


İÇİNDEKİLER

Önsöz 3

5

7
8

9

11

13

19

1

25Ortak Eylemler4

Giriş ve Özet2

Uzak Ülkeler Stratejisi'nin Geliştirilmesi ve Durum Tespiti
1. Amaç

2. Yöntem ve Seçilen Ülkeler

3. Uzak Ülkelere İhracat Durumu

4. Mal İhracatı Anketine Genel Bakış

5. Hizmet İhracatı Anketine Genel Bakış

3



27

27

29

31

33

35

37

39

41

43

45

47

49

51

53

55

57

59

61

Ülke Bazlı İhracat Kısıtları ve Eylem Planları

ABD

Avustralya

Brezilya

Çin Halk Cumhuriyeti

Endonezya

Filipinler

Güney Afrika Cumhuriyeti

Kore Cumhuriyeti (Güney Kore)

Hindistan

Japonya

Kanada

Malezya

Meksika

Nijerya

Pakistan

Şili

Tayland

Vietnam

5



1. ÖNSÖZ



UZAK ÜLKELER STRATEJİSİ

Türkiye, geride bıraktığımız yirmi yılda mal ihracatını 5 kat artırarak 2021 yılı itibarıyla 225,2 milyar dolar 

seviyesine yükseltmiş, dünya mal ihracatından aldığı payı da %1’in üzerine çıkartarak ihracatta önemli bir 

başarı hikayesi yazmıştır. İhracatımızdaki başarılı performansa önemli bir sektörel ve bölgesel çeşitlenme de 

eşlik etmiştir. Ayrıca ihracatta sergilenen güçlü performans ile Türkiye ekonomisi küresel değer zincirindeki 

konumunu güçlendirmiş ve daha rekabetçi bir yapıya kavuşmuştur. 

Mal ihracatının yanı sıra hizmet ihracatında da başarılı bir ülke olma yolunda ilerlemekteyiz. 2002 yılın-

da 14 milyar dolar olan hizmet ihracatımız 2019 yılında Cumhuriyet tarihinin rekor düzeyine ulaşarak 62,8

mllyar dolar olarak gerçekleşmiş; 2021 yılında ise bir önceki yıla göre %64,1 oranında artış kaydederek 58,2 

milyar dolar düzeyine ulaşmıştır. Mal ve hizmet ihracatımızda kaydedilen başarılar Türkiye’nin büyüme 

performansını da doğrudan etkilemiştir. Türkiye ekonomisinde 2002-2021 döneminde yıllık ortalama %5,5 

oranında reel gayrisafi yurt içi hasıla büyümesi kaydedilmiş ve bu büyümenin dörtte biri mal ve hizmet ihra-

catından kaynaklanmıştır. 

Kaydedilen bu başarıların sürdürülebilir bir şekilde orta ve uzun vadeye taşınmasında ülkemizin küresel 

ekonomideki konumunu güçlendirmesi ve yüksek potansiyel arz eden coğrafyalara yapılan ihracattan daha 

fazla pay alması önem taşımaktadır. Bu kapsamda, ülkemizin toplam ihracatının 3.065 km olan ortalama 

menzilinin 4.744 km seviyesinde olan dünya ortalamasına yükseltilmesi ve geleneksel pazarlarımızın yanısıra 

uzak ülkelerin de ihracatımızın temel adresleri haline getirilmesi, dış ticaret politikamızın yeni bir hede-

fi olarak ön plana çıkmaktadır. Bu doğrultuda, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu vizyon 

çerçevesinde, Ticaret Bakanlığı olarak uzak coğrafyalarda bulunan ülkelerle mal ve hizmet ticareti hacmi-

mizi artırmak amacıyla gerçekleştireceğimiz somut eylemlerin yer aldığı Uzak Ülkeler Stratejisi’ni hazırladık. 

Söz konusu uzak ülkeler ile ülkemizin iş dünyalarını bir araya getirerek gönül köprüleri kurmak için Uzak 

Ülkeler Stratejisi kapsamında hem ortak hem de ülke-özel olmak üzere toplamda 328 eylem planlanarak 

takvimlendirilmiştir. Uzak Ülkeler Stratejisi’nde yer alan eylemlerin hayata geçirilmesi ile söz konusu ülkelere 

mal ihracatımızın 2018-2020 ortalaması olan 20 milyar dolar civarından 80 milyar dolar civarına artırılarak 

dört katına çıkartılması ve bu suretle anılan ülkelerin ithalatındaki payımızın dünya ihracatından aldığımız 

pay olan %1 seviyesine yükseltilmesi hedeflenmektedir. 

İmam Gazali’nin “Uzun mesafelere ulaşmak, yakın mesafeleri aşmakla mümkündür.” düsturundan hareketle; 

yakın coğrafyalarda edindiğimiz deneyim ve güçlü konumun, uzak coğrafyalarda hak ettiğimiz pozisyonu 

elde etmek konusunda bize rehber olacağının bilincindeyiz. Bu itibarla, Ticaret Bakanlığı olarak ortaya koy-

duğumuz Uzak Ülkeler Stratejisi’nin ülkemizin küresel ekonomik ilişkileri için yeni bir yol haritası oluştura-

cağına, sınırların ve mesafelerin ortadan kaldırılmasına vesile olacağına yürekten inanıyorum.

Dr. Mehmet Muş
Ticaret Bakanı



2. GİRİŞ VE ÖZET



UZAK ÜLKELER STRATEJİSİ

Türkiye’nin mal ihracatı geçtiğimiz yirmi yılda beş kat artarak, 2021 yılında 225 milyar doların üzerine yük-
selmiştir. 2002 yılında 14 milyar dolar olan hizmet ihracatımız ise 2021 yılında 58,2 milyar dolar düzeyine 
gelmiştir. Bununla beraber, ihracatımızın coğrafi dağılımı incelendiğinde, geleneksel pazarlarımızın ihra-
catımızda ağırlıklı bir yer tuttuğu görülmektedir. Ülkemize coğrafi olarak uzak, yüksek gelire sahip büyük 
pazarlardan ülkemizin potansiyelinin altında pay aldığı anlaşılmaktadır. 

Ülkemizin hedefi, ihracatta pazar çeşitliğini artırarak dünyanın her bir noktasında üretici ve tüketicilerin 
farklı ihtiyaçlarına cevap verecek ürünleri üretmek ve Türk ürünlerinin dünya ticaretindeki rekabetçi yapısını 
güçlendirerek katma değeri yüksek ihracat performansının sürdürülebilirliğini sağlamaktır. 

Bu doğrultuda, ihracatçılarımızın coğrafi olarak uzak büyük pazarlara yönelmesi ihracat pazarlarımızın
çeşitlenmesine önemli bir katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda, ihracatımızın halihazırdaki ortalama 3.065 km 
mesafesinin artırılarak söz konusu büyük uzak pazarlardaki payının artırılmasına ilişkin bir stratejinin hayata 
geçirilmesine karar verilmiş ve söz konusu hedefe yönelik kılavuz niteliğinde bir strateji belgesi oluşturul-
ması ihtiyacı hâsıl olmuştur. 

Bu strateji ile, ülkemizin kuzey-güney ve doğu-batı eksenindeki avantajlı konumundan faydalanarak
85 trilyon dolar büyüklüğe sahip dünya ekonomisinden %64 pay alan ve ortalama mesafesi 8.500 kilometre 
olan 18 ülkeye ihracatımızın, bahsekonu ülkelerin toplam ithalatından aldığı payın %1’e ulaşması için yaklaşık 
4 katına yükseltilerek, 80 milyar doların üzerine çıkarılması hedeflenmektedir. 

Bu çerçevede, Strateji kapsamındaki uzak ülkelere yönelik olarak, içerisinde ülkemizin en büyük firmalarının 
ve markalarının yer aldığı Turquality başta olmak üzere destek programlarımızdan yararlanan şirketlere 
yönelik; destek oranı %50 olan desteklerde hedef ülkeler için 20 puan ilave, hedef ülkelere hedef sektörlerde 
olması durumunda 25 puan ilave destek verilecektir. E-ihracata yönelik belirlenecek hedef ülkelerde ise ilave
20 puan destek verilebilecektir.

Diğer taraftan, hizmetler sektörünün küresel ekonomi üzerindeki önemi her geçen yıl artmakta olup, 2019 
yılı itibarıyla küresel gayrisafi yurt içi hasıla içerisinde hizmetler sektörünün payı %64,3 seviyesine ulaşmıştır. 
Küreselleşme ve teknolojik gelişmeler, tedarik zinciri ticareti sonucu oluşan karmaşık üretim ilişkileri,
küresel ekonomi içerisinde hizmetleşme (servicification) kavramını ön plana çıkarmıştır. 

Bilgi teknolojilerinin firmaların verimliliğini artırması; lojistik ve iletişim gibi hizmet sektörlerinin, küresel 
değer zincirlerine entegre olma açısından giderek artan önemi, bakım ve onarım hizmetlerinin, günümüz 
ekonomisinde müşteri ilişkileri ve ürüne değer katmak çerçevesinde önemli bir noktaya gelmesi ve son 
olarak hukuki danışmanlık hizmetleri gibi danışmanlık hizmetlerinin pazar ülkelerdeki düzenlemeler 
kapsamında üreticilere ve ihracatçılara destek olması gibi nedenler hizmetler sektörünü imalat sektörünün 
ayrılmaz bir parçası haline getirmektedir. 

Bununla birlikte, ürünlerin kısalan raf ömürleri ve gittikçe artan küresel rekabet sonucunda lojistik hizmetler, 
“stratejik rekabet avantajı” sağlamanın önemli bir aracı haline gelmiştir. 

Nitekim karşılıklı hizmet ticareti, iki taraflı mal ticaretini de olumlu etkilemekte olup hizmet ticaretin-
de yaşanan %10'luk bir artışın, ticareti yapılan malları %4,6 oranında artırdığına yönelik değerlendirmeler 
bulunmaktadır. 

Bu çerçevede, “Uzak Ülkeler Stratejisi” kapsamında mal ve hizmet ticareti, birbirlerini tamamlayıcı unsurlar 
olarak birlikte ele alınmış ve söz konusu strateji çalışması bu bakış açısıyla hazırlanmıştır. 



3. UZAK ÜLKELER STRATEJİSİ'NİN
GELİŞTİRİLMESİ VE DURUM TESPİTİ

3.1. Amaç 

Türkiye’nin toplam 
ihracatının yaklaşık 
üçte ikisi Türkiye’ye 

 görece yakın ülkelere 
 gerçekleştiriliyor.

İhracatımızın üçte ikisinin ülkemize ortalama uzaklığı 

2000 km mesafede bulunan ülkelere yapılması ve bu 

mesafenin dünya ortalamasının gerisinde kalmasından 

hareketle “Uzak Ülkeler Stratejisi” çalışması 

gerçekleştirilmiştir. Bu strateji ile, 85 trilyon dolar 

büyüklüğe sahip dünya ekonomisinden yüzde 64 pay 

alan, Türkiye’ye ortalama mesafesi 8 bin 500 kilometre 

olan 18 ülkeye yönelik ihracatımızın 4 katına çıkarılarak

80 milyar doları aşması hedeflenmektedir. 

Bahse konu stratejinin hazırlanmasına yönelik çalışma-

lar kapsamında Ticaret Müşavirliklerinin/Ataşeliklerinin, 

Bakanlığımız ilgili birimlerinin, ilgili kamu kurum ve 

kuruluşlarının, STK’ların ve ilgili sektör temsilcilerinin 

görüşlerine başvurulmuş ve gelen görüşler analiz 

edilerek 18 ülke ve her ülke özelinde belirlenen sektörlere 

ilişkin strateji belgesi hazırlanmıştır.
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UZAK ÜLKELER STRATEJİSİ

UZAK ÜLKELER STRATEJİSİ 
TEMEL HEDEFLERİ

İhracatta pazar çeşitliğini artırarak dünyanın 
her bir noktasındaki üretici ve tüketicilerin 
farklı ihtiyaçlarına cevap verecek ürünleri 
üretmek ve Türk ürünlerinin dünya 
ticaretindeki rekabetçi yapısını güçlendirerek 
ihracat performansının sürdürülebilirliğini 
sağlamak hedeflenmiştir. 

