 
ticaret hacmimizin daha yüksek seviyelere çıkarılması 
hedeflenmektedir. 

2012 yılında Avrasya ülkeleriyle gerçekleştirilen faaliyetlerin 
bazıları aşağıdaki gibidir:

• Eşbaşkanlığı Sayın Bakanımız tarafından yürütülen Ekonomik 
İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Türk-Türkmen Komisyonu (HEK) 
IV. Dönem Toplantısı 30-31 Ocak 2012 tarihlerinde Aşkabat’ta 
gerçekleştirilmiştir. Sözkonusu program kapsamında, Sayın 
Bakanımızın başkanlığında Aşkabat’ta işadamlarımızın 
katılımıyla Türk-Türkmen İş Forumu gerçekleştirilmiştir.

• Bölge ülkeleri ile ilişkilerimizin geliştirilmesi ve bölgesel 
entegrasyonun sağlanması kapsamında, Sayın Bakanımız 
başkanlığında, 15-16 Şubat 2012 tarihlerinde, Tiflis’te, 
Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan İş Forumu 1. Dönem Toplantısı 
düzenlenmiştir. Adıgeçen Forumun 2. Dönem Toplantısı ise, 9 
Haziran 2012 tarihlerinde Kars’ta düzenlenmiştir.

• Sayın Bakanımız ve dönemin Gürcistan Ekonomi ve 
Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Sayın Vera Kobalia’nın 
katılımlarıyla, 22-24 Mart 2012 tarihlerinde İstanbul’da 
Gürcistan’da Yatırım Olanakları Programı düzenlenmiştir. 

•  Kazakistan ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi 
kapsamında, Sayın Başbakanımız başkanlığında, Sayın 
Bakanımız ve işadamlarımızın katılımlarıyla 22-24 Mayıs 2012 
tarihlerinde Astana’ya bir ziyaret gerçekleştirilmiştir. Söz konusu 
ziyaret sırasında, Türkiye-Kazakistan İş Forumu düzenlenmiş ve 
her yıl küresel ekonomik ve sosyal sorunlar ve olası çözümleri 
üzerinde görüşmelerin yapıldığı Astana Ekonomik Forumu’na 
Sayın Başbakanımız ve Sayın Bakanımız katılım sağlamışlardır. 
Söz konusu ziyaret sırasında ayrıca, Türkiye ile Kazakistan 
arasında “Yeni Sinerji – Ortak Ekonomi Programı” imzalanmıştır.
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• Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam MİNNİHANOV 30-31 
Mayıs 2012 tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmişlerdir. Bu ziyaret 
esnasında düzenlenen İş Forumu’na Ekonomi Bakanımız 
Sayın Zafer ÇAĞLAYAN iştirak etmişlerdir. 

• 14 Ağustos 2012 tarihinde Türk Konseyi Ekonomiden 
Sorumlu Bakanlar 2. Dönem Toplantısı, Sayın Bakanımızın 
katılımıyla Bakü’de gerçekleştirilmiştir. 

•Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan Nazarbayev’in 
11-12 Ekim 2012 tarihlerinde gerçekleştirdiği ziyaretleri 
kapsamında, Sayın Bakanımızın da katılımlarıyla Sayın 
Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız ile ikili görüşmeler 
gerçekleştirilmiş, ayrıca Kazakistan Cumhurbaşkanının 
ziyareti esnasında İstanbul’da Türkiye-Kazakistan İş Forumu 
tertip edilmiştir. Kazakistan Cumhurbaşkanının ülkemizi 
ziyareti sırasında ayrıca, Sayın Bakanımız ile Kazakistan 
Başbakan Yardımcısı ve Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı 
Aset İsekeşev arasında Yeni Sinerji - Ortak Ekonomi Programı 
2012-2015 Dönemi Eylem Planı imzalanmıştır.

• Moldova Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Vladimir Filat’ın 
ülkemize gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Sayın 
Bakanımızın katılımlarıyla, 1 Kasım 2012 tarihinde Ankara’da, 
2 Kasım 2012 tarihinde ise İstanbul’da Türkiye-Moldova 
Ticaret ve Yatırım Forumu gerçekleştirilmiştir.

•3 Aralık 2012 tarihinde Rusya Federasyonu Devlet Başkanı 
Vladimir PUTİN, Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) 3. Dönem 
Toplantısı vesilesiyle ülkemize bir ziyaret gerçekleştirmişlerdir. 
Söz konusu ziyaret vesilesiyle İstanbul’da gerçekleştirilen 
temas ve görüşmelere Ekonomi Bakanımız Sayın Zafer 
ÇAĞLAYAN ve Ekonomi Bakan Yardımcımız Sayın Mustafa 
SEVER iştirak etmişlerdir. Anılan ziyaret vesilesiyle ayrıca, 
Bakan Yardımcımız Sayın Mustafa SEVER ve RF Ekonomik 
Kalkınma Bakan Yardımcısı arasında Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti İle Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında 2012-
2015 Ticari, Ekonomik, Bilimsel ve Teknik Alanlarda İşbirliği 
Orta Vadeli Programı imzalanmıştır.

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE 
DEĞERLENDİRMELER 
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iv. Afrika ile Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi 

Afrika pazarları, ucuz hammadde temini ve ihraç ürünlerimizin 
pazarlanması bakımından ülkemiz sanayisi ile tamamlayıcı 
nitelik arzettiğinden, önemli bir hedef pazar teşkil etmektedir. 
Bu çerçevede, mülga Dış Ticaret Müateşarlığı’nca 2003 yılında 
“Afrika ile Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi” yürürlüğe 
konulmuş, Strateji 2010 yılında, 7 yıl boyunca gerçekleştirilen 
çalışmalar ve geçen süre zarfında bölgede ve Türkiye’deki 
yeni fırsat ve ihtiyaçlar dikkate alınarak “Afrika ile Ticari ve 
Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi” olarak değiştirilmiştir. 
Bu kapsamda, Kuzey Afrika ve Sahra-altı Afrika’ya yönelik 
eylem planları belirlenmiştir.

Afrika’ya yönelik ihracatımız 2003 yılında 2,1 milyar dolar 
iken 2012 yılı sonunda yıllık ihracatımız 13,3 milyar dolar 
olarak gerçekleşmiş, 2012 yılında Afrika’ya en çok demir-
çelik ürünleri, akaryakıt ve makine ve cihazlar ihraç edilmiştir. 
ithalatımız ise, 2003 yılında 3,3 milyar dolar iken 2012 yılı 
sonunda 9,6 milyar dolara yükselmiştir. 2012 yılında Afrika 
ülkelerinden en çok petrol gazları, inci ve kıymetli metaller, 
kimyasal ürünler ithal edilmiştir.

Stratejinin uygulanmaya başlandığı 2003 yılından 2012 yılının 
sonuna kadar olan dönemde, Türkiye’nin Afrika ülkeleri ile olan 
ticaret hacmi, dört kattan fazla artarak 5,4 milyar dolardan 
yaklaşık 23 milyar dolara yükselmiştir. Afrika ülkeleri ile olan 
ticaretimizdeki bu artış, aynı dönem içerisinde Türkiye’nin 
toplam ticaret hacmindeki artıştan daha yüksektir.

Stratejinin uygulamaya konulmasından bu yana, Afrika ülkeleri 
ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizin sağlıklı bir şekilde gelişmesini 
sağlamak amacıyla, ülkemiz ve Afrika ülkeleri arasında hukuki 
altyapının tamamlanmasına yönelik olarak 15 ülke (Kenya, 
Tanzanya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Moritanya, Fildişi Sahili, 
Madagaskar, Burkina Faso, Malavi, Ekvator Ginesi, Komorlar, 
Angola, Botsvana, Zambiya, Benin ve Sierra Leone) ile Ticaret 
ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmaları imzalanmıştır.

Mozambik, Namibya, Morityus, Lesotho, Togo, Burundi ve 
Madagaskar ile ülkemiz arasında ekonomik ve ticari hukuksal 
altyapı anlaşmalarını tamamlamak amacıyla temaslar 
kurulmuş ve taslak anlaşma metinlerine ilişkin görüş alışverişi 
gerçekleştirilmiş olup, bu ülkelerle önümüzdeki dönemde 
ticaret ve ekonomik işbirliği anlaşmaları imzalanması 
beklenmektedir. Öte yandan Nijer ile ülkemiz arasında Ticari 
ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması parafe edilmiştir. 

Afrika ülkeleri ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerine 
başlanması yönünde 2004 yılından beri sürdürülen 
girişimlerimiz 2012 yılında da devam etmiş, bu kapsamda 
Madagaskar ve Gabon’a taslak STA metni iletilmiş, Gana 
ile birinci tur STA müzakereleri Ankara’da gerçekleştirilmiştir. 
Ayrıca, Togo, Senegal, Burkina Faso ve Sudan nezdinde 
girişimlerde bulunulmuştur. Diğer taraftan Orta Afrika ülke 
grubundan Kamerun ile üçüncü tur; Kongo Demokratik 
Cumhuriyeti ile üçüncü tur; Seyşeller ile de ikinci tur STA 
görüşmeleri Batı Afrika ülkelerinden Gana ile birinci tur STA 
görüşmeleri Ankara’da yapılmıştır.

2012 yılında ülkemiz ile Güney Afrika Cumhuriyeti, Gana, 
Etiyopya, Sudan, Botsvana, Cezayir, Tanzanya ve Cibuti 
Karma Ekonomik Komisyon Toplantıları gerçekleştirilmiştir. 
Ayrıca, Bakanımız Sayın Zafer Çağlayan başkanlığında 
Tunus, Libya, Mısır, Güney Afrika ve Mozambik’e Ticaret ve 
Müteahhitlik Heyeti düzenlenmiştir. Bakanlığımız yetkililerinden 
oluşan teknik bir heyet tarafından Morityus, Sierra Leone ve 
Cezayir’e teknik ziyaretler gerçekleştirilmiştir. 

Önümüzdeki dönemde, Afrika ülkeleri ile ekonomik ve ticari 
hukuksal altyapı anlaşmalarının tamamlanması, bu ülkelere 
yönelik ticaret, alım ve müteahhitlik alanlarında heyet 
ziyaretleri yapılması, Türk İhraç Ürünleri Fuarları düzenlenmesi 
ve teknik yardım programları hazırlanması gibi faaliyetlerin 
sürdürülmesi planlanmaktadır.

Afrika’ya yönelik ihracatımız 2003 yılında 2,1 milyar 
dolar iken 2012 yılı sonunda yıllık ihracatımız 13,3 milyar 
dolar olarak gerçekleşmiştir.

Afrika ülkeleri ile hukuki altyapının tamamlanmasına 
yönelik çalışmalar sürdürülmüştür. 
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v. Asya – Pasifik Ülkeleri ile Ticari ve Ekonomik 
İlişkilerin Geliştirilmesi

Asya-Pasifik ülkelerinden Türkiye’ye yönelik yatırımların 
artırılması bu ülkelere olan dış ticaret açığımızın 
kapatılması açısından büyük önem arz etmektedir

2005 yılında 2,5 milyar dolar olan Asya Pasifik ülkelerine 
ihracatımız, 2005 yılından bu yana %308 oranında 
artmış ve 2012 yılında 7,7 milyar dolar olmuştur.

Asya-Pasifik bölgesi, dünya nüfusunun yarısından fazlasını 
barındırmakta ve dünyanın en hızlı büyüyen ekonomik 
alanını teşkil etmektedir. Son dönemlerde yaşanan 
gelişmelerle küresel ekonomik ağırlık merkezi Asya-Pasifik 
Bölgesi’ne doğru kaymaya başlamıştır. Bu bölge “cazibe 
merkezi” haline gelmiş bulunmakta ve küresel ticaret 
hareketlerinin yaklaşık %30’luk bir bölümü bu bölge ülkeleri 
üzerinden yapılmaktadır.
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AB içi ticaret hariç tutulduğunda, dünya ticaret liginde ilk 
10 sırada yer alan ülkelerden 5’i (Çin, Japonya, G.Kore, 
Hong Kong, Singapur) bu bölgede bulunmaktadır. 

2030 yılı itibariyle dünya ticaretinin ilk iki sırasında 
Asya-Pasifik ülkelerinin yer alacağı ve toplam dünya 
ticaretinin yaklaşık yarısının bu bölgede yoğunlaşacağı 
öngörülmektedir. 

Birçok strateji kuruluşunca önümüzdeki dönemde 
dünya ekonomisinin lider ülkeleri olacağı belirtilen BRICs 
(Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin) ülkelerinden ikisi de bu 
bölgede yer almaktadır. Ayrıca, dünya ekonomisinin 
diğer önemli aktörleri arasında gösterilen “Next Eleven” 
(N-11; Türkiye, Vietnam, Bangladeş, Nijerya, G.Kore, 
Meksika, İran, Endonezya, Mısır, Pakistan ve Filipinler) 
içerisindeki 6 ülke bu bölgede yer almaktadır. 

Öte yandan, bölge içerisinde çok farklı gelişmişlik 
düzeylerinde bulunan ülkeler de bulunmaktadır. OECD 
üyesi ülkeler olan Avustralya, Yeni Zelanda ve Japonya, 
BRICs ülkelerinden olan Çin ve Hindistan, ASEAN’ın 
önde gelen ülkelerinden olan Malezya, Endonezya, 
Tayland ve Singapur gibi ülkelerin yanı sıra, dünyanın 
en az gelişmişlik oranına sahip Afganistan, Bangladeş 
ve Moğolistan gibi ülkeler bu bölgede bulunmaktadır. 
Bu durum, pazar erişimi açısından ilk etapta dezavantaj 
olarak görülse de, esasında önemli bir avantaj 
sağlamaktadır. Her türlü ürünün farklı kalite ve ölçeklerde 
üretildiği söz konusu bölge, 3 milyarın üzerinde tüketicisi 
ile büyük bir pazar niteliği taşımaktadır. 

Asya-Pasifik Bölgesi, ticaretin yanı sıra, yatırım açısından 
da önemli bir coğrafya olma yolundadır. Bölge, 
büyük miktarlarda yatırım çeken ülkeleri bünyesinde 

barındırmasının yanı sıra, yatırım ihraç eden ülkeleri 
de (Çin, Japonya, Avustralya, Malezya, Singapur ve 
G. Kore) içerisinde bulundurmaktadır. Bu kapsamda, 
bölge ülkelerinin ülkemizi bir yatırım ve dağıtım üssü 
olarak görmelerinin sağlanması için Bakanlığımızca 
çalışmalar yürütülmekte; Asya-Pasifik ülkeleri tarafından 
yapılan yatırımlar ile bu ülkelere verdiğimiz büyük dış 
ticaret açığının kapatılması hedeflenmektedir. 

2009 yılında 32,6 milyar dolar civarında gerçekleşen 
Asya Pasifik ülkeleri ile ticaret hacmimiz, 2012 yılında 
54,6 milyar dolara ulaşmıştır. 2012 yılı sonunda Asya-
Pasifik bölgesine ihracatımız 2011 yılına kıyasla %0,1 
oranında azalarak 7,7 milyar dolar, bölgeden ithalatımız 
ise %6,6 oranında azalarak 46,9 milyar dolar olarak 
gerçekleşmiştir. 

Bölgeye yönelik 2012 yılı ihracatımızda Çin, %36,9’luk 
pay ile birinci sırada yer alırken, Hindistan ikinci, G. Kore 
de üçüncü sırada yer almaktadır. Bölgeden yapılan 
2012 yılı ithalatımızda %45,3’lük pay ile Çin birinci sırada 
yer alırken, bu ülkeyi Hindistan, Güney Kore ve Japonya 
takip etmektedir.

Dönemin Güney Kore Cumhurbaşkanı Sayın Lee Myung-
bak’ın 4-7 Şubat 2012 tarihlerinde ülkemizi ziyareti 
çerçevesinde, DEİK tarafından 4 Şubat 2012 Cumartesi 
günü İstanbul’da “Türk-Kore Tepe Yöneticiler (CEO) 
Yuvarlak Masa Toplantısı” gerçekleştirilmiştir. Yuvarlak 
Masa Toplantısının hemen ardından, Sayın Bakanımız 
ve Kore Kara, Ulaştırma ve Denizcilik İşleri Bakanı Kwon 
Do-youp ile biraraya gelerek, revize edilen “Üçüncü 
Ülkelerde Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetlerinde 
İşbirliği Mekanizması Kurulmasına İlişkin Mutabakat 
Zaptı”nı yeniden imzalamıştır.
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III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE 
DEĞERLENDİRMELER 

Bölge ülkeleri ile ticaretimizin artması için ülkemizin 
izlediği politikalardan biri “Döviz Takas Anlaşmaları”dır. Bu 
kapsamda bölgedeki en önemli ticaret partnerimiz Çin 
Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası ile Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez Bankası arasında 21 Şubat 2012 tarihinde 3 milyar 
Türk Lirası (10 milyar Çin Yuan’ı) tutarında bir Döviz Takas 
Anlaşması imzalanmıştır. 

Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkan Yardımcısı XI Jinping, 
20-22 Şubat 2012 tarihlerinde, Cumhurbaşkanımız Sayın 
Abdullah Gül’ün resmi davetlisi olarak ülkemize resmi bir 
ziyaret gerçekleştirmiş, 22 Şubat 2012 tarihinde, Bakanlığımız 
ve Çin Ticaret Bakanlığı ortaklığında, İstanbul’da, yaklaşık 
400 işadamının katılımıyla Türk-Çin İş Forumu düzenlenmiş, 
anılan Forumda Devlet Başkan Yardımcısı XI Jinping’in 
yanı sıra, Bakanımız Sayın Zafer Çağlayan, Türk ve Çinli 
işadamlarına hitap etmiştir.

Türkiye’den ÇHC’ye tütün ihracatında bitkisel karantina 
şartlarını belirleyen “Türkiye Cumhuriyeti Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Kalite Kontrolü, 
Denetim ve Karantina Genel İdaresi Arasında Türkiye’den 
Çin’e Gönderilen Tütünün Bitki Sağlığı Şartları Konusunda 
Protokol”, ÇHC Devlet Başkan Yardımcısı Xi Jinping’in 20-
22 Şubat 2012 tarihleri arasında ülkemize gerçekleştirdiği 
ziyaret sırasında 21 Şubat 2012 tarihinde imzalanmıştır. 
Anılan Protokol çerçevesinde, Türkiye’nin ÇHC’ye tütün 
ihracatındaki engeller ortadan kaldırılmış olup, önümüzdeki 
5 yıl içerisinde Türkiye’nin ÇHC’ye tütün ihracatının 115 
milyon doları geçmesi öngörülmektedir. 

Ülkemizin Asya-Pasifik bölgesindeki önemli ticari 
partnerlerinden biri olan G. Kore’ye 25-26 Mart 2012 
tarihlerinde Seul’de Sayın Başbakanımızın katılım sağladığı 
“Nükleer Güvenlik Zirvesi”ne Ekonomi Bakanımız Sayın Zafer 
Çağlayan da iştirak etmiştir. Bahsekonu ziyaret vesilesiyle, 
Sayın Bakanımız bir Yuvarlak Masa Toplantısı çerçevesinde 
Koreli CEO’lar ile bir araya gelmiş, Kore-Türk İşadamları 
Derneği (KOTUBA) ofisinin açılış töreni kapsamında Kore’de 
faaliyet gösteren Türk işadamları ile görüşmüştür. Ayrıca, 
mezkur ziyaret sırasında, ülkemiz ile Güney Kore arasında 
müzakere edilen Serbest Ticaret Anlaşması parafe edilmiştir.

Sayın Başbakanımızın 8-11 Nisan 2012 tarihlerinde Çin Halk 
Cumhuriyetine gerçekleştirdiği resmi ziyarete, Ekonomi 
Bakanımız Sayın Zafer Çağlayan da iştirak etmiş olup, 10 
Nisan 2012 tarihinde Pekin’de Türk-Çin İş Forumu ve 11 Nisan 
2012 tarihinde Şanghay’da Yatırım Forumu düzenlenmiştir.
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Gerek tarihsel bağlarımız gerekse de ticari ve ekonomik 
ilişkilerimiz açısından önemli bir partner olan Pakistan’a 
Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve beraberinde 
Ekonomi Bakanımız Sayın Zafer Çağlayan tarafından 20-22 
Mayıs 2012 tarihleri arasında bir ziyaret gerçekleştirilmiştir. 
Anılan ziyaret vesilesiyle Türkiye ve Pakistan arasında 
Başbakanlar başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli 
İşbirliği Konseyi’nin 2. Toplantısı; ayrıca, Türkiye-Pakistan 
Bakanlararası Ekonomik ve Ticaret Komitesi 14. Dönem 
Toplantısı, Türkiye-Pakistan Tercihli Ticaret Anlaşması 4. Tur 
Müzakereleri ve Türkiye-Pakistan Ticaret Ortak Çalışma Grubu 
Toplantısı aralarında olmak üzere enerji, bankacılık, eğitim gibi 
pek çok alanda Ortak Çalışma Grubu Toplantıları yapılmıştır.

Söz konusu ziyaret çerçevesinde ayrıca, 1997 yılından 
beri yürürlükte olan Türkiye-Pakistan Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşması, Sayın Bakanımız ve 
Pakistan Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Saleem 
Mandviwalla tarafından 22 Mayıs 2012 tarihinde imzalanarak 
yenilenmiştir.

Bölge ile ticari ilişkilerimizin yeni bir ivme kazanması açısından 
önemli olan Türkiye-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması 
Ekonomi Bakanımız Sayın Zafer Çağlayan ile Güney Kore 
Ticaret Bakanı Taeho Bark tarafından 01 Ağustos 2012 
tarihinde imzalanmıştır. 

Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında Türkiye - Afganistan 
- Pakistan 7. Üçlü Zirve Toplantısı, 12 Aralık 2012 tarihinde 
gerçekleştirilmiş; söz konusu Toplantı çerçevesinde 
Bakanlığımızca hazırlanan “Türkiye-Afganistan-Pakistan 
Arasında Ekonomik ve Ticari İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı” 
imzalanmıştır.

AB-ASEAN STA müzakerelerinin başlamasının ardından 
ülkemiz ile grup olarak ASEAN arasında STA müzakerelerinin 
başlatılması hususunda girişimde bulunulmuş, ancak sürecin 
uzaması üzerine ekonomik büyüklük açısından öne çıkan 
ASEAN ülkelerinden Malezya, Endonezya, Vietnam, Filipinler, 
Singapur, Tayland ve Brunei ile ikili STA müzakerelerinin 
başlatılması teklif edilmiştir. Bunun üzerine Malezya ile 
müzakereler 2010 yılı Mayıs ayında başlatılmış ve 2010 yılı 
içerisinde 3 tur, 2011 yılı içerisinde 4 tur, 2012 yılı içerinde ise 
1 tur STA müzakeresi gerçekleştirilmiştir.

Ülkemiz ile Güney Kore arasında Serbest Ticaret 
Anlaşması tamamlanmış olup, 1 Mayıs 2013 tarihinde 
yürürlüğe girmesi öngörülmüştür. 
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Ülkemiz ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler uzun 
yıllar politik ilişkilerin gölgesinde kalmıştır. Nihayet, ABD 
Başkanı Barack Obama’nın 2009 yılı Nisan ayında ülkemizi 
ziyareti sırasında Sayın Cumhurbaşkanımızla gerçekleştirdiği 
ikili görüşmelerde, ABD-Türkiye ikili ticari ve ekonomik 
ilişkilerini model ortaklık seviyesine yükseltmek hususunda 
mutabık kalınmıştır. 

Ardından, ABD tarafınca “ABD-Türkiye Ekonomik ve Ticari 
Stratejik İşbirliği Çerçevesi” (ETSİÇ) teklifi Sayın Başbakanımızın 
6-8 Aralık 2009 tarihinde ABD’ye gerçekleştirdiği ziyarette 
gündeme getirilmiş ve Sayın Başbakanımız da sözkonusu 
“Stratejik Çerçeve” kapsamında Başbakan Yardımcısı Sayın 
Ali Babacan ile Ekonomi Bakanı Sayın Zafer Çağlayan’ı 
koordinatör Bakanlar olarak tayin etmiştir.

	  

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE 
DEĞERLENDİRMELER 

vi. ABD ile Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi

“Türkiye-ABD Ekonomik ve Ticari 
İşbirliği Stratejik Çerçevesi” İkinci 
Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Stratejik Çerçeve ile iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik 
işbirliğinin geliştirilmesi, ikili ticaretimizin arttırılması, ABD’den 
ülkemize daha fazla doğrudan yatırım çekilmesi ve üçüncü 
ülkelerdeki ekonomik ve ticari işbirliğinin ortak projeler 
yoluyla güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu çerçevede, 
ETSİÇ gündemdeki spesifik sorunların ele alınacağı bir yapı 
olmaktan çok, ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine 
yönelik projelerin tartışılacağı ve uygulamaya geçirileceği 
bir platformdur.

ETSİÇ Bakanlar düzeyindeki ikinci toplantısı 26 Haziran 2012 
tarihinde Ankara’da Türk tarafından Başbakan Yardımcısı 
Sayın Ali Babacan ve Ekonomi Bakanı Sayın Zafer Çağlayan, 
ABD tarafından ise ABD Ticaret Temsilcisi Sayın Ron Kirk ve 
Ticaret Bakan Vekili Rebecca Blank eşbaşkanlıklarında 
gerçekleşmiştir. 
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İki ülke arasındaki ticaretteki engellerin kaldırılması amacıyla 
hükümetlerarası başka bir önemli bir platform da TIFA (Trade 
and Investment Framework Agreement)’dır. Bu kapsamda, 
TIFA IX. Dönem Toplantısı Vaşington’da gerçekleştirilmiştir. 

Yukarıda bahsedilen mekanizmalar dışında, ülkemizin ABD 
pazarındaki varlığının ürün ve eyalet bazında çeşitlendirilerek 
artırılması amacıyla önümüzdeki dönemde ABD pazarına 
yönelik orta ve uzun vadeli bir strateji ve bakış açısıyla 
faaliyetlerimizin yoğunlaştırılması düşünülmektedir.

Oluşturulan bu yeni stratejinin amacı, hedef ürün ve hedef 
eyalet yaklaşımı çerçevesinde, ülkemizin ABD’ye ihracatının 
ürün ve pazar yapısının çeşitlendirilerek arttırılması ve ABD iş 
çevrelerinde Türkiye’nin alternatif ve güvenilir bir ekonomik 
ve ticari ortak olarak bilinirliğinin sağlanması olarak tespit 
edilmiştir.  

ABD, büyük ve orta-uzun vadeli politikalara ihtiyaç duyulan ve 
çetin rekabet koşulları bulunan bir pazardır. Ülkenin coğrafi 
büyüklüğü, eyaletlerin kendine has yapısının bulunması, 
pazara giriş açısından bölgesel yaklaşımların benimsenmesini 
zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, ABD ekonomisi ve ticaret 
yapısı eyaletler bazında incelenmiş ve Teksas, New York, 
Florida, Illinois, Kaliforniya ve Georgia hedef eyaletler 
olarak belirlenmiştir. Bu eyaletler seçilirken, eyaletlerin dış 
ticaret hacimleri, nüfus yapıları, alım güçleri, üretim yapıları, 
GSYİH’ları gibi bir dizi kriter dikkate alınmıştır. Nitekim, ABD’nin 
2012 yılında gerçekleştirdiği ithalatın % 61,2’si bu eyaletler 
üzerinden ABD’ye giriş yapmış olup, yine bu 6 eyalet 2011 
yılı itibariyle ABD’nin toplam GSYİH’sının % 42’sini temsil 
etmektedir.

ABD pazarının özellikleri sadece bölgesel değil, aynı zamanda 
sektörel bir yaklaşımı da zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, 
strateji kapsamında ABD pazarının genelinde ve hedef olarak 
belirlenen eyaletler bazında potansiyel arz eden ürün grupları 
da tespit edilmiştir. Bu çalışma yapılırken, Türkiye ile ABD 
arasındaki ikili ihracat ve ithalatın sektörel yapısı, Türkiye’nin 
genel ihracat ve ithalatının sektörel bazda 2000 yılından 
bu yana izlediği seyir, ABD’nin ürün grupları itibariyle en çok 
ithalat yaptığı ülkeler, dış ticaret mevzuatı ve gümrük vergileri 
gibi unsurlar dikkate alınmıştır.

ABD Pazara Giriş stratejisi özelinde Türkiye’de yatırım ve ticaret 
ortamını anlatan ve iki ülke iş çevrelerini bir araya getiren 
roadshow, workshop, konferans, seminer, iş forumu vb. 
etkinlikler düzenlenmesi, eyalet bazında ve sektörel düzeyde 
“ticaret ve yatırım heyetleri programları” organize edilmesi, 
ABD pazarı ve kamu uygulamaları konusunda Türk işadamlarını 
bilgilendirici seminerler düzenlenmesi gibi faaliyetlere yer 
verilmesi desteklenmektedir. İkili ticaret ve yatırımlara ivme 
kazandırmayı amaçlayan bu faaliyetlerden en fazla verim 
alınması için, faaliyetin yapılacağı eyalet/şehirdeki üretici 
birlikleri, ticaret odaları ve çeşitli meslek kuruluşları ile işbirliği 
mekanizmaları oluşturulması önem arz etmektedir.

ABD ile olan ticaretimize ilişkin verilere baktığımızda, 2012 
yılında ABD’ye ihracatımız %22,4 artış ile 5,6 milyar dolar, 
ithalatımız ise %11,9 düşüş ile 14,1 milyar dolar olarak 
gerçekleşmiştir. Aynı dönemde toplam ticaret hacmimiz 
19,7 milyar dolar olarak gerçekleşirken ülkemiz aleyhine 8,5 
milyar dolarlık bir açık söz konusudur.

Diğer taraftan, 2012 yılı içerisinde, Ekonomi Bakanı Sn. Zafer 
Çağlayan başkanlığında, 15-18 Nisan 2012 tarihleri arasında 
New York, Vaşington ve Houston’u kapsayan üst düzeyli bir 
ticaret heyeti gerçekleştirilmiştir. Anılan ziyaret kapsamında 
önde gelen ABD’li firmalarının yetkilileri ile bir araya gelmiş ve 
Türk-Amerikan dernek başkanları ile görüşmüştür. 

Yıl boyunca ABD’den eyalet bazında pek çok heyet kabul 
edilmiş ve anılan heyetlere Türkiye ekonomisi ve Türkiye’nin 
potansiyeli hakkında bilgi verilmiştir.

Ticaret temsilciliklerimizin bulunduğu Vaşington, New York, 
Los Angles, Şikago, Seattle ve Houston’un yanısıra, San 
Francisco ve Boston’da da açılan temsilciliklerle Amerika’daki 
firmalarımıza daha fazla hizmet sağlanması mümkün 
olmuştur. 2012 Yılında, ayrıca Houston ve Vaşington’a birer 
Ticaret Ataşesi atanarak ABD’de görevli Ticaret Temsilcisi sayısı 
15’e ulaşmıştır.

ABD’deki Ticaret Temsilcisi sayısı 8 merkezde 15’e 
ulaşmıştır.
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Uzun bir süre Türkiye ile Latin Amerika ülkelerinin aralarındaki 
coğrafi uzaklık ve birbirlerini yeterince tanımamaları gibi 
çeşitli nedenler, ikili ve bölgesel ilişkilerin potansiyelin 
çok altında seyretmesine sebep olmuştur. Ancak, son 
dönemde bu durum, her iki tarafın da girişimleriyle yerini 
birçok alanda işbirliğine ve gün geçtikçe artan ticari ve 
ekonomik ilişkilere bırakmış ve Latin Amerika bölgesi Türkiye 
için önemli ticaret ortaklarından biri haline gelmiştir.

Latin Amerika bölgesi hızla gelişen bir bölge olarak öne 
çıkmaktadır. Latin Amerika, yüzölçümü ve nüfusuyla çok 
büyük bir pazar olmanın yanı sıra, ekonomik anlamda son 
yıllarda kaydettiği gelişmelerle gelecek vadeden önemli 
bölgelerin başında gelmektedir. 

Hızlı küreselleşmenin sonucunda, ülkelerin birçok farklı 
kanallardan birbirine bağlandığı günümüzde, Latin Amerika 
bölgesi, gerek dış ticaret potansiyeli, gerek ekonomik 
krizden az etkilenen bölgelerden biri olması, gerekse doğal 
zenginlikleri ile küresel ekonomi için hızla artan bir öneme 
sahiptir.

Latin Amerika’da birçok bölgesel oluşum mevcuttur. 
Bölgede; MERCOSUR (Mercado Comun Del Sur, Güney 
Ortak Pazarı), ANDEAN Topluluğu ve CARICOM (Caribbean 
Community, Karayipler Topluluğu) gibi son derece köklü 
ve derin bir ekonomik entegrasyonu ifade eden bölgesel 
ekonomik birliktelikler bulunmaktadır.
Bölgenin ticaretine bakıldığında, daha ziyade komşu 
ülkeler ile ticaret yapma eğilimi olduğu gözlenmektedir. 
Bu çerçevede, birçok Latin Amerika ülkesinin en büyük 
ticaret ortağının ABD olduğu görülmektedir. Ancak, başta 
Çin olmak üzere Uzakdoğu ülkeleri yanı sıra, Avrupa 
Birliği’nin de bölge ülkeleri ile ticaretini yıllar içinde geliştirdiği 
gözlenmektedir. 

Ancak, son yıllarda, Türkiye ve Latin Amerika ülkeleri arasında 
pek çok sektörde, pek çok işbirliği olanağının bulunduğu 
ve bu olanakların en iyi şekilde değerlendirilmesi ile ticaret 
hacmimizin yakın zamanda büyük ölçüde artacağı 
mütalaa edilmektedir. 

vii. Latin Amerika ile Ticari ve Ekonomik İlişkilerin 
Geliştirilmesi

Latin Amerika Ülkelerine ihracatımız  2012 yılında önceki 
yıla göre %20,1 oranında artmıştır.

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE 
DEĞERLENDİRMELER 
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Bu kapsamda, “Latin Amerika Ekonomik ve Ticari İlişkileri 
Geliştirme Stratejisi” 2006 yılında yürürlüğe konulmuştur. 
Sözkonusu strateji, ülke ve sektör bazında 2009 yılında 
yenilenmiş ve daha etkin ve sistematik bir şekilde yürütülmeye 
başlanmıştır.

Latin Amerika Stratejisi kapsamında; ekonomik yapı, dış 
ticaret hacmi ve rejimi, doğal kaynaklar, büyüme potansiyeli, 
stratejik konum ve bölgesel entegrasyon süreçleri gibi kriterler 
çerçevesinde Brezilya hedef ülke, Meksika, Peru, Arjantin, Şili ve 
Kolombiya ise öncelikli ülkeler olarak tespit edilmiştir. Bölgenin 
kalanına ise bu ülkeler üzerinden ulaşılması planlanmıştır.

Latin Amerika Ülkeleri ile Ticari ve Ekonomik İlişkilerin 
Geliştirilmesi Stratejisi kapsamındaki başlıca hedefler:

• Bölge ülkeleri ile ticaretimizin daha dengeli bir şekilde ve 
çeşitlilik esasına dayalı olarak artırılması,

• Bölge ülkelerine yönelik bilgi eksikliğinin giderilmesi ve 
bölgeye yönelik farkındalığın artırılması,

• Bölge ülkeleri ile yasal altyapının oluşturulmasını teminen 
ticari, ekonomik  ve teknik işbirliği anlaşmaları, STA ve YKTK 
Anlaşmaları imzalanması,

• Bölgede düzenlenen uluslararası fuarlara firmalarımızın 
katılımının desteklenmesi 

• Alım heyetleri ve ticaret heyetleri gibi tanıtım faaliyetleri 
düzenlenmesi için uygun koşulların oluşturulması, 

• Bölgedeki Ticaret Müşavirliklerinin sayısının artırılması
olarak belirlenmiştir.

Latin Amerika bölgesi ile dış ticaretimiz, “Latin Amerika 
Ekonomik ve Ticari İlişkileri Geliştirme Stratejisi” öncesinde, 
2005 yılında, 2,7 milyar dolar seviyesindeyken, 2008 yılında, 
2 kat artarak yaklaşık 5,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 
Latin Amerika ile dış ticaretimiz, 2009 yılında etkisini hissettiren 
küresel kriz sebebiyle 2008 yılına oranla yaklaşık % 30 oranında 
azalarak, 4 milyar dolara gerilemiştir. 2010 yılında ise Latin 

Amerika ile dış ticaret hacmimiz 5,4 milyar dolar, 2011 yılında 
ise 7,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılındaki 
dış ticaret hacminin 2,5 milyar dolarını bölgeye ihracatımız 
oluştururken, 5,4 milyar dolarlık kısmı ise bölgeden ülkemize 
gerçekleşen ithalatımızı ifade etmektedir. 2012 yılında ise, 
Latin Amerika ile dış ticaret hacmimiz 8 milyar doları aşmıştır. 
Bu rakamın yaklaşık 3 milyar dolarını bölgeye ihracatımız 
oluştururken, 5,1 milyar dolarlık kısmı ise bölgeden ülkemize 
gerçekleşen ithalatımızı ifade etmektedir. 

