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TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ 
TÜRKİYE'NİN İLK 1000 İHRACATÇISI PRESTİJ KİTABI ARAŞTIRMASI

İhracatını bir önceki 
yıla göre 7,6 milyar 

dolar artırdı

İlk 1000 
ihracatçının toplam 

ihracattaki payı

2019'da İlk 1000 
ihracatçı listesine 

yeni giriş yaptı

İlk 1000 listesindeki 
f irmaların ihracat 
yaptığı ülke sayısı

İlk 1000’de üst 
düzey kadın çalıştıran 

firma sayısı

416 FİRMA 103 MİLYAR $ 144 FİRMA 226 ÜLKE 338 FİRMA

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ 
TÜRKİYE'NİN 

İLK 1000 İHRACATÇISINI AÇIKLADI
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Ilk 1000 ihracatçının 
milli ekonomiye katkısı artıyor
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TIM, düzenlediği basın lansmanıyla ilk 1000 ihracatçı 2019 
sonuçlarını açıkladı. Ilk 1000 ihracatçının toplam ihracatı bir önceki 
yıla göre yüzde 3 artarken, bu yıl listeye 144 yeni firma dahil oldu. 

Ilk 1000 firma, toplam ihracatın yüzde 62'sini gerçekleştirdi.
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T ürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
‘Türkiye’nin ilk 1000 İhracatçısı 
2019 Prestij Kitabı’nın tanıtımını 

gerçekleştirerek, yapılan araştırmanın 
sonuçlarını paylaştı. TİM Başkanı İsmail 
Gülle’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 
toplantıya Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 

ihracatçı birliklerinin başkanları, kamu, 
özel sektör ve sivil toplum kuruluşu 
temsilcileriyle şirket yöneticileri katıldı. Bu 
yıl ki listeye 144 yeni firma dahil olurken, 
ilk bin ihracatçının toplam ihracat hacmi 
de yüzde 3 arttı.

 
144 ŞİRKET İLK KEZ LİSTEDE
TİM tarafından gerçekleştirilen araştırma; 
ihracatın en büyük kuruluşlarının yıllık 
performanslarının gözlemlenmesine 
ve birçok detaylı analiz yapılmasına 
olanak sağlayarak, ihracatçı firmalara 
yol gösterirken, ihracatın gelişimi için 
yapılan çalışmaların sonuçlarını da 
gözler önüne seriyor. TİM Başkanı İsmail 
Gülle, araştırma sonuçlarıyla ilgili şu 
bilgileri paylaştı: “2019’da İlk 1000 
ihracatçı firmamız, 103 milyar dolarla 
Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 
62’sini gerçekleştirdi. 5,8 milyar dolar 
ihracat gerçekleştiren 144 firmamız da 
2019 yılında ilk 1000 ihracatçı listesine 
dahil oldu. 856 firmamız ise; listede yerini 
korumayı başardı” dedi.

144 
Listeye ilk kez giren firma sayısı

15 IHRACATÇIYA ÖDÜL VERILDI
Toplantıda konuşmaların ardından sondan başlamak üzere 2019 yılında en çok 
ihracat yapan 15 firma ödüllerini sosyal mesafe ve maske kurallarıyla teslim aldı. 
Ford Otomotiv Sanayi, Toyota Otomotiv Sanayi, Türkiye Petrol Rafinerileri, Oyak-
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Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin önem 
verdiği başlıklardan birinin de ‘Yüksek 
Teknolojili ve Katma Değerli İhracat’ 
olduğunu vurgulayan İsmail Gülle, 
“Araştırmamıza katılan firmaların 189’u; 
2019 yılında 10 milyar liraya yakın Ar-Ge 
harcaması gerçekleştirdi. Bu firmalarda 
Ar-Ge harcamalarının payı ise, 2018 
yılında yüzde 1,71 olurken, 2019’da yüzde 
2,65’e yükseldi. Yaptığımız analizlerde, Ar-
Ge harcamasında her bir birimlik artışın, 
ihracatta 0,24 birimlik artış sağladığını 
tespit ettik. Diğer bir deyişle, Ar-Ge’ye 
harcanan her 1 dolar, İhracatta 2,15 dolar 

olarak ülkemize geri dönüyor. Bu durum, 
Sayın Cumhurbaşkanımızın da her zaman 
ifade ettiği gibi, Ar-Ge ve inovasyonun 
ihracatı ve ihracatta rekabetçiliği 
artırdığını göstermektedir” dedi.

1 DOLARLIK YATIRIM, 4 DOLARLIK 
İHRACATA DÖNÜŞÜYOR
“Yatırımlar ihracatı, ihracat da 
yatırımlarımızı destekliyor” diyen 
İsmail Gülle, “Araştırmamıza göre 
ihracatçılarımızın gerçekleştirdiği her 
1 dolarlık yatırım, 4 dolarlık bir ihracat 
getirisi anlamına geliyor. Firmalarımızın 

103 
MILYAR DOLAR
İlk bin ihracatçının 

2019 yılı toplam ihracatı

15 IHRACATÇIYA ÖDÜL VERILDI
Renault Otomobil, Kibar Dış Ticaret, TGS Dış Ticaret, Tofaş Türk Otomotiv, Vestel, 
Arçelik, Mercedes- Benz Türk, Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar, Istanbul Altın Rafinerisi, 
Socar Türkiye, BSH Ev Aletleri ve Bosch firmasına ödülleri takdim edildi.