Bu itibarla, ülkemizin küresel ekonomideki 
konumunu güçlendirmek ve ihracatımızı 
yüksek seviyelere çekmek amacıyla geleneksel 
pazarlardaki kazanımlarımızı koruyarak uzak 
ülkelere yönelik ihracat stratejilerimiz 
oluşturulmuştur.

Bu strateji ile uzak ülkelerin ticari ve 
ekonomik iş birliği potansiyelinin

değerlendirilmesi ve
ihracatta sürdürülebilir artışın 
sağlanması hedeflenmektedir.

Ekonomik ve ticari iş birliğinin 
geliştirilmesi

Mal ve hizmet ihracatının 
artırılması

Türk ürünlerinin küresel 
ölçekte tanınırlığının
geliştirilmesi

İhracatımızın ortalama 
mesafesini dünya 
ortalamasına çıkartmak

8



3. UZAK ÜLKELER STRATEJİSİ'NİN
GELİŞTİRİLMESİ VE DURUM TESPİTİ

3.2. Yöntem ve
Seçilen Ülkeler

9



UZAK ÜLKELER STRATEJİSİ

UZAK ÜLKELERİN BELİRLENME YÖNTEMİ

Bu çerçevede, bölgesel denge de gözetilerek, yukarıdaki kriterleri aynı anda karşılayan ve geleneksel 

pazarlarımız arasında yer almayan, re-export merkezi ya da AB-EFTA üyesi olmayan ülkelerin büyüme-

pay matrisindeki yerleri tespit edilmek suretiyle Uzak Ülkeler Stratejisi’ne konu olacak aşağıdaki 18 ülke

belirlenmiştir.

Ülkemize uzak mesafede bulunan,

2018 - 2020 yılları ortalama ihracatımızın ülke ithalatından aldığı payın
ülkemizin dünya ihracatından aldığı yaklaşık pay olan %1’in altında olduğu

Aynı zamanda 2018 - 2020 yılları ortalama dünyadan ithalatı 60 milyar dolar
ve üzerinde olan ülkelere odaklanılmıştır.

*Söz konusu 18 ülkeden Nijerya ve Pakistan, ithalatlarından %1’in üzerinde pay almamıza rağmen, 
Strateji’deki bölgesel dengenin gözetilmesi; Nijerya’nın Afrika Bölgesindeki en büyük 2’nci 
ekonomi konumunda olması; Pakistan’ın IMF verilerine göre  dünya GSYH ve ithalat büyümesinin 
üzerinde performans göstereceği beklentisi ile, Uzak Ülkeler Stratejisi’ne dâhil edilmiştir.

Anılan 18 uzak ülke dünya ithalatının yaklaşık %47'sini oluşturmasına rağmen; söz konusu ülkelerin ithalatın-

dan aldığımız pay yalnızca %0,26'dır. Söz konusu 18 ülke dünya GSYH'sinin de %64,4'ünü oluşturmaktadır.

Amerika Birleşik
Devletleri

Avustralya

Brezilya

Çin 

Endonezya

Filipinler

Güney Afrika
Cumhuriyeti

Güney Kore 

Hindistan 

Japonya 

Kanada

Malezya

Meksika

Nijerya*

Pakistan*

Şili

Tayland

Vietnam 
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3. UZAK ÜLKELER STRATEJİSİ'NİN
GELİŞTİRİLMESİ VE DURUM TESPİTİ

Seçili Ülkelerin İhracat Performansı (2002 = 100)

3.3. Uzak Ülkelere
İhracat Durumu

- 2002 yılında 36,1 milyar dolar (ÖTS) olan ihracatımız 2021 yılı itibarıyla 5 kattan fazla artarak 225,3 milyar dolar
(213,6 milyar dolar (ÖTS)) ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

- Bu dönemdeki ihracat performansı ile Türkiye birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeyi geride bırakmıştır.

11

Kaynak: DTÖ 
Not: Ülkelerin ihracat değerleri 2002=100 olacak şekilde endekslenerek analiz edilmektedir.



2002-2021 Döneminde Türkiye’nin İhracat Artışının Bölgelere Göre Dağılımı (%)

Bölgelere Göre İhracat Yapan Firma Sayısı (2021)

UZAK ÜLKELER STRATEJİSİ

12

Kaynak: Ticaret Bakanlığı

Kaynak: Ticaret Bakanlığı



3. UZAK ÜLKELER STRATEJİSİ'NİN
GELİŞTİRİLMESİ VE DURUM TESPİTİ

Uzak ülkelere yönelik mal ihracatında firmalarımızın karşılaştıkları kısıtların tespitini teminen bir anket 

çalışması yapılmış, söz konusu ankete 576 ihracatçı firma iştirak etmiştir.

Söz konusu anket çalışmasının ayrıntılı sonuçlarına her bir ülke özelinde Uzak Ülkeler Stratejisi Raporu’nda yer 

verilmiştir. Diğer taraftan, firmalara yapılan anketin ortak çıktıları aşağıda sunulmaktadır.

3.4. Mal İhracatı
Anketine Genel Bakış

13



Sektör Bazında Uzak Ülkelere İhracat Kısıtları ve Pazara Girişi Kolaylaştıran
Etmenlerin Değerlendirilmesi - Mal İhracatı

1. Pazara Giriş Kısıtları

Katılımcıların faaliyet gösterdikleri sektörlere göre uzak ülkelerde pazara girişte karşılaştıklarını ifade  ettikleri

kısıtlar, sektör özelinde belirtilen toplam kısıt sayısına oranlanarak ısı haritası şeklinde gösterilmiştir.

Uzak Ülkelere İhracatta Pazara Giriş Aşamasında Karşılaşılan Sorunların
Sektör Bazında Değerlendirilmesi

UZAK ÜLKELER STRATEJİSİ

14



3. UZAK ÜLKELER STRATEJİSİ'NİN
GELİŞTİRİLMESİ VE DURUM TESPİTİ

2. Pazardan Pay Alma Kısıtları

Katılımcıların faaliyet gösterdikleri sektörlere göre uzak ülkelerde pazardan pay alma süreçlerinde 

karşılaştıklarını ifade ettikleri kısıtlar, sektör özelinde belirtilen toplam kısıt sayısına oranlanarak ısı haritası

şeklinde gösterilmiştir.

Uzak Ülkelere İhracatta Pazardan Pay Alma Aşamasında Karşılaşılan Sorunların 
Sektör Bazında Değerlendirilmesi

15



Uzak Ülkelere İhracatta Operasyon ve Uygulama Aşamasında
Karşılaşılan Sorunların Sektör Bazında Değerlendirilmesi

UZAK ÜLKELER STRATEJİSİ

3. Operasyon ve Uygulama Kısıtları

Katılımcıların faaliyet gösterdikleri sektörlere göre uzak ülkelerde operasyon ve uygulama süreçlerinde 

karşılaştıklarını ifade  ettikleri kısıtlar, sektör özelinde belirtilen toplam kısıt sayısına oranlanarak ısı haritası 

şeklinde gösterilmiştir.

16



3. UZAK ÜLKELER STRATEJİSİ'NİN
GELİŞTİRİLMESİ VE DURUM TESPİTİ

4. Pazara Girişi Kolaylaştıran Etmenler

Katılımcıların faaliyet gösterdikleri sektörlere göre uzak ülkelerde pazara girişte tecrübe ettiklerini ifade

ettikleri kolaylıklar, sektör özelinde belirtilen toplam kolaylık sayısına oranlanarak ısı haritası şeklinde

gösterilmiştir.

Uzak Ülkelere İhracatta Pazara Girişi Kolaylaştıran Etmenlerin
Sektör Bazında Değerlendirilmesi

17



UZAK ÜLKELER STRATEJİSİ
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3. UZAK ÜLKELER STRATEJİSİ'NİN
GELİŞTİRİLMESİ VE DURUM TESPİTİ

Uzak ülkelere yönelik hizmet ihracatında firmalarımızın karşılaştıkları kısıtların tespitini teminen bir anket 

çalışması yapılmış, söz konusu ankete 206 ihracatçı firma iştirak etmiştir.

Söz konusu anket çalışmasının ayrıntılı sonuçlarına her bir ülke özelinde Uzak Ülkeler Stratejisi Raporu’nda yer 

verilmiştir. Diğer taraftan, firmalara yapılan anketin ortak çıktıları aşağıda sunulmaktadır.

3.5. Hizmet İhracatı
Anketine Genel Bakış

19



Sektör Bazında Uzak Ülkelere İhracat Kısıtları ve Pazara Girişi Kolaylaştıran
Etmenlerin Değerlendirilmesi - Hizmet İhracatı

1. Pazara Giriş Kısıtları

Katılımcıların faaliyet gösterdikleri sektörlere göre uzak ülkelerde pazara girişte karşılaştıklarını ifade  ettikleri

kısıtlar, sektör özelinde belirtilen toplam kısıt sayısına oranlanarak ısı haritası şeklinde gösterilmiştir.

Uzak Ülkelere İhracatta Pazara Giriş Aşamasında Karşılaşılan Sorunların
Sektör Bazında Değerlendirilmesi

UZAK ÜLKELER STRATEJİSİ

20



3. UZAK ÜLKELER STRATEJİSİ'NİN
GELİŞTİRİLMESİ VE DURUM TESPİTİ

2. Pazardan Pay Alma Kısıtları

Katılımcıların faaliyet gösterdikleri sektörlere göre uzak ülkelerde pazardan pay alma süreçlerinde 

karşılaştıklarını ifade ettikleri kısıtlar, sektör özelinde belirtilen toplam kısıt sayısına oranlanarak ısı haritası

şeklinde gösterilmiştir.

Uzak Ülkelere İhracatta Pazardan Pay Alma Aşamasında Karşılaşılan Sorunların 
Sektör Bazında Değerlendirilmesi

21



3. Operasyon ve Uygulama Kısıtları

Katılımcıların faaliyet gösterdikleri sektörlere göre uzak ülkelerde operasyon ve uygulama süreçlerinde 

karşılaştıklarını ifade ettikleri kısıtlar, sektör özelinde belirtilen toplam kısıt sayısına oranlanarak ısı haritası

şeklinde gösterilmiştir.

Uzak Ülkelere İhracatta Operasyon ve Uygulama Aşamasında
Karşılaşılan Sorunların Sektör Bazında Değerlendirilmesi

UZAK ÜLKELER STRATEJİSİ

22



3. UZAK ÜLKELER STRATEJİSİ'NİN
GELİŞTİRİLMESİ VE DURUM TESPİTİ

4. Pazara Girişi Kolaylaştıran Etmenler

Katılımcıların faaliyet gösterdikleri sektörlere göre uzak ülkelerde pazara girişte karşılaştıklarını ifade ettikleri 

kolaylıklar, sektör özelinde belirtilen toplam kolaylık sayısına oranlanarak ısı haritası şeklinde gösterilmiştir.

Uzak Ülkelere İhracatta Pazara Girişi Kolaylaştıran Etmenlerin
Sektör Bazında Değerlendirilmesi
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4. UZAK ÜLKELERE YÖNELİK
ORTAK EYLEMLER
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Ofis-mağaza-temsilcilik ve diğer pazara giriş 
enstrümanları ilave desteklerle güçlendirilecektir. 
Ayrıca, satış sonrası hizmetlere ilişkin açılacak 
temsilciliklerin maliyetlerinin desteklenmesi çalışma-
ları yapılacaktır.