Ülkemizin Latin Amerika bölgesinde 2012 yılında ihracat 
yaptığı ilk beş ülke; Brezilya, Arjantin, Peru, Panama ve Meksika 
iken, 2012 yılında ithalat yaptığı ilk beş ülke; Brezilya, Meksika, 
Kolombiya, Şili ve Arjantin olmuştur. 

Bölge ile ikili ticaretimizin genel seyrini incelediğimizde, kriz 
dönemi hariç ticaret hacmimizin her yıl giderek arttığını 
görmekteyiz. Bununla birlikte Türkiye’nin ve bölgenin mevcut 
potansiyellerine bakıldığında, ikili ticaret verilerimizin halen 
istenilen seviyenin çok altında seyrettiği görülmektedir.

Türk firmalarının aradığı bilgi ve lojistik desteğini sağlayabilmek 
amacıyla, bölgedeki Ticaret Müşavirliklerimizin sayısı 
artırılmaktadır. Ülkemizin bölgedeki en önemli eksikliklerinden 
birisi, düzenli bilgi temin edilebilecek ve işadamlarının 
doğrudan başvurabilecekleri kaynakların yetersiz olmasıdır. 
Bu kapsamda, Latin Amerika’da Buenos Aires’de (Arjantin), 
Santiago (Şili), Meksiko (Meksika) ve Karakas (Venezuella)’da 
Ticaret Müşavirliğimiz ve Sao Paulo’da (Brezilya) Ticaret 
Ataşeliğimize ek olarak 2012 yılında Lima (Peru), Havana 
(Küba) ve Bogota (Kolombiya)’da temsilcilikler açılmıştır.

Diğer yandan, ANDEAN Topluluğu üyelerinden Kolombiya ve 
Ekvator ile karşılıklı yarar esasına dayanan STA’lar akdedilmesine 
yönelik müzakereler 2011 yılında başlatılmıştır. Bu kapsamda 
Kolombiya ile 6, Ekvator ile 4 tur STA müzakeresi yapılmıştır. 
Peru ve Orta Amerika Topluluğu üyelerinden Panama ile 
müzakerelerin başlatılmasına yönelik girişimler devam 
etmiş olup, STA müzakerelerinin 2013 yılında başlaması 
öngörülmektedir. Meksika ile STA sürecinin başlatılmasına 
yönelik olarak muhtelif düzeylerde girişimlerimiz 2012 yılında 
da devam etmiştir.
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viii. Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik 
Hizmetleri Stratejisi

Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Stratejisi’nin 
vizyonu “yurtdışı müteahhitlik” ve “teknik müşavirlik” hizmetleri 
sektörlerinin, kurumsal bir yapıya kavuşturularak, uluslararası 
rekabet gücünün artırılması ve istikrarlı büyümesinin 
sağlanmasıdır. 

Strateji’nin Misyonu ise, “yurtdışı müteahhitlik” ve “teknik 
müşavirlik” hizmetleri sektörlerini uluslararası hizmet 
ticaretinin gereklerine uygun destekleyici ve geliştirici kısa, 
orta ve uzun vadeli stratejik plan ve programlar oluşturularak 
gerekli düzenlemelerin yapılması ve uygulamaların 
gerçekleştirilmesidir.

Türk müteahhitlik firmaları 1972’den 2012 sonuna kadar 
100 ülkede yaklaşık 237,4 milyar dolar değerinde 6.969  
proje üstlenmiştir.

Bu çerçevede, sektörün Türk bankalarından teminat 
mektubu almada karşılaştığı sorunların çözümü; yeni 
kredi, sigorta, garanti programı ile finansman modelleri 
çeşitlendirilerek ve mevcut programlar genişletilerek 
sektörün finansman gücünün artırılması hedeflenmektedir. 
Yine, sektörün yurtdışında tanıtılmasına yönelik faaliyetlerin 
artırılarak sürdürülmesi ve sektör ile yakın bir temas içerisinde 
bulunularak sektörün yaşadığı her türlü sorun hızlı bir şekilde 
çözülmesi öngörülmüştür. 
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Öte yandan, teknik müşavirlik firmalarının yabancı ülkelerde 
artan ölçüde iş almalarına yönelik devlet yardımları ile 
desteklenmesi, projelerin planlama aşamasında yer alınmak 
suretiyle müteahhitlik işlerinin alınmasına, ayrıca fizibilite 
ve/veya projesi yapılan işlerde kullanılacak malzemelerin 
Türkiye’den ihracatının artırılmasına zemin hazırlayacaktır. 
Sektörün devlet yardımları ile desteklenmesi önemli bir politika 
aracı olup, bu kapsamda, 2011/4 Sayılı Teknik Müşavirlik 
Şirketlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Tebliğ’in 
Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge 16/05/2011 
tarihinde yürürlüğe girmiştir.

1972 yılında Libya ile başlayan Türk müteahhitlik sektörünün 
yurt dışına açılım hamlesi 1980’li yıllarda sadece birkaç 
Ortadoğu ülkesinde özellikle konut projeleriyle sınırlı olarak 
devam etmiş, bu dönemden sonra Türk ekonomisinin daha 
liberal bir yapıya kavuşmasıyla birlikte dış pazarların Türk 
müteahhitlerince keşif süreci başlamıştır.
1980’lerin sonunda Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa’da 
yaşanan değişim, Türk firmalarına bu bölgelerde yeni iş 
imkânları yaratmıştır. Ortadoğu ülkeleri ve Libya’da 1990’lı 
yıllardan itibaren yaşanan ekonomik sıkıntı ve siyasi belirsizlik 
ortamı Türk müteahhitlik firmalarını Bağımsız Devletler 
Topluluğu (BDT) coğrafyasına daha fazla ağırlık vermeye 
zorlamıştır. 

2001 yılında Türkiye’de yaşanan ağır ekonomik kriz 
Türk firmalarını dışa açılmaya zorlarken kriz sonrası Türk 
ekonomisinin hızlı bir toparlanma sürecine girmesi söz konusu 
yatırımlara ivme kazandırmıştır. 1972-2012 yılları arasında Türk 
müteahhtilik hizmetleri sektörü 100 ülkede Türkiye’yi başarıyla 
temsil etmiştir.

Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ülkemizin yetişmiş insan 
gücü, teknik birikimi ve teknolojiye adaptasyonu, iş deneyimi 
ve disiplini, coğrafi konumu, bölge ülkeleri ile siyasi ve kültürel 
yakınlığı gibi avantajlarının kullanılması ve kamu kuruluşları ile 
özel sektör arasındaki koordinasyon, işbirliği ve ortak hareket 

etme bilincinin sağlam bir şekilde yerleştirilmesi sayesinde 
1972’den 2012 sonuna kadar 100 ülkede yaklaşık 237,4 
milyar dolar değerinde 6.969  proje üstlenmiştir. Bu dönem 
içerisinde gelişip olgunlaşan sektör ödemeler dengesi, 
istihdam, ihracat, teknoloji transferi ve dışa açılma süreci 
konularında ülke ekonomisine doğrudan ve dolaylı olarak 
birçok katkı sağlamaktadır. 

2000-2012 yılları arasında üstlenilen proje tutarlarına aşağıdaki 
tabloda yer verilmektedir.

Yıllar Proje Bedeli ( Milyar $ )

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2010

2012

1,0

2,4

2,0

4,2

11,3

11,5

21,0

24,7

24,0

22,2

19,9

22,3

26,6
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Yurtdışında üstelenilen proje bedelleri 2000 yılından itibaren 
sürekli artış içinde olmuş, 2004 yılından sonra artış hızı yüksek 
olmuştur. 2008 ve 2009 yılında küresel ekonomik krizin 
de etkisiyle birçok büyük uluslararası müteahhitlik projesi 
ertelenmiştir. Bununla birlikte global ekonomide görülmeye 
başlanan toparlanma eğilimi çerçevesinde 2012 yılında 
Türk müteahhitlik sektörü 26,6 milyar dolar seviyesinde proje 
üstlenerek rekor kırmıştır. Türk müteahhitlik sektörünün yurt 
dışı iş hacimlerinin  2023 yılı için 100 milyar dolara çıkması 
beklenmektedir. 

Teknik müşavirlik sektörünün desteklenerek yurt dışındaki 
hedef pazarlarda etkin bir şekilde konumlandırılmasını 
teminen, teknik müşavirlik firmalarının devlet yardımları 
programı kapsamına alınması kararı çerçevesinde, 2004/5 
ve 2011/4 sayılı Tebliğler uygulamaya konmuştur.

Bu kapsamda, yurtdışı teknik müşavirlik firmalarımızın daha 
etkin bir biçimde desteklenmesi, ayrıca anılan teşvik 
mekanizması kapsamında öngörülen destek kalemlerinin 
sektörün ihtiyacı doğrultusunda genişletilmesine ilişkin olarak, 
‘Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Yapılacak Devlet Yardımları 
Hakkında 2012/3 Sayılı Tebliğ’ 25/06/2012 tarihinde Resmi 
Gazete’de yayımlanmıştır. Teknik Müşavirlik Hizmetlerine 
Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Tebliğin Uygulama 
Usul ve Esaslarına ilişkin Genelge de Tebliğin yayımlanması 
ile birlikte yürürlüğe girmiştir.
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Yurtdışında üstlenilen projelerin 2015 yılında 50 milyar 
dolar, 2023 yılında ise 100 milyar dolara yükseltilmesi 
hedeflenmektedir. 

Teknik müşavirlik hizmetleri devlet yardımlarıyla 
desteklenmektedir.
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ix. İhracata Dönük Üretim Stratejisi

İhracat, büyümeyi ve istihdamı artıran, üretimi yönlendiren 
önemli bir itici güçtür. Bu nedenle, üretim süreçlerinden 
ve sürdürülebilir girdi tedarik ihtiyacından bağımsız olarak 
düşünülemez. Bu noktadan hareketle, ülkemiz imalat sanayii 
ve hizmet üretim potansiyeli ile girdi tedarik ihtiyacının ihracat 
odaklı olarak değerlendirilmesi ve yönlendirilmesi ihtiyacı 
ortaya çıkmaktadır.

Dış ticaretimizde Cumhuriyetimizin 100’üncü kuruluş 
yıldönümü olan 2023’e yönelik stratejik hedefimiz dünya 
mal ticaretinden aldığımız payın artırılması, ihracatımızın 
500 milyar dolara çıkarılmasıdır. Dış ticarete konu sektörlerde 
geliştirilecek politikalar yoluyla, sürdürülebilir ihracatta 
ve ihracatçının rekabet gücünde artışın sağlanması, dış 
ticarete konu sektörlerde yurt içinde yaratılan katma değerin 
artırılması yakın gelecekte ulaşılması gereken hedefler olarak 
belirlenmiştir.

Bu hedeflere ulaşabilmek için, ilgili tüm politika araçlarının 
birbiriyle etkileşimli olarak, bütünsel bir yaklaşımla kullanılması 
gerekmektedir. 12 Mayıs 2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmi 
Gazete’ de yayımlanan 2010/12 sayılı Başbakanlık Genelgesi 
ile kurulan “İhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme 
Kurulu” bu anlamda önemli bir görev üstlenmiştir. 

Kurulun amacı; belirlenen hedeflerin gerçekleştirilebilmesi 
için üretimle ihracatın birlikte ele alındığı bir “İhracata Dönük 
Üretim Stratejisi” geliştirmek; bu çerçevede, konuyla ilgili kurum 
ve kuruluşların bir plan dâhilinde aktif olarak çalışmalara 
katılmasını, sorunlara somut öneriler getirilmesini, sonuçların 
karar mekanizmalarına taşınmasını, bu çalışmaların sürekli 
hale getirilmesini ve sonuçların izlenmesini sağlamaktır.

	  

“İhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulu” 
çalışmalarına devam etmektedir.
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İhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulu 
Ekonomi Bakanı başkanlığında toplanmakta, Kurul’da ilgili 
bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar en üst seviyedeki yetkilileri 
düzeyinde temsil edilmektedir. İhtiyaç halinde, ilgili 
diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum ve meslek 
kuruluşlarının üst düzey yetkililerinin Kurul çalışmalarına 
katılımı, Kurul Başkanı tarafından değerlendirilmektedir. 
Kurul Üyeleri şunlardır:

• Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı

• Maliye Bakanlığı Müsteşarı

• Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı

• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı

• Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı

• Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı

• Hazine Müsteşarı

• Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı

• Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı

• Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı

• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı

• Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı

• Türkiye İhracat Kredi Bankası Genel Müdürü
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x. Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES)

Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda 2010 yılında başlatılan 
Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) çalışmaları ile temel olarak 
Türkiye’de önde gelen sektörlerin ihtiyaç duyduğu girdilerin 
temininde süreklilik ve etkinliğin sağlanması ve dolayısıyla 
ihracata yönelik üretimde rekabet gücünün arttırılması 
hedeflenmektedir. 

Bu hedef ve Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü olan 
2023’e yönelik ortaya konan temel stratejiler çerçevesinde 
GİTES ve Eylem Planı’nın vizyonu; “Girdi tedariğini güvence 
altına almış, ara malı üretiminde yetkinliğini artırmış bir 
ekonomi” olarak belirlenmiştir. 

2010 yılından bu yana sürdürülen çalışmalar çerçevesinde, 
6 sektörde, 100’ün üzerinde firma ile detaylı görüşmeler 
yapılmıştır. Ortaya çıkan sorunlar ve çözüm önerileri üzerine, 
ilgili sektörlerde tüm tarafların katıldığı bir dizi çalıştay ve toplantı 
düzenlenmiştir. Sektörel çalışmalarda, sektör dernekleri başta 
olmak üzere, sivil toplum ve meslek kuruluşlarının bilgi ve 
deneyimlerinden önemli ölçüde faydalanılmış ve kamu/özel 
tüm paydaşların sürece etkin katılımı sağlanmıştır.

2012 yılında GİTES çalışmalarında son aşamaya gelinmiş ve 
diğer kurum ve kuruluşlar ile etkileşimli olarak ve diğer ulusal 
strateji çalışmaları ile bütünlük ve eşgüdüm içerisinde ele 
alınan tüm sektörlere dönük somut, kısa/orta/uzun dönemde 
uygulanabilir politika önerilerini içeren taslak eylem planları 
hazırlanmıştır. 

Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun (EKK) 15 Ağustos 2012 

tarihinde gerçekleştirilen toplantısında tartışılan Eylem 
Planına, EKK’da alınan kararlar ve Kurul üyelerinin görüşleri 
çerçevesinde nihai şekli verilmiş ve Yüksek Planlama 
Kurulu’nda imzaya açılmıştır. 

GİTES hedefleri ve belirlenen eylemler en nihayetinde “GİTES 
ve Eylem Planı (2013-2015)” başlığı altında, Yüksek Planlama 
Kurulu’nun 21/12/2012 tarihli ve 2012/32 Sayılı Kararı ile 
kabul edilmiş ve 25 Aralık 2012 tarihli ve 28508 Sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanmıştır.

Yatırım-üretim-istihdam-ihracatı etkileyen politikaların birbirini 
destekleyecek şekilde etkileşimli olarak kullanılması ve imalat 
sanayii üretim potansiyelinin ihracat odaklı değerlendirilmesi 
ihtiyacından hareketle oluşturulan GİTES ve Eylem Planı dinamik 
bir strateji belgesi olarak resmiyet kazanmış bulunmaktadır.  

GİTES Eylem Planı, toplam 37 hedef ve bu hedeflere dönük 
91 eylem içermektedir. Eylemlerin tamamı ara malı ithalat 
bağımlılığını azaltmaya ve ihracatta sürdürülebilir rekabet 
gücünü sağlamaya dönük somut sonuç yaratıcı nitelik 
taşımaktadır.

Ayrıca süreç içerisinde “Demir cevheri zenginleştirme tesisi 
yatırımlarının devlet yardımı kapsamına alınması” gibi 
ilerleme kaydedilen eylemlerde gerekli değişiklikler yapılmış, 
“Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Mevzuatta gerekli 
düzenlemelerin yapılması” ve “İlaç hammaddeleri ile nihai 
ürünler arasındaki KDV uyumsuzluğunun giderilmesi” gibi 
hayata geçen eylemler Eylem Planları’ndan çıkarılmıştır.
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b) İKİLİ VE ÇOK TARAFLI TİCARİ İLİŞKİLER

i. Dünya Ticaret Örgütü ve Türkiye

Başta Doha Kalkınma Gündemi olmak üzere, Dünya 
Ticaret Örgütü (DTÖ) bünyesinde yürütülen müzakere ve 
çalışmaların takibine 2012 yılında da devam edilmiştir.

15-17 Aralık 2011 tarihlerinde Cenevre’de düzenlenen DTÖ 
VIII. Bakanlar Konferansı’nda (BK8), müzakerelerin mevcut 
yöntemlerle ilerletilmesinin mümkün olmadığı teyit edilmiş; 
2012 yılı içinde müzakerelerin iletiletilmesine yönelik yeni, 
güvenilir ve kapsayıcı yaklaşımların belirlenmesi ve ilerleme 
kaydedilebilecek alanlarda müzakerelerin tek taahhüt 
ilkesine zarar vermeden sonuçlandırılması konusunda 
mutabık kalınmıştır.

DTÖ konularındaki ülkemizin müzakere pozisyonuna 
ilişkin koordinasyon, “Dünya Ticaret Örgütü Müzakereler 
Koordinasyon Kurulu” vasıtasıyla sağlanmaktadır.

Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmazlıkların Halli Mekanizması 
kapsamında ortaya çıkan uyuşmazlıklar yakından takip 
edilmektedir.
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2012 yılı içinde, genel itibariyle, BK8’den çıkan bu talimat 
çerçevesinde, ilerleme sağlanabilecek ve muhtemel bir 
erken hasat paketi içinde yer alabilecek konuların belirlenmesi 
ve üyeler arasında uzlaşı sağlanmasına yönelik çalışmalar 
yürütülmüştür.

Bu çerçevede, müzakereler  her aşamada teknik heyetler ve 
delegasyonumuz aracılığıyla yakından takip edilerek, özellikle 
tarım ve sanayi ürünlerinde pazara giriş, sübvansiyonlar 
ve telafi edici önlemler, balıkçılık sübvansiyonları, ticaretin 
kolaylaştırılması, bölgesel ticaret anlaşmalarına yönelik 
kuralların açıklığa kavuşturulması, anlaşmazlıkların halli 
ve çevre müzakereleri kapsamında çevresel ürünlerin 
belirlenmesi konularındaki ve hizmetler ticareti alanındaki 
Çalışma Grupları toplantıları çerçevesinde diğer ilgili Kurum 
ve Kuruluşlarla da koordinasyon halinde ülke pozisyonu 
oluşturulmuş, bu görüşlerimiz Daimi Temsilciliğimiz ya da 
toplantılara katılan Bakanlığımız temsilcileri tarafından 
müzakere platformuna taşınmıştır. Sürece ilişkin faaliyetlerimiz 
DTÖ’deki gelişmelere paralel olarak devam etmektedir.

2012 yılı boyunca, farklı müzakere grupları bünyesinde 
yürütülen çalışmaların, 3-6 Aralık 2013 tarihlerinde 
Endonezya’nın Bali şehrinde düzenlenecek DTÖ 9. Bakanlar 
Konferansına (BK9) sunulması planlanmaktadır Nitekim, 
bu doğrultuda, bazı müzakere alanlarında çalışmalar hız 
kazanmış bulunmaktadır. Bu kapsamda özellikle Ticaretin 
Kolaylaştırılması, Tarım, Kalkınma/En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) 
konularında çalışmaların ilerlediği ve bu konulardan oluşan 
bir paketin Bakanlar Konferansına sunulmasının hedeflendiği 
görülmektedir. Diğer taraftan, Doha Kalkınma Gündemi 
kapsamındaki müzakere alanlarından birini teşkil etmemekle 
birlikte, Bilgi Teknolojisi Ürünleri Ticaretine İlişkin Bakanlar 
Deklarasyonu ekindeki ürün kapsamının genişletilmesine ilişkin 
müzakereler, Aralık ayında Bali’de düzenlenecek BK9’dan  
sonuç almaya aday konular arasındadır. 

Tarım konusunda müzakere sürecinin başından itibaren 

stratejimiz, yeni pazar açılımları elde etmekten ziyade yerli 
üretimin korunması, liberalleşmenin mümkün olduğunca 
yavaş sağlanması ve Gelişme Yolundaki Ülke (GYÜ)’lere 
sağlanacak özel ve lehte muamelenin işlevsel olması 
şeklinde belirlenmiştir.

Müzakerelerde ülkemizce yakından takip edilen alanlardan 
biri olan Ticaretin Kolaylaştırılması Müzakereleri, Doha 
Kalkınma Gündemi başlıkları arasında bir sonuca ulaşmaya 
en yakın alanlardan bir olarak görülmektedir.  Bu alanda 
Türkiye son derece aktif bir rol oynamakta ve ülkemizin 
başta transit serbestisininin geliştirilmesi olmak üzere, ticaret 
prosedürlerinin şeffaflaştırılması ve öngörülebilirliğinin 
artırılması yönündeki teklifleri müzakerelerde ele alınan taslak 
anlaşma metninde yer almaktadır. Son olarak işadamlarımızın 
ticaret fuarı vb. organizasyonlara katılımında vize işlemlerinin 
basitleştirilmesine ilişkin bir öneri de müzakere gündemine 
taşınmış durumdadır. 

Öte yandan, gelişme yolunda olan ülkelere yönelik teknik 
yardımlar ve katılım sürecinde bulunan ülkelere yönelik 
destek inisiyatifimiz kapsamında mevcut seminer ve işbirliği 
faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara 2012 yılı 
boyunca da devam edilmiştir.  

Yine, Bakanlığımızca Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmazlıkların 
Halli Mekanizması kapsamında ortaya çıkan uyuşmazlıklar 
da yakından takip edilmektedir. Anlaşmazlıkların Halli 
Mekanizması kapsamında ele alınan uyuşmazlıklara taraf/
üçüncü  taraf olunması suretiyle ülkemizin uluslararası ticaret 
sistemi içerisinde aktif ve etkin bir oyuncu olarak yer alınmaya 
devam edilecektir. Ayrıca, gerek duyulması halinde ülkemiz 
ticari haklarının savunulması amacıyla bir uyuşmazlık süreci 
başlatılmakta veya ülkemizin mutahap olduğu uyuşmazlıklara 
ilişkin ülkemiz adına gerekli savunmanın gerçekleştirilmesi 
temin edilmektedir. Nitekim, 2012 yılı itibarıyla ülkemizce 
üçüncü taraf olarak katılım sağlanan uyuşmazlık sayısı 49’a 
ulaşmıştır.
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ii. Türkiye’nin Üye Olduğu Bölgesel Kuruluşlar ve 
Taraf Olduğu Bölgesel Ticaret Anlaşmaları

Ülkemiz, bölgesinde oynadığı ekonomik ve ticari öncü 
rolün bir yansıması olarak bölgesindeki ülkelerle ekonomik 
bağlarını güçlendirmiş ve ticaret hacmini artırmıştır. 
Bu anlamda üyesi olduğumuz bölgesel kuruluşlar 
kapsamındaki tercihli ticaret düzenlemelerine işlerlik 
kazandırılması, bölge ülkeleriyle başlatılan girişimler ve 
potansiyel arz eden alanlarda yeni ortaklıklar kurulması 
büyük önem arz etmektedir.

Bu çerçevede, kurucu üyesi olduğumuz Karadeniz 
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ), Gelişen Sekiz Ülke (D8), 
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 
çatısı altında yürütülen ticari işbirliği faaliyetlerinde gelişme 
kaydedilmesi ve her biri değişik aşamalarda bulunan 
tercihli ticaret düzenlemelerine işlerlik kazandırılması için 
2012 yılında yürütülen çalışmalar önümüzdeki dönemde 
de sürdürülecektir.

Gerek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Anlaşması (ECOTA), 
gerek İİT Tercihli Ticaret Sistemi (TPS/OIC) ve gerekse de D8 
Tercihli Ticaret Anlaşması’nın uygulanmaya konulmasının 
yalnızca üye ülkeler arasındaki ticareti değil, üye ülkelerin 
dünya ticaretinden alacağı payı da artıracağı aşikardır.  
Başarılı bölgesel oluşumlara bakıldığında, AB üyesi ülkelerin, 
toplam ticaretlerinin %60’ı ile %80’i arasında değişen 
oranlardaki kısmını diğer AB üyeleriyle gerçekleştirmekte 
olduğu; ASEAN içi ticaret hacmi oranının 2009 yılı itibariyle 
üye ülkelerin toplam ticaret hacminin %24,5’ine ulaştığı, 
NAFTA’nın yürürlüğe girdiği 1994 yılından bu yana NAFTA 
üyeleri arasındaki ticaretin üç kat artarak yaklaşık 1 
trilyon dolar sınırına dayandığı görülmektedir. Dolayısıyla 
bölgeselleşme eğilimlerinin hız kazandığı günümüzde 
ülkemizin üye olduğu bölgesel kuruluşlar bünyesindeki 
tercihli ticaret düzenlemelerinin işlerlik kazanması önem arz 
etmektedir.

Nitekim İİT, EİT ve D8 Tercihli Ticaret Anlaşmalarının 
tamamına ülkemizce taraf olunmuş ve yükümlülüklerimiz 
yerine getirilmiştir. Diğer ülkelerin de yükümlülüklerini 
yerine getirmeleriyle söz konusu Anlaşmaların bir an önce 
uygulanabilmesi mümkün olacaktır.
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TPS/OIC’in yürürlüğe konulması için üye ülkelerin süreci 
hızlandırmaları yönündeki girişimlerimiz netice vermiş ve 
TPS/OIC 9 Ağustos 2011 tarihi itibariyle hukuken yürürlüğe 
girmiştir. Sistemin fiilen işlerlik kazanması için sisteme dahil 
üç anlaşmanın (Çerçeve Anlaşma, Tarife İndirim Protokolü 
(PRETAS) ve Menşe Kuralları Düzenlemesi) imza ve onay 
işlemlerini tamamlayan on ülkenin taviz listelerini Ticaret 
Müzakereleri Komitesi’ne sunmaları gerekmektedir.

Halihazırda Anlaşmanın fiilen işletilmesi için gerekli şart 
olan, 10 ülke sayısına, Ürdün’ün 18 Temmuz 2012 tarihinde 
taviz listesini İİT Genel Sekretaryası’na sunmasıyla ulaşılmış 
ancak bu ülkeler arasında İİT’na üyeliği askıya alınmış olan 
Suriye’nin de bulunması Anlaşmanın fiilen nasıl işletileceği 
konusunda bir belirsizlik ortaya çıkarmıştır. Önümüzdeki 
dönemde bir ülkenin daha sisteme katılması sonrasında 
Ticaret Müzakereleri Komitesi’nin toplanması ve Anlaşmanın 
fiilen yürürlüğe konulacağı tarihin ilan edilmesi için çalışmalar 
devam etmektedir. 

D–8 Tercihli Ticaret Anlaşmasının yürürlüğe girmesi için 
Menşe Kuralları Protokolü ile birlikte Anlaşmanın en az 4 
ülke tarafından onaylanması gerekmekte olup; daha önce 
İran, Malezya ve Nijerya tarafından onaylanan Anlaşmanın 
ülkemizce de onay işlemlerinin tamamlanmasıyla, Anlaşma 
25 Ağustos 2011 tarihinde onay işlemlerini tamamlayan dört 
ülke arasında hukuken yürürlüğe girmiştir.

Endonezya ile Pakistan ise  sırasıyla 4 Ekim 2011 ve 8 Mart 
2012 tarihlerinde tarihinde Anlaşmayı onaylayan ülkeler 
arasına katılmıştır., Anlaşmanın filen işlerlik kazanması için tüm 
ülkelerin taviz listelerine ilişkin yükümlülüklerini tamamlamaları 
gerekmektedir. D-8 Tercihli Ticaret Anlaşması’na taraf bazı 
ülkelerin taviz listelerini sunmamaları nedeniyle fiilen yürürlüğe 
giremeyen Anlaşmaya işlerlik kazandırılmasını ve sürecin 
hızlandırılmasını teminen 22 Mart 2012 tarihinde D-8 Gözetim 
Komitesi Toplantısı İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

Diğer taraftan, bölgemiz ticaretinde ciddi bir serbestleşme 

sağlayacak ve halihazırda pazara giriş imkanlarının kısıtlı 
olduğu İran ve Pakistan gibi ülke pazarlarındaki ihracat 
potansiyelimizi büyük oranda artıracak olan EİT Ticaret 
Anlaşması (ECOTA)’nın onay işlemleri tamamlanmasına 
rağmen yine taviz listeleri teatisinin tamamlanamaması 
nedeniyle Anlaşma 2008 yılından bu yana askıya alınmış 
bulunmaktadır. 

Ülkemiz konuyu ikili görüşmelerde dile getirmekte ve 
Anlaşmaya işlerlik kazandırılması amacıyla çalışmalar 
yürütmektedir. Son olarak 2012 yılı Ekim ayında ülkemiz ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen 3. ECOTA İşbirliği Konseyi toplantısı 
sırasında Anlaşmanın 2013 yılı başında yürürlüğe konulması 
kararlaştırılmış ise de; Ülkemiz dışında üye ülkelerin taviz 
listelerini Sekretarya’ya iletmemeleri nedeniyle bu hedefe 
ulaşılamamıştır. Üye ülkelerin en kısa zamanda taviz listelerini 
Sekretarya’ya iletmeleri ve böylelikle anlaşmaya fiilen işlerlik 
kazandırılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.
 
KEİ çerçevesinde, bölgede ticaretin serbestleştirilmesi 
ve ticaretin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik 
çalışmalar, Bakanlığımız tarafından da katılım sağlanan 
Ticaret ve Ekonomik Kalkınma Çalışma Grubu tarafından 
gerçekleştirilmektedir. Çalışma Grubu’nun 24-25 Kasım 
2011 tarihlerinde gerçekleştirilen son toplantısında KEİ için 
öncelikli alanlar belirlenmiş olup önümüzdeki dönemde bir 
eylem planı oluşturulması öngörülmektedir. Ayrıca, 2012 
yılında KEİ’nin 20. kuruluş yıldönümü vesilesiyle yapılacak 
Liderler Zirvesi ülkemizce ev sahipliğinde gerçekleştirilmiş 
olup, bu itibarla KEİ’ye yeni bir vizyon kazandırılmasına yönelik 
çalışmalara Bakanlığımızca aktif katılım sağlanmaktadır. KEİ 
bünyesinde bir tercihli ticaret anlaşması yapılması, ülkelerin 
farklı bölgesel entegrasyonlar içinde bulunmaları sebebiyle 
kısa ve orta vadede mümkün görünmemekle beraber, 
bölgede ticaretin geliştirilmesi ve kolaylaştırılması için KEİ hala 
önemli bir platform olarak işlev görmektedir.

Diğer  taraftan, bölge  ülkeleri ile ikili düzeyde ticaret anlaşmaları 
akdedilmesine yönelik faaliyetler de sürdürülmüştür.
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iii. Hizmet Ticaretinin Geliştirilmesi

Hizmetler ticaretine ilişkin ikili ve çoklu uluslararası 
gelişmeler takip edilmektedir.

Hizmet ticareti gelişmekte olan bir alan olup, Ekonomi 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 637 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname’nin yürürlüğe girmesi ile 
hizmet ticareti hususundaki ticaret, ekonomik, sınaî, teknik 
işbirliği, tercihli ticaret ve benzeri anlaşmaları gerektiğinde 
ilgili bakanlık ve kuruluşlar ile işbirliği halinde hazırlamak, 
müzakereleri yürütmek, imzalamak, anlaşmayı uygulamak, 
uygulanmasını sağlamak görevleri Bakanlığımıza tevdi 
edilmiştir.

Bakanlık bünyesindeki yeni yapılanma çerçevesinde, 
hizmet ticaretinde ülke veya bölgesel bazda karşılaşılan 
pazara giriş engellerinin giderilmesi, girişimcilerimizin 
yurtdışındaki yatırımlarının kolaylaştırılması ve artırılması 
amacıyla, ikili, bölgesel ve çok taraflı ticaret anlaşmalarının 
imzalanmasına ilişkin çalışmalara başlanmıştır. 

Bu kapsamda, başta DTÖ’yü kuran Anlaşmanın eklerinden 
biri olan Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (GATS)’na ilişkin 
ülkemiz koordinasyonu, GATS çerçevesinde yürütülen çok 
taraflı hizmet ticareti, pazara giriş müzakereleri ve diğer teknik 
müzakerelere yönelik ülkemiz pozisyonunun oluşturulması 
ile ikili hizmet ticareti anlaşmaları kapsamındaki benzer 
görevler de yine 6 Temmuz 2011 tarihinden bu yana 
Bakanlığımızca yürütülmektedir. 

Serbest Ticaret Anlaşmalarının kapsamında hizmetlerin 
de alınmasına yönelik çabalar kapsamında, Ukrayna ile 
gerçekleştirilen 5-7 Mart 2012 tarihlerinde Ankara’daki ve 16-
18 Mayıs 2012 tarihlerinde Kiev’deki görüşmelerde Hizmetler 
Ticareti bölümüne ilişkin müzakereler yürütülmüştür. Buna 
ilaveten, 27 Mart – 6 Nisan 2012 ve 15 – 19 Ekim 2012 tarihleri 
arasında Türkiye – Ukrayna STA müzakereleri kapsamında 
ülkemiz hizmetler ticareti taahhütlerinin belirlenmesini 
teminen “ulaştırma hizmetleri”, “çevre, orman ve avcılık 
hizmetleri”, “mali hizmetler”, telekomünikasyon ve posta 
kurye hizmetleri”, “görsel – işitsel hizmetler”, “müteahhitlik 
ve ilgili mühendislik hizmetleri”, “dağıtım hizmetleri”, 
“bilgisayar hizmetleri” ile “mesleki hizmetler” konularında 
ilgili kamu kurumları ile toplantılar gerçekleştirilmiştir. 
Ukrayna ile sektörel bazda talep ve tekliflerin karşılıklı olarak 
değişimi gerçekleştirilmiş olup, taahhüt listeleri üzerinde 
talep-teklif (request-offer) yöntemiyle görüşmelere devam 
edilmektedir. 
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Türkiye ile Kosova arasında hizmet ticaretini de içeren bir 
STA imzalanması amacıyla Ankara’da gerçekleştirilen ilk tur 
müzakerelere katılım sağlanmış ve ülkemizin DTÖ Hizmetler 
Ticareti Genel Anlaşması (GATS) ve STA’lar kapsamındaki 
hizmet ticaretine ilişkin deneyimleri hakkında bir sunum 
yapılmıştır.  

Öte yandan, Türkiye ile Şili arasındaki STA ile tesis edilen Ortak 
Komite’nin, 1-2 Kasım 2012 tarihlerinde Ankara’da yapılan 
birinci toplantısında, STA’ya hizmetler ve yatırım başlıklarının 
eklenmesi gündeme gelmiştir. Taraflar Kasım ayı sonunda 
taslak anlaşma metinlerini birbirlerine iletmişler, metin 
değiş tokuşunu müteakip, istikşafi görüşmeler yapılması 
öngörülmüştür.

2012 yılının başından itibaren, Doha Kalkınma Turu 
müzakerelerindeki tıkanma nedeniyle, bir grup Dünya Ticaret 
Örgütü (DTÖ) üyesi ülke tarafından çoklu bir hizmet ticareti 
anlaşması yapılmasına dair görüşmeler sürdürülmektedir. 
Çoklu Hizmetler Anlaşması görüşmelerine, uluslararası hizmet 
ticareti alanındaki serbestiyi arttırma konusunda istekli ve 
Hizmetler Dostları’na üye ülke (RGF-Real Good Friends) 
temsilcileri katılım sağlamaktadır. Söz konusu gruba üye 
ülkeler ABD, Avustralya, Yeni Zelanda, AB, Japonya, Kanada, 
Norveç, İsviçre, Hong Kong, Güney Kore, Tayvan, Pakistan, 
Meksika, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, İsrail, Panama, İzlanda 
ve Peru’dur. Ülkemiz için büyük önem arz eden hizmetler 
sektöründe yapılacak olası bir anlaşmaya ilişkin temel 
prensiplerin şekillenmesine katkıda bulunulması, hizmetler 
müzakerelerinde ülkemiz yararına açılımlar gözetilmesi ve 
bu yolla hizmet sunucularımıza yeni pazarlar açılabilmesi 
amacıyla, Haziran 2012 tarihi itibariyle söz konusu çoklu 
hizmetler anlaşması görüşmelerine iştirak edilmektedir. 