ÜST DÜZEY KADIN YÖNETICI ÇALIŞTIRAN FIRMALARIN IHRACATTA PAYI YÜKSELIYOR

İhracat ile kadın istihdamının ilişkisinin 
de incelendiği araştırmada önemli bir 
detay dikkat çekiyor. Türkiye’nin ilk 
1.000 ihracatçı firma sıralamasında yer 
alıp anket çalışmasında üst düzey kadın 
yöneticisine sahip olduğunu belirten 368 
firmanın ihracat performansı yükselmiş. 
Bu firmaların ankete katılan toplam 

800 firmanın %46’sını oluşturduğu ve 
gerçekleştirdikleri 51,8 milyar dolarlık 
ihracat ile ilk 1.000 ihracatçı firmanın 
gerçekleştirdiği toplam ihracatın %50,3’ünü 
oluşturuyor. Bu firmaların gerçekleştirdiği 
ihracat ayrıca anket çalışmasına katılan 800 
firmanın yaptığı 93 milyar dolarlık ihracatın 
da %55,7’sini oluşturuyor. 

ÜST DÜZEY KADIN YÖNETICI OLAN 
YERLI IHRACATÇI DAHA FAZLA
Tespit edilen 368 firma içinde üst 
düzey kadın yöneticiye sahip %100 
yerli sermayeye sahip ihracatçı firma 
sayısının 284, %100 yabancı sermayeye 
sahip ise 33 ihracatçı firma olduğu kayıt 
edilmiş. 
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tescil ettiği her patent, ihracatta ortalama 
2,2 milyon dolarlık bir artış sağlıyor. 
Tescil ettiğimiz her marka, yaklaşık 400 
bin dolarlık bir ihracat artışı anlamına 
geliyor” dedi. Kadın istihdamının da 
önemine değinen Gülle, “İstihdam 
verilerini bizimle paylaşan 355 firmamızın 
verimliliği incelendiğinde kadın personel 
istihdam eden firmaların kârlılıklarını 
0,63 birim artırdıklarını görüyoruz. Kadın 
girişimcilerimizin desteklenmesi, doğru 
yatırım alanlarına yönlendirilmesi ve 
kadınlarımızın iş hayatında karar alma 
mekanizmaları içerisinde daha güçlü 
bir şekilde yer almalarını önemsiyoruz. 
İki yıldır faaliyet gösteren TİM Kadın 
Konseyimiz birçok önemli projeyle 
önümüzdeki dönemde de çalışmalarına 
devam edecek” diye konuştu.

BAKAN PEKCAN: “İHRACATÇIMIZA 
GÜVENİYORUZ”
Kitabın tanıtım toplantısında ihracatçılara 
seslenen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 
ülkenin üretici ve ihracatçısına duydukları 
güvene vurgu yaparak, “Geçen sene, 
küresel ihracatın yüzde 3,6 küçüldüğü; 
pek çok ülkenin ihracat kaybı yaşadığı bir 
dönemde; Türkiye ihracatını yüzde 2,1 
artırarak 180,8 milyar dolar ihracat ile 
dünyada ihracatını en fazla artıran altıncı 
ülke oldu” dedi.

OTOMOTIV SEKTÖRÜ ZIRVEDE
Araştırma sonuçlarına göre Ford 
Otomotiv Sanayi A.Ş., 5 milyar 869 
milyon dolarlık ihracatla liderliğini 
korurken, Toyota Otomotiv Sanayi 
Türkiye A.Ş., 4 milyar 232 milyon 
dolarla ikinci, Türkiye Petrol 
Rafinerileri A.Ş. ise 3 milyar 511 
milyon dolarla üçüncü sırada yer 
aldı. Bir önceki yıl 9’uncu sırada 
bulunan Oyak-Renault Otomobil 
Fabrikaları A.Ş., 2 milyar 385 
milyon dolarlık ihracatla 4’üncü 

sıraya yükseldi.
2 milyar 247 milyon dolarla Kibar 

Dış Ticaret 5’inci, 2 milyar 231 
milyon dolarla TGS Dış Ticaret 6’ncı, 
2 milyar 210 milyon dolarla Tofaş 
Türk Otomobil Fabrikası 7’nci sırayı 
aldı. Vestel Ticaret A.Ş. 2 milyar 194 
milyonla 8’inci, Arçelik A.Ş. 1 milyar 
837 milyonla 9’uncu olurken 1 sıra 
yükselen Mercedes Benz Türk A.Ş. 
ise 1 milyar 507 milyonluk ihracatla 
10’uncu sırada yerini aldı.

ILK 1000 ŞIRKETIN 430’U 
ISTANBUL’DA

Sektör bazında incelendiğinde 
ise ilk 1.000 ihracatçı listesindeki 
toplam ihracatın yüzde 27,3’ünü 
Otomotiv Endüstrisi, yüzde 12’sini 
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 
sektörü, yüzde 11’ini Çelik 
sektörü gerçekleştirdi. Bu üç 
sektör ilk 1.000 ihracat listesinde 
yer alan toplam ihracatın 
yüzde 50,6’sını oluşturdu. 
Listede İstanbul’dan 430 şirket 
yer alırken, İzmir’den 79, 
Gaziantep’ten 70, Kocaeli’nden 
65, Bursa’dan 61, Ankara’dan 
ise 47 şirket yer alma başarısı 
gösterdi.
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