


Türkiye bugün ekonomik büyüklük açısından; 

  

 

 Dünyanın 16. 

 Avrupanın 6. büyük ekonomisidir...  
 

Dünya Türkiye’yi yakından  

                                takip ediyor… 

 



2023 Hedefine yürüyoruz… 

 

Cumhuriyetimizin 100. yılında; 2023 yılında dünyanın ilk 

10 ekonomisinden biri olmayı ve ihracat odaklı üretim 

yapısı ile yıllık ihracatımızı 500 milyar dolar seviyesine 

getirmeyi hedefliyoruz. 

 



Değişmeyen tek şey değişimdir… 

 

Küresel rekabette farklılaşmak, uzmanlaşmak ve stratejik 

hedefler belirlemek zorunludur...  

 



Küresel ölçekte Bölgesel rekabet... 

 

Küresel ekonomilerde her ne kadar ülkeler rekabet ediyor 

gibi görünse de aslında rekabet daha çok teknoloji 

kullanan, bilgi ve teknoloji üreten, yenilikçi ve uzmanlaşmış 

bölgeler arasında yaşanmaktadır. 

 



Çalışmalarımız 

 

 İl İl Dış Ticaret Potansiyeli 

Çalışması 

 

 Küresel Ticarette Türkiye’nin 

Yeniden Konumlandırılması – 

Dış Ticarette Yeni Rotalar 

Çalışması 

 



Kümelenme bizim için önemli… 

 Kümelenme projelerine öncülük ediyoruz ve kümelenme 

yoluyla bölgesel ekonomik kalkınmaya büyük önem 

veriyoruz. 

 

 KOBİ İşbirliği ve Kümelenme projemizin de hedefleri ile 

Türkiye için KOBİ’lerimiz için, sürdürülebilir ihracat için 

çok önemli sonuçları olacağını biliyoruz.  

 



Kümelenme : 

        Ekonomik Kalkınmada Bir Araç 

 
 Kümelenme sadece aynı sektörde yer alan firmaların bir 

araya gelmeleri değildir. 

 

 Kümelenme, değişimi yakalamak, rekabet gücünü 

artırmak için kolaylaştırıcı ve altyapıyı güçlendirici 

tedbirler alınmasının da bir yoludur. Rekabet gücünün 

artırılması için bir araçtır. 

 



 
 

2007-2009 

Ulusal Kümelenme 

Politikası Projesi 

2011-2013 

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme 

Projesi 

Farkındalık oluşturma ve  

politika geliştirme projemiz... 

Devam ediyoruz... 
Projenin tarihsel süreci...  

Türkiye Kümelenme Politikası 

Beyaz Kitap 

12 Küme Yol Haritası 

10 Küme Analiz Çalışması 

İhracat stratejileri 

Sektörel işbirliği stratejileri 

Kümelenme Bilgi Merkezleri 

Ulusal Küme Kıyas Sistemi 

KOBİ Bilgi Sistemi   

Kümelenme bazlı  

destek mekanizması 

Rekabetçilik Tebliği 

İşbirliği kuruluşu üyesi firmaların ihracata 

yönelik ortak ihtiyaç analizi, eğitim, 

danışmanlık ve pazarlama faaliyetlerinin 

desteklenmesi 



 

 

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi  

 

 



Projemizle… 

 

Uluslararası pazarlarda stratejik hedeflerle 

rekabet edebilen, sürdürülebilir ihracat 

yapabilen firmalar için bölgeler arası KOBİ 

işbirliklerinin kümelenme anlayışıyla 

geliştirilmesini amaçlıyoruz. 

 

 



Projemizle… 

 

Trabzon, Samsun, Çorum, Kahramanmaraş ve Gaziantep’te 

kurulan Kümelenme Bilgi Merkezleri ile sektörel stratejilere yön 
verecek çalışmalara imza atmayı hedefliyoruz.  

 



2023 İhracat Hedefi Firmanızın Başarı Hikayesi  

 

Olsun… 

 


