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İHRACATA DÖNÜK ÜRET İM STRATEJ İSİ DEĞERLENDİRME KURULU  
ÇALI ŞMA USUL VE ESASLARI 

 

 

İhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulu’nun (Kurul) amacı, kapsamı, yapısı, 
görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esasları; 12 Mayıs 2010 tarihinde Resmi Gazete’de 
yayınlanan 2010/12 sayılı Başbakanlık Genelgesi’nde (Genelge) yer verilen çerçeveye uygun 
olarak aşağıdaki şekilde belirlenmiş ve Kurul’un 12 Temmuz 2010 tarihinde gerçekleştirdiği 
ilk toplantısında görüşülmüştür. 

 

Amaç ve Kapsam 

Madde 1 - Dış ticaretimizde, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023’e yönelik 
stratejik hedefimiz, dünya mal ticaretinden aldığımız payın artırılarak ihracatımızın 500 
milyar dolara çıkarılmasıdır. 2023 ihracat hedefinin gerçekleştirmek için, sürdürülebilir 
ihracat artışını güvenceye alan tüm araçların birbiriyle etkileşimli olarak bütünsel bir 
yaklaşımla kullanılması gerekmektedir.  

 

Kurul’un amacı; belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için, 2010/12 sayılı Genelge’de belirtilen  
Bakanlık, Kurum ve Kuruluşların üst düzey yetkililerinin bir plan dâhilinde aktif olarak 
çalışmalara katıldığı, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun üst düzeyde sağlandığı, 
üretimle ihracatın birlikte ele alındığı bir “İhracata Dönük Üretim Stratejisi” geliştirmektir.  

 

Kurul ayrıca, İhracata Dönük Üretim Stratejisi kapsamında ele alınabilecek sorunlara somut 
öneriler getirilmesi, sonuçların ilgili Bakanlık, Kurum ve Kuruluşların karar mekanizmalarına 
taşınması, bu çalışmaların sürekli hale getirilmesi ve sonuçların izlenmesi gibi faaliyetleri de 
yürütecektir.  

 

Başkanı ve Sekretaryası 

Madde 2 - Kurul’un Başkanı Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Devlet Bakanı’dır. 
İlgili Devlet Bakanı’nın bulunmadığı Kurul toplantılarına Dış Ticaret Müsteşarı başkanlık 
eder. Kurul’un Sekretaryası, Dış Ticaret Müsteşarlığı Ekonomik Araştırmalar ve 
Değerlendirme Genel Müdürlüğü’dür (Sekretarya). 
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Üyeleri 

Madde 3 - Kurul aşağıda gösterilen Bakanlık, Kurum ve Kuruluşların belirtilen 
temsilcilerinden oluşur. İhtiyaç halinde, ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum 
ve meslek kuruluşlarının üst düzey yetkililerinin Kurul çalışmalarına katılımı, Kurul Başkanı 
tarafından değerlendirilir.  

Kurul Üyeleri: 

- Maliye Bakanlığı Müsteşarı 
- Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Müsteşarı 
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı 
- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı 
- Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı 
- Hazine Müsteşarı 
- Gümrük Müsteşarı 
- Dış Ticaret 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 

 

Kurul Başkanı tarafından Kurul toplantılarına davet edilen yetkililerin Kurul toplantılarına 
katılımı önemlidir. 

 

Kurul’un Görev ve Yetkileri 

Madde 4 – Kurul’un görevleri şunlardır: 

- İhracata Dönük Üretim Stratejisi geliştirmek amacıyla uygulanacak politika önerileri 
sunmak, ihtiyaç halinde konuya ilişkin sorunların tespit ve çözümü için ortak bir 
platform oluşturmak. 

- Kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. 
- Kurul çalışmalarının belirli bir bütünlük içerisinde, etkin bir şekilde sürdürülebilmesi 

ve gerekli eşgüdümün sağlanabilmesi amacıyla alt kurul, komite ve teknik çalışma 
grupları oluşturmak. 

- Alt kurul, komite, teknik çalışma grupları tarafından sunulan çalışma sonuçlarını 
değerlendirmek ve karara bağlamak. 

- Kurul kararlarının Ekonomi Koordinasyon Kurulu vb. üst düzey mercilere iletilmesini 
değerlendirmek. 

 
Kurul Sekretaryası: 

Madde 5 - Kurul Sekretaryası’nın görevleri şunlardır: 

- Kurul toplantılarının gündemini, Kurul üyelerinin görüş ve önerilerini dikkate alarak 
belirlemek. 
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- Kurul toplantıları öncesinde gerekli koordinasyonu sağlayıp hazırlıkları yapmak. 
- Alt kurul, komite ve teknik çalışma grupları ile ilgili koordinasyonu sağlamak. 
- Kurul toplantıları sonuçlarının raporlanmasını sağlamak. 
- Kurul çalışmaları kapsamında,  Sekretarya’ya verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

 

Kurul’un Çalı şma Konuları: 

Madde 6 – Kurul’un çalışma konuları şunlardır: 

- İhracata dönük üretimde daha rekabetçi bir yapıya geçilmesi. 
- İhracata dönük üretim için altyapının geliştirilmesi. 
- İhracat artışına katkı sağlayacak iş kültürünün iyileştirilmesi, geliştirilmesi. 
- Girdi Tedarik Stratejisi’nin değerlendirilmesi, uygulamaya konulması. 
- Hizmet sektörlerinde ihracat artışını hedefleyen yeni yaklaşımların değerlendirilmesi. 

 

Kurul’un Çalı şma Usul ve Esasları 

Madde 7 - Kurul, üç ayda bir ve ihtiyaç duyulan diğer zamanlarda Kurul Başkanı’nın 
çağrısıyla gündemli olarak toplanır. Kurul toplantılarının gündemi, üyelerin önerileri de 
dikkate alınarak, Sekretarya tarafından belirlenir. Toplantı öncesinde üyelere bildirilir.  

Kurul toplantılarında ele alınan konular ve bu toplantılardan çıkan sonuçlar Kurul Başkanı 
tarafından Ekonomi Koordinasyon Kurulu vb. üst düzey mercilere taşınabilir, kamuoyu ile 
paylaşılabilir. 

 

 

 

 