Buna ilaveten, OECD’nin markası olarak nitelendirilen ve 
en önemli projelerinden biri olarak anılan “Hizmet Ticareti 
Kısıtlılık Endeksi (STRI)” projesine ilişkin koordinasyon tarafımızca 
yürütülmüş, Mart, Haziran ve Ekim aylarında Paris’te 

gerçekleştirilen toplantılara katılım sağlanmış ve ülkemiz 
adına yazılı ve sözlü müdahalelerde bulunulmuştur. Ayrıca, 
proje kapsamında ülkemiz hizmet ticaretine ilişkin kısıtlılık 
veritabanının nihai hale getirilmesi amacıyla 2012 yılı Şubat 
– Nisan aylarında bir uzmanımız OECD’de görevlendirilmiştir. 
STRI projesi mevcut durumda; inşaat hizmetleri, bilgisayar 
hizmetleri, mesleki hizmetler (mimarlık, mühendislik, hukuk 
ve muhasebecilik) ve telekomünikasyon hizmetlerine ilişkin 
raporlar ve endeksler oluşturulmuş olup, yeni aşamada 
dağıtım, taşımacılık (kara-deniz-hava-tren yolu), görsel – 
işitsel, lojistik ve mali hizmetlerle devam edilmektedir. 

İslam Kalkınma Bankası ve Bakanlığımız işbirliği ile İstanbul’da 
16 – 19 Ocak 2012 tarihlerinde “hizmetler ticareti” konulu bir 
çalıştay düzenlenmiştir.

Çok taraflı ve ikili düzeyde yürütülecek hizmet ticareti 
müzakerelerinde ülkemiz pozisyonunun tayin edilebilmesi; 
hizmet sektörlerinde ülkemiz durumunun, güçlü ve zayıf 
yönlerinin tespit edilebilmesi, yurt içinde ve yurt dışında 
karşılaşılan mevzuattan kaynaklanan engellerin belirlenerek 
giderilmesine yönelik tedbirlerin alınabilmesi açısından 
gelişmiş ve gelişme yolunda bir çok ülkede örnekleri bulunan, 
lobi grubu olarak da faaliyet gösteren ve çoğunlukla “Hizmet 
Endüstrileri Koalisyonu” olarak adlandırılan hizmet ticareti 
alanındaki örgütlenmelere (advocacy groups) benzer bir 
oluşumun ülkemizde de kurulmasına yönelik çalışmalara 
2012 yılında başlanılmıştır. Bu kapsamda, 2012 yılı Mayıs 
ve Aralık aylarında tüm ilgili taraflarla kapsamlı toplantılar 
gerçekleştirilmiştir.

Hizmetler ticaretine ilişkin koordinasyonun etkin biçimde 
gerçekleştirilebilmesi, birçok kurum ve kuruluşu ilgilendiren 
hizmet ticareti konularının paydaşlarımıza süratle iletilmesi ve 
görüşlerinin alınması amacıyla, Bakanlığımızca 2012 yılında 
“GATS ve Türkiye” Internet Portalı projesi başlatılmıştır.  2013 
yılının ilk yarısında söz konusu portalın faaliyete geçirilmesi 
öngörülmektedir.
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AB,  2012 yılı itibarıyla dış ticaretimizde sahip olduğu 
yaklaşık % 37,8’lik pay ile ülkemizin en önemli ticari 
ortağıdır.

Küresel İş Köprüleri Girişimi projesi başlatılmıştır.

1980’lerden bugüne ihracata dayalı büyüme stratejisi 
çerçevesinde dış ticarette liberal politikalar benimseyen 
Türkiye, Gümrük Birliği ile birlikte bugün 500 milyonu aşan 
nüfusa, 12,9 trilyon Avro GSYİH’a sahip bir pazar haline 
gelmiş olan AB ile ticari bütünleşmesini büyük ölçüde 
gerçekleştirmiştir.

Gümrük Birliği’ni tesis eden 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı 
gereğince dış ticaret rejimimiz büyük ölçüde AB ile uyumlu 
hale getirilmiştir. Bu çerçevede, malların serbest dolaşımı 
ile ortak ticaret politikasına ilişkin düzenlemelerin yanı sıra 
teknik mevzuat, fikri ve sınaî mülkiyetin korunması, devlet 
yardımları, ticari nitelikli devlet tekelleri ve rekabet hukuku 
alanlarındaki AB mevzuatı, ülkemizin ihtiyaçları da dikkate 
alınarak dış ticaret rejimimize yansıtılmış olup, AB’deki 
gelişmelere bağlı olarak uyum çalışmalarına devam 
edilmektedir.

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE 
DEĞERLENDİRMELER 
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Gümrük Birliği, Türkiye’nin dış ticaret rejimini yeniden 
yapılandırmakla kalmamış; AB ile geleneksel olarak sürdürülen 
ticari ilişkilerin geliştirilmesinde de önemli rol oynamıştır. 
Gümrük Birliği süreci aynı zamanda üçüncü ülkelerle ticarette 
de önemli sonuçlar doğurmuştur. Gümrük Birliği sonrasında 
gerek AB pazarına gerekse diğer ülkelere olan ihracatımızda 
düzenli bir artış gerçekleşmiş, özellikle ihracatımızın AB 
pazarında istikrarlı bir paya sahip olması sağlanmıştır. AB,  
2012 yılı itibarıyla dış ticaretimizde sahip olduğu yaklaşık % 
37,8’lik pay ile ülkemizin en önemli ticari ortağıdır.

Gümrük Birliği kapsamında kurulan Gümrük Birliği Ortak 
Komitesi (GBOK), AB ile ikili ticaretimizin geliştirilmesi ve Gümrük 
Birliği’nin uygulanmasında ortaya çıkan sorunların çözüme 
kavuşturulması bağlamında önemli bir rol oynamaktadır. Bu 
çerçevede, GBOK toplantılarına devam edilmekte olup, 27. 
Dönem GBOK Toplantısı 27-28 Haziran 2012 tarihlerinde, 28. 
Dönem GBOK Toplantısı ise 29-30 Kasım 2012 tarihlerinde 
gerçekleştirilmiştir. Buna ilave olarak, belirli ticari sorunların 
daha detaylı bir şekilde ele alınmasını teminen GBOK 
Eşbaşkanları arasında 23 Nisan 2012 tarihinde bir görüşme 
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, ülkemiz ile Komisyon yetkilileri 
arasında 22 Haziran, 25 Eylül ve 28 Kasım 2012 tarihlerinde ikili 
ticari sorunların ele alındığı teknik toplantılar gerçekleştirilmiştir.

Diğer taraftan, AB Ortak Ticaret Politikası’nda kaydedilen 
gelişmelerin yakından takip edilmesi amacıyla, 2001 
yılından bu yana Avrupa Komisyonu ile Ortak Ticaret 
Politikası Bilgilendirme Toplantıları gerçekleştirilmektedir. Bu 
çerçevede, 29. Dönem Bilgilendirme Toplantısı 3 Mayıs 2012 
tarihinde, 30. Dönem Bilgilendirme Toplantısı ise 20 Eylül 2012 
tarihinde Brüksel’de düzenlenmiştir. Yine, Türkiye-AB ortaklık 
organları bağlamında; Ortaklık Konseyi’nin 22 Haziran 2012 
tarihinde gerçekleştirilen 50. dönem toplantısına, Ortaklık 
Komitesi’nin 12 Nisan 2012 tarihinde gerçekleştirilen 120. 

dönem toplantısına, Karma Parlamento Komisyonu’nun 23-
24 Şubat ve 13-14 Haziran 2012 tarihlerinde gerçekleştirilen 
68. ve 69. dönem toplantılarına, Gümrük İşbirliği Komitesi’nin 
29 Şubat 2012 tarihinde düzenlenen 44. dönem toplantısına 
Bakanlığımız görev sahasına giren hususlar itibarıyla gerekli 
katkı ve katılım sağlanmıştır.

Bakanlığımızın proje sahibi olduğu, AB Türkiye Delegasyonu 
ve TOBB ile ortaklaşa yürütülen Küresel İş Köprüleri Girişimi, 
1 Ekim 2012 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen Köprü 
Kurma Konferansı’nda ilgili paydaşlara tanıtılmış ve resmi 
olarak başlatılmıştır. Bahse konu Proje kapsamında, Türk ve 
AB’li işadamlarının Mısır, Tunus ve Filistin’de yatırım ortaklığı 
geliştirmeleri ve böylece AB ile Gümrük Birliği kapsamındaki 
ticari ilişkilerimizin bir adım ileriye taşınarak yatırım ortaklığına 
dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

Firmalarımızın AB Üyesi Ülkelere yönelik ihracatlarında 
karşılaştıkları sorunlar yakından takip edilerek, çözümü yolunda 
AB ve üye ülke makamları nezdinde girişimler yapılmıştır. 
Ayrıca sorunların Gümrük Birliği Ortak Komitesi de dahil olmak 
üzere ilgili platformlara taşınması sağlanmıştır. 

Bakanlığımız, katılım müzakerelerine konu olan müktesebat 
fasıllarının önemli bir kısmında uygulayıcı birimler arasında 
yer almıştır. Katılım sürecinde, Bakanlığımızın en aktif şekilde 
rol oynadığı fasıllar; “Malların Serbest Dolaşımı”, “Dış İlişkiler”, 
“Gümrük Birliği”, “Rekabet”, “Tarım ve Kırsal Kalkınma”, 
“Vergilendirme” ve “Çevre”dir.

Diğer taraftan, katılım sürecinde mali işbirliğinin önemi dikkate 
alınarak, Bakanlık bünyesinde oluşturulan “Proje Çalışma 
Grubu” faaliyetlerini sürdürmüştür. Bu kapsamda, Bakanlık 
tarafından yürütülen projeleri içeren bir proje envanteri 
hazırlanmış ve düzenli olarak güncellenmiştir.
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Malların Serbest Dolaşımı faslının müzakerelerinde 
koordinatör kurum Bakanlığımızdır.  

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamındaki 
çalışmalara devam edilmiştir. 

Dış ticaretimizin mal ve ülke bazında çeşitlendirilmesi 
ve AB Ortak Ticaret Politikasına uyum için AB’nin tercihli 
ticaret rejimlerinin üstlenilmesi önem taşımaktadır. Bu 
kapsamda, çeşitli ülkelerle Serbest Ticaret Anlaşmaları 
müzakere edilmektedir.

Yine, AB’nin Hammadde Stratejisi, 2010-2015 Ticaret, 
Büyüme ve Dış ilişkiler Stratejisi, Yeni Bütünleşik Sanayi 
Politikası AB’nin yeni kimyasallar politikasını belirleyen REACH 
mevzuatı ve uygulamaları, AB kamu alımları mevzuatının 
modernizasyonu, AB rekabet politikası ve devlet yardımları 
uygulamaları ile AB teknik mevzuatı başta olmak üzere, 
ihracatımızı etkilemesi muhtemel konular takip edilmiş ve 
ilgili taraflar bilgilendirilmiştir.

Ülkemiz, AB ile olan Gümrük Birliği ilişkisi çerçevesinde 
ticaret politikasını AB’nin Ortak Ticaret Politikası ile uyumlu 
hale getirmek amacıyla Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) 
da dâhil olmak üzere AB’nin tercihli gümrük rejimine uyum 
sağlamaktadır. Bu itibarla ülkemiz, AB’nin STA imzaladığı 
ülkelerle karşılıklı yarar temelinde STA’lar akdetmektedir. 
1996 yılından bu yana AB üyelikleri nedeniyle STA’ları 
feshedilen ülkeler hariç 19 adet STA imzalanmıştır. 2012 yılı 
sonu itibariyle ülkemizin 15 ülke ile STA’sı yürürlüktedir. 
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KARADAĞ

SIRBİSTAN

ŞİLİ

ÜRDÜN

Suriye ile STA’mız 2011 yılı Aralık ayı itibariyle askıya alınmıştır. 
Lübnan, Morityus ve Güney Kore  ile imzalanan STA’ların 
yürürlüğe girmesine yönelik iç onay süreci ise devam 
etmektedir. Diğer taraftan, müzakereleri süren ya da 
müzakerelere başlanması yönünde girişim yapılan 21 ülke 
ve 5 ülke grubu bulunmaktadır. Güney Kore ile STA’mız ise 1 
Ağustos 2012’de imzalanmıştır.
 
Diğer taraftan, Meksika ve Cezayir ile müzakerelerin 
başlatılabilmesi konusundaki girişimler 2012 yılında da 
sürdürülmüştür. Yine, Türkiye ile Kanada arasında STA 
akdedilmesine yönelik girişimlerimiz 2012 yılında da devam 
etmiştir. Bu kapsamda Kanadalı yetkililerle çeşitli düzeylerde 
temas kurularak müzakerelere başlanması yönündeki 
beklentimiz aktarılmıştır.

Andean ülkelerinden Ekvator ile STA müzakerelerimiz, 7-11 
Mayıs 2012 tarihinde Ankara’da ve 10-14 Eylül 2012 tarihinde 
Quito’da yapılan görüşmelerle sürmüştür. Diğer bir Andean 
üyesi Kolombiya ile 2011 yılında başlatılan müzakereler, 15-
17 Şubat ve 31 Mayıs-2 Haziran 2012 tarihlerinde yapılan 5 ve 
6. tur görüşmelerle devam etmiştir.

Yine, Andean ülkelerinden Peru ile Orta Amerika ülkelerinden 
Panama ile müzakerelerin başlatılabilmesi konusunda 
girişimlerde bulunulmuştur.

MERCOSUR ile 2008 yılında başlatılan STA müzakerelerinin 
devam etmesine ilişkin girişimlerimiz 2012 yılında çeşitli 
düzeylerde devam etmiştir.

Moldova ile Serbest Ticaret Anlaşması akdedilmesine 

yönelik olarak 2011 yılı Mayıs ayında başlatılan müzakere 
süreci kapsamında 27-28 Mart 2012 tarihlerinde üçüncü tur 
Kişinev’de, dördüncü tur ise 28-29 Kasım 2012 tarihlerinde 
Ankara’da gerçekleştirilmiş olup, Anlaşma’nın 2013 yılı bahar 
aylarında imzalanması öngörülmektedir.

Kosova ile Serbest Ticaret Anlaşması akdedilmesine yönelik 
olarak birinci tur müzakereler 17-18 Eylül 2012 tarihlerinde 
Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Türkiye ile Ukrayna arasındaki birinci tur STA müzakereleri 6-7 
Aralık 2011 tarihlerinde Kiev’de gerçekleştirilmiştir. Türkiye 
ile Ukrayna arasındaki ikinci tur STA müzakereleri 5-7 Mart 
2012 tarihlerinde Ankara’da, üçüncü tur STA müzakereleri 
16-18 Mayıs 2012 tarihlerinde Kiev’de ve dördüncü tur STA 
müzakereleri 6-7 Eylül 2012 tarihlerinde Ankara’da yapılmış, 
ayrıca 16-17 Nisan 2012 tarihlerinde Ankara’da tarım 
konusunda bir ara tur gerçekleştirilmiştir.

Dördüncü turu 22-24 Nisan 2010 tarihlerinde Ankara’da 
gerçekleştirilen Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) STA’sı 
görüşmeleri KİK tarafının üçüncü ülkelerle yürüttüğü tüm STA 
müzakerelerini askıya alması sebebi ile akamete uğramış 
olup, beşinci tur müzakerelerin 2012 yılı ilk yarısında yeniden 
başlatılması hedeflenmektedir.

23 Aralık 2008 tarihinde ülkemiz ile Libya arasında STA 
müzakerelerine başlanması amacıyla ilk kez girişimde 
bulunulmuştur. 2010 yılı sonuna kadar beş tur müzakere 
gerçekleştirilmiş, ancak Libya’daki iç karışıklıklar sebebiyle 
2012 yılında  da STA müzakerelerine devam edilememiştir.

Yürürlükteki Serbest Ticaret Anlaşmaları
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c) POLİTİKA ARAÇLARI

i. İhracat Politikaları

Başta Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) 
olmak üzere ihracatçı firmalarımız, çok çeşitli alanlarda 
desteklenmektedir.

Çeşitli ülkelerde gerçekleşen toplam 268 fuara milli 
düzeyde iştirak edilmiştir.

Turquality desteklerine devam edilmiştir.

“10 yılda 10 Dünya Markası”

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin 
Desteklenmesi 

İhracat politikalarının ana eksenini, ülkemizde ihracatçı 
sayısının artırılması, ihraç ürünlerimizin uluslararası pazarlarda 
rekabet gücünün yükseltilmesi, ihraç ürünlerimizin dış 
pazarlarda marka haline getirilmesi, ihraç ürünlerimizde 
ve pazarlarımızda çeşitliliğin sağlanması gibi unsurlar 
oluşturmaktadır.
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Destek Politikaları

Başta Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) olmak 
üzere tüm ihracatçı firmalarımız, üretim alt yapıları ile Ar-
Ge ve inovasyon yeteneklerinin geliştirilerek uluslararası 
pazarlarda rekabet güçlerinin artırılması, ihracat faaliyetine 
yönlendirilmeleri ve uluslararası pazarlarda tanınmalarının 
sağlanması amaçlarıyla Yurtiçi Uluslararası İhtisas Fuarları ve 
Yurtdışı Fuarlara Katılım, Ar-Ge, Çevre Yardımı, Pazar Araştırması 
Yardımı, Yurt Dışı Ofis-Mağaza Yardımı, İstihdam, Tasarım, 
Eğitim ve Danışmanlık, Marka, TURQUALITY®, Uluslararası 
Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi programları 
kapsamında çok çeşitli alanlarda desteklenmektedir. 

2012 yılında Türk ihraç ürünlerinin yurt dışında tanıtılması ve 
firmalarımıza yeni iş imkânlarının sağlanması amacıyla, 
yurt dışında düzenlenen ve Bakanlığımızca yetkilendirilen 
yurt dışı fuar organizatörlerince İran, Irak, Almanya, Rusya 
Federasyonu, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak 
üzere çeşitli ülkelerde gerçekleştirilen toplam 268 fuara milli 
düzeyde iştirak edilmiş, 3.409 yurtdışı fuar ise bireysel düzeyde 
desteklenmiştir. 2012 yılında milli katılım sağlanan 268 
fuarın bölgesel dağılımı incelendiğinde; 82 fuar Ortadoğu 
ülkelerine, 67 fuar Avrupa ülkelerine, 38 fuar BDT ülkelerine, 
36 fuar Asya ülkelerine, 23 fuar Afrika ülkelerine, 22 fuar ise 
Amerika ülkelerine aittir.

Diğer taraftan, 2008/2 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ 
kapsamında 2012 yılında 10 Tasarımcı Şirketi ile 1 Tasarım 
Ofisi ve  İhracatçı Birliklerinin kendi faaliyet alanlarında 
düzenledikleri 14 farklı tasarım yarışmasının organizasyonları 
desteklenmiştir. Ayrıca, bu yarışmalarda dereceye giren 19 
tasarımcının yurtdışında eğitim almaları ve bu eğitimlere ilişkin 
giderlerinin desteklenmesi uygun görülmüştür.
 
Uluslararası piyasalarda rekabet eden Türk markalarının 
geliştirilmesini teminen; yurtdışında markalaşma faaliyetleri 
2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk 
Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi 

Hakkında Tebliğ” çerçevesinde desteklenmektedir. 2006/4 
sayılı Tebliğ ile ilgili süreçlerin tamamı “TURQUALITY® 
Otomasyon Sistemi” üzerinden yürütülmektedir.

 “10 yılda 10 Dünya Markası” vizyonuyla çıktığı yolda hızla 
ilerleyen TURQUALITY®, etki alanını giderek genişletmektedir. 
Bu bağlamda,  Tebliğ ile tüm zenginliğiyle Akdeniz, 
Ortadoğu, Orta Asya mutfaklarını birleştiren Türk mutfağının 
yurtdışına açılması ve sözkonusu sektörde faaliyet gösteren 
firmalarımızın kendi markaları ile yüksek kalitede ürettikleri 
ürünlerin yüksek katma değer elde etmesinin ve global 
arenada daha rekabetçi bir yapıya kavuşmasının, ülke 
imajının oluşmasına da katkı sağlayacağı düşüncesiyle; 
gastronomi sektörü TURQUALITY® bünyesine dahil edilmiştir. 

Kendi markalarıyla açılan restoran, lokanta ve kafelerin 
kiraları ve dekorasyon harcamaları; bu birimlerin işletilmesi 
için gerekli olan kalite ve hijyen belgeleri; istihdam edilen 
aşçı ve şeflerin brüt maaşları; danışmanlık, tanıtım ve marka 
tescili harcamaları destek kapsamına alınmıştır. Ayrıca, 
zincir restoranlar için de diğer TURQUALITY® firmaları gibi 
Markalaşma Yol Haritası oluşturulmakta ve beşeri ve kurumsal 
altyapıları desteklenmektedir. Böylelikle, Türk mutfağının 
temsilcisi zincir restoranların markalaşması, dolayısıyla 
Türkiye’nin markalaşması hedeflenmektedir. Bu çerçevede, 
2012 yılı içerisinde, gastronomi sektöründen 2 marka 
programa dahil olmuştur.

Ayrıca yapılan değişiklik ile TURQUALITY®  Programına hazırlık 
programı olarak tasarlanan Marka Programı kapsamındaki 
desteklerin üst limitleri artırılmış, yurtdışı Franchise birimlerin 
kiraları da destek kapsamına alınmıştır. 

Diğer taraftan, 2012 yılında 12 firmanın 13 markası 
TURQUALITY®  Programı kapsamına, 8 firmanın 8 markası 
Marka Programı kapsamına alınmıştır.
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2010/8 sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin 
Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” ile kümelenme anlayışı 
ve proje yaklaşımı çerçevesinde şirketlerimizin proje bazlı 
eğitim ve/veya danışmanlık, istihdam, yurt dışı pazarlama 
veya alım heyeti ve bireysel danışmanlık programlarının 
birbirine bağlı şekilde uygulanabileceği bütünleşik bir 
destek mekanizması tasarlanmıştır. 

Proje bazlı eğitim ve/veya danışmanlık programları 
kapsamında, Program’a katılacak KOBİ’lerimiz için 
gerçekleştirilen ihtiyaç analizi çerçevesinde şirketler 
ihtiyaç, ölçek ve donanımlarına göre gruplandırılarak 
her bir grup için ayrı eğitim ve danışmanlık programları 
tasarlanmaktadır. Söz konusu programlarla KOBİ’lerimizin 
bir sonraki aşama olan yurt dışı pazarlama programlarına 
hazır hale getirilmesi ve yurt dışı pazarlardaki rekabet gücü 
artırılmaya çalışılmaktadır. 

Otomasyon Projesi ile DİR sisteminin denetim ve takibi 
kolaylaştırılmıştır.

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği KOBİ’lerin en 
fazla ilgi gösterdiği yardım programıdır. 
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Dahilde İşleme Rejimi (DİR)

Uluslararası Rekabetçiliğin Desteklenmesi kapsamında 2012 
yılı sonu itibariyle 106 aktif proje bulunmaktadır. Projeler 
kapsamında 347 proje faaliyeti gerçekleştirilmiştir.

2011 yılında önemli oranda değiştirilip zenginleştirilen bu 
yardım programı ile “pazar araştırması, pazar araştırması 
raporlarının alımı, sektörel ticaret ve alım heyetlerine katılım, 
elektronik ticaret sitelerine üyelik” konularında dört çeşit 
destek verilmektedir.  Bu yardımımız KOBİ’lerin en fazla ilgi 
gösterdiği yardım programıdır. KOBİ çalışanı veya ortağı 
iki kişinin yurt dışı pazar araştırmaları sırasındaki ulaşım, 
konaklama masrafları %70 oranında, e ticaret sitesi üyelikleri 
%70 ve pazar araştırması rapor alımları da %60 oranında 
desteklenmektedir.

İşbirliği kuruluşlarımızın sektörel ticaret heyetleri ve alım 
heyetleri organizasyonuna yönelik giderleri %50 oranında ve 
150.000 $’a kadar desteklenmektedir. Böylece her bir işbirliği 
kuruluşu yıllık 2.250.000 $’a kadar destek alabilmektedir.

Bu tebliğ ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık 
hizmetlerine ilişkin giderler destek kapsamına alınmıştır. Mali 
ve hukuki danışmanlığı da içeren yabancı şirket satın almaya 
yönelik danışmanlık giderleri için %60 oranında ve yıllık 
200.000 ABD dolarına kadar destek verilmektedir.

Bu yeni destek unsurlarının yanında, halen uygulanmakta 
olan desteklerin oranları ve miktarları yükseltilmiştir. Pazar 
araştırması raporlarının satın alınmasına yönelik giderlere 
verilen destek oranı %50’den %60’a ve destek miktarı 20.000 
dolardan 200.000 dolara çıkarılmıştır.

E-ticaret siteleri dış ticarette önemli rol oynamaktadır. Etkin bir 
tanıtım mekanizması olarak da öne çıkan e-ticaret sitelerine 
üyelik giderleri desteği %50’den %70’e yükseltilmiştir. 

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği kapsamında 2012 
yılında toplam 3767 adet başvuru sonuçlandırılmıştır.

Dahilde işleme Rejimi ihracatçılarımızın dünya fiyatlarından 
hammadde ve ara malı temin etmesine imkan sağlayan 
ve bu yolla ihracat aşamasında önemli bir maliyet avantajı 
yaratan bir uygulamadır. Dahilde işleme izin belgelerinin 
düzenlenmesi esnasında göz önünde bulundurulan en 
önemli unsurların başında iç piyasadaki üretim dengelerinin 
ve rekabetin bozulmasını önlemek gelmektedir.

Dahilde İşleme Rejiminin Elektronik Ortama Aktarılması Projesi 
kapsamında, 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren sadece 
elektronik ortamda yapılan başvurular kabul edilmeye 
başlanmıştır. Söz konusu proje ile Dahilde İşleme Rejimi 

sisteminin denetim ve takibi kolaylaştırılmıştır. Proje ile DİR 
uygulamalarına etkinlik ve sürat kazandırılmış olup, firmaların 
belge talebi başvurularının yanı sıra bahse konu başvurular 
Bakanlığımız ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri 
tarafından değerlendirilmesi işlemlerinin de elektronik 
ortamda yapılması ile zaman kaybı önlenmektedir. 

Dahilde İşleme Rejimi kapsamında, 2012 yılı içinde 36.5 
milyar dolar tutarındaki ithalat karşılığında 59,9 milyar dolar 
ihracat taahhüdünü içeren 8.008 adet Dahilde İşleme İzin 
Belgesi (DİİB/D1-D3) hazırlanmıştır.
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Tanıtım Faaliyetleri

İhraç ürünlerimizin uluslararası pazarlarda tanıtımını 
sağlama, pazar payını artırma ve söz konusu pazarlarda 
ticari ve ekonomik işbirliğinde ilerleme kaydedilmesi 
amaçlarına yönelik olarak, Bakanlığımız koordinasyonunda 
Ticaret Heyeti, Alım Heyeti, uluslararası fuarlara iştirak gibi 
çeşitli tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

Potansiyel pazar niteliğindeki ülkelere yönelik ihracatımızda 
artış sağlanması ve ihraç ürünlerimizin tanıtımı amacıyla, 
Bakanlığımız koordinasyonu ve TİM organizasyonunda, 
İhracatçı Birliklerince ve/veya özel sektör kuruluşlarınca 
Ticaret Heyeti programları gerçekleştirilmektedir. 
Bakanlığımızca yürütülen ihracat stratejileri doğrultusunda 
belirlenen hedef ülkeler çerçevesinde, 2012 yılında Irak, 
Tunus, Libya, Türkmenistan, Gürcistan, Rusya, Japonya, 
Çin Halk Cumhuriyeti, ABD, Polonya, Kazakistan, Japonya, 
Singapur, Güney Afrika, Mozambik, Küba ve Mısır olmak 
üzere 17 ülkeye yönelik 16 ticaret heyeti programları 
gerçekleştirilmiştir.

2012 yılında 17 ülkeye yönelik 16 adet Genel Ticaret 
Heyeti, 29 ülkeye yönelik 51 adet Sektörel Ticaret Heyeti  
ve 78 adet Alım Heyeti gerçekleştirilmiştir

2012 yılında gerçekleştirilen toplam 78 Alım Heyeti 
Programına 70 ülkeden yaklaşık 2.000 yabancı temsilci 
katılım sağlamıştır.
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2012 yılında genel ticaret heyetlerinin yanı sıra spesifik 
sektörlere yönelik tanıtım çalışmaları kapsamında sektör 
temsilcilerimiz ile çeşitli ülkelere ziyaretlerde bulunulmuştur. 
2012 yılında gerçekleştirilen sektörel ticaret heyetleri 
kapsamında, katılımcı yurtdışındaki potansiyel iş ortaklarıyla bir 
araya getirilmiştir. Bu çerçevede, 2012 yılında Almanya’ya 7, 
Kırgızistan’a 1, Fas’a 4, Pakistan’a 1, Bangladeş’e 1, Rusya’ya 
12, İtalya’ya 3, Beyaz Rusya’ya 1, Irak’a 1, Finlandiya 1, BAE 
2, Endonezya 2, Malezya’ya 1, İngiltere’ye 3, Uruguay 2, Şili 2, 
Paraguay 1, Nijerya 1, Gana 1 ve Kazakistan’a 1, Kenya’ya 2, 
Tanzanya’ya 2, Çin’e 2,Brezilya’ya 2, Avusturya 1, Macaristan 
1, Angola’ya 1, Azerbaycan’a 1, Fransa’ya 2, olmak üzere 
toplamda 51 adet ve 29 ülkeye yönelik sektörel ticaret heyeti 
programları düzenlenmiştir. 

2012 yılında gerçekleştirilen 78 Alım Heyeti Programı 
çerçevesinde, hedef ülkelerden basın mensupları, resmi 
temsilciler ve firma yetkilileri hedef sektörlere yönelik olarak 
ülkemize getirilmiştir. Yurt içinde organize edilen fuarlarla 
eşzamanlı olarak düzenlenen Alım Heyeti Programları; 2012 
yılında ev tekstili, tekstil ve konfeksiyon, gıda, makine, maden 
ve metal, ağaç mamulleri, yapı malzemeleri, bilişim, kimyevi 
madde ve mamuller, hazır giyim, savunma sanayi, otomotiv 
ve doğal taş başta olmak üzere çeşitli sektörlere yönelik 
olarak gerçekleştirilmiştir.

Anılan dönem zarfında gerçekleştirilen söz konusu 78 Alım 
Heyeti Programına; Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, 
Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, BAE, Belarus, Belçika, 
Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, 
Çin Halk Cumhuriyeti, Danimarka, Endonezya, Fas, Fransa, 
Filipinler, Filistin, Finlandiya, Güney Kore, Gürcistan, Hırvatistan, 
Hollanda, Irak, İngiltere, İspanya, İsrail, İsveç, İtalya, İran, 
Japonya, Katar, KKTC, Kanada, Karadağ, Kazakistan, 
Kırgızistan, Kosova, Kuveyt, Lübnan, Macaristan, Makedonya, 
Malezya, Meksika, Mısır, Moldova, Özbekistan,  Pakistan, 
Peru, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya Federasyonu, 
Sırbistan, Singapur, Slovenya, Sudan, Suriye, Suudi Arabistan, 
Tacikistan, Tunus, Türkmenistan, Ukrayna, Umman Sultanlığı, 
Ürdün, Venezuela, Yemen ve Yunanistan olmak üzere toplam 
70 ülkeden yaklaşık 2.000 yabancı temsilci katılım sağlamıştır.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde ulusal, bölgesel ya da küresel 
bazda faaliyet zincir mağazalara yönelik olarak Bakanlığımızca 

gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, uluslararası ve yerel 
zincir mağazaların, çeşitli ülkelerdeki büyük ithalatçı firmaların, 
önemli kamu şirketlerinin ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının 
üst düzey yöneticilerinden müteşekkil kısıtlı katılımlı Özel Nitelikli 
Alım Heyetleri Türkiye’ye getirilerek sektörleriyle ilgili özel firma 
ziyaretleri gerçekleştirilmektedir. 

Özel Nitelikli Alım Heyeti programları kapsamında ülkemize 
getirilen zincir mağaza ve ilgili kurum-kuruluş temsilcilerinin yol 
ve konaklama giderleri Bakanlığımızca karşılanmaktadır.

2012’de gerçekleştirilen 78 Alım Heyeti programı içerisinden 
25 organizasyon Özel Nitelikli Alım Heyeti niteliğinde olup, bu 
faaliyetler kapsamında  İrlanda, İspanya, Güney Kore (2), 
Çin Halk Cumhuriyeti, Kanada (2), İngiltere, Singapur, Irak (2), 
Japonya (2), Belarus, Hong Kong (2), Malezya (5), İsviçre, ABD, 
Rusya Federasyonu, Meksika’dan firma temsilcileri, kurum-
kuruluş yetkilileri ve basın editörleri ülkemize getirilerek seçilmiş 
firma ve kurum kuruluşlarımızla birebir görüşmeler yapmaları, 
fabrika ve tesis ziyaretleri gerçekleştirmeleri sağlanmıştır.

İhracatımızın geliştirilmesi, ürünlerimizin tanıtılması ve yeni 
pazarlara girilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan ürünlerde tanıtım 
grupları kurulmakta olup, faaliyet gösteren veya faaliyete 
geçen tanıtım gruplarımız ve kuruluş tarihleri ise şu şekildedir: 
Seramik Tanıtım Grubu (1997), Fındık Tanıtım Grubu (1997), 
Deri Tanıtım Grubu (2005),  Narenciye Tanıtım Grubu (2007), 
Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Komitesi (2007), Makine Tanıtım 
Grubu (2007), Otomotiv Endüstrisi Tanıtım Komitesi (2008), Su 
Ürünleri Tanıtım Grubu (2008), Kanatlı Tanıtım Grubu  (2011), 
Süs Bitkileri Tanıtım Grubu (2011), Un ve Unlu Mamuller Tanıtım 
Grubu (2012) Makarna Bulgur Bakliyat ve Bitkisel Yağlar Tanıtım 
Grubu (2012) Kuru Meyve Tanıtım Grubu (2012).

2012 yılında 25 adet Özel Nitelikli Alım Heyeti Programı 
gerçekleştirilmiştir. 

Tanıtım Grupları faaliyetlerini sürdürmüştür. 
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Dünya ekonomisinde yaşanan krizin sonucu olarak bir 
yandan bazı ülkelerin ithalatında daralmalar görülürken, 
diğer yandan da uluslararası ticarette daha korumacı 
eğilimler artmıştır. Tüm gelişmelere bağlı olarak dış ticarette 
“pazara giriş” konusu giderek daha büyük bir önem 
kazanmıştır.

Dünya ticaretinde bu gelişmeler yaşanırken, ülkemizin 
de ihracattaki hedef pazarlarını yeniden yapılandırması, 
bugüne kadar elde ettiği kazanımları, yeni açılım ve 
stratejilerle, sürdürülebilir hale getirmesi gerekliliği ortaya 
çıkmıştır. Bu itibarla, ihracatımız için yeni hedef pazarlar 
tespit edilmesi ve kısa vadede kriz nedeniyle geleneksel 
pazarlarımızdaki daralmanın ihracatımıza etkilerinin 
azaltılması temel hedefi doğrultusunda, küresel kriz 
döneminde büyümeye devam eden ve dış ticaret 
hacimlerinde önemli gerileme görülmeyen ülkeler hakkında 
çeşitli analizler ve ön çalışmalar yapılmıştır. 

Pazar eksenli yürütülen bu çalışmalar neticesinde, 2012-
2013 yılları için  ÇHC, Rusya, Hindistan, ABD, Polonya, 
Brezilya, S. Arabistan, İran, Nijerya, Mısır, Libya, Endonezya, 
Irak, Kazakistan, Ukrayna,  Japonya ve Güney Afrika 
Cumhuriyeti, 17 Hedef Ülke olarak belirlenmiştir. Yine aynı 
dönem için, - Türkmenistan, Azerbaycan, Meksika, Peru, 
Şili, G. Kore, Malezya, Vietnam, Kenya, Gana, Tanzanya, 
Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, Romanya, Slovakya, 
İsveç, Norveç, Angola, Etiyopya, Singapur, Kuveyt, Arjantin, 
Kolombiya, Cezayir, Kanada, Ürdün ve Katar 27 Öncelikli 
Ülke olarak tespit edilmiştir.