“Pop-up”, “brick and mortar” tipinde mağazaların 
açılması ve bu yönteme uygun sektörlerin belirlenmesi 
için çalışmalar yapılacaktır.

Türkiye'de yerleşik çok kanallı markalarımızın ilgili 
ülkedeki AVM ve Büyük Mağazalar (Department Store) 
ile önemli e-ticaret pazar yerlerinde eş zamanlı yapılan-
masına yönelik destek mekanizmaları kurgulanacaktır.

Uzak ülkedeki zincir süpermarketlerinin satın alma 
birimleri ile iş birlikleri geliştirilecek ve departmanlı 
mağazalar ile perakende mağazalarda raf kiralama 
yönünde çalışmalar yapılacaktır.  

İlgili uzak ülkede yaygın olarak kullanılan ödeme 
sistemlerinin ülkemiz ihracatına katkıda bulunacak 
şekilde kullanılmasına olanak verecek mevzuat 
çalışmalarına katkı sağlanacaktır.

Bütünleşik, süreklilik arz eden “Fijital Pazarlama” 
faaliyetleri teşvik edilecek ve söz konusu faaliyetlerin 
desteklenmesine yönelik bir devlet yardımı 
mekanizması geliştirilecektir.

İş Konseylerinin etkinlikleri artırılacak, düzenli 
faaliyette bulunmaları temin edilecektir.

İhracatçı firmalarımız için eşleştirme organizasyonu 
düzenleyebilecek nitelikte danışman firmalar tespit 
edilecektir.     

İlgili uzak ülkede yerleşik Türk girişimcilerle 
distribütörlük ve temsilcilik konularında bağlantı 
kurulması teşvik edilecek, ülke-sektör özelinde 
"Birlikte İş Yapma Networking Etkinlikleri” gibi 
organizasyonlar gerçekleştirilecektir.

Uzak ülkelerde potansiyel taşıdığı tespit edilen 
sektörlere özel, sektör kümelenmesinin olduğu 
şehirlerde ülke sunumları yapılacaktır.

Uzak ülkelerden iş insanlarına ulaşılarak ülkemizdeki 
ticaret erbabıyla tanışma hikayeleri vb. konularda 
başarı hikayeleri formatında tanıtım faaliyetleri 
yapılacaktır. Bu kapsamda, uzak ülkelere ihracatta 
başarı yakalamış firmalarımızın bu ülkeleri hedefleyen 
ihracatçılarımıza mentörlük yapacakları bir mekanizma 
kurulacaktır.    

Genel, Sanal ve Sektörel Ticaret Heyetleri düzenlenecek, 
Ticaret Heyetlerine Bakanlığımızca sağlanan destekler 
uzak ülkelere yönelik olarak artırılacaktır.

Alım Heyetleri ve Özel Nitelikli Alım Heyetleri 
düzenlenecek, Alım Heyetlerine Bakanlığımızca sağla-
nan destekler uzak ülkelere yönelik olarak artırılacaktır.

Uzak ülkelere yönelik olarak desteklenecek Milli, Bireysel 
ve Sanal Fuar sayısının artırılması sağlanacaktır.

Yazılı ve görsel medyada reklam faaliyetleri başta olmak 
üzere tanıtım faaliyetleri yoğunlaştırılarak destekler 
artırılacak, ülkelerin tüketim kanallarında, AVM’ler ve 
zincir mağazalar bu faaliyetler kapsamında özel olarak 
hedeflenecektir. Bu faaliyetlerde özellikle 
“Made in Türkiye” markası öne çıkarılacaktır.

İhraç ürünlerimizin bilinirliğinin artırılmasını teminen 
diziler/filmler ve dijital oyunlar kullanılacak, film ve dizi 
oyuncularımızdan istifade edilecek ve bu platformlarda 
ürün yerleştirilmesi teşvik edilecektir.

Uzak ülkelerde düzenlenecek uluslararası prestijli 
etkinliklerde öncü markalarımızın sponsor olması 
yönlendirilerek tanıtım faaliyetleri desteklenecektir.

“Pazara Giriş Rehberi” oluşturulacaktır.

Her bir uzak ülkede hedef olarak belirlenen sektörlerde 
pazar analizi yapılacaktır.

Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında belirlenen her bir 
ülke özelinde “Ülke Eylem Grupları” kurulacaktır.

“www.askturkiye.com” websitesi uzak ülkeler özelinde 
geliştirilecektir.

İhracatçılarımızın pazara girişte karşılaştığı teknik 
düzenlemeler, standardizasyon ve uygunluk değer-
lendirmesi (test ve belgelendirme) kaynaklı teknik 
engellerin bertaraf edilmesi sağlanacak veya 
azaltılmasına yönelik girişimlerde bulunulacaktır.

Ülkemiz KOBİ’lerinin ilgili uzak ülkedeki küresel tedarik 
zincirlerine entegrasyonu konusunda araştırma yapmak 
üzere bir çalışma grubu kurulacaktır.

Belirlenecek niş sektörlerde tasarım odaklı, lüks tüketim 
ürünlerinde uzak ülkelere yönelik ortak bir pazarlama 
stratejisi oluşturulacak, bu ürünlere verilebilecek destek 
mekanizmaları geliştirilecektir.
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“Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” 
programları sektörel bazda yaygınlaştırılacaktır.

İlgili D-8 Ülkeleri ile ticaretin geliştirilmesi için özel 
programlar düzenlenecektir.

Uzak ülkeler “Lojistik Çalışma Grubu” kurulacaktır.

Uzak ülkelerle havayolu kargo taşımacılığında 
maliyetlerin düşürülmesine yönelik çalışmalar 
gerçekleştirilecektir.

Uzak ülkelere yönelik e-ticarette hedef ürün, hedef 
müşteri kitlesi ve satış yöntemleri tespit edilecektir.

İş Birliği Destek Ofisleri benzeri bir e-ticaret merkezi 
kurulması yönünde iş birliği kuruluşlarıyla ortak 
çalışmalar yapılacaktır.

Dış Temsilciliklerimiz kanalıyla ilgili ülkedeki e-ticaret 
pazar yerleri ve sosyal ağlar ile ilgili eğitim programları 
yapılacak, kurulacak olan “E-İhracat Bilgi Platformu” ile 
üretici ve ihracatçıların e-ticaret ve pazara giriş 
imkanları hususunda bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

E-ticaret pazarına giriş ve tanıtım için gerekli harcama-
lar e-ihracat destek programında tanımlanacaktır.

Oyun sektöründe öncü firmaların oyunlarının tanıtımı 
için ilgili Twitch, Youtube vb. kanallarda sponsorluklarla 
tanıtım ve iş birliği faaliyetleri düzenlenecektir.

Uzak ülkelerdeki mobil cihazlarda Yazılım/Uygulama/
Oyun mağazalarında yer alınması teşvik edilecektir.

“Study in Türkiye” markası ile yapılacak tanıtımlarda 
kullanılmak üzere Bakanlığımız desteği ile sektör 
tanıtım filmi hazırlanacak ve yayımlanacaktır.

Türk dizi/film yapımlarının uluslararası minvalde 
tanınırlığını artıracak uluslararası prestijli etkinlikler 
belirlenecek ve bu etkinliklere ilave destek unsurlarıyla 
katılım teşvik edilecektir.

Animasyon sektörümüzün uluslararası pazarlardaki 
rekabetçiliğini tesis edebilmek için, dublaj ve altyazı 
giderleri, korsanla mücadele giderleri gibi destek 
unsurlarının ilave destek kalemleriyle desteklenmesi 
sağlanacaktır. 

“Heal in Türkiye” Portalının kurulması ve tanıtımının 
yapılması sağlanacaktır.
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Uzak ülkeler özelinde gayrimenkul hizmet gelirlerinin 
artırılmasına yönelik destek mekanizması 
tasarlanacaktır.

EXİMBANK tarafından uzak ülkelere ihracat yapan 
firmalara kaynak tahsisinde önceliklendirme 
uygulanabilecektir.

Uzak ülkede üstlenilecek projelerin ve uzak ülkelere 
ihraç edilecek malların desteklenmesi için alıcı kredisi 
verilmesi çalışmaları yapılacaktır.

Asya ülkelerinde müteahhitlik projelerinin 
finansmanına yönelik olarak Asya Kalkınma Bankası ile 
ortak finansman modelleri oluşturulması için 
çalışmalar yapılacaktır.

Helal belgeli ürün ve hizmet ihraç eden firmalar ile 
Helal Akreditasyon Kurumundan akredite helal 
uygunluk değerlendirme kuruluşlarının, 
Bakanlığımız tarafından yurt içi ve yurt dışında 
düzenlenen/desteklenen/koordine edilen fuar, ticaret 
heyeti, alım heyeti vb. organizasyonlarda daha fazla yer 
bulması sağlanacaktır.

Ülkemizin muhafazakâr giyim sektöründeki 
imkânlarının Strateji kapsamındaki ülkelerde 
bulunan Müslüman nüfusa tanıtılması için çalışmalar 
yürütülecektir.

Ülkemizin muhafazakâr turizm sektöründeki 
imkânlarının Strateji kapsamındaki ülkelerde bulunan 
Müslüman nüfusa tanıtılması ve ülkemizin bu alandaki 
SMIIC standartlarının uygulanmasında dünyada öncü 
rol oynaması için çalışmalar yürütülecektir.

Asya ve Pasifik Bölgesi’nde yer alan ülkelerde yaşayan 
Müslüman nüfusun Hac turizmi kapsamında ülkemize 
de seyahat etmesi sağlanacaktır.

ORTAK EYLEMLER

UZAK ÜLKELER STRATEJİSİ
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ABD EYLEM PLANI

5. ÜLKE BAZLI İHRACAT KISITLARI 
VE EYLEM PLANLARI

5.1. ABD

Mal ve hizmet ihracatımızı artırmaya yönelik öncelikli
bölgeler/eyaletler belirlenecek ve bu bölge/eyaletler
itibarıyla ülkemiz mal ve hizmet ihracatının potansiyeli 
eyalet bazında tespit edilecektir.

Teknoloji firmalarımızın ABD pazarındaki hızlandırıcılar ile 
iş birliği kolaylaştırılacaktır.

“Startup”lar için yatırım maliyeti yüksek olan sektörlerde 
yüksek teknolojili ürünler ve diğer ekipmanlar için ileri
teknoloji ekipman/yer kiralama desteği sağlanacaktır.

ABD'de e-ticarete yönelik depolama ve dağıtım mali-
yetlerinin yönetilebilmesi için ülkede yerleşik anlaşmalı 
posta hizmetleri ve önde gelen hızlı kargo firmalarından 
ortak hizmet alınması ve iade süreçlerinin bu firmalar

MAL İHRACATI KISITLARI HİZMET İHRACATI KISITLARI

PAZARA GİRİŞ:
Yüksek pazar rekabeti

PAZARDAN PAY ALMA:
Fiyat rekabeti

OPERASYON VE UYGULAMA:

Yüksek taşıma maliyetleri

PAZARA GİRİŞ:
Yüksek pazar rekabeti

PAZARDAN PAY ALMA:
Düşük marka tanınırlığı

OPERASYON VE UYGULAMA:
İş yapma alışkanlıklarının farklı olması

tarafından sağlanmasına yönelik anlaşmalar yapılacaktır.

Kadın girişimcilerimiz ve mikro işletmelerimiz özelinde 
özellikle ETSY pazar yerine ilişkin eğitim programları ve 
paydaşlarla ortak çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Fintech sektörünün ABD’ye açılması teşvik edilecektir.