2012-2013 yılları için 17 Hedef Ülke ve 27 Öncelikli Ülke 
belirlenmiştir. 

Pazara Giriş Komitesi ve bunun altında faaliyet gösteren 
Pazara Giriş Faaliyetleri Çalışma Grubu ile Pazara Giriş 
Engelleri Çalışma Grubu faaliyetlerini sürdürmüştür.
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Ülkemiz menşeli ihraç ürünlerine karşı yürütülen veya 
ihracatımıza olumsuz etkide bulunabilecek ticaret politikası 
önlemi soruşturmaları (anti-damping, telafi edici vergi ve 
korunma önlemi soruşturmaları) kapsamında 2012 yılında da 
çalışmalar sürdürülmüştür. Bu kapsamda; mevcut önlemlerin 
ortadan kaldırılması ya da iyileştirilmesine yönelik olarak, 
ihracatçılarımız, soruşturma öncesinde, soruşturma sürecinde 
ve soruşturma sonrasında izleyebilecekleri yol haritası ile 
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Anlaşmaları ve ithalatçı ülke 
mevzuatı çerçevesindeki hak ve yükümlülüklerine ilişkin olarak 
bilgilendirilmiş, ülkemizin uygulamaya konulan/konulabilecek 
önlemlere ilişkin görüşleri sözlü ve yazılı olarak ilgili ülke kamu 
kurumlarına iletilmiştir.

2012 yılında İsrail, Rusya Federasyonu, Ürdün, Endonezya Fas, 
Ukrayna ve Mısır tarafından toplam 7 adet korunma önlemi 
soruşturması (Cam Yünü – Kaya Yünü, Binek Otomobiller, 
Demir Ve Alaşımsız Çelikten Çubuklar, Buğday Unu, Mensucat, 

Filmaşin ve İnşaat Demiri ve Demir-Çelik) yürütülmüştür. Bu 
soruşturmalardan, Mısır-Demir-Çelik ve Endonezya-Buğday 
Unu önlemle kapatılmıştır. Diğer soruşturmalar ise halen 
devam etmektedir.

2012 yılında ülkemiz menşeli ihraç ürünlerine karşı Fas (Sıcak 
Haddelenmiş Saç), Hindistan (Persülfat), Malezya (Filmaşin) 
Kanada (Karbon Kaynaklı Çelik Boru) Avrupa Birliği (Kesiti 
Dikdörtgen Tüp ve Boru) ve Hindistan (Soda Külü (Disodyum 
Karbonat), Rusya Federasyonu ( Hafif Ticari Araçlar) 
tarafından 7 adet anti-damping soruşturması yürütülmüştür. 
Bu soruşturmalardan Pakistan (Hidrojen peroksit) ve Dominik 
Cumhuriyeti (Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar) 
önlemle sonuçlanırken Brezilya (Demir veya alaşımsız çelikten 
yassı hadde ürünleri) soruşturmasında ülkemiz soruşturma 
kapsamından çıkarılmıştır. 2012 yılı itibariyle, Türkiye menşeli 
ürünlere karşı ABD, Ukrayna, Brezilya, AB, Dominik Cumhuriyeti, 
Kanada, Hindistan, İsrail, Pakistan, Ukrayna, Güney Afrika 
tarafından 13 adet nihai anti-damping önlemi uygulanmıştır.

2012 yılında ülkemiz menşeli ihraç ürünlerine ABD tarafından 
2 adet telafi edici vergi önlemi (makarna ve karbon kaynaklı 
çelik tüp ve borular) uygulanmıştır. 

Hedef ülke belirlenmesi çalışmalarının yanısıra, küresel 
ekonomideki gelişmelerin ortaya çıkardığı ihtiyaç da dikkate 
alınarak, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının önümüzdeki 
dönemde gerçekleştireceği pazara giriş çalışmalarının 
planlamasını, uygulamasını, takibini ve koordinasyonunu 
sağlamak üzere Ekonomi Bakanlığımız bünyesinde Pazara 
Giriş Komitesi ve söz konusu Komite altında görev yapacak 
olan Pazara Giriş Faaliyetleri Çalışma Grubu ile Pazara 
Giriş Engelleri Çalışma Grubu’ndan oluşan yeni bir yapı 
oluşturulmuştur.

Söz konusu yapılanma çerçevesinde kurulan, başkanlığı 
Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı tarafından yapılan “Pazara Giriş 
Komitesi” altında faaliyet gösteren Çalışma Gruplarından 
biri olan “Pazara Giriş Faaliyetleri Çalışma Grubu”nun ilk dört 
toplantısı, Bakanlığımız ilgili Genel Müdürlükleri, kamu kurum 
ve kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla 
gerçekleştirilmiştir.

Temel amacı, firmalarımızın dış pazarlarda karşılaştıkları 
pazara giriş engellerinin ortadan kaldırılması yönünde 

politikalar geliştirmek ve girişimlerde bulunmak olan Pazara 
Giriş Engelleri Çalışma Grubu ise, kurulduğu tarihten bu yana 
iki kere toplanmış: bahse konu toplantılara Müsteşarlığımızın 
ilgili birimleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Sivil Toplum 
Kuruluşları temsilcileri iştirak etmiştir.

Öte yandan, belirlenen 17 Hedef Ülke için, adıgeçen Komite 
ve Çalışma Grupları vasıtasıyla Pazara Giriş Projeleri ve bu 
Projeler doğrultusunda ilgili pazarlarda gerçekleştirilecek ve 
belirli bir takvime bağlanmış faaliyetlerin yer aldığı eylem 
planları hazırlanmıştır.Söz konusu proje ve eylem planları 
hazırlanırken ülkelerin kendilerine özgü nitelikleri ayrı ayrı dikkate 
alınarak bir çalışma yürütülmüştür. Adıgeçen ülkelere yönelik 
2013 Eylem Planı hazırlık çalışmaları ise ilgili tüm paydaşların 
etkin katılımı ile devam etmekte olup söz konusu çalışmalar 
en kısa sürede tamamlanarak uygulamaya konulacaktır. 
Öte yandan, değişen küresel dinamikler ve TİM 2023 İhracat 
Stratejisi çerçevesinde hasıl olan 2013-2014 dönemi için 
Hedef ve Öncelikli Ülkeler listesinin revizyonu çalışmalarında 
ise son aşamaya gelinmiştir.

Ticaret Politikaları Önlemleri ve Soruşturmaları 

Sınır Ticareti uygulamaları ülkemiz lehine ihracat ağırlıklı 
yürümektedir. 
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Sınır Ticareti

Sınır Ticareti uygulaması halihazırda; 16 Mayıs 2009 
tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Sınır Ticaretinin 
Düzenlenmesine İlişkin 1/12/2008 tarihli ve 2008/14451 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı” ile 16 Haziran 2009 tarihli Resmi 
Gazetede yayımlanan “Sınır Ticaretinin Uygulanmasına 
İlişkin 2009/7 sayılı Tebliğ” kapsamında yürütülmektedir.

Sınır ticaretinin amacı; ekonomik ve sosyal yönden geri 
kalmış ve işsizliğin yoğun olduğu Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerindeki sınır illerimizde yaşayan halkın 
ihtiyacı olan ürünlerin bölgede yerleşik esnaf ve tacirler 
tarafından komşu ülkelerden daha ucuza tedarik edilmesi 
suretiyle teminine ve bu şekilde bu bölgelerdeki ticaretin 
gelişmesine ve dolayısıyla bu illerdeki istihdamın artırılmasına 
yardımcı olmaktır. 

Söz konusu Kararname çerçevesinde 12 sınır ilimiz 
(Artvin, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkâri, Şırnak, Mardin, 
Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Hatay) sınır ticareti için yetkili 
kılınmıştır. Bir esnaf veya tacir; ilgili il için belirlenen yıllık kota 
dâhilinde ayda en fazla 50 bin dolara kadar ithalat yapma 
imkânına sahiptir. Sınır Ticareti kapsamındaki ithalat gümrük 
vergisinden muaftır. Ancak, KDV ve ÖTV’nin tamamı tahsil 
edilmektedir.

Sınır Ticareti kapsamında 2010 yılında 248,1 milyon 
dolar ihracat, 10,1 milyon dolar ithalat 2011 yılında ise 
359,5 milyon dolar ihracat, 13,5 milyon dolar ithalat 
gerçekleşmiştir. 2012 yılında ise geçici veriler çerçevesinde 
Ocak-Aralık döneminde gerçekleşen ihracat 366,5 milyon 
dolar, ithalat ise 11,7 milyon dolar civarındadır. 
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ii. İthalat Politikaları

Tarife ve Kotalar

yaşanan düşüş, hayvan sayısındaki artışa paralel olarak artan 
taleple beraber sap, saman ve yem bitkilerinin fiyatlarında 
önemli artışlar meydana gelmesi ve dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de arpa, kepek, soya fasulyesi, soya küspesi, 
ayçiçeği tohumu küspesi gibi yem hammaddelerinin 
fiyatlarında da önemli yükselmeler ve bu durumun hayvansal 
üretim maliyetlerini arttırarak hayvancılığımızı olumsuz yönde 
etkileyeceği nedeniyle yem fiyatlarındaki artışın önlenmesi 
amacıyla kepek, yağlı tohumların küspesi, soya fasulyesi, 
tapyoka, melas, sap, saman, yonca, korunga, fiğ ve silaj 
ithalatında uygulanan gümrük vergilerinde değişikliğe gidilmiş 
ve manyok, soya fasulyesi ve saman ithalatında uygulanan 
gümrük vergileri %0’a ve buğday ve diğer kepekler ile soya 
küspesinde uygulanan gümrük vergileri %5’e indirilmiştir.

Ülkemiz tohumluk üretimi ve ihracatında önemli başarılar 

yakalandığı, ihtiyacımız olan tohumlukların yurt içi üretimden 
karşılanması, üretimin teşvik edilmesi ve ithalatın azaltılarak 
ihracatın artırılması yönünde belirlenen tohumculuk 
politikalarının desteklenmesi amacıyla İthalat Rejimi Kararı 
çerçevesinde tohumluk ithalatında uygulanan gümrük 
vergilerinde 22/03/2012 tarihli ve 28241 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan 05/03/2012 tarihli ve 2012/2911 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile değişiklik yapılmış olup ve ilk etapta 
yeterlilik oranı %20 ve üzerinde olan tohumluk patates, 
çeltik, kavun, karpuz, kabak, domates, hıyar, biber, patlıcan 
tohumu ile diğer sebze tohumlarının ithalatında Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen izin çerçevesinde 
%1 olarak uygulanan gümrük vergisi %5’e, şeker pancarı 
tohumu ithalatında uygulanan gümrük vergisi ise %3,9’a 
yükseltilmiştir. 

Bakanlık, ülkemiz ithalat politikalarını yerli üretimin rekabet 
gücü ve girdi ihtiyaçlarını dikkate alarak uluslararası 
yükümlülüklerimiz çerçevesinde, diğer ilgili tüm kamu ve 
özel sektör paydaşlarıyla işbirliği içinde belirlemekte ve 
yürütmektedir.

İthalat Rejimi Kararı’nın ekinde yer alan Listeler ve İthalat 
Tebliğleri her yıl güncellenmektedir. Bu kapsamda, 2012 
yılında uygulanmak üzere İthalat Rejimi Kararı’na Ek Karar 
ve 19 adet İthalat Tebliği 31/12/2011 tarihli ve 28159 sayılı 
Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Ülkemiz sanayicilerinin, maliyetlerini azaltarak rekabet gücünü 
artırmak amacıyla, gümrük vergisinin askıya alınmasını 
talep ettikleri Gümrük Birliği alanı içinde üretimi bulunmayan 
maddelere ilişkin olarak Avrupa Birliği Komisyonu Ekonomik 
Tarife Sorunları Grubu’nda (ETSG) müzakerelere katılım 
sağlanmıştır. Bu kapsamda, ülkemiz sanayicilerinin ağırlıklı 
olarak kimyasal ve mikro elektronik ürünleri kapsayan gümrük 
vergisinin askıya alınmasına dair talepleri, anılan grupta 
müzakere edilmiştir. Sıfır gümrük vergisi ile ithaline olanak 
sağlanan bahse konu ürünler İthalat Rejimi Kararı eki V Sayılı 
Listeye ilave edilmiştir. Ayrıca, aynı müzakereler kapsamında, 
ülkemizde yerli üretimi bulunan ürünlere ilişkin olarak, Avrupa 
Birliğine üye ülkeler tarafından gündeme getirilen askıya alma 
önerilerine ise itiraz edilmiştir. 

Yine ETSG’de yapılan müzakereler kapsamında yıllık olarak 

tespit edilen bazı sanayi ürünlerindeki %0 gümrük vergili tarife 
kontenjanlarının açılması ve dağıtımına devam edilmiştir. 

Girdi temininde maliyetlerin düşürülerek yerli sanayicilerin 
rekabet gücünü korumak amacıyla, üretimin tüketimi 
karşılamadığı üç adet kimyasal hammadde (Etilen Glikol, 
Akrilonitril ve Butil Akrilat) ile klima kompresörlerinde 20/12/2012 
tarihli ve sırasıyla 2012/4104, 2012/4105, 2012/4108 ve 
2012/4109 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları çerçevesinde 2013 
yılında geçerli olmak üzere yine sırasıyla 200 bin, 70 bin, 60 
bin ton ve 450 bin adet tarife kontenjanı açılmıştır.

Diğer taraftan, ekonominin ihtiyaçlarına göre gümrük 
vergilerinde yıl içinde gerekli ayarlamalar gerçekleştirilmiştir.
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2010 yılında hayvan stoklarında yaşanan azalışlar 
sonucunda, 2010 yılı başından itibaren yükselen et fiyatlarının 
önüne geçilebilmesi, fiyatların makul bir seviyede teşekkül 
etmesinin sağlanabilmesi ve halkımızın beslenmesinde 
önemli bir yeri bulunan kırmızı et ihtiyacının karşılanabilmesi 
amacıyla canlı hayvan ve et ithalatında ve üretiminde 
uygulanan politikaların etkisiyle et fiyatlarındaki istikrarın 
yanı sıra ülkemizdeki canlı hayvan varlığının da artmasının 
sağlandığı hususları dikkate alınarak, yerli üretimin teşvik 
edilmesi, yurtiçi et fiyatlarının ani bir şekilde spekülatif olarak 
yükselmesine meydan verilmemesi gibi amaçlarla gümrük 
vergilerinde ayarlamalar yapılmıştır. 

Yerli sanayinin ihtiyaç duyduğu ve Gümrük Birliği alanı 
içinde üretimi bulunmayan bazı girdilerin gümrük 
vergilerinin askıya alınması için çalışmalar yapılmıştır. 

Çeşitli tarım ürünlerinin ithalatında tarife kontenjanı 
açılmıştır.

Ekonominin ihtiyaçlarına göre gümrük vergilerinde 
gerekli ayarlamalar yapılmıştır.

Yerli sanayinin haksız rekabetin zarar verici etkilerinden 
korunması amacıyla İthalatta Haksız Rekabetin 
Önlenmesi Hakkında Mevzuat etkin bir biçimde 
uygulanmaktadır.
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İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Dair Tedbirler 

02/09/2012 tarihli ve 28399 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan 24/08/2012 tarihli ve 2012/3589 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile ülkemizde yaşanan olumsuz hava koşulları 
nedeniyle bazı bitkisel ürünlerin üretiminde yaşanan düşüş, 
hayvan sayısındaki artışa paralel olarak artan taleple beraber 
sap, saman ve yem bitkilerinin fiyatlarında önemli artışlar 
meydana gelmesi ve dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
arpa, kepek, soya fasulyesi, soya küspesi, ayçiçeği tohumu 
küspesi gibi yem hammaddelerinin fiyatlarında da önemli 
yükselmeler ve bu durumun hayvansal üretim maliyetlerini 
arttırarak hayvancılığımızı olumsuz yönde etkileyeceği 
nedeniyle yem fiyatlarındaki artışın önlenmesi amacıyla 
kepek, yağlı tohumların küspesi, soya fasulyesi, tapyoka, 
melas, sap, saman, yonca, korunga, fiğ ve silaj ithalatında 
uygulanan gümrük vergilerinde değişikliğe gidilmiş ve 
manyok, soya fasulyesi ve saman ithalatında uygulanan 
gümrük vergileri %0’a ve buğday ve diğer kepekler ile soya 
küspesinde uygulanan gümrük vergileri %5’e indirilmiştir.

Ülkemiz tohumluk üretimi ve ihracatında önemli başarılar 
yakalandığı, ihtiyacımız olan tohumlukların yurt içi üretimden 
karşılanması, üretimin teşvik edilmesi ve ithalatın azaltılarak 
ihracatın artırılması yönünde belirlenen tohumculuk 
politikalarının desteklenmesi amacıyla İthalat Rejimi Kararı 
çerçevesinde tohumluk ithalatında uygulanan gümrük 
vergilerinde 22/03/2012 tarihli ve 28241 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan 05/03/2012 tarihli ve 2012/2911 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile değişiklik yapılmış olup ve ilk etapta 
yeterlilik oranı %20 ve üzerinde olan tohumluk patates, 
çeltik, kavun, karpuz, kabak, domates, hıyar, biber, patlıcan 
tohumu ile diğer sebze tohumlarının ithalatında Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen izin çerçevesinde 
%1 olarak uygulanan gümrük vergisi %5’e, şeker pancarı 
tohumu ithalatında uygulanan gümrük vergisi ise %3,9’a 
yükseltilmiştir. 

Yerli sanayinin haksız rekabetin zarar verici etkilerinden 
korunması amacıyla 1989 yılından bu yana yürürlükte 
bulunan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında 
Mevzuat 2012 yılı boyunca etkin bir biçimde uygulanmıştır.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuatın 
yürürlüğe girdiği 1989 yılından 2012 yılı sonuna kadar olan 
dönemde, çok sayıda ülke menşeli ürünleri kapsayan 
226 adet damping ve sübvansiyon soruşturması, 106 
adet gözden geçirme soruşturması ve 16 adet önlemlerin 
etkisiz kılınması soruşturması olmak üzere toplam 348 adet 
soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu dönemde 267 adet 
kesin önlem alınmıştır. 2012 yılı sonu itibariyle 22 farklı ülkeye 
karşı 52 üründe 15’i önlemlerin etkisiz kılınması soruşturması 
neticesinde olmak üzere toplam 118 adet dampinge ve 
sübvansiyona karşı kesin önlem yürürlüktedir. Ayrıca, 7’si nihai 
gözden geçirme soruşturması olmak üzere 20 adet damping 
soruşturması ile 3 adet önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı 
soruşturma devam etmektedir. 

2012 yılında çeşitli ülkeler menşeli polyester elyaf, muhtelif 
iplikler ve mensucat, suni deri, dioktil ftalat (DOP), klima, 
ağır vasıta - iş makinesi - zirai araç ve motosiklet-bisiklet 
lastikleri, bakır tel, özlü teller, halat-kablo, cam elyaf, PVC, 
kablolar, muhtelif zincirler, parkeler, boru bağlantı parçaları 
ve vulkanize edilmiş kauçuktan ipliklerin ithalinde, dampinge 

karşı kesin önlem yürürlüktedir. Diğer taraftan, lamine parkeler, 
duvar tipi split klimalar, boru bağlantı parçaları, poliester 
elyaf, granit, kontrplaklar ve poliester tekstürize ipliklere yönelik 
uygulamadaki dampinge karşı önlemlerin mevcut haliyle ya 
da değiştirilerek devam etmesi yönünde neticelendirilen 
nihai gözden geçirme soruşturmaları tamamlanmıştır. Ayrıca, 
Çin menşeli olup da Endonezya menşeli/çıkışlı beyan edilmek 
suretiyle dampinge karşı önlemin etkisiz kılındığı tespit edilen 
fermuarlara yönelik önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı önlem 
alınmıştır.

Açılan soruşturmalar, alınan önlemler ve yapılan diğer 
faaliyetlere ilişkin 2012 yılı boyunca 28 adet İthalatta Haksız 
Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır. Söz 
konusu çalışmalar kapsamında her tam başvuru için birer 
inceleme raporu, nihai bildirim raporu ve soruşturma raporu 
hazırlanmış; firma bildirimleri ve resmi bildirimler ilgili yerlere 
iletilmiş ve kamu dinleme toplantıları ile firma talebi üzerine 
firma özel dinleme toplantıları düzenlenmiştir. Ayrıca, bu 
yıl içinde yürütülen soruşturma çalışmaları kapsamında 
soruşturmaya konu ülkelerde yerleşik ihracatçı firmalar 
ile yerli üreticiler nezdinde, sağlanan bilgi ve belgelerin 
doğrulanması amacıyla yerinde doğrulama soruşturmaları 
gerçekleştirilmiştir. 
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Korunma Önlemleri

Artan ithalatın yerli üreticiler üzerinde oluşturduğu zararın 
ortadan kaldırılabilmesini ve yerli üreticilerin yeni duruma 
uyum sağlayabilmelerini teminen, İthalatta Korunma 
Önlemlerine İlişkin Mevzuat etkin bir şekilde uygulanmaktadır.
  
Korunma önlemleri mevzuatı, bir malın ithalatının benzer 
veya doğrudan rakip mallar üreten yerli üreticiler üzerinde 
ciddi zarar veya ciddi zarar tehdidi yaratacak şekilde 
artan miktar ve şartlarda ithal edilmesi halinde, bu zarar 
veya zarar tehdidini ortadan kaldırmak üzere, söz konusu 
zarar veya zarar tehdidiyle sınırlı ve geçici olmak kaydıyla 
korunma önlemi alınabilmesine imkân tanımaktadır.

Artan ithalatın yerli üreticiler üzerinde oluşturduğu 
zararın ortadan kaldırılabilmesini ve yerli üreticilerin yeni 
duruma uyum sağlayabilmelerini teminen İthalatta 
Korunma Önlemlerine İlişkin Mevzuat etkin bir şekilde 
uygulanmaktadır.

122 ürün/ürün grubu ithalatında tüm ülkelere gözetim 
uygulanmaktadır.

18 adet Gözetim Tebliği kapsamı 89 tarım ürününde 
gözetim uygulaması bulunmaktadır. 

Dampinge karşı bu güne kadar 7 ürün grubunda 10 
ülkeye karşı 15 adet önlem alınmıştır.
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Gözetim Uygulaması

İthalat Politikalarının İzlenmesi ve Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına Karşı Tedbirler

Bu çerçevede, tüm ülkelere ve belirli bazı ülkelere olmak 
üzere 2012 sonu itibariyle hâlihazırda toplam 11 ürün/ürün 
grubunda korunma önlemi uygulanmaktadır. Yedi ürün/ürün 
grubunda (kibrit, ayakkabı, motosiklet, gözlük çerçeveleri, 
seyahat çantaları el çantaları-benzeri mahfazalar, belirli 

elektrikli aletler ve PET) tüm ülkelere yönelik olarak ek mali 
yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmaktadır. Ayrıca 
İran menşeli naylon iplik, cam eşya, AYPE ve çerçevesiz cam 
ayna ithalatında korunma önlemi uygulanmaktadır. 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Mevzuat çerçevesinde 
2012 yılı sonu itibariyle 122 ürün/ürün grubu ithalatında tüm 
ülkelere yönelik olarak gözetim uygulanmaktadır. Diğer 
taraftan, İran menşeli polistren, Beyza Rusya menşeli düz 
cam ile Çin menşeli alüminyum folyo ve levhalar, porselen 
ve seramikten eşya ile düz cam olmak üzere 5 ürün grubunun 
ithalatında ülke bazlı gözetim uygulanmaktadır. 

2012 yılında düşük birim fiyatlı ithalata karşı yerli üretimin 
korunması ve vergi kaybının önlenmesi amacıyla kazeinler, 
bazı balıklar ile su ürünleri ve konserve edilmiş bazı balıklar 

ile su ürünleri ithalatında gözetim uygulamasına gidilmiş, 
kuru üzüm ithalatında uygulanmakta olan gözetim fiyatı 
söz konusu üründeki dünya piyasa fiyatları göz önünde 
bulundurularak güncellenmiştir. Bu çerçevede, hâlihazırda 
18 adet Gözetim Tebliği kapsamı 89 tarım ürününde gözetim 
uygulaması bulunmaktadır.

Diğer taraftan, Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında ise, 
2012/1 sayılı Tebliğ ile Kuzey Kore ve Beyaz Rusya’ya karşı 
tekstil kotaları uygulaması devam etmektedir.

Yürürlükte bulunan bir ithalat politikası menşe, ülke, GTİP, 
madde tanımı, ithalatçı-ihracatçı (yabancı) firma, nihai 
kullanım alanı ve gümrük kıymeti gibi parametrelerle etkisiz 
kılınabilmektedir. Bunun önlenebilmesi amacıyla 2010/21 
sayılı Bazı Ticaret Politikası Önlemleri Mevzuatına Tabi Eşyanın 
İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ yayımlanarak, damping ve 
korunma önlemi soruşturması açılan ve önleme tabi ürünlerin 
izlenmesi sağlanmıştır.

Diğer taraftan, dampinge karşı önleme tabi sentetik 
mensucat (2006), demir veya çelikten halat ve kablolar 
(2006), kurşun kalemler (2007), menteşeler (2008), çakmaklar 
(2008), duvar tipi split klimalar (2009 ve 2011) ve kayarak 
işleyen fermuarlar (2012) olmak üzere 7 ürün grubunda 
bugüne kadar 10 ülkeye karşı 15 adet önlem alınmıştır. 2011 

yılı içerisinde Endonezya’ya karşı yürütülen önlemlerin etkisiz 
kılınması soruşturması tamamlanmış ve 27 Mart 2012 tarihinde 
Çin Halk Cumhuriyeti menşeli fermuarlara karşı uygulanan 
damping önlemi Endonezya’ya teşmil edilmiştir. Ayrıca 2012 
yılı içerisinde boru bağlantı parçaları, transmisyon zincirleri ve 
ofset baskı kalıpları olmak üzere 3 farklı ürün grubunda Güney 
Kore, Tayvan ve Malezya’ya karşı açılan 3 adet Önlemlerin 
önlemlerin etkisiz kılınması soruşturması devam etmektedir. 

Diğer taraftan, tekstil, konfeksiyon, deri ürünleri ve ayakkabıların 
ithalatında riske dayalı denetleme sistemi çerçevesinde 
sağlığa zararlı boyar madde ve etiket bakımından mevzuata 
uygun olup olmadığı denetlenmektedir. Bu kapsamda, azo 
boyar madde ihtiva ettiği tespit 474.962 adet, 426.609 çift  
38.661 kg eşya bertaraf edilmiştir. 
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iii. Yabancı Sermaye, Teşvik ve Yatırım Ortamı 
Politikaları 

Doğrudan Yabancı Sermaye

2012 yılı Ocak-Aralık döneminde net doğrudan uluslararası 
yatırım girişi (fiili giriş), 12.421 milyon dolar düzeyinde 
gerçekleşmiştir. Uluslararası doğrudan yatırım girişleri 
kaleminde yer alan sermaye girişi ise, 2012 yılında toplam 
10.002 milyon dolara ulaşmıştır.

2012 yılında net doğrudan uluslararası yatırım girişi 
12.421 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. 

Yerli ve uluslararası yatırım projelerinin desteklenmesi 
faaliyetleri sürdürülmüştür.  
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Yatırımlarda Devlet Yardımları Uygulamaları

*Uluslararası Sermayeli Firmaların Yabancı Ortaklarından Aldıkları Kredi

( Miyon Dolar )

Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Uluslararası Doğrudan Sermaye

Sermaye (Net)

Giriş

Çıkış

Diğer Sermaye*

Gayrimenkul (Net)

2011

16.047

14.034

14.064

16.055

-1.991

-30

2.013

2012

12.421

9.785

9.369

10.002

-633

416

2.636

-30,3

-33,4

-37,7

-68,2

-

30,9

Değişim (%)

-22,6

Yatırım teşvik mevzuatının etkinleştirilmesine yönelik çalışmalar 
kapsamında; başta TOBB olmak üzere TİM, İstanbul Sanayi 
Odası, Ankara Sanayi Odası, vb. özel sektör kuruluşları ve 
Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı öncelikli olmak üzere ilgili tüm Kamu 
Kurum ve Kuruluşları ile yakın koordinasyon ve işbirliği içinde 
çalışılmaktadır.

Yerli ve uluslararası yatırımcıların, mevcut Yatırımlarda 
Devlet Yardımları Hakkında Karar gereğince desteklenmesi 
faaliyetlerine 2012 yılında da devam edilmiştir. Bu 
çerçevede yatırım teşvikleri ile ilgili bilgileri kamuoyuna 
açıklama faaliyetleri de sürdürülmüş, teşvik belgelerinin 

elektronik ortamda düzenlenmesine imkan tanıyacak 
altyapı çalışmalarına devam edilmiştir. 2012 yılı içerisinde 
belgelendirilen 4.355 yatırım projesi kapsamında öngörülen 
yatırım tutarı 57,4 milyar TL, istihdam rakamı ise 149.184 
düzeyine ulaşmıştır. Yatırım projelerinin 2.248 adedi genel 
teşvik sistemi, 2.088 adedi bölgesel teşvik sistemi, 18 adedi 
büyük ölçekli yatırımların teşviki sistemi ve 1 adedi ise stratejik 
yatırımların teşviki sistemi aracılığıyla desteklenmiştir. Bu 
çerçevede, toplam sabit yatırım tutarının, %45’inin genel 
teşvik sistemi, %37’sinin bölgesel teşvik sistemi, %12’sinin 
stratejik yatırımların teşviki sistemi ve %6’sının ise büyük ölçekli 
yatırımların  teşviki sistemi ile destelenen yatırım projeleri ile 
yaratılacağı öngörülmektedir.

2012 yılı içerisinde belgelendirilen 4.355 yatırım 
projesi kapsamında öngörülen yatırım tutarı 57,4 
milyar TL, istihdam rakamı ise, 149.184 düzeyine 
ulaşmıştır.
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2012 yılında düzenlenen 4.355 adet Yatırım Teşvik 
Belgesinin 4.119 adedi yerli firmalar, 236 adedi yabancı 
sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Yerli firmalar için 
düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım 
tutarı 50,6 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalar 
için düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit 
yatırım tutarı 6,8 milyar TL’dir.

2012 yılında düzenlenen 4.355 adet Yatırım Teşvik 
Belgesinin 4.119 adedi yerli firmalar, 236 adedi 
yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır.

İmalat, hizmetler, tarım, madencilik ve enerji gibi çeşitli 
sektörlere yönelik yatırım projelerinin değerlendirilmesi 
faaliyetleri sürdürülmüştür. 
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Yatırım Teşvik Belgelerinin Genel Karakteristikleri

Yatırım Teşvik Belgelerinin Bölgelere Göre Dağılımı

YabancıYıllar

2010

2011

2012

Yabancı Yabancı

214 4.090
7.995 59.677

46.578

50.631

64.672

56.113

57.425

17.043 138.062 155.104

9.847 118.181 128.028

15.533 133.651 149.184

4.304

4.484

4.355

4.263
9.535

4.119
6.793

221

236

Belge Sayısı ( Adet ) İstihdam ( Kişi )
Sabit Yatırım ( Milyon TL )

Yerli Yerli YerliToplam Toplam Toplam

1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge TOPLAMYILLAR

Belge Sayısı
( Adet )

2010 1.201 778 699 610 519 497 4.304

2011 1.474 905 679 595 446 385 4.484

2012 1.580 757 708 508 345 457 4.355

Sabit Yatırım
( Milyon TL )

2010 21.845 23.923 5.944 5.828 5.239 1.893 64.672

2011 24.845 10.427 7.036 6.585 4.335 2.885 56.113

2012 25.501 9.354 7.644 6.301 4.259 4.366 57.425

İstihdam
( Kişi )

2010 53.775 34.210 20.914 19.011 15.299 11.895 155.104

2011 51.428 25.665 15.992 14.424 11.824 8.695 128.028

2012 59.099 21.439 17.203 16.959 12.008 22.476 149.184

Bu dönemde düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi adedinde 
I. Bölge 1.580 belge ile birinci sırada yer almıştır. I. Bölge’yi, 
757 belge ile II. Bölge, 708 belge ile III. Bölge, 508 belge 
ile IV. Bölge, 457 belge ile VI. Bölge ve 345 belge ile V. 
Bölge izlemiştir. Bu yatırım projeleri kapsamında, I. Bölge’de 

25,5 milyar TL, II. Bölge’de 9,4 milyar TL, III. Bölge’de 7,6 
milyar TL, IV. Bölge’de 6,3 milyar TL, V. Bölge’de 4,3 milyar 
TL ve VI. Bölge’de 4,4 milyar TL tutarında yatırım yapılması 
öngörülmüştür.
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Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörlere Göre 
Dağılımı

Tarım Madencilik İmalat Enerji Hizmet TOPLAMYILLAR

Belge Sayısı
( Adet )

2010 486 257 2.325 162 1.074 4.304

2011 255 289 2.479 212 1.249 4.484

2012 125 287 2.590 197 1.156 4.355

Sabit Yatırım
( Milyon TL )

2010 3.033 2.002 33.995 9.325 16.316 64.672

2011 1.607 1.460 22.528 15.577 14.940 56.113

2012 790 2.212 26.543 12.663 15.216 57.425

İstihdam
( Kişi )

2010 14.736 5.841 76.960 3.003 54.564 155.104

2011 7.050 5.958 68.269 4.620 42.131 128.028

2012 3.066 8.131 76.585 3.503 57.899 149.184

2012 yılında verilen yatırım teşvik belgelerinde 
öngörülen 57,4 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 
26,5 milyar TL’si İmalat sektöründe, 15,2 milyar TL’si 
Hizmetler sektöründedir.
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Ocak-Aralık döneminde verilen yatırım teşvik belgelerinde 
öngörülen 57,4 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 
12,7 milyar TL’si Enerji sektöründe, 15,2 milyar TL’si Hizmetler 
sektöründe, 26,5 milyar TL’si İmalat sektöründe, 2,2 milyar 
TL’si Madencilik sektöründe ve 790 milyon TL’si ise Tarım 
sektöründedir.

İmalat sektöründe; gıda-içki, dokuma ve giyim, orman ürünleri, 
kağıt, deri ve kösele, lastik ve plastik, kimya, cam, demir-
çelik, demir dışı metaller, taşıt araçları, madeni eşya, makine 
imalat, elektrikli makineler, elektronik, çimento, pişmiş kil ve 
çimento gereçleri, seramik vb. sektörlerde gerçekleştirilecek 
yatırım projeleri değerlendirilmiştir. 2012 yılında bu kapsamda 
2.590 adet yatırım teşvik belgesi düzenlenmiş olup, 26,5 
milyar TL tutarında yatırım yapılması ve 76.585 adet istihdam 
yaratılması öngörülmüştür.

Hizmetler sektöründe; ulaştırma, turizm, ticaret ve depolama, 
eğitim, sağlık, altyapı-belediye hizmetleri vb. sektörlerde 
gerçekleştirilecek yatırım projeleri değerlendirilmiştir. 2012 
yılında bu kapsamda 1.156 adet yatırım teşvik belgesi 

düzenlenmiş olup, 15,2 milyar TL tutarında yatırım yapılması 
ve 57.899 adet istihdam yaratılması öngörülmüştür.

Maden istihracı, işlemesi ve zenginleştirilmesine yönelik 
olarak gerçekleştirilecek yatırım projeleri değerlendirilmiştir. 
2012 yılında bu kapsamda 287 adet yatırım teşvik belgesi 
düzenlenmiş olup, 2,2 milyar TL tutarında yatırım yapılması ve 
8.131 adet istihdam yaratılması öngörülmüştür.

Tarım sektöründe; bitkisel üretim, hayvancılık, su ürünleri, 
tarımsal sanayi vb. sektörlerde gerçekleştirilecek yatırım 
projeleri değerlendirilmiştir. 2012 yılında bu kapsamda 125 
adet yatırım teşvik belgesi düzenlenmiş olup, 790 milyon TL 
tutarında yatırım yapılması ve 3.066 adet istihdam yaratılması 
öngörülmüştür.

Enerji sektöründe; elektrik üretimine yönelik olarak 
gerçekleştirilecek yatırım projeleri değerlendirilmiştir. 2012 
yılında bu kapsamda 197 adet yatırım teşvik belgesi 
düzenlenmiş olup, 12,7 milyar TL tutarında yatırım yapılması 
ve 3.503 adet istihdam yaratılması öngörülmüştür.

Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında 5084 sayılı Kanun kapsamında, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nce Bakanlığımıza  iletilen 
bilgilerin incelenmesi sonucu bütçe imkanları ve nakit olarak 
sağlanan ödenek çerçevesinde muaccel olmuş vergi ve 

sosyal güvenlik prim borcu bulunmayan ya da borç kadar 
kısmını ilgili kuruma ödenmesini talep eden firmalara ve 
alacaklı kurumlara (Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik 
Kurumu) 2012 yılında 155.536.761 TL enerji desteği ödemesi 
yapılmıştır.
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Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Faaliyetleri

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu 
(YOİKK)

Yatırımcıların karşılaştığı idari ve bürokratik engellerin 
çözümü amacıyla 10 yılı aşkın süredir  faaliyetini sürdüren 
Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulunun 
(YOİKK) başkanlığı, 2011 yılında kamu kurumlarının 
yeniden yapılanmasının ardından Ekonomi Bakanlığı’na 
devredilmiştir. Platformun etkinliğinin artırılması ve sonuç 
odaklı yapısının güçlendirilmesi amacıyla YOİKK, 2012 yılı 
içerisinde, üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin 
önerileri doğrultusunda, yeniden yapılandırılmıştır. Yeni 
çalışma usul ve esaslarına ilişkin 2012/2 sayılı Bakanlar Kurulu 
Prensip Kararı, 16 Ocak 2012 tarihinde yayımlanmıştır. 

2012 yılında YOİKK Platformu yeniden yapılandırılmıştır.

YOİKK Teknik Komite Eylem Planları 2 Ağustos 2012 
tarihinde kamuoyuna duyurulmuştur.

YOİKK Teknik Komitelerinin çalışmalarını yönlendirmek 
üzere 2 YOİKK, 5 Yönlendirme Komitesi Toplantısı 
düzenlenmiştir.

7. Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı yapılmıştır. 

Yatırım Danışma Konseyi İlerleme Raporu yayımlanmıştır
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Yatırım Danışma Konseyi

Karar kapsamında teknik komite yapılanması gözden 
geçirilmiş, yatırım ortamı mevzuatı, dış ticaret, şirket kuruluşu, 
istihdam, altyapı, finansmana erişim gibi yatırım ortamını 
ilgilendiren konularda çalışmak üzere 10 Teknik Komite 
oluşturulmuş ve daha önceki yapıda yer almayan Adalet 
Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, YOİKK Platformuna dahil 
edilmiştir.

Ayrıca, YOİKK Platformunun yeni yapısında Adalet Bakanlığı 
başkanlığında “Yatırım Ortamı Mevzuatı ve Hukuksal Süreçler 
Teknik Komitesi” ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının eş 
başkanlığında kurulan “Altyapı Teknik Komitesi” oluşturulmuştur.
YOİKK Teknik Komiteleri tarafından Haziran 2012- Haziran 2013 

döneminde yürütülecek çalışmaları detaylandıran Teknik 
Komite Eylem Planlarının belirlenmesi amacıyla Haziran 2012 
içerisinde Teknik Komite çalıştayları gerçekleştirilmiştir. Eylem 
Planları 2 Ağustos 2012 tarihinde Ekonomi Bakanı Sayın Zafer 
ÇAĞLAYAN’ın başkanlığında gerçekleştirilen 2012 yılı II. YOİKK 
Toplantısı sonrasında kamuoyuna duyurulmuştur.  

9 Mart 2012 ve 2 Ağustos 2012 tarihlerinde Ekonomi Bakanı 
Sayın Zafer ÇAĞLAYAN başkanlığında iki YOİKK toplantısı 
gerçekleştirilmiştir.

29 Mart 2012, 8 Haziran 2012, 28 Haziran 2012, 19 Ekim 2012 
ve 26 Aralık 2012 tarihlerinde Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı 
Sayın Ahmet YAKICI’nın başkanlığında beş YOİKK Yönlendirme 
Komitesi toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Yatırımların önündeki idari engellerin azaltılması, Türkiye’nin 
uluslararası alanda yatırım yeri olarak imajının güçlendirilmesi 
ve yatırım ortamının iyileştirilmesi alanında yürütülen 
çalışmalara uluslararası bir bakış açısı kazandırılması amacıyla 
2004 yılından bu yana gerçekleştirilen Yatırım Danışma 
Konseyi, yedinci toplantısını Başbakan Sayın Recep Tayyip 

ERDOĞAN başkanlığında 11 Mayıs 2012 tarihinde İstanbul’da 
gerçekleştirmiştir. Toplantıya IMF Başkanı Sayın Christine 
LAGARDE, Dünya Bankası Kıdemli Başkan Yardımcısı Sayın Sri 
Mulyani INDRAWATI ile dünyanın önde gelen şirketlerinin üst 
düzey yöneticileri katılmışlardır.

Yatırım Danışma Konseyi üyeleri tarafından gündeme 
getirilen tavsiye kararlarına ilişkin 50 kurum ve kuruluştan 
derlenen gelişmeleri içeren 2012 yılı Yatırım Danışma Konseyi 

İlerleme Raporu hazırlanarak Konsey üyelerine gönderilmiş ve 
kamuoyuyla paylaşılmıştır.
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Yatırım Politikalarına İlişkin Farkındalık 
Yaratılması Çalışmaları

Tecrübe Paylaşım Programları: Yatırım Ortamı 
Reformu

Türkiye’nin son 10 yıllık dönemde yatırım ortamının 
iyileştirilmesi alanında elde kurumsal bilgi birikimini, 
talep eden ülkelerle paylaşmak amacıyla 2008 yılında 
oluşturulan Türkiye Tecrübe Paylaşım Programı kapsamında 
gerçekleştirilen eğitim programlarına bugüne kadar 35 
ülkeden 270 yatırım uzmanı katılmıştır.  

2012 yılında, Filistin ve Tunus kurum ve kuruluş temsilcileri 
ile gerçekleştirilen ikili programların yanı sıra, Arnavutluk, 
Azerbaycan, Mısır, Gambiya, İran, Irak, Kazakistan, Lübnan, 
Tacikistan, Malezya, Sudan, Bahreyn ve Bosna Hersek gibi 
İslam Kalkınma Bankası üyesi ülkelerden gelen kamu ve 
özel sektör temsilcisinin katılımıyla çok taraflı programlar da 
gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede 2012 yılı programlarına 
yaklaşık 75 uzman katılım sağlamıştır. 

Tecrübe Paylaşım Programı uygulaması sürdürülmüştür.

2012 yılında YKTK Anlaşması imzalanmasına yönelik 
olarak yedi ülke ile müzakereler gerçekleştirilmiş, altı 
ülke ile anlaşma imzalanmıştır.

Yatırımlarda Devlet Yardımları mevzuatı hazırlanmış 
olup, 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 19/6/2012 
tarihinde, 2012/1 sayılı uygulama Tebliği ise 20/6/2012 
tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
konulmuştur.
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Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları

Mevzuat Çalışmaları

Yatırım ve ticari ilişkilerimizin yoğun olduğu veya bu yönde 
potansiyel görülen ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesinde 
yarar görülen ülkelerle, taraf ülkeler arasında sermaye ve 
teknoloji akımını artırmak ve yatırımlara ev sahipliği yapan 
ülkenin hukuk düzeni içinde uluslararası doğrudan yatırımlara 
uygulanacak muamelenin şartlarını tespit etmek amaçlarıyla 
imzalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları 
kapsamında 2012 yılı içerisinde;

Gabon, Gana, İzlanda, Kazakistan, Kolombiya, Pakistan ve 
Türkmenistan ile Yatırımların Teşviki ve Korunması Anlaşması 
Müzakereleri gerçekleştirilmiş; 12.04.2012 tarihinde Türkiye-

Bangladeş Yatırımların Teşviki ve Korunması Anlaşması 
(1987 tarihli mevcut YKTK Anlaşması’nın yerini almak üzere); 
18.07.2012 tarihinde Türkiye-Gabon Yatırımların Teşviki ve 
Korunması Anlaşması; 24.04.2012 tarihinde Türkiye-Kamerun 
Yatırımların Teşviki ve Korunması Anlaşması; 14.03.2012 
tarihinde Türkiye-Karadağ Yatırımların Teşviki ve Korunması 
Anlaşması; 30.05.2012  tarihinde Türkiye-Kosova Yatırımların 
Teşviki ve Korunması Anlaşması; 22.05.2012 tarihinde 
Türkiye-Pakistan Yatırımların Teşviki ve Korunması Anlaşması 
(1995 tarihli mevcut YKTK Anlaşması’nın yerini almak üzere) 
imzalanmıştır. Çek Cumhuriyeti ile imzalanan Anlaşma 
18.03.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

Yatırım teşvik mevzuatının etkinleştirilmesi amacıyla ilgili 
tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinin 
katılımıyla çok sayıda toplantı gerçekleştirilmiş, bunlardan 
elde edilen değerlendirme ve öneriler ile diğer özel sektör 
kuruluşları, sektörel birlikler ve bireysel yatırımcılardan toplanan 
talepler çerçevesinde hazırlanan ve ülkemizdeki yatırım teşvik 
uygulamalarına esas teşkil eden mevzuat 19/6/2012 tarihinde 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Yeni teşvik mevzuatı kapsamında; destek unsurlarının 
etkinliğinin artırılmasını teminen destek oran ve süreleri tüm 
bölgelerde yükseltilmiş, yatırım teşviklerinin uygulanmasına 

temel oluşturan bölgesel harita il bazlı ve 6 bölgeden 
oluşacak şekilde güncellenmiş, bölgesel desteklerden 
yararlanabilecek yatırım konuları gözden geçirilmiş ve 
buna ilişkin asgari yatırım tutar ve kapasiteleri düşürülmüş, 
en az gelişmiş bölgemiz olan 6. bölgede gerçekleştirilecek 
yatırımların işgücü maliyetlerini azaltacak yeni destek unsurları 
sisteme ilave edilmiş, 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar 
için sektörel kısıtlamalar kaldırılmış, ithalat bağımlılığı yüksek 
ara malları ve ürünlerin üretimine yönelik, uluslararası rekabet 
gücünü artırma potansiyeline sahip, yüksek teknolojili ve 
yüksek katma değerli yatırımları teşvik etmek üzere “stratejik 
yatırımların teşviki” uygulaması sisteme entegre edilmiştir.
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2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde 
bölgesel teşvik uygulamaları, büyük ölçekli yatırımların teşviki 
ve stratejik yatırımların teşviki mekanizmaları aracılığıyla 
desteklenen yatırım projeleri kapsamında ilave olarak 
istihdam edilecek personel için ödenmesi gereken sigorta 
primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı, 
Bakanlığımızca karşılanmaktadır. Ancak söz konusu destek, 
yatırım yerine ve tabi olunan teşvik uygulamasına göre 
değişen oranlarda azami destek tutarları ile sınırlandırılmış 
bulunmaktadır.

Özellikle az gelişmiş bölgelerdeki istihdam sorununun 
çözülmesine, büyük şehirlere göçün önlenmesine, üretim 
ve istihdam artışı ile birlikte bölgeler arası gelişmişlik farklarının 
azaltılmasına katkı sağlayacak istihdama yönelik bu destek 
unsuru, en az gelişmiş illerden oluşan 6. bölge için ayrı 
bir önem arz etmektedir. Bununla birlikte, ağırlıklı olarak 
emek yoğun tekstil ve konfeksiyon gibi üretim sektörlerine 
yönelik yatırımların az gelişmiş bölgelere kaydırılması 
veya yönlendirilmesi, Karar’ın orta ve uzun vadeli stratejik 
hedeflerinden birisini oluşturmaktadır. 

Sosyo-ekonomik açıdan en az gelişmiş bölgemiz olan 
6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlara sağlanan 
istihdam desteklerinin artırılması ve uygulamada ortaya 
çıkan ihtilaflı hususların netliğe kavuşmasını sağlamak 
üzere mevzuat düzenlemesinde değişikliğe gidilmiş ve 
2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Karar’ında değişiklik 
yapan 2012/3802 sayılı Karar, 13/10/2012 tarihli ve 
28440 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
konulmuştur.

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapan Yönetmelik hazırlanmış 
ve 3/7/2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe konulmuştur.
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Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi görece geri durumda 
bulunan illerdeki istihdam ve göç sorununa çözüm 
sunabilmek amacıyla, 6. bölge yatırımlarına sağlanacak 
sigorta primi işveren hissesi desteğine ilişkin azami limitlerin 
kaldırılmasına ilişkin değişiklik yapılmış ve 13/10/2012 tarihinde 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. 
Bu kapsamda ayrıca,  uygulamada ortaya çıkan ihtilaflı 
hususların netliğe kavuşmasını sağlamak üzere bir takım 
düzenlemeler de hayata geçirilmiştir. 

Yabancı şirketlerin Türkiye’ye yönelik iş ve yatırım hedeflerini 
gerçekleştirmek üzere; pazar araştırması yapılması, yabancı 
şirketin ürün ve hizmetlerinin tanıtımı, temsil ve ağırlama, 
teknik destek, kalite kontrol ve denetim gibi hizmetleri yerine 
getirmek üzere yurt dışında yerleşik kişi ve kuruluşlar tarafından 
Türkiye’de açılan, tüzel kişiliği olmayan birimler olan “İrtibat 
Büroları”nın ülkemizde faaliyet göstermeleri için gerekli izinler 
ve izin sürelerine ilişkin işlemler Bakanlığımızca yürütülmektedir. 
4875 sayılı Kanun ve Kanun’un Uygulama Yönetmeliği’nde 
görev ve faaliyetleri tanımlanan irtibat bürolarının; faaliyet 
alanlarının netleştirilmesine, sistemin işleyiş usul ve esaslarının 
daha ayrıntılı biçimde belirlenmesine ve en önemlisi 
büroların uluslararası ticaretin geliştirilmesi sürecinde kritik 
bir rol üstlenen “bölgesel yönetim merkezi” olarak faaliyet 
gösterebilmelerine yönelik düzenlemeleri içeren yönetmelik 
değişikliği, 3/7/2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe konulmuştur.

Türkiye’de kurulmuş bulunan uluslararası sermayeli şirketlerin 
taşınmaz edinimi, 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 36’ncı 
maddesinde düzenlenmekte ve Bakanlığımız görev ve 
yetki alanına girmektedir. Uluslararası doğrudan yatırımlara 
ilişkin yasal tanımlama gereğince, yabancı yatırımcıların 
Türkiye’de kurdukları veya iştirak ettikleri şirketlerdeki ortaklık 
oranları %1 dahi olsa, o şirket “uluslararası sermayeli şirket” 
olarak kabul edilmekte ve taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı ayni 
hak edinimi açısından 2644 sayılı Kanun ve Kanun’un 
uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğe tabi tutulmaktadır. Ancak, 
ülkemize gelen tüm uluslararası sermayeyi istatistiki açıdan 
kayıt altına almayı hedefleyen bu uygulama, taşınmaz 
edinimi açısından yatırımcıların önünde engel oluşturmaya 
başlamıştır. Uluslararası sermayeli şirketlerin taşınmaz edinimi 
sürecinde karşılaşılan bu sorunların ortadan kaldırılması 
amacıyla hazırlanan yeni yönetmelik ile, yalnızca uluslararası 
yatırımcıların yüzde elli veya daha fazla oranda hissesine 
sahip oldukları veya yönetim hakkını haiz kişilerin çoğunluğunu 
atayabilme veya görevden alabilme yetkisine sahip oldukları 
Türkiye’de kurulu tüzel kişiliğe sahip şirketlerin, taşınmaz 
edinimi ve edinilen taşınmazların kullanımı açısından kontrollü 
rejime tabi tutulmasına yönelik düzenleme yapılmış ve 
16/8/2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
konulmuştur.

iv. Ürün Güvenliği ve Denetimi Politikaları

“Ticarette Teknik Engeller” internet sitesi yoluyla ticarete 
teknik engel oluşturabilecek taslak ülke mevzuatları 
üretici/ihracatçılara ulaştırılmaktadır.

Ülkemizin dış ticarette ürün güvenliği ve denetimi politikaları 
Ürün Güvenliği ve Denetimi Mevzuatı çerçevesinde Bakanlık 
tarafından yürütülmektedir. Uluslararası ticarette teknik 
engellerin oluşmasını önlemek ve ticareti geliştirmek, ihraç 
ürünlerimizin rekabet gücünü artırmak, ithal ürünlerde düşük 
kaliteden kaynaklanan haksız rekabeti ve yanıltıcı uygulamaları 
önlemek, tüketiciyi koruyucu ve kaliteyi yükseltici tedbirleri 

almak, ithal ürünlerin ilgili teknik düzenlemelere uygun ve 
güvenli olmasını temin etmek, uluslararası anlaşmalar ve 
Gümrük Birliği kapsamındaki teknik mevzuatın dış ticaret 
sistemine uyarlanmasını sağlamak üzere dış ticarette teknik 
düzenlemeler, standartlar, uygunluk değerlendirmesi ve 
denetimlere ilişkin faaliyetleri yerine getirmek ülkemiz ürün 
güvenliği ve denetimi politikalarının temelini oluşturmaktadır.



III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE 
DEĞERLENDİRMELER 

Uluslararası Ticarette Teknik Engeller

Son yıllarda uluslararası ticarette tarife ve kotaların yerini 
giderek artan bir oranda teknik engeller almıştır. Bu durum 
dikkatlerin ticarette teknik engeller üzerinde yoğunlaşmasına 
neden olmuş, konu bütün küresel ve bölgesel platformların 
gündeminde ilk sıralarda yerini bulmuştur. Ülkemiz de 
bu alandaki gelişmeleri hem küresel hem de bölgesel 
platformlarda takip etmektedir. Küresel platformların başta 
geleni Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) olup, ülkemiz DTÖ 
bünyesindeki Ticarette Teknik Engeller (TTE) Anlaşması’na 
taraftır. 

Temel olarak üye ülkelerce hazırlanan teknik düzenlemelerin, 
standartların ve uygunluk değerlendirmesi prosedürlerinin 
uluslararası ticarette gereksiz engeller yaratmasını önlemeyi 
amaçlayan TTE Anlaşması kapsamında teknik düzenlemeler 
ve uygunluk değerlendirmesi prosedürleri konusunda “bilgi 
ve bildirim merkezi” görevi ülkemiz adına Bakanlığımızca 
yerine getirilmektedir. Bu kapsamda, DTÖ üyesi ülkelerden 
gelen bildirimler ülkemizdeki ilgili paydaşlara (kamu kurum 
ve kuruluşları ile sektör) iletilmekte, paydaşlardan gelen 
bilgi talepleri ise ilgili ülke makamlarına iletilerek ticarette 
teknik engellerin ortaya çıkması öncesinde engellenmesi 
çabalarına ülkemiz adına katkı sağlanmaktadır. Yine bu 
kapsamda, ticarette teknik engel yaratma potansiyeline 
sahip ulusal düzenlemelerimiz de DTÖ aracılığıyla ilgili 
taraflara önceden bildirilmektedir.

Bu faaliyetlerin 2006 yılından itibaren elektronik ortamda 
yürütülmesi aşamasına geçilerek ihracatçılarımızın teknik 
düzenlemeler ve uygunluk değerlendirmesi alanında 
karşılaştıkları sorunlardan doğrudan haberdar olunması 
suretiyle konunun DTÖ platformunda takibine ve söz 
konusu uygulamaların ihracatımızı olumsuz etkilemesinin 
önlenmesine imkân sağlayacak “Ticarette Teknik Engeller 
İnternet Sitesi” oluşturulmuştur. İnternet Sitesi’nin faaliyete 
geçmesi ile birlikte ticarette teknik engel oluşturabilecek taslak 
ülke mevzuatları günlük olarak üye üretici/ihracatçılarımıza 
e-posta ile ulaştırılmakta olup, bu çerçevede 2012 
yılında yayımlanan 1.940 adet bildirim gerek Ticarette 
Teknik Engeller İnternet Sitesinde yayınlanmış, gerekse 
üye üretici ve ihracatçılarımıza doğrudan gönderilmiştir. 
Ayrıca, ihracatçılarımızın üçüncü ülke pazarlarına girişte 
karşılaştıkları ve Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi’nin 
“Dikkat-Teknik Engel” başlığı altında Bakanlığımıza bildirilen 
diğer ülkelerin teknik engel niteliğindeki uygulamalarının 
ikili olarak ya da DTÖ bünyesinde çözümüne yönelik 
çalışmalara 2012 yılında da devam edilmiştir.
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Ticarette teknik engellerin bertarafına ve ülkemiz 
ihracatçılarının karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik ikili 
düzeydeki faaliyetlere de 2012 yılı boyunca devam edilmiştir. 
Bu çerçevede, 11 Eylül 2012 tarihinde Türkiye ile Azerbaycan 
arasında Teknik Düzenlemeler, Standardizasyon, Uygunluk 
Değerlendirmesi, Akreditasyon ve Metroloji Alanlarında 
İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı imzalanmış olup, Mutabakat 
Zaptı’nın iç onay sürecine ilişkin prosedür devam etmektedir.

Ayrıca, en önemli ihraç pazarlarımızdan olan Irak’a 
ihracatımızın sevk öncesi inceleme uygulamasından 
olumsuz etkilenmemesini temin etmek üzere 20 Aralık 2012 
tarihinde Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi KSQCA İdaresi ile Teknik 
Düzenlemeler, Standardizasyon, Akreditasyon, Metroloji 
ve Uygunluk Değerlendirmesi Alanlarında İşbirliğine Dair 
Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.

Avrupa Birliği Teknik Mevzuatına Uyum Faaliyetleri

Bakanlık, Gümrük Birliği ve tam üyelik sürecinde ülkemizin, 
Avrupa Birliği (AB) teknik mevzuatına uyumu faaliyetlerinin 
koordinasyonunu yürütmektedir. Bakanlık aynı zamanda, AB 
teknik mevzuatının uyumlaştırılmasına dair çerçeve mevzuatın 
hazırlanması, yürütülmesi ve gerektiğinde revize edilmesinde 
de sorumlu kurum olarak aktif rol oynamaktadır.

AB’nin 2008 yılında yayımladığı üç yatay mevzuat ile (764/2008/
EC ve 765/2008/EC sayılı Tüzükler ile 768/2008/EC sayılı Karar) 
Türkiye’nin uyumlaştırdığı veya uyumlaştırmakla yükümlü 
olduğu CE işareti, onaylanmış kuruluşlar, akreditasyon, piyasa 
gözetimi ve denetimi, üçüncü ülkelerden gelen ürünlerin 
gümrükte denetimi ve düzenlenmemiş alanda malların 
serbest dolaşımı kuralları esaslı bir şekilde değiştirmiştir. AB’nin 
yaptığı değişiklikler, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere 
İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair 
Kanunun da güncellenmesi zorunluluğunu doğurmuştur. 
Bu kapsamda, 4703 sayılı Kanunu tadil ederek onun yerine 
geçecek “Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu” 
taslağı çalışmaları başlatılmıştır.

Yukarıda bahsi geçen yeni AB yatay mevzuatı, 4703 sayılı 
Kanun’un uygulama yönetmeliklerinin de revizyonunu gerekli 
hale getirmiştir. Bu doğrultuda,  4703 sayılı Kanunun tadilinin 
belirli bir zaman alacağı dikkate alınarak, ilk aşamada 4703 
sayılı Kanunun ilgili yönetmelikleri AB’nin yeni yatay mevzuatı 
ışığında gözden geçirilmiş ve yeni “CE İşareti Yönetmeliği” ile 
“Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar 
Yönetmeliği” 23 Şubat 2012 tarihinde Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

AB’ye üyelik müzakereleri kapsamında Malların Serbest 
Dolaşımı Faslının açılış kriterlerinden biri olan ve ülkemiz 
tarafından hayata geçirileceği taahhüt edilen karşılıklı tanıma 
ilkesinin işletilmesi amacıyla Bakanlığımızca hazırlanan 
“Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği”, 
Bakanlar Kurulunun 02/05/2012 tarihli ve 3169 sayılı kararıyla 
kabul edilmiş, 23/06/2012 tarihli ve 28332 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmış, 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

4703 sayılı Kanunun bir diğer uygulama yönetmeliği olan 
Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) Yönetmeliği’nin tadili 
de gündemdedir. Yönetmeliğin 765/2008 sayılı Tüzük 
hükümleri de dikkate alınarak güncellenmesi çalışmalarına 
başlanmıştır. Güncelleme kapsamında, AB’nin gözden 
geçirmeye başladığı “Genel Ürün Güvenliği Direktifi” ve taslak 
aşamasında olan PGD Tüzüğü taslağı çalışmaları da takip 
edilmektedir.

4703 sayılı Kanunun uygulama yönetmeliklerinden “Teknik 
Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında 
Bildirimine Dair Yönetmelik” kapsamında, bildirim merkezi 
görevimize istinaden 2002 Mayıs ayından itibaren Avrupa 
Komisyonundan intikal eden 7137 taslak mevzuat metni ilgili 
kamu kuruluşlarına intikal ettirilmiştir. 2004 yılından itibaren 
Türkiye tarafından gerçekleştirilen 3 adet bildirime ek olarak, 
2006 yılında 19, 2007 yılında 2, 2008 yılında 5, 2009 yılında 3, 
2010 yılında 2 ve 2011 yılında 2, 2013 yılı Şubat ayı itibarıyla 1 
adet olmak üzere toplam 37 bildirim yapılmıştır.



AB’nin ürün bazlı teknik mevzuatı AB tarafından sürekli 
güncellendiği için yetkili kuruluşlarımızca yürütülen 
uyumlaştırma çalışmaları da süreklilik arz etmektedir. 
Bu çerçevede, Türkiye’nin uyumlaştıracağı 2/97 sayılı 
Ortaklık Konseyi Kararı (OKK) eki mevzuat listesinin Avrupa 
Komisyonu ile müzakere edilmesi, listenin ilgili kuruluşlarımıza 
dağıtımı, uyumlaştırma çalışmalarının takibi, Bakanlıkların 
bilgi ve belge ihtiyaçları karşılanması, hazırlanan mevzuat 
taslaklarına verilecek Bakanlık görüşünün koordinasyonu, 
söz konusu taslakların görüş alınması amacıyla Komisyona 
bildirilmesi, gerekiyorsa Komisyon ile karşılıklı olarak 
mevzuatın ilgili AB mevzuatına uygunluğunu teyit eden 
“Beyan” (Statement) metninin hazırlanması ve tarafların 
imzasına açılması çalışmaları yürütülmüş, Avrupa 
Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren uzman grupları 
ve teknik komitelere katılımları sağlanmıştır. Mevzuat 
uyumunda kurumlarımızın yaşadığı sıkıntılar ilgili mercilere 
aktarılarak Avrupa Komisyonu ile gerekli görüşmeler 
yapılmıştır. Yine, AB nezdinde teknik mevzuata ilişkin yeni 
gelişmeler takip edilmiş ve anında ülke içindeki paydaşlar 
bu gelişmelerden haberdar edilmiştir. Bakanlıklarca 
bugüne kadar uyumlaştırılması gereken yaklaşık 300 kadar 
teknik mevzuatın %80’i iç hukukumuza kazandırılmıştır.

Gümrük Birliği kapsamında ülkemiz tarafından 
uyumlaştırılması gereken AB teknik mevzuatı belirleyen 2/97 
sayılı OKK’nın kabulünden bu yana geçen süre zarfında 
AB teknik mevzuatında kaydedilen gelişmeler ışığında, söz 
konusu OKK’nın güncellenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 2/97 
sayılı OKK’nın güncellenmesi yeni AB teknik mevzuatının 
2/97 sayılı OKK kapsamına alınmasını sağlayacak ve 
ülkemiz tarafından uyumlaştırılmasına bağlı olarak, bu 
mevzuat kapsamı ürünlerin ticaretinde ülkemizin de AB 
üyesi devletlerle eşit hak ve yükümlülüklere sahip olması 
için gerekli hukuki alt yapıyı oluşturacaktır. Bu çerçevede, 
1/95 sayılı OKK’nın 8, 9 ve 52. maddelerinde değişiklik 
yapılması ve böylelikle 2/97 sayılı OKK’nın düzenli olarak 
güncellenmesine yönelik esas ve usullerin belirlenmesi 
amacıyla ülkemiz ile Avrupa Komisyonu ile sürdürülen 
görüşmeler neticesinde bir OKK taslağı üzerinde mutabık 
kalınmıştır. Taslak hakkındaki Türkiye’nin resmi oluru ve 
OKK’nın kabul işlemlerinin başlatılması yönündeki talebi 
2011 Eylül ayında Komisyona iletilmiş olmasına rağmen 
AB’deki süreç henüz tamamlanmamıştır. Komisyon’dan 
edinilen bilgiye göre OKK taslağı, Türkiye-AB Ortaklık Konseyi 
tarafından onaylanılabilmesini teminen 2012 yılı Mart ayı 
başı itibariyle Komisyon tarafından Avrupa Birliği Konseyi’ne 
sunulmuş bulunmaktadır. 

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE 
DEĞERLENDİRMELER 
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Ülkemizde 10 farklı kamu kuruluşu tarafından yürütülen piyasa 
gözetimi ve denetimi (PGD) faaliyetlerinin ulusal düzeyde 
koordinasyonu Bakanlığımızca yürütülmektedir. Bu görev 
çerçevesinde, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde sistemin daha 
etkin hale getirilmesi için stratejiler ve denetim programları 
hazırlanmakta, denetimlerin senelik olarak değerlendirildiği 
raporlar düzenlenmektedir. Bütün bu çalışmaların takibi ve 
yönlendirilmesi, başkanlığı ve sekretaryası Bakanlığımızca 
yürütülen ve senede en az 3 defa toplanan Piyasa Gözetimi 
ve Denetimi Koordinasyon Kurulu’nca (PGDKK) yapılmaktadır. 
PGDKK’nın takip ettiği çalışmalar son olarak 2011/12 sayılı 
Başbakanlık Genelgesi ile oluşturulan ve PGD’den sorumlu 
kuruluşların Bakanları ve üst düzey bürokratlarının katıldığı “PGD 
ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kurulu”na sunulmaktadır. 
Kurul ilk toplantısını 4 Temmuz 2012 tarihinde yapmış ve 
toplantıda “Ulusal Strateji Belgesi (2012-2014)” kabul edilmiştir.

PGD kuruluşlarınca yürütülen denetimlerin bu kuruluşların 
altyapı imkanları da dikkate alınarak değerlendirildiği “2011 
Yılı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Raporu” hazırlanmış, basımı 
yapılmış, PGD kuruluşlarının üst düzeyinin yanı sıra kamuoyuyla 
da paylaşılmıştır. 

Türkiye’nin 2012 yılı Ulusal PGD Programı PGD faaliyetlerinden 
sorumlu kuruluşların sektörel denetim programlarını da 
içerecek şekilde hazırlanmış ve denetim faaliyetlerinin AB 
nezdinde görünürlüğünün sağlanmasını teminen Avrupa 
Komisyonuna iletilmiştir. Sektörel denetim programlarının 
değerlendirilmesi neticesinde ulusal düzeyde denetimlerde 
öncelikli sektörler tespit edilmiştir.

Avrupa Birliği’nin tehlikeli gıda-dışı tüketici ürünlerinde üye 
ülkeler arasında bildirimi öngören Hızlı Bilgi Değişimi Sistemi 
(RAPEX) takip edilmekte ve bu sistemde ülkemiz menşeli 

ürünlerle ilgili yapılan bildirimler, bu ürünlerin üreticileri ve 
ihracatçıları nezdinde gerekli denetimlerin yapılabilmesi 
için ilgili PGD kuruluşlarına iletilmektedir. Ayrıca bu ürünlerin 
ihracatçısı firmaların AB mevzuatı ve üye ülkelerde yürütülen 
denetimlerin sonuçları hakkında bilgilendirilmeleri de 
sağlanmaktadır. 2012 yılında RAPEX kapsamında ülkemiz 
menşeli 91 ürün bildirimi yapılmıştır. Bu ürünlerin %82’si çocuk 
giysileriyle ilgilidir.

PGD kuruluşlarınca yürütülen denetimler neticesinde güvensiz 
olduğu tespit edilen ürünler de Bakanlığımıza bildirilmektedir. 
Bu ürünlerle ilgili bilgiler gerektiğinde Avrupa Komisyonu ve 
ithalat denetim birimleriyle paylaşılmaktadır. 2012 yılı içinde 
Bakanlığımıza intikal eden 39 bildirim bulunmaktadır.   

Onaylanmış Kuruluşlar               

Yeni Yaklaşım Yönetmelikleri kapsamına giren ürünlerin 
ülkemizde ve Avrupa Birliği içinde piyasaya sunulabilmesi 
için CE İşareti taşımaları gerekmekte, bu ürünlerden yüksek 
riskli olanların ise bu işareti taşıyabilmesi için bir Onaylanmış 
Kuruluş tarafından, ilgili mevzuatta öngörülen uygunluk 
değerlendirmesi sürecinden geçmesi gerekmektedir. 
Yetkili kuruluşlarımız tarafından belirlenen aday onaylanmış 
kuruluşlarımızın Avrupa Komisyonuna bildirimi ise, Bakanlığımız 
tarafından, internet tabanlı bir sistem olan NANDO üzerinden 
gerçekleştirilmektedir.

Yetkili kuruluşlarımızca, CE işareti belgelendirmesi yapmak 
üzere görevlendirilen ve Bakanlık aracılığıyla AB Komisyonu’na 
bildirimi yapılan ulusal onaylanmış kuruluşlarımızın sayısı 2012 
yılı sonu itibariyle 26’ya ulaşmıştır. Bu kuruluşlar, Gaz Yakan 
Cihazlar, Basınçlı Ekipmanlar, Yapı Malzemeleri, Asansörler, 
Gezi Tekneleri, Makine Emniyeti, Tıbbi Cihazlar, Vücut Dışında 
Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları,  Kişisel Koruyucu Donanım, Basit 
Basınçlı Kaplar, Otomatik Olmayan Tartı Aletleri, Muhtemel 
Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar, Sıcak Su Kazanları 
ve Alçak Gerilim Cihazları Yönetmelikleri olmak üzere 14 ürün 
yönetmeliği kapsamında üreticimize ve ihracatçımıza hizmet 
vermektedir. 

Bakanlığımızın nihai amacı, ülkemizin ihtiyaç duyduğu bütün 
sektörlerde en az bir adet onaylanmış kuruluş atanmasını 
sağlamaktır. 

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyetlerinin 
Koordinasyonu

Ulusal Strateji Belgesi (2012-2014) kabul edilmiştir.

2011 Yılı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Raporu 
yayınlanmıştır.

2012 yılı Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Programı 
uygulamaya konulmuştur.

2012 yılı sonu itibariyle 14 ürün grubu kapsamında 26 
adet onaylanmış kuruluşumuz faaliyet göstrermektedir.



III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE 
DEĞERLENDİRMELER 

Bakanlık, AB teknik mevzuat uyumu sürecinde çerçeve 
mevzuatı yayımlamak ve sektörel kurum ve kuruluşları 
koordine etmenin yanı sıra uygulama ayağında da aktif 
rol oynamaktadır. Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği 
ve Türkiye’nin AB’ye adaylığı süreci gereğince iki taraf 
arasında teknik engellerin ortadan kaldırılmasına yardımcı 
olmak için ve uyumlaştırılan AB mevzuatının gerektiği gibi 
uygulanabilmesini teminen 2002-2007 yılları arasında 
uygulanmış olan Türkiye’de Kalite Altyapısının Desteklenmesi 
(TKAD) Projesinde elde edilen ciddi kazanımları kalıcı kılmak 
ve ilgili alanda gösterilen ilerlemeyi sağlamlaştırmak 
amacıyla teklif edilen “Türkiye’de Kalite Altyapısının 
Güçlendirilmesi (TKAG)” Projesi, resmi olarak 3 Mayıs 2010 – 
2 Ağustos 2012 tarihleri arasında uygulanmıştır.

Denetimler Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi 
(TAREKS) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Türkiye’de Kalite Altyapısının Güçlendirilmesi 
(TKAG) Projesi
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İthalatta Ürün Güvenliği ve Standart Denetimleri

AB’nin Yeni ve Klasik Yaklaşım mevzuatı uyumlaştırılarak 
yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından yayımlanan telsiz 
telekomünikasyon ve terminal ekipmanları, oyuncaklar, kişisel 
koruyucu donanımlar, yapı malzemeleri, pil ve akümülatörler 
ve tıbbi cihazlara ilişkin Yönetmelikler kapsamında bulunan 
ürünlerden riskli görülenlerin ithalatta ürün güvenliği 
denetimleri her yıl Bakanlığımız tarafından güncellenerek 
yayımlanan Tebliğler vasıtasıyla Bakanlığımız taşra teşkilatınca 
gerçekleştirilmektedir.