Ödeme sistemi yazılımlarının e-ticaret platformlarına 
entegrasyonu sağlanacaktır.

Yapay zekâ, büyük veri ve nesnelerin interneti alanlarında 
ABD’ye yönelik sektörel strateji haritaları oluşturulacaktır.
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ABD’li sağlık sigortası şirketlerinin belirlenmesi ve 
etkinliklerde yer alması sağlanacaktır.

Ülkemiz merkezli finansal kuruluşların ABD’de 
faaliyetlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

ABD’de gerek sosyal medyada gerekse konvansiyonel 
medyada yüksek sayıda takipçisi olan etkili kişiler ile 
basın-yayın sektörü mensupları ülkemize davet edilecek ve 
ülkemiz sağlık altyapısı hakkında tanıtımlar yapılacaktır.

İnanç Turizmi destinasyonlarının tanıtılması sağlanacaktır.

Helal Turizm imkânlarına yönelik pazarlama çalışmaları 
yapılması sağlanacaktır.

Coverings Fuarı’na milli katılım organizasyonu 
düzenlenmesi hususunda Bakanlığımızca yetkilendirilmiş 
fuar organizatörlerinin dikkatleri çekilecektir.

Premiere Vision New York ve Magic adlı fuarlara milli 
katılım organizasyonu düzenlenmesi hususunda 
Bakanlığımızca yetkilendirilmiş fuar organizatörlerinin 
dikkatleri çekilecektir.

JCK Las Vegas Fuarı’na milli katılım organizasyonu 
düzenlenmesi hususunda Bakanlığımızca yetkilendirilmiş 
fuar organizatörlerinin dikkatleri çekilecektir.

Summer Fancy Food Fuarı’na milli katılım organizasyonu 
düzenlenmesi hususunda Bakanlığımızca yetkilendirilmiş 
fuar organizatörlerinin dikkatleri çekilecektir.   

Miami International Boat Show Fuarı'na milli katılım 
organizasyonu düzenlenmesi hususunda Bakanlığımızca 
yetkilendirilmiş  fuar organizatörlerinin dikkatleri 
çekilecektir.      

Afrika Kıtası başta olmak üzere üçüncü ülkelerde iş birliği 
fırsatlarını hayata geçirmek amacıyla Türk alt yapı ve üst 
yapı firmalarının ilgili Amerikan finans  kuruluşlarıyla ortak 
proje geliştirmeleri için faaliyetler düzenlenmesi 
sağlanacaktır.    

Çevre, iklim değişikliği, sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir
mobilite  çalışmaları kapsamında ülkemizin önde gelen 
kurum ve kuruluşlarının ABD’li paydaşları ile ortak proje 
geliştirmeleri için faaliyetler düzenlenecektir.      

Yenilenebilir Enerji ve Yeşil Hidrojen çalışmaları 
kapsamında ülkemizin önde  gelen kurum ve kuruluşlarının 
ABD’li paydaşları ile ortak proje geliştirmeleri için faaliyetler 
düzenlenecektir.
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Platform odaklı “pazarlama veri analiz” faaliyetlerinin 
desteklenerek etkin pazarlama stratejisinin oluşturulması 
sağlanacaktır. 

“CES 2022-Consumer Technology Association Tech Event”, 
“IMTS 2022”, “5G EXPO” başta olmak üzere ABD’de 
düzenlenen prestijli bilişim, yazılım ve telekomünikasyon 
fuarlarına ülkemiz firmalarının katılımı teşvik edilecektir.

Bilişim HİSER projeleri kapsamında ABD’ye yönelik B2B 
odaklı yurtdışı pazarlama faaliyetleri özendirilecektir.

ABD dijital oyun sektörünün yatırımlarının ülkemize 
yönlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Yabancıya konut satışı faaliyetlerinde ABD pazarının 
geliştirilmesi, Firma-Eyalet eşleştirilmesi çalışmaları 
yapılması ve reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin 
desteklenmesi sağlanacaktır.

Dizi/film/animasyon ve içerik alanında ABD özelinde ve 
bölgesel fuarlara milli/bireysel katılımın teşvik edilmesi ve 
sektörel ticaret ve alım heyetlerinin düzenlenmesine ilişkin 
çalışmalar yapılacaktır.

Dizi/film yapımlarına yönelik dublaj destekleri artırılacaktır.

ABD’de yalnızca Türk görsel-işitsel içeriklerinin 
yayınlanacağı bir kanal kurulması yönünde çalışmalar 
yapılacaktır.

Türk yapımlarının daha fazla yer bulabilmesi için ABD’de 
yerleşik TV yayın kuruluşları ile iş birliğinde bulunulacaktır.

ABD kökenli dizi/film/belgesel veya TV yapımlarının 
Türkiye’de çekilmesine yönelik paydaşlarla temaslar 
gerçekleştirilecektir.

Lojistik dağıtım ağı ile ülkeye yönelik mal ve hizmet 
ihracatının etkinleştirilmesi sağlanacaktır.

ABD’nin coğrafi olarak kapladığı geniş alan göz önünde 
bulundurularak belirlenen noktalarda lojistik ve iş 
geliştirme merkezleri kurulacaktır.

Türk lojistik firmaları ile ABD lojistik firmaları arasında yeni 
bağlantılar kurulması desteklenecektir. 

ABD tarafından 2021 yılında hayata geçirilen altyapı paketi 
kapsamında hedef eyaletler ve projeler tespit edilerek bir 
yol haritası hazırlanacaktır. 

ABD’li büyük tur operatörleriyle sağlık turizmine yönelik 
paket programlar oluşturulacaktır.

Sağlık turizmi sektöründe ABD’nin önde gelen fuarlarına 
Milli Fuar Katılım Etkinlikleri düzenlenecektir. 
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5. ÜLKE BAZLI İHRACAT KISITLARI 
VE EYLEM PLANLARI

5.2. AVUSTRALYA

MAL İHRACATI KISITLARI HİZMET İHRACATI KISITLARI

PAZARA GİRİŞ:
Lojistik altyapı yetersizliği

PAZARDAN PAY ALMA:
Fiyat rekabeti

OPERASYON VE UYGULAMA:

Yüksek taşıma maliyetleri

PAZARA GİRİŞ:
Müşterilere erişimin zor olması

PAZARDAN PAY ALMA:
Düşük marka tanınırlığı

OPERASYON VE UYGULAMA:
Yetişmiş iş gücü yetersizliği
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AVUSTRALYA EYLEM PLANI

“INTEGRATE 2022” ve “GCAP-GAME CONNECT ASYA
PASİFİK” etkinliklerine ülkemiz firmalarının katılımı teşvik 
edilecektir.

Gayrimenkul hizmetleri sektöründeki önemli etkinliklere 
firmalarımızca katılım sağlanması teşvik edilecektir.

"Sidney Film Festivali” ile ülkedeki önemli fuar ve film
festivallerine milli katılım organizasyonları 
gerçekleştirilecektir.

Avustralya’nın coğrafi olarak kapladığı geniş alan göz 
önünde bulundurularak belirlenen noktalarda lojistik ve 
iş  geliştirme merkezleri kurulacaktır.

Lojistik maliyetlerinin yönetilebilmesini teminen ülkede 
yerleşik anlaşmalı posta hizmetleri ve önde gelen hızlı 
kargo firmalarından ortak hizmet alınması ve iade 
süreçlerinin bu firmalar tarafından sağlanmasına yönelik 
anlaşmalar yapılacaktır. 
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Ülkemizden Avustralya’ya ihracatın artırılmasına yönelik 
olarak sektörel bazlı B2B e-ticaret platformunun 
kurulmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

Madencilik sektöründe dünyanın en önemli teknoloji 
üreticilerinden Avustralya ile iş birliği imkanları 
artırılacaktır.

Ülkemizle Avustralya arasındaki uzun taşıma sürelerinin 
kısaltılmasına ilişkin çalışmalar yapılacaktır.

Katma değeri yüksek ürünlerin havayolu ile 
gönderilmesine ilişkin çalışmalar yapılacaktır.

HAK akreditasyonuna sahip helal uygunluk 
değerlendirme kuruluşlarının Avustralya'da faaliyet 
göstermesi için çalışmalar yürütülecektir.
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5. ÜLKE BAZLI İHRACAT KISITLARI 
VE EYLEM PLANLARI

MAL İHRACATI KISITLARI HİZMET İHRACATI KISITLARI

PAZARA GİRİŞ:
Lojistik altyapı yetersizliği

PAZARDAN PAY ALMA:
Fiyat rekabeti

OPERASYON VE UYGULAMA:
Yüksek taşıma maliyetleri

PAZARA GİRİŞ:
Yüksek pazar rekabeti

PAZARDAN PAY ALMA:
Fiyat rekabeti ve düşük marka tanınırlığı

OPERASYON VE UYGULAMA:
Kültür farklılığı ile dil engelinin bulunması

5.3. BREZİLYA
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Sağlık turizmine yönelik olarak kültür turizmiyle entegre 
paketler oluşturulacaktır.

Estetik cerrahi özelinde ülkemizin sağlık turizmi 
potansiyeli tanıtılacaktır.

AUTOMEC Fuarı’na milli katılım organizasyonu 
düzenlenmesi hususunda Bakanlığımızca yetkilendirilmiş 
fuar organizatörlerinin dikkatleri çekilecektir.

APAS Fuarı’na milli katılım organizasyonu düzenlenmesi 
hususunda Bakanlığımızca yetkilendirilmiş fuar 
organizatörlerinin dikkatleri çekilecektir.    

HAK akreditasyonuna sahip helal uygunluk 
değerlendirme kuruluşlarının Brezilya'da faaliyet 
göstermesi için çalışmalar yürütülecektir.

7

8

Havacılık alanında firmalarımızın tedarik sürecine 
eklemlenmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

“FUTURECOM” ve “NETCOM” fuarlarına firmalarımızın 
düzenli katılımı sağlanacaktır.

Brezilya’nın önde gelen yayıncılık kuruluşları ile 
temaslarda bulunulmasını teminen dizi/film/animasyon 
fuarları ve ticaret ile alım heyetleri yapılması hususunda 
sektörle temasta bulunulacaktır.

Portekizce dublaj maliyetlerine sağlanan desteklerin 
artırılması değerlendirilecektir.

Brezilya’da kurulacak lojistik dağıtım ağı/lojistik iş 
geliştirme merkezleri ile ülkeye yönelik mal ve hizmet 
ihracatının etkinleştirilmesi amaçlanacaktır.

Türk ve Brezilyalı müteahhitlik firmaları arasında iş 
ağlarının kurulmasına yönelik düzenlenecek 
organizasyonlar desteklenecektir.
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BREZİLYA EYLEM PLANI
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ÇİN HALK CUMHURİYETİ EYLEM PLANI

5. ÜLKE BAZLI İHRACAT KISITLARI 
VE EYLEM PLANLARI

5.4. ÇİN HALK
CUMHURİYETİ

Çin'in lüks ürün tüketimi çerçevesinde Türk üreticisi 
ve ihracatçısı açısından pazara giriş imkanlarının tespit 
edilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Çin'e yönelik lojistik hatlarının çeşitlendirilmesi, 
kombine taşımacılık ve demiryolu taşımacılığının 
artırılması sağlanacaktır.

Lojistik dağıtım ağı ile Çin’e yönelik mal ve hizmet 
ihracatı geliştirilecektir.

Çin’in coğrafi olarak kapladığı geniş alan göz önünde 
bulundurularak belirlenen noktalarda lojistik ve iş 
geliştirme merkezleri kurulacaktır.