Bunun yanında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
sorumluluğundaki birtakım yeni yaklaşım Direktifleri 
kapsamında aşağıda yer alan ürünlerden riskli görülenler 
yine her yıl Bakanlığımız tarafından güncellenen 9 sayılı Tebliğ 
kapsamında Türk Standardları Enstitüsü tarafından ithalat 
denetime tabi tutulmaktadır. Söz konusu Tebliğ kapsamında 
denetlenen ürünler, makineler, belirli gerilim sınırları 
dahilinde kullanılmak üzere tasarlanmış elektrikli teçhizat, 
elektromanyetik alan yaratan ve/veya bu alandan etkilenen 
ürünler, asansör ve güvenlik aksamları, basınçlı ekipmanlar, 
basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar, gaz 
yakan cihazlar, sıcak su kazanları’dır.

Yine, 1 sayılı Tebliğ kapsamında iç piyasada zorunlu 
uygulamada bulunan sanayi ürünleri standartları 
kapsamındaki ürünler, ithalatta da anılan standartlara göre 
uygunluk değerlendirmesine tabi tutulmaktadır.

2011 yılında, kişisel koruyucu donanımların, pil ve 
akümülatörler ile oyuncakların ithalat denetimleri; güvenlik, 

kalite ve standartlara uygunluk açısından tüketicimizi ve 
üreticimizi korumak amacıyla gerçekleştirilen ithalat ve 
ihracat denetimlerinin risk esaslı olarak yapılmasına imkân 
veren web tabanlı bir yazılım olan Dış Ticarette Risk Esaslı 
Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden yapılmaya başlanmıştı. 
İthalat Denetimi Tebliğlerinin uygulaması ülkemiz üretim ve 
ihracatını desteklemeye yönelik şekilde yürütülmeye devam 
edilmiş, söz konusu Tebliğlerde yetkili kuruluşlar ile ilgili sektör 
temsilcilerinin talepleri değerlendirilerek gerekli değişiklikler 
yapılmış ve bu kapsamda, telsiz ve telekomünikasyon 
terminal ekipmanlarının, yapı malzemelerinin ve tıbbi 
cihazların ithalat denetimleri de 2012 yılında TAREKS üzerinden 
gerçekleştirilmeye başlanmıştır.

Bunun yanı sıra, 04/10/2012 tarihinde yayımlanan 2012/30 
sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği ile Bakanlığımız 
Bölge Müdürlüklerine bağlı Grup Başkanlıklarında görevli Ürün 
Denetmenlerince ayakkabılarda ithalat denetimi yapılmaya 
başlanmıştır. Söz konusu Tebliğ ile kalitesiz ve güvensiz ürünlerin 
denetlenmesi amaçlanmakta olup, bahse konu denetimler 
TAREKS kapsamında yürütülmektedir.

Düzenlenmiş alanda olup halen zorunlu standart denetimine 
tabi olan ürünlerin sayısı 2007 sonu itibariyle sıfırlanmıştır. Bu 
itibarla TSE tarafından ithalatta denetlenen ürünleri ihtiva 
eden Bazı Ürünlerin İthalatta Uygunluk Denetimine Dair Tebliğ 
yalnızca düzenlenmemiş alanda yer alan ürünlere ilişkin 
ithalat denetimlerini düzenler hale gelmiştir. 2012 yılında aynı 
sistem dahilinde ithalat kontrollerine devam edilmiştir.     



III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE 
DEĞERLENDİRMELER 

İhracatta Standart Denetimleri

Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler Standardizasyon 
Yönetmeliği eki tarım ürünlerinin ihracatında ve ithalatında 
ticari kalite denetimleri devam ettirilmiştir.

Bu kapsamda, yaş sebze ve meyveler, kuru ve kurutulmuş 
ürünler, yemeklik bitkisel yağlar ile baklagillerin dış 
ticaretinde zorunlu standart denetimleri 2012 yılında Bazı 
Tarım Ürünlerinin İhracatta Ticari Kalite Denetimi Tebliği 
(Tebliğ No: 2012/18) ile Ticari Kalite Denetim Yeterlik 
Belgesi Kapsamındaki Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatta Ticari 
Kalite Denetimi Tebliği (Tebliğ No: 2012/21) kapsamında 
gerçekleştirilmiştir. 

Geleneksel Türk ihraç ürünlerinin uluslararası pazarlarda 
rekabet gücünü ve kalitesini koruyabilmek amacıyla 
belirli ürün gruplarının ihracatında standartlara uygunluk 
denetimi gerçekleştirilmektedir.

İhracatçılarımıza kolaylık sağlamak amacıyla  
Ticari Kalite Denetim Yeterlilik Belgesi uygulaması 
yapılmaktadır.

İhracat öncesi verilen Kontrol Belgesi Avrupa 
Komisyonu’nca tanınmaktadır.

Helal Gıda Standardına ilişkin çalışmalar 
sürdürülmektedir.

106



FAALİYET RAPORU   2012

İhracatçılarımıza kolaylık sağlamak amacı ile hem parti 
bazında denetimlerden muafiyet getirilerek bürokrasinin 
azaltılması, ayrıca ihracatçılarımızın oto kontrole yöneltilmesi 
suretiyle kalite bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla Ticari 
Kalite Denetim Yeterlilik Belgesi uygulamasının yürütülmesine 
devam edilmiştir. 06/06/2009 tarihli ve 27250 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi 
Verilmesinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğ (Tebliğ 
No:2009/33) hükümleri çerçevesinde 2012 yılı itibarıyla Ticari 
Kalite Denetim Yeterlilik Belgesi sahibi olan firma sayısı 350, 
bu firmalarda görev yapan Sorumlu Denetçi sayısı ise 1030 
olmuştur. 

Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon 
(DTTDS) Yönetmeliği kapsamında ihracat öncesi verilen 
Kontrol Belgesi Avrupa Komisyonu’nca Avrupa Birliği Resmi 
Gazetesi’nde 6/12/2006 tarihinde yayımlanan 1790/2006 
işaretli düzenleme ile tanınmıştır. DTS Denetmenleri tarafından 
düzenlenen Kontrol Belgelerine sahip taze meyve ve sebze 
ihraç partileri AB üyesi ülkelerde ithalatta gerçekleştirilen ticari 
kalite denetimine tabi olmamaya devam etmektedirler.

Helal Gıda Standardı hazırlanmasına yönelik çalışmalar 2007 
yılından beri Türkiye’nin öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 
çatısı altında devam etmektedir. Bu çerçevede, “Helal Gıda 
Standardı” “Helal Gıda Belgelendirme Kuruluşları” ve “Helal 
Gıda Konusunda Yetkilendirilmiş Akreditasyon Kuruluşları”na 
yönelik 3 adet rehber belge hazırlanmıştır. Söz konusu 3 
belge de İİT Sekretaryası tarafından resmi yollarla üyelere 
gönderilmiştir.

5-8 Ekim 2010 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen 
26’ncı İİT Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 
Toplantısında yukarıda belirtilen 3 belge referans doküman 
olarak kaydedilmiştir. 16-17 Mayıs 2011 tarihlerinde Yaunde/
Kamerun’da gerçekleşen SMIIC Teknik Komite Toplantısında, 
bahse konu 3 adet rehber doküman görüşülerek;

• “OIC/SMIIC 1:2011-General Guidelines on Halal Food”, 

• “OIC/SMIIC 2:2011-Guidelines for Bodies Providing Halal 
Certification”,

• “OIC/SMIIC3:2011-Guidelines for the Halal Accreditation 
Body Accrediting Halal Certification Bodies” 

başlıkları altında, SMIIC standardı olarak kabul edilmiştir. 

Yukarıda belirtilen kılavuz belgeler SMIIC üyesi ülkelerce 
kabul edilmiş olmakla birlikte, üye ülkeler arasında 
akreditasyon konusunda hangi kurumların yetkilendirildiği 
belirlenmemiş olup, bu nedenle hali hazırda akredite edilmiş 
belgelendirme kuruluşu da bulunmamaktadır. Uygulamaya 
işlerlik kazandırılmasını teminen, karşılıklı tanımaya esas teşkil 
edecek, ülkelerin akreditasyon ve uygunluk değerlendirme 
kuruluşlarının belirlenmesi büyük önem arz etmektedir.

Diğer taraftan, OIC/SMIIC Standartları TSE tarafından da 
ulusal standartlar olarak kabul edilmiş olup, bu çerçevede 
TSE talep eden ülke veya firmalar için Helal Gıda Sertifikası 
düzenleyebilmektedir. Bununla birlikte, ülkemizin yaptığı 
ithalatta Helal Gıda Sertifikası şartı bulunmamakta, TSE’nin 
verdiği sertifikanın diğer ülkelerde kabulü ise o ülkenin 
keyfiyetinde bulunmaktadır.

2012 yılında 3 yeni ülke SMIIC statüsünü onaylamış ve 57 İİT 
üyesinden 20’si SMIIC’e üye olmuştur. Ancak, tüm İİT ülkelerini 
kapsayan, ticarette teknik engelleri ortadan kaldıracak 
ortak bir mevzuatın kabulü ve uygunluk değerlendirme 
kuruluşlarının karşılıklı tanınması için çalışmaların etkin bir 
şekilde devam ettirilmesi gerekmektedir. Bu noktada, helal 
gıda standartlarının SMIIC çatısı altında toplanması yönünde 
ülkemiz pozisyonu, çok taraflı ve ikili platformlarda yoğun bir 
şekilde gündeme getirilmeye devam edilmiştir.



III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE 
DEĞERLENDİRMELER 

v. Serbest Bölgeler ve Lojistik Hizmetleri 

Ülkemizde Bakanlar Kurulu Kararı ile yer ve sınırları tespit 
edilerek ilki 1987 yılında kurulan 19 serbest bölge uluslararası 
standartlarda faaliyetlerini sürdürmektedir.

2012 yılında serbest bölge faaliyetlerinden doğan 
95.980.303,76 TL’lik özel hesap geliri bütçeye gelir 
kaydedilmiştir.

2012 yılı ticaret hacmi içinde ilk sıralarda sırasıyla Ege, 
İstanbul Endüstri ve Ticaret, Mersin, İstanbul Atatürk Hava 
Limanı, ve Avrupa Serbest Bölgeleri yer almaktadır. Diğer 
taraftan, 2012 yılı sonu itibarıyla 494’ü yabancı olmak üzere, 
2407 serbest bölge kullanıcısı firmanın faaliyet gösterdiği 
serbest bölgelerde 55.938 kişiye istihdam sağlanmıştır. 
Serbest bölgelerde faaliyet gösteren firmalarımızın %21’ini 
yabancı sermayeli firmalar oluşturmaktadır. Kullanıcılarımızın 
faaliyet konularına göre dağılımı incelendiğinde üretim 
ruhsatına sahip olan kullanıcı oranının %27,8 olduğu 
görülmektedir. Serbest bölgelerle bağlantılı iş ve işlemler 
dikkate alındığında ise 150.000 kişilik dolaylı bir istihdamın 
gerçekleştirildiği görülmektedir.

19 Serbest Bölge uluslararası standartlarda hizmete 
devam etmektedir.

2012 yılında, serbest bölgeler ticaret hacmi 23,05 
milyar dolar olmuştur.

Serbest bölgelerle ilgili uluslararası işbirliği faaliyetlerine 
devam edilmiştir.

2012 yılı Temmuz ayı itibariyle tüm serbest bölgeler 
SBBUP (Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programı) 
kapsamına alınmıştır.
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2012 yılında serbest bölgelerde yapılan 23,05 milyar dolar 
tutarındaki ticaretin, 8,72 milyar doları Türkiye,  6,92 milyar 
doları AB ülkeleri, 1,58 milyar doları diğer OECD ülkeleri, 2,14 
milyar doları Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkeleri ve 3,69 milyar 
doları ise diğer ülkelerle gerçekleştirilmiştir.

2012 yılında sanayi ürünleri ticareti toplam ticaret hacminin 
%86,6’sını oluşturmuştur. Serbest bölgeler toplam ticareti 
içinde makine sanayii ürünleri %22’lik pay ile ilk sırada yer 
almaktadır. Makine sanayii ürünlerini, % 13,8’lik pay ile elektrik 
sanayii ürünleri,  %8,6’lık paylar ile tekstil-hazır giyim sanayii 
ürünleri ve kimya sanayii ürünleri izlemektedir.

Serbest bölgelerle ilgili uluslararası işbirliği faaliyetlerine de 
devam edilmiştir. Bu kapsamda, 

• 23-24 Ocak 2012 tarihlerinde Bakanımız Sayın Zafer 
ÇAĞLAYAN’ın başkanlığında Tunus-Libya Ticaret ve 
Müteahhitlik Heyeti gerçekleştirilmiş olup, bu kapsamda, 
23.01.2012 tarihinde Tunus ile Serbest Bölgeler Alanında 
İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.

• 02/02/2012 tarihinde, Bursa’da düzenlenen Makedonya-
Türkiye Ticaret Yatırım Forumu’na katılım sağlamak üzere 
Bursa’da bulunan Makedonya Başbakanı Sayın Nikola 
GRUEVSKİ başkanlığındaki Makedon Heyet tarafından Bursa 
Serbest Bölgesi’ne bir ziyaret gerçekleştirilmiş olup, iki ülke 
arasında Serbest Bölgeler Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat 
Zaptı imzalanmıştır.

• 29 Şubat-2 Mart 2012 tarihleri arasında İNTES’le birlikte 
Hindistan’a, bir müteahhitlik ve teknik müşavirlik heyeti 
gerçekleştirilmiştir.

•20-24 Mart 2012 tarihlerinde Tunus ile imzalanan Serbest 
Bölgeler Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptına 
istinaden teknik görüşmeler gerçekleştirmek ve serbest 
bölgeler alanında incelemelerde bulunmak üzere, Müsteşar 
Yardımcısı B.Uğur ECEVİT başkanlığında Tunus’a bir teknik 
destek ve işbirliği ziyareti gerçekleştirilmiştir.

• 16-20 Mart 2012 tarihlerinde, Nijerya heyeti tarafından 
ülkemize bir ziyaret gerçekleştirilmiş olup, program 
kapsamında İstanbul Trakya Serbest Bölgesi ziyaret edilmiştir.

•26-27 Nisan 2012 tarihlerinde Fransız sermayeli ACTIA firması 
yetkilileri tarafından, ülkemiz serbest bölgelerine yatırım 
çekilmesi hedefine yönelik olarak, Avrupa Serbest Bölgesi 
ziyaret edilmiştir.

• 26 Mayıs-2 Haziran 2012 tarihlerinde, ülkemize ABD Georgia 
Eyaleti Valisi Nathan DEAL başkanlığında bir heyet ziyareti 
gerçekleştirilmiş olup, program kapsamında Mersin Serbest 
Bölgesi de ziyaret edilmiştir.

• 07/06/2012 tarihinde, Avrupa Serbest Bölgesi ile İstanbul 
Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi’ne Hindistan Birleşik Ticaret 
ve Sanayi Odaları (ASSOCHAM) yetkilileri tarafından bir ziyaret 
düzenlenmiştir.

• 4-6 Eylül 2012 tarihleri arasında ülkemize yönelik düzenlenen 
Kazakistan Heyeti programı kapsamında; Kazakistan ile 
yürütülen ortak sanayi bölgesi kurulması çalışmalarına ilişkin 
olarak imzalanan eylem planında öngörülen Ortak Çalışma 
Gurubu’nun ilk toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Diğer taraftan, Serbest bölgelerde gerçekleştirilen işlemlerin 
daha düzenli ve güvenilir bir şekilde takip edilmesi ve ilgili 
tüm kurum ve kuruluşlar arasındaki bilgi paylaşımının web 
tabanlı bir program üzerinden gerçekleştirilmesi amacıyla 
Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programı (SBBUP) Projesi 
uygulamaya konulmuştur. Program ilk olarak 16/02/2007 
tarihinde Antalya Serbest Bölgesinde pilot olarak uygulamaya 
başlanmış, 09/04/2008 tarihinde ise bu bölgede gerçek 
ortamda uygulamaya geçilmiştir. Daha sonra 01/09/2008 
tarihinde İstanbul Trakya, 15/09/2008 tarihinde Samsun, 
03/11/2008 tarihinde Mersin, 12/10/2009 tarihinde İstanbul 
AHL ve 07/12/2009 tarihinde Gaziantep, 18/01/2010 tarihinde 
Ege, 01/06/2010 tarihinde Avrupa, 26/09/2011 tarihinde 
Bursa ve 24/10/2011 tarihinde ise İstanbul Endüstri ve Ticaret 
Serbest Bölgesinde olmak üzere toplam 10 (on)  bölgede 
uygulamaya koyulmuştur. 2012 yılı Temmuz ayı itibariyle de 
tüm serbest bölgeler SBBUP kapsamına alınmıştır.

SBBUP’un geliştirilmesi ve tüm modüllerin devreye alınmasına 
yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.



III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE 
DEĞERLENDİRMELER 

Lojistik Hizmetleri

Dış ticaretimizin geliştirilmesinde hayati bir unsur olan 
ülkemiz lojistik kabiliyetlerinin artırılması amacıyla lojistik 
altyapı ve üstyapı ihtiyacının belirlenmesi çalışmaları 
yürütülmektedir. Bu çerçevede, sektöre ilişkin kamu ve özel 
sektör kuruluşlarından temsilcilerin katılımı ile TİM bünyesinde 
bir Lojistik Konseyi oluşturulmuştur.

Konsey çalışmalarına Bakanlığımızca destek ve katkı 
sağlanmakta olup, bu çalışmalar kapsamında, 2011 
yılında,  Konsey bünyesinde, TİM, UND ve UTİKAD tarafından 
belirlenen profesyonel yöneticiler ile lojistik alanında ihtisas 
sahibi akademisyenlerden oluşan bir çalışma grubu teşkil 
edilerek Türkiye Lojistik Master Planı hazırlık çalışmalarına 
başlanmıştır.

Bu kapsamda, TİM, UND ve UTİKAD tarafından belirlenen 
profesyonel yöneticiler ile lojistik alanında ihtisas sahibi 
akademisyenlerden oluşan bir çalışma grubu teşkil edilmiş 
ve plan çalışması başlatılmıştır. Master Planının temel 
ilke ve stratejik hedeflerinin belirlenmesi amacıyla bir 
taslak Strateji Belgesi hazırlanmış ve bu belgeye istinaden 
hazırlanacak Türkiye Lojistik Master Planı’nın istenen 
hedefleri sağlayabilmesi için alınması gereken tedbirler ve 
uygulanması gereken yol haritası belirlenmiştir. 

2023 yılında ulaşılması hedeflenen 500 milyar 
dolarlık ihracatın; yeni lojistik hatları ve altyapısı ile 
gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde, Çin 
ile doğrudan demiryolu hattı tesisi, Mersin-İskenderiye Ro-
Ro hattı, Tuna Nehri’nin Avrupa’ya yönelik taşımacılığımızda 
kullanılması gibi süre, maliyet ve güvenlik avantajlarına 
sahip yeni hatların tesisine yönelik çalışmalar yürütülmüştür. 
Körfez ülkelerine yönelik ihraç taşımalarımızın Türkiye ile 
Mısır arasında tesis edilecek Ro-Ro hatları vasıtasıyla 
gerçekleştirilmesine imkân veren Mutabakat Zaptı 23 Nisan 
2012 tarihinde Ankara’da imzalanmış ve imzalandığı tarihte 
yürürlüğe girmiştir.

Sözkonusu Mutabakat Zaptı çerçevesinde, bir firmamız 
tarafından Mersin Limanı ile Mısır’ın Port Said Limanı arasındaki 
ilk Ro-Ro seferi 26 Nisan 2012 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 
Anılan Ro-Ro hattının açılış töreni Ekonomi Bakanımız Sayın 
Zafer ÇAĞLAYAN’ın katılımları ile düzenlenmiştir.

İhraç taşımalarımız için alternatif güzergâhlar 
oluşturulmaktadır.

Çeşitli yurtdışı şehirlerde lojistik merkezler kurulmasına 
yönelik faaliyetler yürütülmüştür.

110



FAALİYET RAPORU   2012

Öte yandan bir diğer firmamız tarafından İskenderun Limanı 
ile Mısır’ın Port-Said Limanı arasındaki Ro-Ro seferleri 22 
Ağustos 2012 tarihinde başlatılmış, ayrıca Mersin - Damietta 
(Mısır) – Sokhna (Mısır) - Duba (Suudi Arabistan) Ro-Ro hattı da 
8 Kasım 2012 tarihinde işletmeye alınmıştır.

Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde, bu 
ülke üzerinden Körfez ve diğer Ortadoğu ülkelerine karayolu 
ile gerçekleştirilen ihraç taşımacılığımızın olumsuz yönde 
etkilenmemesi amcıyla, ülkemiz limanları ile Mısır limanları 
arasında tesis edilen Ro-Ro hattına ilave olarak, Lübnan 
limanları ile de bir Ro-Ro hattı tesisi gündeme gelmiştir. Lübnan 
makamları ile 8-11 Mayıs 2012 tarihlerinde gerçekleştirilen 
görüşmelerin akabinde, Taşucu-Trablus Ro-Ro hattı 8 Haziran 
2012 tarihi itibariyle faaliyete başlamıştır.

Soçi Limanı’nın yük trafiğine kapatılması sonrasında alternatif 
olarak Rus makamlarınca önerilen limanların altyapı 
yetersizlikleri ve coğrafi koşulların uyumsuzluğu nedenleriyle 
alternatif güzergâh arayışlarını ön plana çıkmıştır. Bu 
çerçevede, Gürcistan ile RF arasındaki Kazbegi-Verhni 
Lars Sınır Kapısının kullanılması Rusya Federasyonu’na (RF) 
ihracatımızda alternatif olarak düşünülmüştür. Konuya ilişkin 
olarak, 12-15 Kasım 2012 tarihlerinde, Ekonomi Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Bülent Uğur Ecevit başkanlığında ve 
Doğu Karadeniz İhracatçı Birlikleri koordinasyonunda Rusya 
Federasyonu’nun Vladikavkaz (Kuzey Osetya) ve Mahaçkale 
(Dağıstan) bölgelerine düzenlenen sektörel ticaret heyeti 
programı kapsamında her iki bölge üst düzey resmi makamları 
ile sözkonusu proje üzerinde görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Bakanlığımız yurt dışında ihracat-lojistik sektörleri işbirliğinde 
etkin yapılanmalara gitmek, tedarik-dağıtım zincirlerine nüfuz 
etmek ve önemli pazarlardaki ihracat performansımızı istikrarlı 
kılacak altyapı olanaklarının oluşturmak amacıyla çalışmalar 
yürütmektedir. Bu çerçevede,  lojistik merkezlerin ülkemiz 
ihracatı açısından stratejik önemi haiz noktalarda, yurt dışında 
kurulması teşvik edilmektedir. Diğer bir deyişle, ihracatımızın 
sürdürülebilirliğinin sağlanması, dış ticarette maliyetlerin 
azaltılması ve ihraç ürünlerimizin yeni pazarlara en etkin ve 
verimli yoldan ulaştırılması amaçları ile yurtdışında Türk ihraç 
ürünlerinin depolanabildiği, elleçlenebildiği ve ilgili ülkenin iç 
kesimlerine dağıtımının yapılabileceği Türk lojistik merkezlerin 
kurulması faaliyetleri son dönemde hız kazanmıştır.

Bu kapsamda, Bakanlığımızca bazı hedef ülkelerde tedarik 
ve dağıtım zincirlerine nüfuz edebileceğimiz yapılanmalar 
üzerinde detaylı bir şekilde çalışmalar gerçekleştirilmekte, 
ilgili ülke yetkilileri ile temaslarımız sürdürülmekte ve 
sözkonusu çalışmalarda özel sektörümüzün talep ve görüşleri 
doğrultusunda hareket edilmektedir.

Bakanlığımız çalışmaları kapsamında, ihracattaki lojistik 
yapılanması eksikliğinin giderilmesi amacıyla ülkemizin 
en önemli ticaret ortaklarından Rusya Federasyonu’nda, 
dünyanın en önemli ithalatçısı olan ABD’de, Afrika ve Körfez 
ülkelerine yönelik ticaretimizde önemli bir transit geçiş ülkesi 
haline gelen Mısır’da, Asya-Pasifik Bölgesinde yer alan 
Japonya’da ve ÇHC’nin Şangay şehrinde lojistik merkezler 
kurulmasına yönelik faaliyetler yürütülmüştür.

Diğer taraftan, Ülkemiz kara nakliye sektörünün, diğer 
ülkelerde karşılaşmakta oldukları ikili ve transit geçiş belgesi 
kotalarının orta vadede libere edilmesi, kısa vadede ise, Türk 
nakliyecilerin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmesi amacıyla 
yürütülen çalışmalara 2012 yılında da devam edilmiştir. 

Taşımacılarımızın karşılaştıkları karayolu geçiş 
kotalarına ilişkin sorunların çözümü yönünde çaba 
gösterilmektedir.
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vi. Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin 
Desteklenmesi

Devlet yardımları ve pazara giriş çalışmaları ile 
sektörlerimizin mevcut pazarlardaki payının artırılması ve 
yeni pazarlara girmelerini sağlamak amacıyla, hizmet 
ihracatının desteklenmesi, 2010 yılından itibaren ülke 
gündeminin üst sıralarında yer almaya başlamıştır. 2011 
yılında hizmet sektörlerine yönelik sınırlı sayıda ve konuda 
destek vermeye başlanmış, ayrıca 2011 yılının Temmuz 
ayı itibarıyla Ekonomi Bakanlığının kurulması ve hizmet 
ihracatının desteklenmesinin Bakanlığımız görev ve yetki 
alanına resmen dâhil edilmesi ile süreç ivme kazanmıştır. 
Bu kapsamda, ülkemizin uluslararası ticarete konu hizmet 
gelirlerini daha da artırabilmek amacıyla hizmet sektörlerine 
yönelik en kapsamlı ve özgün sektörel yardımları sunan 
devlet yardımı programı, 2012/4 sayılı Döviz Kazandırıcı 
Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’in 25 
Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanması ile 
uygulamaya konulmuştur.

2012/4 Sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin 
Desteklenmesi Hakkında Tebliğ, uluslararası ticarete 
konu Sağlık turizmi, Bilişim, Film ve  Eğitim sektörlerini 
kapsamaktadır.
Söz konusu sektörlere ana başlıklar itibarıyla, pazara giriş, 
yurt dışı tanıtım, yurt dışı birim, belgelendirme, danışmanlık, 
ticaret heyeti ve alım heyeti destekleri verilmektedir.

Tebliğ kapsamındaki desteklerden sağlık kuruluşları, sağlık 
turizmi şirketleri, film yapımcısı şirketler, film dağıtımcısı 
şirketler, bilişim şirketleri, yüksek ve orta öğretim kurumları ile 
adı geçen sektörlerde faaliyet gösteren işbirliği kuruluşları 
faydalanmaktadır. Yararlanıcılara, desteğin türüne göre 
değişmekle birlikte genel olarak %50-70 arasında değişen 
oranlarda destek ödemeleri yapılmaktadır.
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d) EKONOMİK GÖRÜNÜM

Türkiye son yıllarda yakaladığı güven ve istikrar ortamı 
ile 2011 yılında %8,5, 2012 yılında ise dünyada önemli 
bir daralmaya rağmen %2,2 oranında büyümüştür. 
Ekonomimizin, 2011 yılının genelinde kaydetmiş olduğu 
%8,5’lik büyüme OVP hedefini de aşmıştır. Kişi başına düşen 
gelir, son 10 yılda 3 katına çıkmış, 3.492 dolardan 10.444 
dolara yükselmiştir. Satın alma gücü paritesine (PPP) göre, 
kişi başına gelir 16 bin doları aşmıştır.

Türkiye Ekonomisi rekor büyüme oranlarını yakalarken, 
istihdamı da artırmış; işsizlik oranlarında önemli iyileşmeler 
görülmüştür. Ekonomimiz, genç nüfusumuzun kazandırdığı 
ve mütemadiyen ekonomiye katılan yeni iş gücünün 
tamamını kapsayarak ilave istihdam ortaya çıkarmış ve 
2010 yılında %11,9 olan işsizlik oranı kriz öncesi seviyeye 
dönerek 2011 yılında %9,8’e gerilemiştir. 2012 yıl sonu 
itibariyle işsizlik oranı %9,2 olarak gerçekleşmiştir. Mevsimsel 
etkilerden arındırılmış işsizlik oranı, 2013 Şubat ayında 
Avro Bölgesi’nde ortalama %12,0 olarak gerçekleşirken; 
söz konusu dönemde ülkemizin mevsimsel etkilerden 
arındırılmış işsizlik oranı %9,2 olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılı 
Şubat ayı itibariyle 11 AB Ülkesinde işsizlik oranı Türkiye’den 
yüksektir.

2001 Krizinden sonra uygulanmaya başlanan fiyat istikrarına 
yönelik politikalar 2011 yılında yeni usullerle devam 
ettirilerek büyümenin getirebileceği fiyat artışı etkileri en 

aza indirgenmiş ve 2011 yılı sonu itibarıyla enflasyon 
oranı %10,45, 2012 yıl sonu itibariyle ise %6,16 olarak 
gerçekleşmiştir.

2012 yılı ödemeler dengesine bakıldığında Türkiye 
ekonomisinin oluşturduğu istikrar ve güven ortamı ile 
yabancı sermayenin hedef seçtiği bir ülke haline geldiğinin 
işaretleri görülmektedir. 2002 yılında yabancı sermaye 1,1 
milyar dolar iken bu miktar 2010 yılında 9 milyar dolara, 
2011 yılında 16 milyar dolara çıkmış; 2012 yılında ise 
ülkemize giren doğrudan yabancı yatırımlar 12,4 milyar 
dolar olmuştur. Bu yatırımların büyük kısmı hizmetler ve 
sanayi sektörlerinde yoğunlaşmıştır.

Ekonomimizin en güçlü olduğu alanlardan birisini de 
kamu maliyesi oluşturmaktadır. Türkiye’nin Kamu Borcu/
GSYİH oranı 2012 yılı itibariyle, Maastricht kriteri olan %60’ın 
oldukça altında, %36,1 düzeyinde gerçekleşmiştir.

Bankacılık sektörümüz ise uluslararası kıstasların üzerinde bir 
performansla faaliyet göstermektedir. Türkiye’nin Sermaye 
Yeterliliği Rasyosu 2012 Aralık ayı itibariyle %17,9 düzeyindedir. 
Son dönemde rasyoda artış trendi görülmekte; rasyo asgari 
yasal sınır olan %8’in, BDDK tarafından uygulanmakta olan 
%12’lik hedef rasyo düzeyinin, ayrıca gelişmiş ve gelişmekte 
olan birçok ülkedeki değerin üzerindedir.                     

GSYH (Milyar Dolar, Cari Fiyatlarla)

Kişi Başına Milli Gelir (GSYH,Dolar)

GSYH Büyümesi

İşsizlik Oranı (%)

Turizm Gelirleri (Milyar Dolar)

Cari İşlemler Dengesi (Milyar Dolar)

Cari İşlemler Dengesi / GSYH (%)

799 858 919 998

10.673 11.318 11.982 12.859

3,2 4,0 5,0 5,0

9,0 8,0 8,8 8,7

23,5 25,4 27,0 28,4

-58,7 -60,7 -63,6 -64,7

-7,3 -7,1 -6,9 -6,5

2012 2013 2014 2015

2013-2015 Orta Vadeli Program Hedefleri
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e) DIŞ TİCARET GELİŞMELERİ

Dış ticaret, 2008 yılı Ekim ayından itibaren küresel 
ekonomik krize paralel olarak azalma eğilimine girmiş, 
2010 yılı itibariyle ekonomik toparlanmayla birlikte yeniden 
yükselmeye başlamıştır.

2011 yılında ihracatımız %18,5 oranında artarak 135 
milyar dolara ve ithalat %29,8 oranında artarak 240,8 
milyar dolara çıkmıştır. 2012 yılında ise ihracatımız %13,1 
oranında artarak 152,5 milyar dolara ulaşırken; ithalatımız 
%1,8 oranında düşerek 236,5 milyar dolara gerilemiştir.  

2012 yılında ihracatımız % 13,1 oranında artarak 152,5 
milyar dolara ulaşırken;ithalat %1,8 oranında düşerek 
236,5 milyar dolara gerilemiştir.

Milyar
Dolar 2011 Fark2012

Değişim
(%)

İHRACAT 139,9 152,5 17,6 13,1

Enerji İhracatı 6,5 7,7 1,2 17,9

Altın İhracatı 1,5 13,3 11,9 805,3

İTHALAT 240,8 236,5 -4,3 -1,8

Enerji İthalatı 54,1 60,1 6,0 11,1

Altın İthalatı 6,1 7,6 1,5 24,6

Dış Ticaret Hacimi 375,7 389,1 13,3 3,5

Dış Ticaret Dengesi -105,9 -84,0 21,9 -20,7

Enerji Dışı Denge (Net) -58,4 -31,6 26,8 -45,9

İhracat / İthalat (%) 56,0 64,5 8,5 *
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İhracatın Sektörel Dağılımı

Milyon
Dolar 2011

2012
Yılı Pay

(%)
2012

Değişim
(%)

1-TARIMSAL ÜRÜNLER 15.279 16.001 10.49 4,72

İ-Gıda Maddeleri 14.207 15.033 9,86 5,81

ii-Tarımsal Hammaddeler 1.072 968 0,63 -9,67

2-MADENCİLİK ÜRÜNLERİ 12.415 13.725 9.00 10,56

İ-Maden cevherleri ve döküntüler 3.129 3.345 2,19 6,91

ii-Mineral yakıtlar ve mineral yağlar 6.539 7.708 5,05 17,88

iii-Demir Dışı Metaller 2.747 2.673 1,75 -2,72

3-SANAYİ 105.150 108.818 71,34 3,49

i-Demir ve çelik 12.837 13.100 8,59 2,05

ii-Kimyasallar 8.06 8.915 5,84 10,80

iii-Diğer yarı mamuller 13.960 14.425 9,46 3,33

iv- Makinalar ve ulaşım araçları 37.442 37.448 24,55 0,02

Büro makinaları ve haberleşme cihazları 2.244 2.671 1,75 19,05

Otomotiv sanayii ürünleri 15.678 14.837 9,7 -5,36

Diğer makina ve ulaşım araçları 19.520 19.940 13,07 2,15

v- Dokumacılık ürünleri 10.783 11.091 7,27 2,86

vi- Hazır giyim 13.945 14.291 9,37 2,48

vii - Diğer tüketim malları 8.137 9.547 6,26 17,32

4- DİĞER ÜRÜNLER 2.063 13.993 9,17 578,28

GENEL TOPLAM 134.907 152.537 100,00 13,07

İhracatımızın %24,55’ini oluşturan “Makineler ve Ulaşım 
Araçları”ndan 2012 yılında 37,4 milyar dolar ihracat 
gerçekleştirilmiştir. İhracatımız açısından önem arz eden diğer 

sektörlere bakıldığında gıda sektöründe 15 milyar dolar, hazır 
giyim sektöründe 14,3 milyar dolar, demir-çelik sektöründe 
ise 13,1 milyar dolarlık ihracat yapıldığı görülmektedir.

2012 yılı sonunda dış ticaret açığı %20,7 oranında düşüş ile 
84 milyar dolara gerilemiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı 
ise %56,0’dan %64,5’e yükselmiştir.

2012 yılında artışın %11,1 seviyesinde olduğu enerji ithalatı 
(27.fasıl) hariç, dış ticaret incelendiğinde ise, dış ticaret 
açığının ise 84 milyar dolar yerine 31,6 milyar dolar olduğu 
görülmektedir.
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Ülke Gruplarına Göre Dış Ticaret

2012 yılında, AB(27)’ye yönelik ihracat, %5 oranında 
azalarak 59,2 milyar dolar olmuştur. Bu dönemde AB(27) 
ülkelerinin genel ihracat içindeki payı %46,2’den %38,8 
seviyesine gerilemiştir. En fazla ihracat gerçekleştirilen ülke 
olan Almanya’ya ihracat, 2012 yılında %5,87 oranında 
azalarak 13,1 milyar dolar seviyesine gerilemiştir. AB(27) 
ülkelerinden gerçekleştirilen ithalatın ise, genel ithalatın 
üzerinde bir hızla düştüğü görülmektedir. Bunun sonucunda 
AB(27) ülkelerinin toplam ithalat içindeki payı %37,8’den 
%37,0 seviyesine düşmüştür.

Amerika Bölgesine yapılan ihracatın da arttığı 
gözlemlenmiştir. Bu bölgeye yönelik ihracat, %6,3 oranında 
artmış ve 9,6 milyar dolar seviyesine yükselmiştir.

AB ülkelerinin genel ihracat içindeki payı 2012 yılında % 
38,8 seviyesindedir.

Yakın ve Orta Doğu’ya, 2012 
yılında 42,5 milyar dolar ihracat yapılmıştır.

Kuzey Afrika’ya yapılan ihracat, genel ihracattaki 
%13,1’lik yükselişden daha hızlı bir şekilde %41 oranında 
artarak 9,4 milyar dolar seviyesine yükselmiştir.
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(Milyon Dolar) İhracat İthalat

Ülke Grupları 2011 2012
2012 Yılı Pay 

(%)
Değişim (%) 2011 2012

2012 Yılı 
Pay (%)

Değişim (%)

A-AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKE-
LERİ (AB 27 ÜLKE)

62.347 
59.232

59.232 38,8 -5,0 91.128 87.447 37,0 -4,0

B-TÜRKİYE SERBEST 
BÖLGELERİ

2.545 2.295 1,5 -9,8 1.038 1.046 0,4 0,7

C-DİĞER ÜLKELER 70.015 91.009 59,7 30,0 148.675 148.052 62,6 -0,4

1-Diğer Avrupa
(A.B Hariç)

12.976 14.373 9,4 10,8 35.979 37.416 15,8 4,0

2-Kuzey Afrika 6.701 9.445 6,2 41,0 3.342 3.309 1,4 -1,0

3-Diğer Afrika 3.633 3.914 2,6 7,7 3.425 2.613 1,1 -23,7

4-Kuzey Amerika 5.459 6.670 4,4 22,2 17.346 15.085 6,4 -13,0

5-Orta Amerika ve 
Karayipler

626 770 0,5 22,9 903 1.069 0,5 18,3

6-Güney Amerika 1.840 2.192 1,4 19,1 4.500 4.080 1,7 -9,4

7-Yakın ve Orta Doğu 27.935 42.468 27,8 52,0 20.439 21.410 9,1 4,7

8-Diğer Asya 10.199 10.582 6,9 3,7 53.144 49.602 21,0 -6,7

9-Avustralya ve Yeni 
Zelanda

481 490 0,3 2,0 807 861 0,4 6,7

10-Diğer Ülke ve 
Bölgeler

164 105 0,1 -35,7 8.789 12.608 5,3 43,4

TOPLAM 134.907 152.537 100 13,1 240.842 236.544 100 -1,8

Seçilmiş ülke grupları 2011 2012
2012 Yılı Pay 

(%)
Değişim (%) 2011 2012

2012 Yılı 
Pay (%)

Değişim (%)

1-OECD Ülkeleri 67.114 66.334 43,5 -1,2 121.328 113.723 48,1 -6,3

2-EFTA Ülkeleri 1.887 2.601 1,7 37,8 5.846 5.238 2,2 -10,4

3-Karadeniz Ekonomik 
İşbirliği

17.768 18.798 12,3 5,8 38.770 1.509 17,5 7,1

4-Ekonomik İşbirliği 
Teşkilatı

9.292 16.569 10,9 78,3 17.306 16.429 6,9 -5,1

5-Bağımsız Devletler 
Topluluğu

13.377 15.083 9,9 12,8 33.159 35.248 14,9 6,3

6-Türk Cumhuriyetleri 5.040 5.845 3,8 16,0 3.642 3.558 1,5 -2,3

7-İslam Konferansı 
Teşkilatı

37.325 55.239 36,2 48,0 31.418 31.690 13,4 0,9

Yakın ve Orta Doğu’ya yapılan ihracat, 2012 yılında %52 
oranında artarak 42,5 milyar dolara yükselmiştir. Bölgeden 
yapılan ithalat ise %4,7 oranında artarak 20,4 milyar dolardan 
21,4 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. Bu bölgeden yapılan 
ithalat ağırlıklı olarak ham petrol ve doğal gaz gibi hidrokarbon 
ürünlerini içermektedir.2012 yılında, büyük oranda Uzakdoğu 
ülkelerinden oluşan Diğer Asya ülkelerine yönelik ihracat %3,7 

oranında yükselmiş ve 10,6 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. 
Diğer Asya ülkelerinden gerçekleştirilen ithalat ise %6,7 
oranında azalmış ve 49,6 milyar dolar seviyesine gerilemiştir.

Arap Baharı sonrasında toparlanm ve yeniden yapılandırma 
sürecine giren Kuzey Afrika Ülkeleri’ne ihracat 2012 yılında 
%41,0 oranında artarak 9,4 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. 
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Kuzey Afrika’ya İhracat (Önemli Paya Sahip 
Ülkeler)

Kuzey Afrika’ya ihracatta en yüksek oranlı artış % 186,3 
ile Libya’da gerçekleşmişken,  Libya’yı %33,4’lük artış ile 
Mısır ve %23,3’lük artış ile Cezayir takip etmiştir. Bununla 
birlikte, Tunus’a olan ihracatımızda %0,7 oranında bir düşüş 
gözlenmiştir. 

Orta Amerika ve Karayipler’e gerçekleştirilen ihracat 
2012 yılında %22,9 oranında artarak 770 milyon dolar 
seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, Orta Amerika ve 
Karayipler’den yapılan ithalat ise %18,3 oranında artarak 
1,1 milyar dolara çıkmıştır.

Kuzey Afrika’ya yapılan ihracat, genel ihracattaki 
%13,1’lik yükselişden daha hızlı bir şekilde %41 oranında 
artarak 9,4 milyar dolar seviyesine yükselmiştir.

2012 yılında ithalattaki gelişmelere bakıldığında; yatırım 
malları ithalatının %9 oranında ve tüketim malları ithalatının 
%10,1 değer kaybederek sırasıyla 33,9 ve 26,7 milyar dolara 
gerilediği, ancak ara malları ithalatının %1 oranında değer 
kazanarak 174,9 milyar dolara yükseldiği görülmektedir.

Ara Malları grubu altında yer alan “Sanayi için işlem 
görmüş hammaddeler” ithalatı toplam ithalatın %31,1’ini 
oluşturmuştur. Öte yandan ithalatın %88,3’ünün yatırım ve 
ara mallarından oluşması dikkat çekicidir.

Milyar Dolar 2011 2012 Değişim
(%)

Mısır 2,76 3,68 38,96 33,36

Libya 0,75 2,14 22,66 186,25

Cezayir 1,47 1,81 19,20 23,31

Fas 0,92 1,02 10,75 10,23

Tunus 0,80 0,80 8,44 -0,68

TOPLAM 6,70 9,45 100,00 40,96

2012 Pay
(%)
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Geniş Ekonomik Sınıflamaya (BEC) Göre İthalat

Milyon Dolar 2011 2012
2012 Pay

(%)
Değişim

(%)

YATIRIM MALLARI 37.271 33.924 14,3 -9,0

Yatırım (sermaye) malları 
(taşımacılık araçları hariç)

29.605 28.124 11,9 -5,0

Diğer yolcu taşıma araçları 7.665 5.800 2,5 -24,3

ARA MALLAR 173.140 174.930 74,0 1,0

Sanayi için işlem görmemiş 
hammaddeler

16.160 15.344 6,5 -5,0

Sanayi için işlem görmüş 
hammaddeler

75.482 73.613 31,1 -2,5

Yatırım mallarının aksam ve 
parçaları

10.861 10.949 4,6 0,8

Taşımacılık araçlarının aksam ve 
parçaları

12.334 11.129 4,7 -9,8

İşlem görmemiş yakıt ve yağlar 33.379 37.359 15,8 11,9

İşlem görmüş yakıt ve yağlar 18.751 20.697 8,7 10,4

İşlenmemiş yiyecek ve içecekler 4.379 3.703 1,6 -15,4

İşenmiş yiyecek ve içecekler 1.794 2.137 0,9 19,1

TÜKETİM MALLARI 29.692 26.700 11,3 -10,1

Dayanıklı tüketim malları 4.337 4.353 1,8 0,4

Dayanıksız tüketim malları 5.895 5.177 2,2 -12,2

Yarı dayanıklı tüketim malları 6.453 5.893 2,5 -8,7

Binek otomobilleri 8.475 7.248 3,1 -14,5

Diğer yolcu taşıma araçları 240 157 0,1 -34,6

İşlem görmüş yakıt ve yağlar 1.662 1.675 0,7 0,7

İşlenmemiş yiyecek ve içecekler 814 808 0,3 -0,7

İşlenmiş yiyecek ve içecekler 1.816 1.387 0,6 -23,6

BAŞKA YERDE 
KAPSANMAYAN MALLAR

739 990 0,4 34,1

TOPLAM 240.842 236.544 100,0 -1,8

Tüketim mallarının ve yatırım mallarının toplam ithalat içerisindeki payı düşerken, ara malları 
ithalatının payı yükselmiştir. 



III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE 
DEĞERLENDİRMELER 
III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE 
DEĞERLENDİRMELER 

İthalatın Sektörel Dağılımı

İthalatta en yüksek oranlı artışlar, mineral yakıtlar ve 
mineral yağlar sektöründe gerçekleşmiştir. 

2012 yılı ithalatta en yüksek artışlar oransal olarak; 
%11,08 oranında “Mineral Yakıtlar ve Yağlar” ile %6,67 
oranında “Büro Makineleri ve Haberleşme Cihazları” 
sektörlerinde gerçekleşmiştir. “Diğer Ürünler” grubunda 
yaşanan yüksek oranlı artış ise, altın ithalatındaki yükselişten 
kaynaklanmaktadır. 2012 yılında, geçen yılın aynı 
dönemine göre altın ithalatımız, miktar olarak 125 tondan, 
157,5 tona (%26); değer olarak ise 6,1 milyar dolardan, 7,6 
milyar dolara (%24,6) yükselmiştir.

Bu dönemde, ithalattaki artışın en önemli kaynağı olarak 
Rusya Federasyonu, Libya, İran ve Suudi Arabistan gibi 
enerji ithalatımızda önemli pay sahibi olan ülkelerden 
yapılan ithalattaki artışlar gösterilebilir. 
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Milyon Dolar 2011 2012
2012 Pay

(%)
Değişim

(%)

1-TARIMSAL ÜRÜNLER 17.574 16.370 6,92 -6,86

i-Gıda Maddeleri 10.653 10.420 4,4 -2,19

ii-Tarımsal Hammaddeler 6.922 5.950 2,52 -14,04

2- MADENCİLİK ÜRÜNLERİ 73.892 78.979 33,39 6,88

i- Maden cevherleri ve döküntüleri 11.589 11.182 4,73 -3,51

ii- Mineral yakıtlar ve mineral 
yağlar 

54.117 60.115 25,41 11,08

iii- Demir dışı metaller 8.186 7.681 3,25 -6,17

3- SANAYİ 142.519 132.581 56,05 -6,97

i-Demir ve çelik 11.545 11.096 4,69 -3,89

ii-Kimyasallar 31.191 29.686 12,55 -4,83

iii-Diğer yarı mamuller 10.979 10.670 4,51 -2,82

iv- Makinalar ve ulaşım araçları 67.077 61.604 26,04 -8,16

Büro makinaları ve haberleşme 
cihazları

9.437 10.067 4,26 6,67

Otomotiv sanayii ürünleri 19.424 16.368 6,92 -15,73

Diğer makina ve ulaşım araçları 38.216 35.170 14,87 -7,97

v- Dokumacılık ürünleri 7.719 6.594 2,79 -14,58

vi- Hazır giyim 3.271 2.677 1,13 -18,16

vii - Diğer tüketim malları 10.736 10.255 4,34 -4,49

4- DİĞER ÜRÜNLER 6.856 8.615 3,64 25,65

GENEL TOPLAM 240.842 236.544 100 -1,78



III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE 
DEĞERLENDİRMELER 

Hizmet Sektörleri İhracatı 

2012 yılına ilişkin hizmet ihracat gelirlerimizin önde gelen 
sektörleri turizm ve taşımacılık sektörleridir. Toplam hizmet 
ihracatımızın %55,7’sini oluşturan “Turizm Sektörü”nde 23,4 
milyar dolar ihracat gerçekleştirilmiştir. Hizmet ihracatımızda 
önem arz eden diğer bir sektör olan “Taşımacılık 
Sektörü”nde aynı dönem itibariyle 13,3 milyar dolar ihracat 
gerçekleştirildiği görülmektedir. 

Milyon Dolar 2011 2012
2012 Pay

(%)
Değişim

(%)

HİZMETLER 38.634 42.094 100,0 9,0

1.Taşımacılık 10.795 13.340 31,7 23,6

2.Turizm 23.020 23.441 55,7 1,8

3.İnşaat Hizmetleri 838 1.001 2,4 19,5

4.Sigorta Hizmetleri 834 947 2,2 13,5

5.Finansal Hizmetler 531 532 1,3 0,2

6.Diğer Ticari Hizmetler 300 394 0,9 31,3

7.Resmi Hizmetler 505 752 1,8 48,9

8.Diğer Hizmetler 1.811 1.687 4,0 -6,8

2012 yılına ilişkin hizmet ihracat gelirlerimizin önde gelen 
sektörleri turizm ve taşımacılık sektörleridir.
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Hizmet Sektörleri İthalatı 

Milyon Dolar 2011 2012
2012 Pay

(%)
Değişim

(%)

HİZMETLER 20.631 20.162 100,0 -2,3

1.Taşımacılık 8.516 8.565 42,5 0,6

2.Turizm 4.976 4.052 20,1 -18,6

3.İnşaat Hizmetleri 0 0 0 0

4.Sigorta Hizmetleri 1.302 1.321 6,6 1,5

5.Finansal Hizmetler 1.221 1.177 5,8 -3,6

6.Diğer Ticari Hizmetler 1.727 1.915 9,5 10,9

7.Resmi Hizmetler 1.564 1.717 8,5 9,8

8.Diğer Hizmetler 1.325 1.415 7,0 6,8

2012 yılına ilişkin hizmet ithalatımızın ana kalemlerini sırasıyla 
taşımacılık ve turizm sektörleri oluşturmaktadır. Toplam hizmet 
ithalatımızın %42,5’ini oluşturan “Taşımacılık Sektörü”nde 8,5 
milyar dolar ithalat gerçekleştirilmiştir. “Turizm Sektörü”nde ise 

aynı dönem itibariyle 4 milyar dolar ithalat gerçekleştirildiği 
görülmektedir. Hizmet ihracat ve ithalat tutarları birlikte 
değerlendirildiğinde hizmet sektörlerinde ülkemizin net 
ihracatçı konumda olduğu görülmektedir.



III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE 
DEĞERLENDİRMELER 

f) STRATEJİK YÖNETİM 

Bakanlığımız 2012 faaliyetleri mülga Dış Ticaret Müsteşarlığı 
döneminde 2009 yılı başında uygulamaya konulan 2009 
– 2013 Stratejik Planı kapsamında belirlenen misyon, 
vizyon ve hedeflere göre yürütülmüştür. Ayrıca, Hazine 
Müsteşarlığı’ndan Ekonomi Bakanlığı bünyesine devralınan 
birimlerin faaliyet alanları ile ilgili olarak Hazine Müsteşarlığı 
2009-2013 Stratejik Planı’nda belirlenen hedeflerin 
gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetler de sürdürülmüştür.  
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2. Performans Sonuçları ve Değerlendirilmesi

Stratejik Plan’ın 2012 yılı öncelikleri “2012 Performans 
Programı” çerçevesinde belirlenmiş olup, 2012 yılı faaliyetleri 
bu önceliklere göre yürütülmüştür. 2012 yılı Performans 
Programı’nın uygulama sonuçlarına bir sonraki başlık altında 
bulunan performans izleme ve değerlendirme tablosunda 
yer verilmektedir.

2012 Performans Programı’nda belirlenen hedeflere yönelik 
faaliyetlerin gidişatı yıl içerisinde “Performans İzleme ve 
Değerlendirme Komitesi” tarafından gerçekleştirilen 6 aylık 
izleme ve değerlendirme toplantılarıyla değerlendirilmiş ve 
sonuçlar Üst Yönetici’ye (Müsteşar) rapor edilerek hedeflerin 
gerçekleştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması 
sağlanmıştır.

Yine 2012 yılı içinde, 2013-2017 Stratejik Planı hazırlanmış; 
Performans Esaslı Bütçeleme yaklaşımı çerçevesinde 2013 
Yılı Performans Programı ve buna paralel bir şekilde 2013 Yılı 
Bütçesi 2013-2017 Staretejik Planına uygun olarak hazırlanarak 
yürürlüğe konulmuştur.

Stratejik yönetim anlayışının kurum kültürünün bir parçası 
olmasına yönelik çabalara ve Bakanlık faaliyet alanı 
kapsamında sunulan hizmetlerin verimliliğini ve kalitesini 
artırmaya yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetlerine de 
2012 yılı boyunca devam edilmiştir.

2012 Yılı Performans Programı’nda öngörülen faaliyet ve 
hedefler açısından 2012 yılı Bakanlığımız için başarılı olarak 
değerlendirilebilir. 2012 yılı performans sonuçları, 2013 yılı 
tahminleri için de önemli bir dayanak olmuştur.

Performans gerçekleşmelerine yakından bakıldığında, 
performans göstergelerindeki gerçekleşme oranlarının 
ortalaması bazında (gerçekleme oranları oransal bazda 
%100 kabul edildiğinde), 23 performans hedefinin 15’inde 

%100’ün üzerinde gerçekleşme olduğu görülmektedir. Geriye 
kalan 7 hedefin 4’ünde ise    (6, 15, 19, 22, No’lu performans 
hedefleri) gerçekleşme oranları %85 seviyesinde, 3’ünde 
ise (1, 3, 7 No’lu performans hedefleri) %55 seviyesindedir. 
Hedeflerdeki meydana gelen sapmaların nedenleri arasında 
kurumsal yapılanmada geçiş döneminin kısmen devam 
etmiş olması ile çevre ülkelerdeki siyasi belirsizlik ve iç savaş 
hali gibi dışsal etkenler ön plana çıkmaktadır. 



AMAÇ 1: ÜLKE GELENİNDEKİ DIŞ TİCARET KÜLTÜRÜNÜ VE BİLİNCİNİ YAYGINLAŞTIRMAK
AMAÇ 1 STRATEJİK HEDEF 1: Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları 
ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliğinin geliştirilmesine yönelik olarak yılda en az beş program gerçekleştirilmesi        

PERFORMANS HEDEFİ 1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 HEDEFİ
2012 

GERÇEKLEŞEN
Hedefin Gerçekleşme 

Oranı (%)
AÇIKLAMALAR

Kamu ve özel sektör kurum ve 
kuruluşları, üniversiteler, sivil 

toplum kuruluşları ve uluslararası 
kuruluşlarla işbirliği  programları 

gerçekleştirilecektir. 

Program Sayısı / Yıl 19 17 89

Üye Olunan Uluslararası Kuruluşlar 4 1 25
ICAC ( Ululararası Pamuk İstişare Konseyi) 

üyeliği devam etmektedir. 

AMAÇ 1 STRATEJİK HETEF 2: İletişim araçlarının etkili kullanımıyla, dış ticaret ile ilgili konularda
 gerçekleştirilen tanıtım ve eğitim faliyetlerinin her yıl artırılarak sürdürülmesi

PERFORMANS HEDEFİ 2 PEFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 HEDEFİ
2012 

GERÇEKLEŞEN
Hedefin Gerçekleşme 

Oranı ( % )
AÇIKLAMALAR

İletişim araçlarının etkin 
kullanımıyla, dış ticaret ile ilgili 

konularda gerçekleştirilen tanıtım 
ve eğitim faliyetlerinin her yıl 

artırılarak sürdürülmesi

Çıkarılan Yayın Sayısı / Yıl 143 81 57

Görsel ve yazılı basılı - yayın 
organlarında yer alma sayısı/Yıl

364 407 111

Toplantı, eğitim, seminer ve konferanslar 
düzenleme sayısı/Yıl

12 110 917

Katılım Sağlanan
 Etkinlik Sayısı

114 211 185

AMAÇ 1 STRATEJİK HEDEF 3: DTM internet sitesinin geliştirilmesi, erişimin özendirilmesi 
ve sitenin Dış Ticaret Portalı’na dönüştürülmesi

PERFORMANS HEDEFİ 3 PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 HEDEFİ
2012 

GERÇEKLEŞEN
Hedefin Gerçekleşme 

Oranı ( % )
AÇIKLAMALAR

DTM ( Ekonomi Bakanlığı ) 
İnternet Sitesi geliştirilecek, erişim 

özendirilecek ve sitede DTM 
(Ekonomi Bakanlığı ) Portalı’na 

dönüştürülecektir. 

İnternet sitesinin Dış Ticaret (Ekonomi Bakanlığı)
 Portalı’na dönüştürülme oranı %

40 0 0

Müsteşarlıktan Bakanlığa Dönüşüm 
Sürecinin getirdiği yoğunluklar sebebiyle, 
internet sitemizin portala dönüştürülme 

çalışmalarına başlanamamıştır. 

(Müsteşarlık) Bakanlık web sitesini / portalını 
ziyaret ( hit ) sayısı/Yıl

4.600.000 5.512.747 120

AMAÇ 1 STRATEJİK HEDEF 4: AB konusundaki önemli gelişmelerinin ivedilikle 
ilgili taraflara ve kamuoyuna duyurulması

PERFORMANS HEDEFİ 4 PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 HEDEFİ
2012 

GERÇEKLEŞEN
Hedefin Gerçekleşme 

Oranı %
AÇIKLAMALAR

AB konusundaki gelişmelerin 
ivedilikile ilgili taraflara ve 
komuoyuna duyurulması

Kamuoyu ile paylaşım süresinin kısaltılması / gün 7 7 100

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE 
DEĞERLENDİRMELER 

126



FAALİYET RAPORU   2012

AMAÇ 1: ÜLKE GELENİNDEKİ DIŞ TİCARET KÜLTÜRÜNÜ VE BİLİNCİNİ YAYGINLAŞTIRMAK
AMAÇ 1 STRATEJİK HEDEF 1: Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları 
ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliğinin geliştirilmesine yönelik olarak yılda en az beş program gerçekleştirilmesi        

PERFORMANS HEDEFİ 1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 HEDEFİ
2012 

GERÇEKLEŞEN
Hedefin Gerçekleşme 

Oranı (%)
AÇIKLAMALAR

Kamu ve özel sektör kurum ve 
kuruluşları, üniversiteler, sivil 

toplum kuruluşları ve uluslararası 
kuruluşlarla işbirliği  programları 

gerçekleştirilecektir. 

Program Sayısı / Yıl 19 17 89

Üye Olunan Uluslararası Kuruluşlar 4 1 25
ICAC ( Ululararası Pamuk İstişare Konseyi) 

üyeliği devam etmektedir. 

AMAÇ 1 STRATEJİK HETEF 2: İletişim araçlarının etkili kullanımıyla, dış ticaret ile ilgili konularda
 gerçekleştirilen tanıtım ve eğitim faliyetlerinin her yıl artırılarak sürdürülmesi
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2012 

GERÇEKLEŞEN
Hedefin Gerçekleşme 

Oranı ( % )
AÇIKLAMALAR

İletişim araçlarının etkin 
kullanımıyla, dış ticaret ile ilgili 

konularda gerçekleştirilen tanıtım 
ve eğitim faliyetlerinin her yıl 

artırılarak sürdürülmesi

Çıkarılan Yayın Sayısı / Yıl 143 81 57

Görsel ve yazılı basılı - yayın 
organlarında yer alma sayısı/Yıl

364 407 111

Toplantı, eğitim, seminer ve konferanslar 
düzenleme sayısı/Yıl

12 110 917

Katılım Sağlanan
 Etkinlik Sayısı

114 211 185

AMAÇ 1 STRATEJİK HEDEF 3: DTM internet sitesinin geliştirilmesi, erişimin özendirilmesi 
ve sitenin Dış Ticaret Portalı’na dönüştürülmesi

PERFORMANS HEDEFİ 3 PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 HEDEFİ
2012 

GERÇEKLEŞEN
Hedefin Gerçekleşme 

Oranı ( % )
AÇIKLAMALAR

DTM ( Ekonomi Bakanlığı ) 
İnternet Sitesi geliştirilecek, erişim 

özendirilecek ve sitede DTM 
(Ekonomi Bakanlığı ) Portalı’na 

dönüştürülecektir. 

İnternet sitesinin Dış Ticaret (Ekonomi Bakanlığı)
 Portalı’na dönüştürülme oranı %

40 0 0

Müsteşarlıktan Bakanlığa Dönüşüm 
Sürecinin getirdiği yoğunluklar sebebiyle, 
internet sitemizin portala dönüştürülme 

çalışmalarına başlanamamıştır. 

(Müsteşarlık) Bakanlık web sitesini / portalını 
ziyaret ( hit ) sayısı/Yıl

4.600.000 5.512.747 120

AMAÇ 1 STRATEJİK HEDEF 4: AB konusundaki önemli gelişmelerinin ivedilikle 
ilgili taraflara ve kamuoyuna duyurulması

PERFORMANS HEDEFİ 4 PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 HEDEFİ
2012 

GERÇEKLEŞEN
Hedefin Gerçekleşme 

Oranı %
AÇIKLAMALAR

AB konusundaki gelişmelerin 
ivedilikile ilgili taraflara ve 
komuoyuna duyurulması

Kamuoyu ile paylaşım süresinin kısaltılması / gün 7 7 100



AMAÇ 2: KURUMSAL GELİŞİMİ SÜREKLİ KILMAK
AMAÇ 2 STRATEJİK HEDEF 5: Fiziksel ve teknolojik donanımının geliştirilmesi

PERFORMANS HEDEFİ 5 PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 HEDEFİ
2012 

GERÇEKLEŞEN
Hedefin Gerçekleşme 

Oranı ( % )
AÇIKLAMALAR

Fiziksel ve teknolojik donanım 
geliştirilecektir. 

Nitelikli elektronik imza kullanım oranı/Yıl % 20 100 500

Yazılım ve donanım altyapısının yenilenme oranı/Yıl % 20 17 85

HVI teçhizatlı Pamuk Analiz 
Laboratuvarları kurulma sayısı/Yıl

2 0 0

2010 yılında 2 adet HVI pamuk 
analiz cihazı alınmasına karşın bu 

sistem günümüz itibariyle halen işlerlik 
kazanamamıştır.

Onarım yapılacak veya tefriş edilebilecek bina sayısı/Yıl 99 25 25

E- Belgeye geçiş projesinin 
tamamlanma oranı  (%)

100 100 100

Süreçler baştan ele alınarak yeniden 
oluşturulmuştur. Yapılan analize 

dayalı olarak sistem gerçekleştirimi 
tamamlanmış ve test aşamaları da 

yürütülmüştür.

AMAÇ 2 STRATEJİK HEDEF 6: İnsan Kaynakları Gelişim Süreçlerinin İyileştirilmesi

PERFORMANS HEDEFİ 6 PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 HEDEFİ
2012 

GERÇEKLEŞEN
Hedefin Gerçekleşme 

Oranı (%)
AÇIKLAMALAR

İnsan kaynakları gelişim süreçleri 
iyileştirilecektir.

Yurtdışı lisansüstü eğitim kontenjanı/Yıl 33 20 61
Yüksek Lisans kontenjanı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile çıkmakta olup, 20 kişi olarak 

belirlenmiştir.

Planlanmış mesleki ve sosyal gelişim 
programları ( hizmet içi eğitim, staj, seminer vb.)

5 5 100

Akademik yayın sayısı/ Yıl 5 9 180

İş analizlerinin birimler
 bazında tamamlanması %

75 0 0

AMAÇ 2 STRATEJİK HEDEF 7: Kurumsal yapının güçlendirilmesi

PERFORMANS HEDEFİ 7 PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 HEDEFİ
2012 

GERÇEKLEŞEN
Hedefin Gerçekleşme 

Oranı (%)
AÇIKLAMALAR

Kurumsal yapı güçlendirilecektir.
Yeni Proje/kurulan sistem sayısı/yıl 1 0 0

İthalat Genel Müdürlüğü tarafından 
öngörülen Proje iptal edilmiştir.

Denetim Rehberi doğrultusunda yapılan denetim 
sayısının toplam denetim sayısı içindeki oranı

80 80 100

AMAÇ 2 STRATEJİK HEDEF 8: Kurum içi ve dışı iletişimin güçlendirilmesi

PERFORMANS HEDEFİ 8 PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2012          

HEDEFİ
2012 

GERÇEKLEŞEN
Hedefin Gerçekleşme 

Oranı (%)
AÇIKLAMALAR

Kurum içi ve dışı iletişimin 
güçlendirilmesi için bilgilendirme 

toplantısı, seminer vb. çalışmaların 
yapılması

Toplantı, eğitim ve seminer sayısı 324 139 43

Gelen -Giden Çağrı sayısı 43.000 47.500 110

Veri Tabanından indirilen rapor ve yapılan tarama sayısı 175.000 160.000 91

Kütüphanedeki kayıtlı kitapların içerikleriyle ilgili özet ve diğer 
çalışmalar

50 125 250

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE 
DEĞERLENDİRMELER 

128



FAALİYET RAPORU   2012

AMAÇ 2: KURUMSAL GELİŞİMİ SÜREKLİ KILMAK
AMAÇ 2 STRATEJİK HEDEF 5: Fiziksel ve teknolojik donanımının geliştirilmesi

PERFORMANS HEDEFİ 5 PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 HEDEFİ
2012 

GERÇEKLEŞEN
Hedefin Gerçekleşme 

Oranı ( % )
AÇIKLAMALAR

Fiziksel ve teknolojik donanım 
geliştirilecektir. 

Nitelikli elektronik imza kullanım oranı/Yıl % 20 100 500

Yazılım ve donanım altyapısının yenilenme oranı/Yıl % 20 17 85

HVI teçhizatlı Pamuk Analiz 
Laboratuvarları kurulma sayısı/Yıl

2 0 0

2010 yılında 2 adet HVI pamuk 
analiz cihazı alınmasına karşın bu 

sistem günümüz itibariyle halen işlerlik 
kazanamamıştır.

Onarım yapılacak veya tefriş edilebilecek bina sayısı/Yıl 99 25 25

E- Belgeye geçiş projesinin 
tamamlanma oranı  (%)

100 100 100

Süreçler baştan ele alınarak yeniden 
oluşturulmuştur. Yapılan analize 

dayalı olarak sistem gerçekleştirimi 
tamamlanmış ve test aşamaları da 

yürütülmüştür.

AMAÇ 2 STRATEJİK HEDEF 6: İnsan Kaynakları Gelişim Süreçlerinin İyileştirilmesi

PERFORMANS HEDEFİ 6 PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 HEDEFİ
2012 

GERÇEKLEŞEN
Hedefin Gerçekleşme 

Oranı (%)
AÇIKLAMALAR

İnsan kaynakları gelişim süreçleri 
iyileştirilecektir.

Yurtdışı lisansüstü eğitim kontenjanı/Yıl 33 20 61
Yüksek Lisans kontenjanı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile çıkmakta olup, 20 kişi olarak 

belirlenmiştir.

Planlanmış mesleki ve sosyal gelişim 
programları ( hizmet içi eğitim, staj, seminer vb.)

5 5 100

Akademik yayın sayısı/ Yıl 5 9 180

İş analizlerinin birimler
 bazında tamamlanması %

75 0 0

AMAÇ 2 STRATEJİK HEDEF 7: Kurumsal yapının güçlendirilmesi

PERFORMANS HEDEFİ 7 PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 HEDEFİ
2012 

GERÇEKLEŞEN
Hedefin Gerçekleşme 

Oranı (%)
AÇIKLAMALAR

Kurumsal yapı güçlendirilecektir.
Yeni Proje/kurulan sistem sayısı/yıl 1 0 0

İthalat Genel Müdürlüğü tarafından 
öngörülen Proje iptal edilmiştir.

Denetim Rehberi doğrultusunda yapılan denetim 
sayısının toplam denetim sayısı içindeki oranı

80 80 100

AMAÇ 2 STRATEJİK HEDEF 8: Kurum içi ve dışı iletişimin güçlendirilmesi

PERFORMANS HEDEFİ 8 PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2012          

HEDEFİ
2012 

GERÇEKLEŞEN
Hedefin Gerçekleşme 

Oranı (%)
AÇIKLAMALAR

Kurum içi ve dışı iletişimin 
güçlendirilmesi için bilgilendirme 

toplantısı, seminer vb. çalışmaların 
yapılması

Toplantı, eğitim ve seminer sayısı 324 139 43

Gelen -Giden Çağrı sayısı 43.000 47.500 110

Veri Tabanından indirilen rapor ve yapılan tarama sayısı 175.000 160.000 91

Kütüphanedeki kayıtlı kitapların içerikleriyle ilgili özet ve diğer 
çalışmalar

50 125 250



III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE 
DEĞERLENDİRMELER 

AMAÇ 3:SÜRDÜRÜLEBİLİR İHRACAT ARTIŞINI SAĞLAMAK
AMAÇ 3 STRATEJİK HEDEF 10: Yenilikçi fikirlere ve ar-ge’ye dayalı, katma değeri yüksek, 
markalı ürün ve hizmetlerin üretim ve pazarlama süreçlerinin desteklenmesi

PERFORMANS HEDEFİ 10 PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2012       

HEDEFİ
2012 

GERÇEKLEŞEN
Hedefin Gerçekleşme 

Oranı (%)
AÇIKLAMALAR

AR-Ge’ye dayalı, katma değeri 
yüksek, markalı ürün ve hizmetlerin 

üretim ve pazarlama süreçleri 
desteklenecektir

2006/4 sayılı TURQUALITY ve 2010/6 sayılı Yurtdışı birim marka ve 
tanıtım tebliği kapsamında desteklenen firma sayısı

115 840 730

2008/2 Sayılı Tebliğ kapsamında desteklenen firma sayısı 11 11 100

AMAÇ 3 STRATEJİK HEDEF 11: KOBİ’lerin rekabet güçlerini artıracak ölçek ekonomilerinin 
oluşturulmasına yönelik yapının tesis edilmesi

PERFORMANS HEDEFİ 11 PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2012           

HEDEFİ
2012 

GERÇEKLEŞEN
Hedefin Gerçekleşme 

Oranı (%)
AÇIKLAMALAR

İhracatçılarımızın rekabet güçlerini 
artıracak ölçek ekonomilerinin 

oluşturulmasına yönelik yapı tesis 
edilecektir.

Eğitim verilen firma sayısı 2000 1910 96

Pazar araştırması desteği verilen firma sayısı 3000 2830 94

Çevre Maliyeti Desteği verilen firma sayısı 2500 866 35
Destek verilen firma sayısı başvuru 

sayısından etkilenmektedir.

Ticaret Heyetleri 35 16 46

Alım Heyetleri 50 78 156

Tanıtım Programları 1 1 100

Desteklenecek Milli Fuar 300 268 89

Desteklenecek Bireysel Fuar 3.000 3409 114

Sektörel ticaret heyetleri 50 51 102 

AMAÇ 3 STRATEJİK HEDEF 12: Başta AB olmak üzere, bölgesel oluşumlar ile ikili ve çok taraflı
 ilişkiler kapsamında pazara giriş imkânlarının artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunulması

PERFORMANS HEDEFİ 12 PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2012           

HEDEFİ
2012 

GERÇEKLEŞEN
Hedefin Gerçekleşme

Oranı(%)
AÇIKLAMALAR

Bölgesel oluşumlar ile ikili ve 
çok taraflı ilişkiler kapsamında 

pazara giriş imkanlarının artırılması 
sağlanacaktır.            

Uygunluk değerlendirmesi sonuçlarının karşılıklı tanınması 
ve teknik işbirliğinin geliştirilmesine yönelik müzakere sayısı/yıl

10 10 100

Akdedilen Serbest Ticaret Anlaşması sayısı/yıl 2 1 50 Güney Kore ile STA tamamlanmıştır.

Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısı sayısı/yıl 49 19 39 Toplantıların yapılması karşı ülkenin de 
programına bağlı kalmaktadır.