MAL İHRACATI KISITLARI HİZMET İHRACATI KISITLARI

PAZARA GİRİŞ:
Yüksek pazar rekabeti

PAZARDAN PAY ALMA:
Fiyat rekabeti

OPERASYON VE UYGULAMA:
Yüksek taşıma maliyetleri

PAZARA GİRİŞ:
Müşterilere erişimin zor olması

PAZARDAN PAY ALMA:
Fiyat rekabeti

OPERASYON VE UYGULAMA:
İş yapma alışkanlıklarının farklı olması
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Ülkemiz firmalarının Çin’e yönelik ihracat farkındalığının 
artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Mal ve hizmet ihracatımızı artırmaya yönelik öncelikli 
bölgeler/eyaletler belirlenecek ve bu bölge/eyaletler 
itibarıyla ülkemiz mal ve hizmet ihracatının potansiyeli 
eyalet bazında tespit edilecektir.

Çin’in önde gelen ve yurtdışından inşaat malzemesi 
alımına sıcak yaklaşan teknik müşavirlik ve mimarlık 
firmaları ülkemize alım heyeti ile davet edilecektir.

Çin’in seçilecek eyaletlerinde yılın tamamında açık 
olacak ülke pavilyonu benzeri mağazalar açılacak ve bu 
mağazalarda Türk ürünlerinin sergilenmesi ve satılmasına 
yönelik uygulamalar başlatılacaktır.
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ÇİN HALK CUMHURİYETİ EYLEM PLANI

İhtisas Serbest Bölgeleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
bünyesinde yer alan firmalar ile bu bölgelerde yer 
almasalar bile teknoloji ve yenilik tabanlı faaliyet yürüten 
teknogirişim firmalarının Çin pazarına açılması 
sağlanacaktır.

Bilişim sektöründe yerel regülasyonlar tespit edilecek ve 
firmalarımızın yerelleşme imkânları artırılacaktır. Ayrıca, 
bilişim alt sektörlerine yönelik tecrübe paylaşımı 
programları düzenlenecektir.

“CHINA HI-TECH FAIR” ve “China International Fair for 
Trade in Services (CIFTIS)” fuarlarına firmalarımızın 
katılımları teşvik edilecektir.

Çin’e yönelik gayrimenkul sektörü özelinde tanıtım 
çalışmaları teşvik edilecek ve “Gayrimenkul Tanıtım 
Kampanyası” gerçekleştirilecektir.

Çin ile Türkiye arasında dizi/film alanında kota artırıcı 
anlaşma imkânları araştırılacaktır.

Çin’de CGTV başta olmak üzere çevrimiçi/dijital yayın 
platformlarında Türk dizi/film yayınlanma imkânları 
araştırılacaktır.

Asya dizi/film sektörüne yönelik fuarlara katılım teşvik 
edilecektir.

Çin kökenli dizi/film/belgesel veya TV yapımlarının 
Türkiye’de çekilmesine yönelik paydaşlarla temaslar 
gerçekleştirilecektir.

“Hong Kong Filmart” destek kapsamına alınacaktır.

Çin Uluslararası İthalat Fuarı’na sektör odaklı güçlü 
katılımın sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak üzere 
yetkili milli katılım organizatörlerimizden Ege İhracatçı 
Birlikleri (EİB) görevlendirilecektir.

“Interzum Guangzhou”, “Hong Kong Int. Jewellery Show” 
ve “HKTDC Houseware” fuarlarına milli katılım 
organizasyonu düzenlenmesi hususunda Bakanlığımızca 
yetkilendirilmiş fuar organizatörlerinin dikkatleri 
çekilecektir.
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9 Mal ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren 
firmalarımızın Çince bilen Türk personel istihdamını 
sağlamak üzere yabancı dil eğitimi desteklenecektir.

Estetik cerrahiye yönelik tanıtım faaliyetleri yapılacaktır.

Ardıl tedaviye yönelik Çin özel hastaneleri ile anlaşmalar 
yapılacaktır.

Çinlilerin turizm tercihlerine yönelik araştırmalar 
yapılacak ve sağlık turizmi alanında diğer turizm 
çeşitleriyle bütünleşik paketler oluşturulacaktır. 

E-ihracatta ülke pavilyonu kurulması çalışmaları 
sürdürülecektir.

E-ihracat imkanlarımızın artırılması hedefi kapsamında 
sektörel kümelenme yoluyla mağaza açılacaktır.

Çinli gayrimenkul acentelerinin ülkemizdeki etkinliklere 
davet edilmesi sağlanacaktır.

Ülkemiz merkezli finansal kuruluşların Çin’de 
faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar 
yapılacaktır. 

Tarım ürünleri ihracatımızın çeşitlendirilebilmesini 
teminen Çin’de yerleşik ilgili kamu kurum/kuruluşları ile 
müzakere sürecinin hızlandırılması sağlanacaktır.

Kuruluş çalışmalarında nihai aşamaya gelinen Çin-Türk 
Ticaret Odasının ihracatımıza sürdürülebilir bir katkı 
sunabilmesini teminen bir çalışma yapılması 
sağlanacaktır.
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5. ÜLKE BAZLI İHRACAT KISITLARI 
VE EYLEM PLANLARI

5.5. ENDONEZYA

MAL İHRACATI KISITLARI HİZMET İHRACATI KISITLARI

PAZARA GİRİŞ:
Yüksek pazar rekabeti

PAZARDAN PAY ALMA:
Fiyat rekabeti

OPERASYON VE UYGULAMA:
Yüksek taşıma maliyetleri

PAZARA GİRİŞ:
Yüksek pazar rekabeti

PAZARDAN PAY ALMA:
Düşük marka tanınırlığı ve fiyat rekabeti

OPERASYON VE UYGULAMA:
İş yapma alışkanlıklarının farklı olması
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Yaş meyve ve sebze ürünlerinde ihracatın artırılması 
sağlanacaktır.

Endonezya’nın da yer aldığı ASEAN ülkeleri özelinde 
çevrimiçi "E-İhracat Ticaret Heyeti" düzenlenecektir.

Tarım makine ve teçhizat ürünlerinde ihracatın 
artırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir.

Ülkedeki e-ticaret platformları ile iş birlikleri 
geliştirilecektir.

HAK'tan akredite edilen belgelerin Endonezya tarafından 
tanınmasına yönelik girişimlerde bulunulacaktır.

Endonezya Ulusal Standardizasyon Ajansı (BSN) ile Türk 
Standardları Enstitüsü arasında iş birliği sağlamaya yönelik 
çalışmalar başlatılacaktır.

Denizyolu taşıma sürelerinin kısaltılmasına ilişkin 
çalışmalar yapılacaktır.

Bilişim sektörüne yönelik düzenlenen “SMART IOT 
INDONESIA” ile akıllı şehirler alanında düzenlenen 
“INDONESIA SMART BUILDING SMART CITY WEEK” 
fuarlarına firmalarımızın katılımları teşvik edilecektir.
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Ülkemizdeki üniversitelerin Endonezya’da bilinirliğinin 
artırılması amacıyla çalışmalar gerçekleştirilecektir. 

Ülkemizde eğitim görmüş Endonezyalıların katılacağı 
tecrübe paylaşım programları gerçekleştirilecektir.

Endonezya’da çevrimiçi/dijital yayın platformlarında Türk 
dizi/film yayınlanması imkânları araştırılacaktır.

“Endonezya Yaratıcı Ekonomi Ajansı” ile sektör temsilcileri 
arasında dizi/film ortak yapım/uyarlama çalışmaları 
imkânları araştırılacaktır.

Endonezya kökenli/ortak dizi/film/belgesel veya TV 
yapımlarının ülkemizde çekilmesine yönelik paydaşlarla 
temaslar gerçekleştirilecektir.

Müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri alanında 
Endonezya pazarında üçüncü ülkelerle iş birliği programları 
tesis edilecektir.

Müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarımızın Endonezya 
kamu kurumları nezdinde tanınırlığının artırılması 
sağlanacaktır.
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5. ÜLKE BAZLI İHRACAT KISITLARI 
VE EYLEM PLANLARI

5.6. FİLİPİNLER

MAL İHRACATI KISITLARI HİZMET İHRACATI KISITLARI

PAZARA GİRİŞ:
Şirketlere, perakendecilere ve anahtar
müşterilere erişimin zor olması

PAZARDAN PAY ALMA:
Fiyat rekabeti

OPERASYON VE UYGULAMA:
Yüksek taşıma maliyetleri

PAZARA GİRİŞ:
Müşterilere erişimin zor olması

PAZARDAN PAY ALMA:
Düşük marka tanınırlığı ve hedef ülkenin yakın 
pazarları tercih etmesi

OPERASYON VE UYGULAMA:
Kültür farklılığı ile dil engelinin bulunması ve iş 
yapma alışkanlıklarının farklı olması
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Ülkemiz merkezli finans kuruluşlarının Filipinler’de 
faaliyette bulunmalarına yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

Türk dizi ve film sektörünün tanıtımına yönelik etkinlikler 
gerçekleştirilecek ve ülkemiz dizi ve film sektörünün 
tanıtımına yardımcı olacak iki ülke oyuncularının film ve 
dizilerde rol almasına yönelik faaliyetlerde bulunulacaktır.

Gıda ürünleri ve gastronomi sektöründeki fuarlara katılım 
teşvik edilecek ve Bakanlığımızca desteklenecektir.

İhracatçı firmalarımızın Filipinler’deki dağıtım ağını 
güçlendirecek “Dağıtım ve Lojistik Merkezleri” kurulması 
sağlanacaktır.
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Yaş meyve ve sebze ürünlerinde ihracatın artırılması 
sağlanacaktır.

Filipinler'in de yer aldığı ASEAN ülkeleri özelinde 
çevrimiçi "E-İhracat Ticaret Heyeti" düzenlenecektir.

Filipinler'de e-ticaret özelinde pazar payı en yüksek olan 
üç firmanın firmalarımıza yönelik çevrim içi bilgilendirme 
ve eğitim sunumları gerçekleştirmesi sağlanacaktır. 

“ADAS” ve “EDUTECH PHILIPPINES VIRTUAL” fuarlarına 
katılım teşvik edilecektir.

Gayrimenkul tanıtım kampanyası çalışması yapılacak, 
reklam, tanıtım, pazarlama harcamaları desteklenecek, 
sektörel fuarlara firmalarımızın katılımı sağlanacaktır.
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FİLİPİNLER EYLEM PLANI
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5. ÜLKE BAZLI İHRACAT KISITLARI 
VE EYLEM PLANLARI

5.7. GÜNEY AFRİKA 
CUMHURİYETİ

MAL İHRACATI KISITLARI HİZMET İHRACATI KISITLARI

PAZARA GİRİŞ:
Lojistik altyapı yetersizliği

PAZARDAN PAY ALMA:
Fiyat rekabeti

OPERASYON VE UYGULAMA:
Yüksek taşıma maliyetleri

PAZARA GİRİŞ:
Yüksek pazar rekabeti

PAZARDAN PAY ALMA:
Düşük marka tanınırlığı
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Güney Afrika Cumhuriyeti ile ülkemiz arasındaki taşıma 
sürelerinin kısaltılmasına ilişkin çalışmalar yapılacaktır.

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde kurulacak lojistik dağıtım 
ağı/lojistik merkez ile ülkeye yönelik mal ve hizmet 
ihracatı etkinleştirilecektir.

Fintech sektörünün Afrika’ya açılması sağlanacaktır.

“MEDIATECH AFRICA” ve “AFRICACOM” etkinliklerine 
firmalarımızın katılımı teşvik edilecektir.

Gayrimenkul hizmetleri alanında ticaret ve alım heyeti 
organizasyonu gerçekleştirilecek, önemli etkinliklere 
firmalarımızın katılım sağlaması teşvik edilecek ve 
Bakanlığımızca desteklenecektir.

Gayrimenkul hizmet sektörü firmalarının yurt dışı 
birimlerinin artırılması desteklenecektir.

Sahra Altı dizi/film ve dijital içerik fuarlarına katılım teşvik 
edilecektir.
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Türk dizi ve yapımlarının alternatif platformlar vasıtasıyla 
bölge izleyicisine ulaştırılabilmesi hususunda ikili - çoklu 
ilişkiler kurulması yönünde çalışmalar yapılacaktır. 

Helal Mal ve Hizmet Ticaretine yönelik Güney Afrika 
Cumhuriyeti’nde düzenlenen etkinlik ve fuarlara katılım 
desteklenecektir. 

Güney Afrika Cumhuriyeti Liman, Demiryolu 
işletmelerindeki altyapıların iyileştirilmesi ihtiyaçlarına 
ilişkin duyuru ve ihaleler takip edilecektir. 

Ülkemiz bankalarının Güney Afrika Cumhuriyeti’nde 
şubeleşme çalışmaları desteklenecektir.  

Africa Health Fuarı’na milli katılım organizasyonu 
düzenlenmesi hususunda Bakanlığımızca yetkilendirilmiş 
fuar organizatörlerinin dikkatleri çekilecektir.
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GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ EYLEM PLANI
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MAL İHRACATI KISITLARI HİZMET İHRACATI KISITLARI

PAZARA GİRİŞ:
Şirketlere, perakendecilere ve anahtar
müşterilere erişimin zor olması

PAZARDAN PAY ALMA:
Fiyat rekabeti

OPERASYON VE UYGULAMA:
Yüksek taşıma maliyetleri

PAZARA GİRİŞ:
Yüksek pazar rekabeti

PAZARDAN PAY ALMA:
Tüketici alışkanlıklarının farklı olması

OPERASYON VE UYGULAMA:
İş yapma alışkanlıklarının farklı olması

5. ÜLKE BAZLI İHRACAT KISITLARI 
VE EYLEM PLANLARI

5.8. KORE
CUMHURİYETİ
(GÜNEY KORE)

41
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Güney Kore’ye yönelik denizyolu taşıma sürelerinin 
kısaltılmasına ilişkin çalışmalar yapılması sağlanacaktır.

İhtisas Serbest Bölgeleri ile Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri bünyesinde yer alan firmalar ile bu bölgelerde 
yer almasalar bile teknoloji ve yenilik tabanlı faaliyet 
yürüten teknogirişim firmalarının Güney Kore pazarına 
açılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir.

“METAVERSE EXPO” ve “SMART TECH KOREA”, 
“SMART FACTORY + AUTOMATION WORD” ve 
“DIGITAL TRANSFORMATION EXPO” fuarlarına ülkemiz 
firmalarınca katılım sağlanması teşvik edilecektir.

Seoul Food and Hotel Fuarı'na milli katılım 
organizasyonu düzenlenmesi hususunda Bakanlığımızca 
yetkilendirilmiş fuar organizatörlerinin dikkatleri 
çekilecektir.

Gayrimenkul hizmetleri alanında ticaret ve alım heyeti 
organizasyonları gerçekleştirilecek ve Bakanlığımızca 
desteklenecektir. 

Gayrimenkul hizmet sektörü firmalarınca yurt dışı 
birimlerin açılması desteklenecektir. 

Türkiye - Güney Kore ortak ve uyarlama yapım
imkânlarının artırılmasına yönelik çalışmalar 
yürütülecektir.

Güney Kore’ye yönelik havayoluyla yolcu taşımacılığında 
etkinliğin artırılması ve maliyetlerin azaltılmasına 
yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir. 

Türk ve Güney Koreli müteahhitlik ve teknik müşavirlik 
firmaları arasında iş birliği imkânlarının araştırılmasına 
yönelik girişimlerde bulunulacak ve bu amaçla 
düzenlenecek organizasyonlar desteklenecektir. 

Ülkemizin golf alt yapı ve tesislerinin tanıtımına yönelik 
faaliyetler ve organizasyonlar gerçekleştirilecektir.
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HİNDİSTAN EYLEM PLANI

5. ÜLKE BAZLI İHRACAT KISITLARI 
VE EYLEM PLANLARI

5.9. HİNDİSTAN

MAL İHRACATI KISITLARI HİZMET İHRACATI KISITLARI

PAZARA GİRİŞ:
Yüksek pazar rekabeti

PAZARDAN PAY ALMA:
Fiyat rekabeti

OPERASYON VE UYGULAMA:
Yüksek taşıma maliyetleri

PAZARA GİRİŞ:
Yüksek pazar rekabeti

PAZARDAN PAY ALMA:
Düşük marka tanınırlığı

OPERASYON VE UYGULAMA:
Kültür farklılığı ile dil engelinin bulunması

Türk oyun geliştiricilerinin mevcut mobil oyunlarını 
Hindistan pazarına uyarlamalarına ve pazara özel oyun 
geliştirmelerine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Ülkemizdeki üniversitelerin Hindistan’da bilinirliğinin 
artırılması amacıyla çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Ülkemizde eğitim görmüş Hintlilerin katılacağı 
tecrübe paylaşım programları gerçekleştirilecektir.

Gayrimenkul hizmetleri alanında ticaret ve alım heyeti 
organizasyonları gerçekleştirilecek, ülkemiz gayrimenkul 
sektörünün tanıtımına yönelik kampanyalar 
düzenlenecektir.

Mumbai International Emigration & Luxury Property Expo 
Fuarı'na katılım teşvik edilecektir.
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Hindistan’a taze elmada yaşanan düzenli ihracat artışı 
ve elde edilen pazar payının potansiyel arz eden diğer 
taze meyvelerde de elde edilmesine yönelik çalışmalar 
yapılacaktır. 

Ülkedeki e-ticarete yönelik pazar yerlerinde Türk 
ürünlerine yönelik özel çevrimiçi mağazalar açılacaktır.

Katma değeri yüksek ürünlerin havayolu ile 
gönderilmesine ilişkin çalışmalar yapılacaktır.

“Akıllı Şehir Sistemleri” sektörünün Hindistan’a açılması 
sağlanacaktır.

“DIGITAL GAMING INDIA EXPO” ve “FİNTEK HİNDİSTAN” 
fuarlarına katılım desteklenecektir.
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Stonemart Fuarı’na milli katılım organizasyonu
düzenlenmesi hususunda Bakanlığımızca yetkilendirilmiş 
fuar organizatörlerinin dikkatleri çekilecektir. 

HAK akreditasyonuna sahip helal uygunluk 
değerlendirme kuruluşlarının Hindistan'da faaliyet 
göstermesi için çalışmalar yürütülecektir. 

Hintli turistlere özgü inanç turizmi paketlerinin
oluşturulmasına  yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Muhafazakâr giyim kategorisi altında tesettür giyim 
segmentinin Hindistan hazır giyim pazarıyla
entegrasyonunun sağlanmasına yönelik çalışmalar 
yapılacaktır. 

Helal gıda alanında Hindistan'daki muhatap kuruluş ve 
iş çevreleri ile iletişim ve  iş birliğinin kuvvetlendirilmesi 
sağlanacaktır.

Türk ürünlerinin helal özelliği ön plana çıkarılarak 
Hindistan’da tanıtım ve reklam kampanyalarının 
düzenlenmesi ve Türk helal gıda ürünlerinin ülkedeki 
büyük perakende zincirlerinde yerini alması için 
çalışmalar yapılacaktır.

Hindistan’da düzenlenen; India International Halal Expo, 
Halal Show India, Global Halal Expo (Hyderabad) ve 
Halal World gibi helal alanındaki etkinlikler ve fuarlara 
firmalarımızın katılımının bu fuarların milli ve bireysel 
teşvik sağlanan fuarlar listesine dahil edilmesi yoluyla 
desteklenmesi sağlanacaktır.

Başta et ve et ürünleri olmak üzere helal ürün hassasiyeti 
olan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler nezdinde, 
bahse konu ürünlerin pazara girişi konusunda gerekli 
olacak yasal süreçlerin ivedilikle işletilmesi sağlanacaktır.
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Türkiye ve Hindistan arasında dizi/film/animasyon 
alanında ortak yapım/uyarlama imkânları ile ülkemiz 
platolarının kullanımına yönelik iş birliği olanakları 
araştırılacaktır. 

Hint düğünlerinin/kutlamalarının ülkemizdeki artışına 
paralel olarak mal ve hizmet sektörlerimizin (gayrimenkul, 
gastronomi, spor ve sağlık turizmi, giyim ve mücevherat) 
istifadesine yönelik programlar tasarlanacaktır.

Hindistan’da kurulacak lojistik dağıtım ağı/lojistik merkez 
ile ülkeye yönelik mal ve hizmet ihracatı 
etkinleştirilecektir.

Hindistan’ın coğrafi olarak kapladığı geniş alan göz 
önünde bulundurularak belirlenen noktalarda lojistik ve iş 
geliştirme merkezleri kurulacaktır.

Müteahhitlik ve teknik müşavirlik heyetleri 
gerçekleştirilecek ve söz konusu organizasyonlar 
desteklenecektir.

Hindistan sağlık hizmeti sektörüne yönelik pazar 
araştırması gerçekleştirilecek ve kapasite geliştirme 
amacıyla iş birlikleri geliştirilecek, Hintli turistlere özgü 
sağlık turizmi paketleri oluşturulacaktır.

İnanç turizmi destinasyonlarının tanıtılması sağlanacaktır. 

Helal Turizm imkânlarına yönelik pazarlama çalışmaları 
yapılması sağlanacaktır.

Müslüman nüfusun yoğun olduğu Uttar Pradeş, 
Batı Bengal ve Bihar eyaletlerine yönelik ticaret ve 
alım heyeti faaliyetleri yapılacaktır. 

Ülkemiz merkezli finans kuruluşlarının Hindistan’da 
faaliyette bulunmalarına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
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HİNDİSTAN EYLEM PLANI

UZAK ÜLKELER STRATEJİSİ



5. ÜLKE BAZLI İHRACAT KISITLARI 
VE EYLEM PLANLARI

5.10. JAPONYA

MAL İHRACATI KISITLARI HİZMET İHRACATI KISITLARI

PAZARA GİRİŞ:
Şirketlere, perakendecilere ve anahtar müşterilere 
erişimin zor olması

PAZARDAN PAY ALMA:
Fiyat rekabeti

OPERASYON VE UYGULAMA:
Yüksek taşıma maliyetleri

PAZARA GİRİŞ:
Müşterilere erişimin zor olması

PAZARDAN PAY ALMA:
Düşük marka tanınırlığı

OPERASYON VE UYGULAMA:
Kültür farklılığı ile dil engelinin bulunması
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JAPONYA EYLEM PLANI

Ülkemizle Japonya arasındaki uzun taşıma sürelerinin 
kısaltılmasına ilişkin çalışmalar yapılacaktır.

“MOBILE SOLUTIONS EXPO” ve “JAPAN IT WEEK” 
fuarlarına katılım desteklenecektir.

Japon dijital oyun sektörü yatırımlarının ülkemize 
yönlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Japonya ile Türkiye arasında ortak yapım ve uyarlama 
imkânlarının artırılması konusu araştırılacak ve bu 
kapsamda özellikle animasyon sektöründeki iş birliği 
imkanları değerlendirilecektir.

Osaka World Expo 2025 Fuarı'na firmalarımızın 
katılımı teşvik edilecektir.

Japonya ile müteahhitlik ve teknik müşavirlik 
hizmetleri alanında üçüncü ülkelerde iş birliği 
programı sürdürülecektir. 