Ticari ve teknik işbirliği anlaşmaları sayısı/yıl 12 12 100

Ticari ve ekonomik istişare / teknik komite / çalışma grupları 
toplantı sayısı / yıl

121 56 46

Pakistan. Yemen, Brunei Sultanlığı ile TTA, 
Afganistan, Pakistan, Ukrayna ile TEİK, Amerika 
ve Meksika ile Ekonomik, Ticari, Stratejik İşbirliği 

Toplantıları, Japonya ile ETREC Toplantısı, 
Rusya Federasyonu ile Ticari Ekonomik, 
Bilimsel ve Teknik alanlarda İşbirliği Orta 

Vadeli Programın İmzalanması gibi konularda 
Toplantılar gerçekleştirilmiştir.

Eylem planı hazırlanacak hedef sektör-ülke sayısı/yıl 15 32 213

Pazara giriş imkanları ve engelleri veri tabanının
 yıllık büyüme oranı (%)

20 43 215

Toplantı, eğitim ve seminer sayısı 27 88 326

Dış Pazar araştırmaları 12 13 108

Müzakere süreci devam eden ve /veya girişiminde
 bulunulan serbest ticaret anlaşması sayısı

28 19 68
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AMAÇ 3:SÜRDÜRÜLEBİLİR İHRACAT ARTIŞINI SAĞLAMAK
AMAÇ 3 STRATEJİK HEDEF 10: Yenilikçi fikirlere ve ar-ge’ye dayalı, katma değeri yüksek, 
markalı ürün ve hizmetlerin üretim ve pazarlama süreçlerinin desteklenmesi

PERFORMANS HEDEFİ 10 PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2012       

HEDEFİ
2012 

GERÇEKLEŞEN
Hedefin Gerçekleşme 

Oranı (%)
AÇIKLAMALAR

AR-Ge’ye dayalı, katma değeri 
yüksek, markalı ürün ve hizmetlerin 

üretim ve pazarlama süreçleri 
desteklenecektir

2006/4 sayılı TURQUALITY ve 2010/6 sayılı Yurtdışı birim marka ve 
tanıtım tebliği kapsamında desteklenen firma sayısı

115 840 730

2008/2 Sayılı Tebliğ kapsamında desteklenen firma sayısı 11 11 100

AMAÇ 3 STRATEJİK HEDEF 11: KOBİ’lerin rekabet güçlerini artıracak ölçek ekonomilerinin 
oluşturulmasına yönelik yapının tesis edilmesi

PERFORMANS HEDEFİ 11 PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2012           

HEDEFİ
2012 

GERÇEKLEŞEN
Hedefin Gerçekleşme 

Oranı (%)
AÇIKLAMALAR

İhracatçılarımızın rekabet güçlerini 
artıracak ölçek ekonomilerinin 

oluşturulmasına yönelik yapı tesis 
edilecektir.

Eğitim verilen firma sayısı 2000 1910 96

Pazar araştırması desteği verilen firma sayısı 3000 2830 94

Çevre Maliyeti Desteği verilen firma sayısı 2500 866 35
Destek verilen firma sayısı başvuru 

sayısından etkilenmektedir.

Ticaret Heyetleri 35 16 46

Alım Heyetleri 50 78 156

Tanıtım Programları 1 1 100

Desteklenecek Milli Fuar 300 268 89

Desteklenecek Bireysel Fuar 3.000 3409 114

Sektörel ticaret heyetleri 50 51 102 

AMAÇ 3 STRATEJİK HEDEF 12: Başta AB olmak üzere, bölgesel oluşumlar ile ikili ve çok taraflı
 ilişkiler kapsamında pazara giriş imkânlarının artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunulması

PERFORMANS HEDEFİ 12 PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2012           

HEDEFİ
2012 

GERÇEKLEŞEN
Hedefin Gerçekleşme

Oranı(%)
AÇIKLAMALAR

Bölgesel oluşumlar ile ikili ve 
çok taraflı ilişkiler kapsamında 

pazara giriş imkanlarının artırılması 
sağlanacaktır.            

Uygunluk değerlendirmesi sonuçlarının karşılıklı tanınması 
ve teknik işbirliğinin geliştirilmesine yönelik müzakere sayısı/yıl

10 10 100

Akdedilen Serbest Ticaret Anlaşması sayısı/yıl 2 1 50 Güney Kore ile STA tamamlanmıştır.

Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısı sayısı/yıl 49 19 39 Toplantıların yapılması karşı ülkenin de 
programına bağlı kalmaktadır.

Ticari ve teknik işbirliği anlaşmaları sayısı/yıl 12 12 100

Ticari ve ekonomik istişare / teknik komite / çalışma grupları 
toplantı sayısı / yıl

121 56 46

Pakistan. Yemen, Brunei Sultanlığı ile TTA, 
Afganistan, Pakistan, Ukrayna ile TEİK, Amerika 
ve Meksika ile Ekonomik, Ticari, Stratejik İşbirliği 

Toplantıları, Japonya ile ETREC Toplantısı, 
Rusya Federasyonu ile Ticari Ekonomik, 
Bilimsel ve Teknik alanlarda İşbirliği Orta 

Vadeli Programın İmzalanması gibi konularda 
Toplantılar gerçekleştirilmiştir.

Eylem planı hazırlanacak hedef sektör-ülke sayısı/yıl 15 32 213

Pazara giriş imkanları ve engelleri veri tabanının
 yıllık büyüme oranı (%)

20 43 215

Toplantı, eğitim ve seminer sayısı 27 88 326

Dış Pazar araştırmaları 12 13 108

Müzakere süreci devam eden ve /veya girişiminde
 bulunulan serbest ticaret anlaşması sayısı

28 19 68



AMAÇ 4 STRATEJİK HEDEF 14: Sanayicilerin, tarife kontenjanları ve askıya alma rejimi kapsamında 
düşük maliyetli hammadde ve ara malı ihtiyacının karşılanmasının sağlanması

PERFORMANS HEDEFİ 14 PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2012           

HEDEFİ
2012 

GERÇEKLEŞEN
Hedefin Gerçekleşme 

Oranı (%)
AÇIKLAMALAR

Sanayicilerin, tarife kontenjanları 
ve askıya alma rejimi kapsamında 
düşük maliyetli hammadde ve ara 

malı ihtiyacının karşılanmasının 
sağlanması

Tarife kontenjanları ve askıya alma rejiminin Plan dönemi başında 
toplam 6 ürün için ve takip eden yıllarda ürün sayısını birer 

artırmak  suretiyle kullanılması
8 12 150

AMAÇ 4 STRATEJİK HEDEF 15: Ticaret politikası uygulamalarında önlem alınması süresinin
 kısaltılması ve önlemin etkinleştirilmesi

PERFORMANS HEDEFİ 15 PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2012 

HEDEFİ
2012 

GERÇEKLEŞEN
Hedefin Gerçekleşme

Oranı(%)
AÇIKLAMALAR

Ticaret politikası uygulamalarında 
önlem alınması süresinin kısaltılması 

ve önlemin etkinleştirilmesi

Ticaret politikası önlemi için yapılan eksiksiz başvuruların ön 
incelemelerinin tamamlanma süresi /Gün

45 43 96

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE 
DEĞERLENDİRMELER 

AMAÇ 4: ÜRETİMİ TEŞVİK EDECEK, EKONOMİYE YÖNELİK ZARAR VE TEHDİTLERİ 
ÖNLEYECEK İTHALAT POLİTİKALARI GELİŞTİRMEK
AMAÇ 4 STRATEJİK HEDEF 13: Haksız rekabet hallerinden damping ve sübvansiyona konu 
ithalatın sebep olduğu zarara karşı ülkenin üretim dallarının etkin korunumunun sağlanması

PERFORMANS HEDEFİ 13 PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2012            

HEDEFİ
2012 

GERÇEKLEŞEN
Hedefin Gerçekleşme 

Oranı (%)
AÇIKLAMALAR

Haksız rekabet hallerinden 
damping ve sübvansiyona konu 

ithalatın sebep olduğu zarara 
karşı ülkenin üretim dallarının etkin 

korunumunun sağlanması

Damping önlemi için yapılan eksiksiz başvuruların
 45 günlük inceleme süresi içinde tamamlanması

100 100 100

Damping soruşturmalarının zamanında tamamlanması 75 100 133

Tamamlanan Damping soruşturmalarının önlem ile sonuçlanması 75 100 133

AMAÇ 4 STRATEJİK HEDEF 16: Serbest bölgelerden ithalatta yerli sanayinin ihtiyaçlarına ağırlık verilmesi

PERFORMANS HEDEFİ 16 PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2012          

HEDEFİ
2012 

GERÇEKLEŞEN
Hedefin Gerçekleşme 

Oranı (%)
AÇIKLAMALAR

Serbest bölgelerden ithalatta 
yerli sanayinin ihtiyaçlarına ağırlık 

verilmesi

Serbest bölgelerden yurtiçine satışı yapılan mallar içerisinde 
ara malı ve yatırım malı oranının en az %85 seviyesinde 

sürdürülmesini sağlama
%85 %86 101

AMAÇ 5: KALİTELİ VE GÜVENLİ ÜRÜN ARZINI SAĞLAYACAK POLİTİKALAR GELİŞTİRMEK
AMAÇ 5 STRATEJİK HEDEF 17: Kaliteli ve güvenli ürün arz ve talebi için teknik mevzuat uygulamalarının
takip edilerek, ilgili çevrelerin bu konularda güncel olarak bilgilendirilmesi

PERFORMANS HEDEFİ 17 PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2012            

HEDEFİ
2012 

GERÇEKLEŞEN
Hedefin Gerçekleşme 

Oranı (%)
AÇIKLAMALAR

Kaliteli ve güvenli ürün arz 
ve talebi için teknik mevzuat 

uygulamalarının takip edilerek, 
ilgili çevrelerin bu konularda 

güncel olarak bilgilendirilmesi     

Seminer-Toplantı sayısı/yıl 4 15 375

Seminer-Toplantı yapılan paydaş sayısı/yıl 48 16 33
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AMAÇ 4 STRATEJİK HEDEF 14: Sanayicilerin, tarife kontenjanları ve askıya alma rejimi kapsamında 
düşük maliyetli hammadde ve ara malı ihtiyacının karşılanmasının sağlanması

PERFORMANS HEDEFİ 14 PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2012           

HEDEFİ
2012 

GERÇEKLEŞEN
Hedefin Gerçekleşme 

Oranı (%)
AÇIKLAMALAR

Sanayicilerin, tarife kontenjanları 
ve askıya alma rejimi kapsamında 
düşük maliyetli hammadde ve ara 

malı ihtiyacının karşılanmasının 
sağlanması

Tarife kontenjanları ve askıya alma rejiminin Plan dönemi başında 
toplam 6 ürün için ve takip eden yıllarda ürün sayısını birer 

artırmak  suretiyle kullanılması
8 12 150

AMAÇ 4 STRATEJİK HEDEF 15: Ticaret politikası uygulamalarında önlem alınması süresinin
 kısaltılması ve önlemin etkinleştirilmesi

PERFORMANS HEDEFİ 15 PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2012 

HEDEFİ
2012 

GERÇEKLEŞEN
Hedefin Gerçekleşme

Oranı(%)
AÇIKLAMALAR

Ticaret politikası uygulamalarında 
önlem alınması süresinin kısaltılması 

ve önlemin etkinleştirilmesi

Ticaret politikası önlemi için yapılan eksiksiz başvuruların ön 
incelemelerinin tamamlanma süresi /Gün

45 43 96

AMAÇ 4: ÜRETİMİ TEŞVİK EDECEK, EKONOMİYE YÖNELİK ZARAR VE TEHDİTLERİ 
ÖNLEYECEK İTHALAT POLİTİKALARI GELİŞTİRMEK
AMAÇ 4 STRATEJİK HEDEF 13: Haksız rekabet hallerinden damping ve sübvansiyona konu 
ithalatın sebep olduğu zarara karşı ülkenin üretim dallarının etkin korunumunun sağlanması

PERFORMANS HEDEFİ 13 PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2012            

HEDEFİ
2012 

GERÇEKLEŞEN
Hedefin Gerçekleşme 

Oranı (%)
AÇIKLAMALAR

Haksız rekabet hallerinden 
damping ve sübvansiyona konu 

ithalatın sebep olduğu zarara 
karşı ülkenin üretim dallarının etkin 

korunumunun sağlanması

Damping önlemi için yapılan eksiksiz başvuruların
 45 günlük inceleme süresi içinde tamamlanması

100 100 100

Damping soruşturmalarının zamanında tamamlanması 75 100 133

Tamamlanan Damping soruşturmalarının önlem ile sonuçlanması 75 100 133

AMAÇ 4 STRATEJİK HEDEF 16: Serbest bölgelerden ithalatta yerli sanayinin ihtiyaçlarına ağırlık verilmesi

PERFORMANS HEDEFİ 16 PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2012          

HEDEFİ
2012 

GERÇEKLEŞEN
Hedefin Gerçekleşme 

Oranı (%)
AÇIKLAMALAR

Serbest bölgelerden ithalatta 
yerli sanayinin ihtiyaçlarına ağırlık 

verilmesi

Serbest bölgelerden yurtiçine satışı yapılan mallar içerisinde 
ara malı ve yatırım malı oranının en az %85 seviyesinde 

sürdürülmesini sağlama
%85 %86 101

AMAÇ 5: KALİTELİ VE GÜVENLİ ÜRÜN ARZINI SAĞLAYACAK POLİTİKALAR GELİŞTİRMEK
AMAÇ 5 STRATEJİK HEDEF 17: Kaliteli ve güvenli ürün arz ve talebi için teknik mevzuat uygulamalarının
takip edilerek, ilgili çevrelerin bu konularda güncel olarak bilgilendirilmesi

PERFORMANS HEDEFİ 17 PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2012            

HEDEFİ
2012 

GERÇEKLEŞEN
Hedefin Gerçekleşme 

Oranı (%)
AÇIKLAMALAR

Kaliteli ve güvenli ürün arz 
ve talebi için teknik mevzuat 

uygulamalarının takip edilerek, 
ilgili çevrelerin bu konularda 

güncel olarak bilgilendirilmesi     

Seminer-Toplantı sayısı/yıl 4 15 375

Seminer-Toplantı yapılan paydaş sayısı/yıl 48 16 33



III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE 
DEĞERLENDİRMELER 

AMAÇ 5 STRATEJİK HEDEF 18:  AB’nin üçüncü ülkelerden ithalatta ürün güvenliği denetimleri 
sisteminin uyumlaştırılması

PERFORMANS HEDEFİ 18 PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2012          

HEDEFİ
2012 

GERÇEKLEŞEN
Hedefin Gerçekleşme 

Oranı (%)
AÇIKLAMALAR

AB’nin üçüncü ülkelerden ithalatta 
ürün güvenliği denetimleri 
sisteminin uyumlaştırılması

Mevzuat/konsey Tüzüğünün yürürlüğe konulması oranı 100 100 100

AMAÇ 5 STRATEJİK HEDEF 19:  Ürün güvenliğine dair çerçeve mevzuatımızın AB’deki gelişmelere 
paralel hale getirilmesi ve güvenli ürün arzını sağlayacak projeler geliştirilmesi

PERFORMANS HEDEFİ 19 PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2012            

HEDEFİ
2012 

GERÇEKLEŞEN
Hedefin Gerçekleşme 

Oranı (%)
AÇIKLAMALAR

   Ürün güvenliğine dair çerçeve 
mevzuatımızın AB’deki gelişmelere 
paralel hale getirilecek ve güvenli 

ürün arzı sağlanacaktır.

Yasanın güncellenmesi ve sevk işlemlerinin tamamlanması oranı 
(%)

100 60 60

Güncellenmesi veya uyum çalışmaları 
tamamlanarak yayımlanması gereken 

mevzuat:1)29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı 
Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması 

ve Uygulanmasına Dair Kanun
2)CE İşareti Yönetmeliği

3)Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve 
Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği

4)Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
5)Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma 

Yönetmeliği
Güncelleme çalışmaları tamamlanan veya 

uyum çalışmaları tamamlanarak yayımlanan 
mevzuat:

1)CE İşareti Yönetmeliği
2)Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve 

Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği
3)Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma 

Yönetmeliği

Türkiye’deki kalite alt yapısının geliştirilmesi projesi gerçekleşme 
oranı (%) 

100 95 95
Proje resmi olarak 2 Ağustos 2012 

tarihinde sona ermesine rağmen halen 
devam eden faaliyetler bulunmaktadır.

AMAÇ 6:DIŞ TİCARETİ KOLAYLAŞTIRICI POLİTİKALAR OLUŞTURMAK, YURTDIŞI MÜTEAAHHİTLİK İLE
 TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK
AMAÇ 6 STRATEJİK HEDEF 20: E-ticareti özendirici ve ticareti kolaylaştırıcı düzenleme ve 
uygulamaların geliştirilmesi

PERFORMANS HEDEFİ 20 PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2012 

HEDEFİ
2012 

GERÇEKLEŞEN
Hedefin Gerçekleşme 

Oranı (%)
AÇIKLAMALAR

E-Ticareti özendirici ve ticareti 
kolaylaştırıcı düzenleme ve 
uygulamalar geliştirilecektir.

Nitelikli elektronik imzanın tüm (Bakanlık) DTM bilişim hizmetlerine 
entegrasyon oranı (%)

20 20 100

Hizmetlerin elektronik ortama alınma oranı (SBBUP) 85 100 118
2012 yılı Temmuz ayı itibariyle tüm 

Serbest Bölgeler SBBUP kapsamına dahil 
edilmiştir.

Hizmetlerin elektronik ortama alınma oranı (DIR) 100 80 80

Hizmetlerin elektronik ortama alınma oranı (TEŞVİK) 75 0 0 Mevcut yazılım güncellemesi sürmektedir

Hizmetlerin elektronik ortama alınma oranı (Dev. Yrd.) 75 20 27

Hizmetlerin Tarımsal ürün Kalite Veri Tabanına entegre oranı (%) 10 100 1000
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AMAÇ 5 STRATEJİK HEDEF 18:  AB’nin üçüncü ülkelerden ithalatta ürün güvenliği denetimleri 
sisteminin uyumlaştırılması

PERFORMANS HEDEFİ 18 PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2012          

HEDEFİ
2012 

GERÇEKLEŞEN
Hedefin Gerçekleşme 

Oranı (%)
AÇIKLAMALAR

AB’nin üçüncü ülkelerden ithalatta 
ürün güvenliği denetimleri 
sisteminin uyumlaştırılması

Mevzuat/konsey Tüzüğünün yürürlüğe konulması oranı 100 100 100

AMAÇ 5 STRATEJİK HEDEF 19:  Ürün güvenliğine dair çerçeve mevzuatımızın AB’deki gelişmelere 
paralel hale getirilmesi ve güvenli ürün arzını sağlayacak projeler geliştirilmesi

PERFORMANS HEDEFİ 19 PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2012            

HEDEFİ
2012 

GERÇEKLEŞEN
Hedefin Gerçekleşme 

Oranı (%)
AÇIKLAMALAR

   Ürün güvenliğine dair çerçeve 
mevzuatımızın AB’deki gelişmelere 
paralel hale getirilecek ve güvenli 

ürün arzı sağlanacaktır.

Yasanın güncellenmesi ve sevk işlemlerinin tamamlanması oranı 
(%)

100 60 60

Güncellenmesi veya uyum çalışmaları 
tamamlanarak yayımlanması gereken 

mevzuat:1)29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı 
Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması 

ve Uygulanmasına Dair Kanun
2)CE İşareti Yönetmeliği

3)Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve 
Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği

4)Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
5)Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma 

Yönetmeliği
Güncelleme çalışmaları tamamlanan veya 

uyum çalışmaları tamamlanarak yayımlanan 
mevzuat:

1)CE İşareti Yönetmeliği
2)Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve 

Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği
3)Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma 

Yönetmeliği

Türkiye’deki kalite alt yapısının geliştirilmesi projesi gerçekleşme 
oranı (%) 

100 95 95
Proje resmi olarak 2 Ağustos 2012 

tarihinde sona ermesine rağmen halen 
devam eden faaliyetler bulunmaktadır.

AMAÇ 6:DIŞ TİCARETİ KOLAYLAŞTIRICI POLİTİKALAR OLUŞTURMAK, YURTDIŞI MÜTEAAHHİTLİK İLE
 TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK
AMAÇ 6 STRATEJİK HEDEF 20: E-ticareti özendirici ve ticareti kolaylaştırıcı düzenleme ve 
uygulamaların geliştirilmesi

PERFORMANS HEDEFİ 20 PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2012 

HEDEFİ
2012 

GERÇEKLEŞEN
Hedefin Gerçekleşme 

Oranı (%)
AÇIKLAMALAR

E-Ticareti özendirici ve ticareti 
kolaylaştırıcı düzenleme ve 
uygulamalar geliştirilecektir.

Nitelikli elektronik imzanın tüm (Bakanlık) DTM bilişim hizmetlerine 
entegrasyon oranı (%)

20 20 100

Hizmetlerin elektronik ortama alınma oranı (SBBUP) 85 100 118
2012 yılı Temmuz ayı itibariyle tüm 

Serbest Bölgeler SBBUP kapsamına dahil 
edilmiştir.

Hizmetlerin elektronik ortama alınma oranı (DIR) 100 80 80

Hizmetlerin elektronik ortama alınma oranı (TEŞVİK) 75 0 0 Mevcut yazılım güncellemesi sürmektedir

Hizmetlerin elektronik ortama alınma oranı (Dev. Yrd.) 75 20 27

Hizmetlerin Tarımsal ürün Kalite Veri Tabanına entegre oranı (%) 10 100 1000



III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE 
DEĞERLENDİRMELER 

PERFORMANS HEDEFİ 22 PERFORMANS GÖSTERGELERİ 
2012              

HEDEFİ
2012 

GERÇEKLEŞEN
Hedefin Gerçekleşme 

Oranı (%)
AÇIKLAMALAR

Yurt dışı müteahhitlik ve teknik 
müşavirlik hizmetleri sektörünün 

düzenlenmesi, desteklenmesi ve 
büyümesinin sürdürülmesi  

Ürün /Bölge/Ürün/Sektör bazında rapor sayısı 3 3 100

Yurtdışına düzenlenecek müteahhitlik ve teknik müşavirlik heyet 
sayısı

10 5 50

Desteklenecek yurtdışı teknik müşavirlik kapsamı faaliyet sayısı 30 31 103

AMAÇ 6 STRATEJİK HEDEF 23: Yatırım teşvik sisteminin geliştirilmesi ve etkinleştirilmesi

PERFORMANS HEDEFİ 23 PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 HEDEFİ
2012 

GERÇEKLEŞEN
Hedefin Gerçekleşme 

Oranı (%)
AÇIKLAMALAR

Yatırım teşvik sisteminin geliştirilmesi 
ve etkinleştirilmesinin sağlanması ve 

yasal altyapının tamamlanması

Bölgesel ve sektörel desteğe tabi yatırımların sabit sermaye 
yatırımları içerisindeki payı (%)

55 44 80

Gerçekleştirilen toplantı, eğitim, seminer sayısı/Yıl 5 7 140

Tecrübe paylaşım programı gerçekleştirilen ülke sayısı 2 3 150

Uluslararası Doğrudan yatırımlar Raporu/Bülteni/Yıl 13 13 100

AMAÇ 6 STRATEJİK HEDEF 21: Lojistik yapıların kurulmasını ve mevcutların iyileştirilmesini sağlayacak 
politikaların oluşturulması, ulusal ve uluslararası uygulamaların izlenmesi

PERFORMANS HEDEFİ 21 PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2012         

HEDEFİ
2012 

GERÇEKLEŞEN
Hedefin Gerçekleşme 

Oranı (%)
AÇIKLAMALAR

Lojistik yapıların kurulmasını 
ve mevcutların iyileştirilmesini 

sağlayacak politikaların 
oluşturulması, ulusal ve uluslararası 

uygulamaların izlenmesi

Uluslararası örgütlerin ve rakip ülke pozisyonlarının izlendiği rapor 
sayısı/yıl

9 12 133

Uluslararası kuruluş toplantı/ konferans/seminer katılım sayısı/yıl 13 15 115

Desteklenen Ar-Ge projesi sayısı/yıl 1 1 100

Ülke/bölge - ürün/sektör bazında mevcut durum rapor sayısı/yıl 10 16 160

Yurtiçinde ve dışında lojistik bölge/merkez kurulmasına yönelik 
proje sayısı/yıl

7 5 71

Çalışmalar devam etmektedir. 2012 
Birim hedefinden 2 proje, ilgili olduğu 
ülkelerdeki siyasi belirsizlik nedeniyle 

çıkarılmıştır.

AMAÇ 6 STRATEJİK HEDEF 22: Yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri sektörünün 
düzenlenmesi, desteklenmesi ve büyümesinin sürdürülmesi
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PERFORMANS HEDEFİ 22 PERFORMANS GÖSTERGELERİ 
2012              

HEDEFİ
2012 

GERÇEKLEŞEN
Hedefin Gerçekleşme 

Oranı (%)
AÇIKLAMALAR

Yurt dışı müteahhitlik ve teknik 
müşavirlik hizmetleri sektörünün 

düzenlenmesi, desteklenmesi ve 
büyümesinin sürdürülmesi  

Ürün /Bölge/Ürün/Sektör bazında rapor sayısı 3 3 100

Yurtdışına düzenlenecek müteahhitlik ve teknik müşavirlik heyet 
sayısı

10 5 50

Desteklenecek yurtdışı teknik müşavirlik kapsamı faaliyet sayısı 30 31 103

AMAÇ 6 STRATEJİK HEDEF 23: Yatırım teşvik sisteminin geliştirilmesi ve etkinleştirilmesi

PERFORMANS HEDEFİ 23 PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 HEDEFİ
2012 

GERÇEKLEŞEN
Hedefin Gerçekleşme 

Oranı (%)
AÇIKLAMALAR

Yatırım teşvik sisteminin geliştirilmesi 
ve etkinleştirilmesinin sağlanması ve 

yasal altyapının tamamlanması

Bölgesel ve sektörel desteğe tabi yatırımların sabit sermaye 
yatırımları içerisindeki payı (%)

55 44 80

Gerçekleştirilen toplantı, eğitim, seminer sayısı/Yıl 5 7 140

Tecrübe paylaşım programı gerçekleştirilen ülke sayısı 2 3 150

Uluslararası Doğrudan yatırımlar Raporu/Bülteni/Yıl 13 13 100

AMAÇ 6 STRATEJİK HEDEF 21: Lojistik yapıların kurulmasını ve mevcutların iyileştirilmesini sağlayacak 
politikaların oluşturulması, ulusal ve uluslararası uygulamaların izlenmesi

PERFORMANS HEDEFİ 21 PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2012         

HEDEFİ
2012 

GERÇEKLEŞEN
Hedefin Gerçekleşme 

Oranı (%)
AÇIKLAMALAR

Lojistik yapıların kurulmasını 
ve mevcutların iyileştirilmesini 

sağlayacak politikaların 
oluşturulması, ulusal ve uluslararası 

uygulamaların izlenmesi

Uluslararası örgütlerin ve rakip ülke pozisyonlarının izlendiği rapor 
sayısı/yıl

9 12 133

Uluslararası kuruluş toplantı/ konferans/seminer katılım sayısı/yıl 13 15 115

Desteklenen Ar-Ge projesi sayısı/yıl 1 1 100

Ülke/bölge - ürün/sektör bazında mevcut durum rapor sayısı/yıl 10 16 160

Yurtiçinde ve dışında lojistik bölge/merkez kurulmasına yönelik 
proje sayısı/yıl

7 5 71

Çalışmalar devam etmektedir. 2012 
Birim hedefinden 2 proje, ilgili olduğu 
ülkelerdeki siyasi belirsizlik nedeniyle 

çıkarılmıştır.

AMAÇ 6 STRATEJİK HEDEF 22: Yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri sektörünün 
düzenlenmesi, desteklenmesi ve büyümesinin sürdürülmesi



Performans bilgi sistemleri; idarelerin performansını ölçmek 
için bilginin düzenli olarak toplanması, analiz edilmesi ve 
raporlanmasıdır. Bakanlığımız bu amaca yönelik olarak 
çeşitli kaynak ve araçlardan yararlanmaktadır.

İç denetim, iç kontrol, Performans İzleme ve Değerlendirme 
Komitesi, izleme ve değerlendirme raporları, birim faaliyet 
raporları ile dış ticaret ve yatırım istatistiklerine ilişkin dönemsel 
raporlar yararlanılan araçlar arasından önemli olanlarıdır. 
Bu hususlarda 2012 yılı boyunca yürütülen faaliyetlere bu 
raporun değişik yerlerinde detaylı olarak yer verilmiştir.  
Performans değerlendirmeye yönelik en önemli araçların 
başında yılda iki defa toplanan ve içinde bulunulan yıla 
ait performans hedeflerinin gerçekleşme durumunun 
değerlendirildiği “Performans İzleme ve Değerlendirme 
Komitesi” gelmektedir. Komite, hedeflere yönelik 
değerlendirme, öneri ve gerekliyse alınmasında yarar 
görülen tedbirleri Üst Yönetici’ye bir rapor halinde 
sunmaktadır. 

Ayrıca, yıl içinde daha spesifik konulara yönelik çok 
sayıda benzeri değerlendirme ve raporlama faaliyetleri 
yerine getirilmektedir. Dünya ve Türkiye Ekonomisine İlişkin 
İstatistikler Raporu, Ülke Raporları, Dış Ticaret Tahminleri ve 
bunların üç ayda bir gözden geçirmeleri, İthalat Tahminleri 
Raporları, Kur Tahminleri ve Dış Ticaret Üzerine Etkileriyle 
İlgili Analiz Raporları, anlaşma öncesinde gerçekleştirilen 
Serbest Ticaret Anlaşmalarının ve diğer tercihli ticaret 
anlaşmalarının ülkemiz ekonomisi üzerindeki nicel etki 
analizleri, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Raporu ile ithalatta 
ürün güvenliği denetimine ilişkin raporlar bunlardan sadece 
bazılarıdır. 

3. Performans Bilgi Sistemlerinin 
Değerlendirilmesi

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE 
DEĞERLENDİRMELER 
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Bakanlık bilgi toplama faaliyetlerinde gerek kurum içi gerekse 
kurumdışı çeşitli bilgi kaynaklarından yararlanmaktadır. 
Kurum içi bilgi kaynaklarının başında dış ticaretle ilgili detaylı 
bilgilerin toplandığı “Bilgi DTM” veri tabanı gelmektedir. Kurum 
dışında ise başta TÜİK olmak üzere birçok yurtiçi ve yurtdışı veri 
tabanından yararlanılmaktadır. 

Bunun yanı sıra, ihracat ve ithalattaki denetim, uygunluk 
ve izin işlemlerinin gümrük mevzuatıyla uyumlu, risk esaslı 
ve elektronik ortamda yapılmasını sağlamak üzere “Dış 
Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS)” geliştirilmiştir. 
E-imza uygulanan sistemde tüm işlemler elektronik ortamda 
yerine getirilmektedir. Böylece ticari kalite ve ürün güvenliği 
denetimlerine ait tüm bilgi ve belgeleri kayıt altına alan ulusal 
bir veri tabanı oluşturulmaktadır. Bu sistemden temin edilen 
bilgiler ihracat ve ithalat politikalarının belirlenmesinde önemli 
bir girdi olarak kullanılabilecektir.

Bir başka bilgi toplama yöntemi olarak anket de Bakanlık 
tarafından kullanılmakta olup, düzenli olarak gerçekleştirilen 
Dış Ticaret Beklenti Anketleri vasıtasıyla da bilgi toplanmaktadır. 
Diğer bilgi kaynaklarına bu raporun bilgi ve teknolojik kaynaklar 
bölümünde yer verilmiştir.       
                   
Bakanlığımız ilgili yılı bütçesi, ayrıntılı harcama programı ve 
performans programı elektronik ortamda Maliye Bakanlığı 
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü uygulaması olan 
e-bütçe (Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi) üzerinden 
hazırlanmaktadır. Anılan sistem, yıl içerisinde tahsis 
edilen ödeneklerin görüldüğü ödenek durum bilgisini 
görmemizi sağlayan, mevcut ödeneklerden ne kadarının 

harcandığını görme imkânı veren, Ödeme Emri Belgesi ve 
Muhasebe İşlem Fişi belgeleri ile Ödenek Gönderme ve 
Tenkis Belgelerinin düzenlenmesini sağlayan, ayrıca bütçe 
ödeneklerinin aktarma, revize ve serbest bırakma taleplerinin 
yapılmasını sağlayan bir sistemdir. Ayrıca e-bütçe sisteminin 
Bütçe Uygulama, Bütçe Hazırlık, Performans Bütçe, Hazırlık 
Tertip Listesi, Kullanıcı Rapor Hazırlama, Bütçe Kod Listesi, 
Tanımlamalar, Kullanıcı İşlemleri ile Kullanıcı Bilgileri menüleri 
Bakanlığımız  tarafından kullanılmaktadır.

Bakanlığımız Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 
uygulaması olan KBS’ni (Kamu Harcama ve Muhasebe 
Bilişim Sistemi) de kullanmaktadır. Bu sistemden hali hazırda 
Bakanlığımıza ait personelin aylık maaş bordrolarının 
görülmesini ve çıktılarının alınmasının sağlandığı, Bakanlığımız 
Bütçe ve Kesin Hesap Raporlarının oluşturulması, Taşınır 
Kayıt ve Yönetim Sistemi, İhtiyaç Fazlası menüsü ile telefon 
faturalarının ödenmesi amacıyla Harcama Yönetim Sistemi 
menüsünün kullanıldığı bir sistemler bütünüdür. 

Yine, Hazine Müsteşarlığının Nakit Talepleri Aktarım Sistemi 
Bakanlığımız nakit taleplerinin oluşturulması amacıyla 
kullanılan bir bilgi yönetim sistemidir. 

Bakanlık’ta, bahsedilen bilgi sistemlerinden yararlanılarak 
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu, Kamu Yatırımları 
İzleme ve değerlendirme Raporu, Yönetim Dönemi Hesabı, 
Taşınır Kesin Hesap Cetveli ve Kesin Hesap İcmal Cetveli, 
Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelleri gibi mali raporlamalar da 
gerçekleştirilmektedir. 



IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPA-
SİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ  

A. GÜÇLÜ YÖNLER 

Gelişim, değişim ve yeniliklere açık olma

İhtisaslaşmaya önem veren yönetim anlayışı
 
Hızlı karar almaya dönük ve çözüm odaklı yaklaşım

Ekonomi Bakanlığı’nın kurumsal yapısına hizmetler ticareti 
ve yatırımların da alınmış olması

Yurtiçi ve yurtdışı kurum ve kuruluşlarla yakın işbirliği ve 
diyalog

Yetişmiş, dinamik, vizyon sahibi ve uzman personel

Yaygın yurt dışı teşkilatı

İkili ve çok taraflı ticari müzakerelerde temsil kabiliyeti

Faaliyet alanının getirdiği uluslararası tecrübenin kurumsal 
vizyon üzerindeki olumlu etkileri

Kurumsal geleneklere sahip çıkma
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B. GELİŞMEYE AÇIK / ZAYIF ALANLAR

E-devlet uygulamalarında kurumlar ve birimler arası 
bütünlüğün henüz gerçekleştirilememiş olması

Kurum dışı mevzuat değişikliğinin koordinasyonunda 
karşılaşılan güçlükler

Kurumlar arası kooordinasyonda zaman zaman 
karşılaşılan eksikliklerin sorunların optimum sürede 
çözümüne olumsuz yansımaları 

Arşivleme ve evrak havalesinde elektronik sistemlerden 
yararlanmanın henüz istenilen düzeyde olmaması 

Bilgi teknolojilerinin hızla eskimesi

Yatırım-üretim-ihracat zinciri planlamasındaki ve politika 
uygulamalarındaki dışsal kısıtlar

Hizmet binalarının yeterli olmaması



EK-1:  ÜST YÖNETİCİ İÇ 
KONTROL GÜVENCE BEYANI 

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru 
olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis 
edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda 
ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını 
ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine 
ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum ve bilgi 
ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları 
ve Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara 
dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar 
veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını 
beyan ederim.  

Ankara         
30/04/2013

EKLER
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Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı 
ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu 
kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 
kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin 
işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için 
düşünce ve önerilerimin zamanında Üst Yöneticiye 
raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2012 yılı Faaliyet Raporunun “III/A-Mali Bilgiler” 
bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru 
olduğunu teyit ederim.  

Ankara         
30/04/2013             

EK-2:  MALİ HİZMETLER BİRİM 
YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mustafa GÖKER
Strateji Geliştirme
Dairesi Başkan Vekili