Japon pazarına yönelik olarak yaşlı bakım ve esenlik 
turizmi odaklı faaliyetler gerçekleştirilecektir. 
Bu kapsamda, bakım turizmine yönelik personel 
istihdamı teşvik edilecektir.

Estetik cerrahi odaklı pazarlama faaliyetleri 
gerçekleştirilecektir.

1

2

3

4

5

6

7

8

Sağlık hizmetleri alanında Milli Fuar Katılım etkinlikleri 
düzenlenecektir.

Sağlık kuruluşlarımızın dijitalleşme faaliyetleri 
desteklenecektir. 

Japon pazarına yönelik olarak gastronomi turizmi 
odaklı faaliyetler gerçekleştirilecektir.

Japonya’ya gerçekleştirilecek mal/hizmet ihracatında 
bir gereklilik olduğu değerlendirilen Japonca
yeterliliğinin sağlanması adına personel istihdamının 
desteklenmesi için çalışmalar sürdürülecektir.

Japonya’nın önde gelen B2C elektronik pazar yerlerinde 
satış gerçekleştirmek için gerekli olan hizmetlerin 
desteklenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir. 

Lojistik maliyetlerinin yönetilebilmesi için ülkede lojistik 
merkezi açılması veya ülkede yerleşik anlaşmalı posta 
hizmetleri ve önde gelen kargo firmalarından ortak hizmet 
alınmasına yönelik olasılıklar değerlendirilecektir.

Foodex Japan Fuarı’na milli katılım organizasyonu 
düzenlenmesi hususunda Bakanlığımızca yetkilendirilmiş 
fuar organizatörlerinin dikkatleri çekilecektir.

9

10

11

12

13

14

15

UZAK ÜLKELER STRATEJİSİ



5. ÜLKE BAZLI İHRACAT KISITLARI 
VE EYLEM PLANLARI

5.11. KANADA

MAL İHRACATI KISITLARI HİZMET İHRACATI KISITLARI

PAZARA GİRİŞ:
Lojistik altyapı yetersizliği

PAZARDAN PAY ALMA:
Fiyat rekabeti

OPERASYON VE UYGULAMA:
Yüksek taşıma maliyetleri

PAZARA GİRİŞ:
Yüksek pazar rekabeti

PAZARDAN PAY ALMA:
Düşük marka tanınırlığı

OPERASYON VE UYGULAMA:
İş yapma alışkanlıklarının farklı olması
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KANADA EYLEM PLANI

Kanada’ya yönelik uzun taşıma sürelerinin kısaltılmasına 
yönelik çalışmalar yapılacaktır.

“The Prospectors & Developers Association of Canada 
(PDAC)” tarafından her yıl Toronto’da düzenlenen 
“Madencilik Konvansiyonu”na katılım sağlanacaktır.

Sial Canada Fuarı'na milli katılım organizasyonu
düzenlenmesi hususunda Bakanlığımızca yetkilendirilmiş 
fuar organizatörlerinin dikkatleri çekilecektir.

Mobilya ürünleri ihracatı yapan firmalarımızın 
Bakanlığımız desteği ile düzenlenecek B2B Heyet
Organizasyonu ile Kanada’nın önde gelen firmaları (The 
Brick, Leon’s, Sears gibi) nezdinde güçlü bir şekilde 
tanıtımı yapılacaktır.

“Canadian Manufacturing Technology Show - CMTS” 
ve “FABTECH Canada” adlı etkinliklere firmalarımızın 
katılımı teşvik edilecektir.

Bilişim, yazılım ve iletişim hizmetleri sektörü özelinde 
“Kanada Networking Projesi” gerçekleştirilecektir.

“MEGAMIGS - MONTREAL INTERNATIONAL GAME 
SUMMIT” ve “COLLISION 2022” fuarlarına katılım 
desteklenecektir.
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Gayrimenkul sektöründe ticaret ve alım heyetleri 
gerçekleştirilecektir. 

Kanada ve Kuzey Amerika bölgesinde dizi/film 
pazarlamasına ivme verecek fuar ve film festivallerine 
katılım destekleri sürdürülecektir.

Sağlık hizmetleri sektöründe yapılacak etkinliklerin 
bölge ve eyalet bazlı farklılaştırılmasını teminen araştırma 
yapılacak, farklı gelir grupları bazında pazarlama 
faaliyetleri gerçekleştirilecektir. 

Sağlık sektöründe faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin 
belirlenerek etkinliklerde yer alması sağlanacaktır.

Sağlık sektöründe milli fuar katılımları desteklenecektir.

İnanç turizmi destinasyonlarının tanıtılması sağlanacaktır.

Helal turizm imkânlarına yönelik pazarlama çalışmaları 
yapılması sağlanacaktır.

CIRR faiz desteğine konu Ek-2 Yatırım Malları listesinin 
güncellenmesi için çalışmalar gerçekleştirilecektir.
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5. ÜLKE BAZLI İHRACAT KISITLARI 
VE EYLEM PLANLARI

5.12. MALEZYA

MAL İHRACATI KISITLARI HİZMET İHRACATI KISITLARI

PAZARA GİRİŞ:
Yüksek pazar rekabeti ve pazar bilgisine 
erişim sorunları

PAZARDAN PAY ALMA:
Fiyat rekabeti

OPERASYON VE UYGULAMA:
Yüksek taşıma maliyetleri

PAZARA GİRİŞ:
Yüksek pazar rekabeti

PAZARDAN PAY ALMA:
Düşük marka tanınırlığı

OPERASYON VE UYGULAMA:
İş yapma alışkanlıklarının farklı olması
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MALEZYA EYLEM PLANI

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun (TİTCK) uygun 
görüşü alınarak PIC/s (Farmasötik Denetim İş birliği 
Konvansiyonu) üyesi Malezya ile ilaçta iyi imalat 
uygulamaları (GMP) alanında karşılıklı tanıma anlaşması 
yapılması imkânı araştırılacaktır.

HAK'tan akredite belgelerin Malezya tarafından 
tanınması için çalışmalar yürütülecektir.

Denizyolu taşıma sürelerinin kısaltılmasına ilişkin 
çalışmalar yapılacaktır. 

Siber güvenlik sektörümüzün Malezya’ya açılması 
amacıyla çalışmalar gerçekleştirilecektir.  

“BIG DATA WORLD ASIA” ve “FUTURE EDECH”
fuarlarına firmalarımızın katılımı teşvik edilecektir.

MIFB Malezya International Food and Beverage 2022 adlı 
fuara milli katılım organizasyonu düzenlenmesi 
hususunda Bakanlığımızca yetkilendirilmiş fuar 
organizatörlerinin dikkatleri çekilecektir.
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Gayrimenkul sektöründe ticaret ve alım heyetleri 
gerçekleştirilecektir.

Animasyon sektöründe film platosu desteklerinin etkin 
kullanımı sektör temsilcilerine aktarılacaktır.

Yaratıcı endüstriler alanında potansiyel pazar imkânları 
araştırılacaktır. 

Müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektöründe Türk 
firmalar ile üçüncü ülke firmaları arasında Malezya 
pazarında iş birliği imkânlarının araştırılmasına yönelik 
girişimlerde bulunulacak ve düzenlenecek 
organizasyonlar desteklenecektir.

Ülkemizdeki üniversitelerin Malezya’da bilinirliğinin 
artırılması  amacıyla çalışmalar gerçekleştirilecektir.
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5. ÜLKE BAZLI İHRACAT KISITLARI 
VE EYLEM PLANLARI

5.13. MEKSİKA

MAL İHRACATI KISITLARI HİZMET İHRACATI KISITLARI

PAZARA GİRİŞ:
Lojistik altyapı yetersizliği

PAZARDAN PAY ALMA:
Fiyat rekabeti

OPERASYON VE UYGULAMA:
Yüksek taşıma maliyetleri

PAZARA GİRİŞ:
Yüksek pazar rekabeti ve hedef ülkedeki 
müşterilere erişimin zor olması 

PAZARDAN PAY ALMA:
Düşük marka tanınırlığı ve hedef ülkenin 
yakın pazarları tercih etmesi

OPERASYON VE UYGULAMA:
Kültür farklılığı ile dil engelinin bulunması
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MEKSİKA EYLEM PLANI

Hava taşımacılığı konusunda ilişkilerin geliştirilmesi 
için çalışmalar yapılacaktır. 

LOGISTIC SUMMIT & EXPO Fuarı’na firmalarımızın katılımı 
sağlanacaktır.

EXPO ANTAD & ALIMENTARIA Fuarı’na milli katılım 
organizasyonu düzenlenmesi hususunda Bakanlığımızca 
yetkilendirilmiş fuar organizatörlerinin dikkatleri 
çekilecektir.
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Bilişim, yazılım ve iletişim hizmetleri sektörü özelinde 
“Meksika Networking Projesi” gerçekleştirilecektir.

Oyun, animasyon ve mobil uygulamalar sektörlerinde 
Ticaret Heyetleri programları düzenlenecektir.

“E-SHOW MEXICO D.F.” ve “INFOSECURITY MEXICO” 
fuarlarına katılım teşvik edilecektir.

Gayrimenkul alanında düzenlenen The Real Estate Show 
Fuarı'na katılım teşvik edilecektir.

Miami NATPE Fuarı’na milli katılım ile iştirak 
desteklenecek ve MIP Cancun B2B Fuarı’na 
firmalarımızın katılımı teşvik edilecektir.
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5. ÜLKE BAZLI İHRACAT KISITLARI 
VE EYLEM PLANLARI

MAL İHRACATI KISITLARI HİZMET İHRACATI KISITLARI

PAZARA GİRİŞ:
Şirketlere, perakendecilere ve anahtar müşterilere
erişimin zor olması

PAZARDAN PAY ALMA:
Fiyat rekabeti

OPERASYON VE UYGULAMA:
Yüksek taşıma maliyetleri

PAZARA GİRİŞ:
Finansman sorunu

PAZARDAN PAY ALMA:
Fiyat rekabeti

OPERASYON VE UYGULAMA:
Güvenlik/altyapı yetersizliğinin bulunması
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NİJERYA EYLEM PLANI

Nijerya ile Helal akreditasyonu alanında iş birliği 
geliştirilecektir.

NACCIMA ile DEİK arasında iş birliği artırılacaktır.

Gümrük konularında karşılıklı idari yardım mutabakat 
zaptı yapılacaktır.

“Akıllı Şehir Sistemleri” sektörünün Afrika’ya açılması 
sağlanacaktır.

“NIGERIA COM 2022” ve “SECUREX WEST AFRICA” 
fuarlarına firmalarımızın katılımı teşvik edilecektir.

Ülkemizdeki üniversitelerin Nijerya’da bilinirliğinin 
artırılması amacıyla çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Ülkemizde eğitim görmüş Nijeryalıların katılacağı tecrübe 
paylaşım programları gerçekleştirilecektir.

“Halal Expo Nigeria” gibi etkinliklerin düzenlenmesi 
desteklenecektir.

Gayrimenkul hizmetleri ihracatı desteklenerek Nijerya 
pazarında yer edinilmesi temin edilecektir.

Sahra Altı dizi/film ve dijital içerik fuarlarına
firmalarımızın katılımı teşvik edilecektir.
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Nijerya’ya yönelik lojistik hatlarının çeşitlendirilmesine 
yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir. 

Lojistik maliyetlerinin yönetilebilmesini teminen ülkede 
yerleşik anlaşmalı posta hizmetleri ve önde gelen hızlı 
kargo firmalarından ortak hizmet alınması ve iade 
süreçlerinin bu firmalar tarafından sağlanmasına 
yönelik anlaşmalar yapılacaktır.

Nijerya’ya müteahhitlik heyeti gerçekleştirilecektir. 

Sağlık hizmetleri alanında milli fuar katılım etkinlikleri 
düzenlenecektir.

Nijerya’da ön tanı merkezi ve klinik yatırımlarının 
özendirilmesi sağlanacaktır.

TSE ile SON arasında iş birliği tesis edilmesi için çalışma-
lar yapılacaktır.

Ülkemiz merkezli finans kuruluşlarının Nijerya’da
faaliyette bulunmalarına yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

Power Nigeria Fuarı’na milli katılım organizasyonu 
düzenlenmesi hususunda Bakanlığımızca yetkilendirilmiş 
fuar organizatörlerinin dikkatleri çekilecektir.
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5. ÜLKE BAZLI İHRACAT KISITLARI 
VE EYLEM PLANLARI

5.15. PAKİSTAN

MAL İHRACATI KISITLARI HİZMET İHRACATI KISITLARI

PAZARA GİRİŞ:
Yüksek pazar rekabeti

PAZARDAN PAY ALMA:
Fiyat rekabeti

OPERASYON VE UYGULAMA:
Yüksek taşıma maliyetleri

PAZARA GİRİŞ:
Yüksek pazar rekabeti

PAZARDAN PAY ALMA:
Fiyat rekabeti

OPERASYON VE UYGULAMA:
Güvenlik/altyapı yetersizliğinin bulunması
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UZAK ÜLKELER STRATEJİSİ

PAKİSTAN EYLEM PLANI

Pakistan’a yönelik lojistik altyapı geliştirilerek 
çeşitlendirilecek, alternatif taşıma modlarının etkin bir 
şekilde kullanılması sağlanacaktır.

Global iklim hedefleri kapsamında, uzak ülke pazarındaki 
ürün standartlarının geliştirilmesi ve bu sayede rekabette 
avantaj sağlayabilmek adına, iki ülke standardizasyon 
kurumlarının ortak çalışmasına yönelik girişimlerde 
bulunulacaktır.

Bilişim alt sektörlerine yönelik çevrimiçi bilgilendirme 
toplantıları düzenlenecektir.

Siber güvenlik sektörünün Pakistan’a açılması amacıyla 
pazar araştırması çalışmaları gerçekleştirilecektir.

Bilişim, yazılım ve iletişim hizmetleri sektöründe ticaret 
ve alım heyetleri düzenlenecektir.

“ITCN ASIA” ve “IT SHOWCASE PAKISTAN” fuarlarına 
firmalarımızın katılımı teşvik edilecektir.

Ülkemizdeki üniversitelerin Pakistan’da bilinirliğinin 
artırılması sağlanacaktır.

Ülkemizde eğitim görmüş Pakistanlıların katılacağı 
tecrübe paylaşım programları gerçekleştirilecektir.

Gayrimenkul hizmetleri sektörüne yönelik B2B
toplantıları ve etkinlikleri düzenlenecektir.

Türkiye ve Pakistan arasında ortak yapım/uyarlama/
animasyon içeriklerinin üretim imkânları araştırılacaktır.       
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Pakistan ile müteahhitlik ve teknik müşavirlik alanında 
karşılıklı heyetler organize edilecektir.

Sağlık hizmetleri sektöründe ticaret/alım heyetleri 
gerçekleştirilecektir.

Sağlık turizminin gelişmesini teminen diğer turizm 
çeşitleriyle bütünleşik paketler oluşturulacaktır.

Pakistan’da yayınlanan Türk dizilerine/filmlerine sağlık 
kuruluşlarımızın ve sağlık hizmeti sunumlarımızın 
yerleştirilmesi sağlanacaktır.

İnanç turizmi destinasyonlarının tanıtılması sağlanacaktır.

Helal turizm imkânlarına yönelik pazarlama çalışmaları 
yapılması sağlanacaktır.

Ülkemiz merkezli finans kuruluşlarının Pakistan’da 
faaliyette bulunmalarına yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

HVACR EXPO AND CONFERENCE Fuarı’na milli katılım 
organizasyonu düzenlenmesi hususunda Bakanlığımızca 
yetkilendirilmiş fuar organizatörlerinin dikkatleri 
çekilecektir.

TSE’nin gözetim faaliyetleri kapsamında, PSQCA
tarafından yetkilendirilmesi için çalışmalar yapılacaktır.
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5. ÜLKE BAZLI İHRACAT KISITLARI 
VE EYLEM PLANLARI

5.16. ŞİLİ

MAL İHRACATI KISITLARI HİZMET İHRACATI KISITLARI

PAZARA GİRİŞ:
Lojistik altyapı yetersizliği

PAZARDAN PAY ALMA:
Fiyat rekabeti

OPERASYON VE UYGULAMA:
Yüksek taşıma maliyetleri

PAZARDAN PAY ALMA:
Düşük marka tanınırlığı
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ŞİLİ EYLEM PLANI

Bilişim alt sektörlerine yönelik tecrübe paylaşımı 
programları düzenlenecek, ticaret heyetleri teşvik 
edilecek, tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

FIDAE Fuarı'na firmalarımızın katılımı teşvik edilecektir.

“Chilean Real Estate Exhibition” ve “ExpoVivienda” 
fuarlarına firmalarımızın katılımı teşvik edilecektir.

Şili ile Türkiye arasında ortak dizi/film yapım/uyarlama 
içerikleri üretim imkânları araştırılacaktır.

Şili’ye yönelik lojistik hatlarının çeşitlendirilmesi
amacıyla çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektöründe Türk ve 
Şilili işveren idareler arasında temaslar kurulmasına
yönelik girişimlerde bulunulacak ve bu amaçla 
düzenlenecek organizasyonlar desteklenecektir.

Sağlık turizminin gelişmesini teminen diğer turizm 
çeşitleriyle bütünleşik paketler oluşturulacaktır.
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Şili pazarında ülkemizin estetik cerrahi ile yüksek 
maliyetli komplike tedavilere ilişkin potansiyelinin öne 
çıkarılması sağlanacaktır.

Sağlık hizmetleri sektöründe milli fuar katılım etkinlikleri 
düzenlenecektir. 

"ExpoNaval” ve “Trans - Port” fuarlarına bireysel ve milli 
katılım teşvik edilecektir. 

“America Digital 2022- 7. Latin Amerika İş ve Teknoloji 
Kongresi”ne sektörel firmalarımızın katılımı teşvik 
edilecektir. 

Şili’de devam eden liman altyapı iyileştirme ve 
genişletme projeleri kapsamındaki ihalelerin takip 
edilmesi sağlanacaktır.

EDIFICA Fuarı’na milli katılım organizasyonu
düzenlenmesi hususunda Bakanlığımızca yetkilendirilmiş 
fuar organizatörlerinin dikkatleri çekilecektir.
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5. ÜLKE BAZLI İHRACAT KISITLARI 
VE EYLEM PLANLARI

5.17. TAYLAND

MAL İHRACATI KISITLARI HİZMET İHRACATI KISITLARI

PAZARA GİRİŞ:
Yüksek pazar rekabeti

PAZARDAN PAY ALMA:
Fiyat rekabeti

OPERASYON VE UYGULAMA:
Yüksek taşıma maliyetleri

PAZARDAN PAY ALMA:
Fiyat rekabeti ve hedef ülkenin yakın 
pazarları tercih etmesi

OPERASYON VE UYGULAMA:
İş yapma alışkanlıklarının farklı olması
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UZAK ÜLKELER STRATEJİSİ

Ülkemiz ile Tayland arasındaki lojistik ve taşımacılık 
bağlantısının geliştirilmesi için çalışmalar yapılacaktır. 

Tayland müteahhitlik pazarında üçüncü ülkelerle ve 
Taylandlı firmalarla iş birliğinin geliştirilerek pazara 
girişin kolaylaştırılması sağlanacaktır.

Tayland’daki online/dijital yayıncılık platformları ile 
Türk dizilerinin izleyici ile buluşturulmasına yönelik 
imkanlar araştırılacaktır.

Tayland’ın Doğu Ekonomik Koridoru (ECC) olarak 
adlandırılan bölgesindeki limana bir lojistik üs kurulması 
değerlendirilecektir.
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Yaş meyve ve sebze ürünlerinde ihracatın artırılması 
sağlanacaktır.

Tayland’ın da yer aldığı ASEAN ülkeleri özelinde 
çevrimiçi "E-İhracat Ticaret Heyeti" düzenlenecektir.

Bilişim sektörüne yönelik sosyal medya tanıtım 
faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

Yazılım, bilişim ve iletişim hizmetleri sektörüne yönelik 
ticaret heyetleri desteklenecektir.

“INFOCOMM SOUTHEAST ASIA”, 
“ASIAN ELECTRONIC GAME & AMUSEMENT EQUIPMENT 
EXPO” ve “TELECOMS WORLD ASIA” fuarlarına 
firmalarımızın katılımı teşvik edilecektir.

THAFIEX 2022 Fuarı’na milli katılım organizasyonu 
düzenlenmesi hususunda Bakanlığımızca yetkilendirilmiş 
fuar organizatörlerinin dikkatleri çekilecektir.
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TAYLAND EYLEM PLANI



5. ÜLKE BAZLI İHRACAT KISITLARI 
VE EYLEM PLANLARI

5.18. VİETNAM

MAL İHRACATI KISITLARI HİZMET İHRACATI KISITLARI

PAZARA GİRİŞ:
Şirketlere, perakendecilere ve anahtar müşterilere 
erişimin zor olması

PAZARDAN PAY ALMA:
Fiyat rekabeti

OPERASYON VE UYGULAMA:
Yüksek taşıma maliyetleri

PAZARDAN PAY ALMA:
Tüketici alışkanlıklarının farklı olması

OPERASYON VE UYGULAMA:
İş yapma alışkanlıklarının farklı olması ve kültür 
farklılığı ile dil engelinin bulunması
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VİETNAM EYLEM PLANI
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Yaş meyve ve sebze ürünlerinde ihracatın artırılması 
sağlanacaktır.

Vietnam’ın da yer aldığı ASEAN ülkeleri özelinde çevrimiçi 
"E-İhracat Ticaret Heyeti" düzenlenecektir.

Türk uygulama ve yazılımlarının Vietnam’da yerelleştirme 
faaliyetleri için destek mekanizmaları incelenecektir.

Bilişim, yazılım ve iletişim hizmetleri acenteleri ile iş 
ortaklıklarının oluşturulması amacıyla çalışmalar 
gerçekleştirilecektir.

Akıllı şehirler alanında düzenlenen SMART CITY ASIA 
Fuarı'na katılım teşvik edilecektir.

ELECTRIC AND POWER VIETNAM Fuarı’na milli katılım 
organizasyonu düzenlenmesi hususunda Bakanlığımızca 
yetkilendirilmiş fuar organizatörlerinin dikkatleri 
çekilecektir.

Vietnam’a yönelik gayrimenkul hizmetleri ihracatının 
desteklenmesine ilişkin reklam, tanıtım ve pazarlama 
başta olmak üzere destek mekanizmaları 
oluşturulacaktır. Gayrimenkul sektöründe faaliyet 
gösteren acenteler ile iş birliği imkânları 
değerlendirilecektir. 

8 Ülkemiz ile Vietnam arasındaki lojistik ve taşımacılık 
bağlantısının geliştirilmesi için çalışmalar yapılacaktır. 

Vietnam müteahhitlik pazarında üçüncü ülkelerle olan iş 
birliği sürdürülerek pazara girişin kolaylaştırılması 
sağlanacaktır. 

PPP alanında ülkemiz tecrübelerini aktarıcı ve 
firmalarımızı tanıtıcı seminerler organize edilecektir.

Gastronomi alanında destek mekanizmaları ve tanıtım 
etkinlikleri gerçekleştirilecektir.

Dizi ve film sektöründe tanıtım faaliyetleri yapılacaktır.
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