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STRATEKO GLOBAL ÜRDÜN ELMA SEKTÖRÜ 
raporu ile:

Ürdün’ün elma  ithalatında hangi ülkelerin 
rekabet içerisinde olduğu,

Ürdün’ün elma alımlarında Türkiye’den 
ithalatta durumu, İhracatımızın miktar ve 
dolar bazında gidişatı,

Ürdün’de elma piyasasının satış 
kanallarında oyuncular,

Ürdün’ün elma ithalatına uyguladığı 
vergiler, ihracatımızda olası engeller 
hakkında kısaca ve  hızla doğru bilgiye 
ulaşabilirsiniz…

ÜRDÜN ELMA 
SEKTÖRÜ 

BİLGİ  NOTU

STRATEKO GLOBAL SENTEZ 

1.ÜRDÜN ELMA İTHALATI

2.TÜRKİYE’DEN ELMA İTHALATINDA 
DURUM 

3. ÜLKEDE ELMANIN SATIŞ KANALLARI 
(HAL, MARKET, GIDA ZİNCİRLERİ)

4. TÜRKİYE VE DİĞER İTHALAT YAPTIĞI 
ÜLKELERE UYGULADIĞI VERGİ 
ORANLARI 

“Türk Sivil Havacılık Sektörünün Ekonomik Etki Analizi”STRATEKOSWOT

STRATEKO Raporunda Yer Alacak Kilit Bulgular

Hava Taşımacılığı
� Hava taşımacalığının ekonomik ve sosyal gelişmeye katkısı 
� Ülkeleri, Halkları ve Kültürleri yakınlaştırmaya katkısı
� Küresel pazarlara girişteki konumu
� Ticaret ve Turizm gelirlerini arttırmadaki rolü
� Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında köprü görevi
İstihdam
� Sektörün Dünya genelinde toplam  istihdam gücü
� Dolaysız olarak yarattığı istihdam
� Sivil havacılık, şirketler, havalimanlarının tümünün yarattığı istihdam
� Sivil havacılık şirketlerinin aldığı mal ve hizmetlerin yarattığı değer zincirine bağlı istihdam
� Sektörde çalışanların harcamalarının ekonomiye katkısı ve yarattığı istihdam
� Sektörün turizm genelinde yarattığı dolaylı ve dolaysız işler
Ekonomik Etki
� Sektörün turizm gelirlerine katkısı
� Sektörün taşıdığı kişi sayısı
� Sektörün taşıdığı yük hacmi
� Havayolu ile seyahat eden yolcu sayısı
� Havacılık sektörüne yatırılan her bir doların yarattığı ekonomik verimlilik
Sivil Havacılık ve Hava Yolu Taşımacalığına dair veri ve tahminler
� Sivil Havayolu şirket sayısı
� Filo sayısı
� Havalimanı sayısı ve verileri
� Dünya ve Türkiye’de uçuş sayısı durum ve tahminler
Sivil Havacılık Etkinliği
� Dünya ve Türkiye’de havayolu ulaşımında doluluk ve kara ve demir yolları ile mukayese
� Uçakların enerji kullanım verimliliği ve ekonomiye katkısı
Sosyal Faydalar
� Sivil havacılığın, erişilebilir ve geniş seçenekler ile, halkların kültür ve tatil deneyimlerinin yakınlaşmasına etkisi
� Turizme etkisi yolu ile fakirliği önlemeye ve yaşam standartlarının iyileşmesine  katkısı
� Sosyal dışlanmayı engellemede taşımacılıktaki özel yeri
� Sürdürülebilir kalkınmaya katkısı
� Turizm ve dış ticareti kolaylaştırması
� Ekonomik büyüme sağlaması
� İstihdam yaratması
� Vergi geliri sağlaması
� Felaketlerde ve insani yardımda etkin rolü
� Organ nakli ve medikal tedarikteki konumu

Strateji ve Rekabetçilik Danışmanlığında Öncü
Strateko’nun 25 Yıllık Deneyim Gücü İle… 
Doğru, Güvenilir, Hızlı Veri ve Bilgi, 
Sektör ve Dünya Ticaret Analizleri, 
Yaratıcı Yöntemlerle Stratejik Kararlar ve Rakiplere Karşı Taktikler…

Sivil Havacılıkta Türkiye’de ve küresel ölçekte yaşanan değişimler şüphesiz turizmi 
bugün dünyanın en hızlı büyüyen sektörlerinden biri kılmaktadır.

İlaç, tekstil, hatta otomotiv sanayiinin de önünde gelen sektörün Türkiye’de yarattığı 
katma değer ve istihdamın yanı sıra ihracat ve turizm gelirlerine katkısı uluslararası 
mukayese ile sunulmakta ve ekonomik etki analizi ortaya konmaktadır.

STRATEKO Raporundan elde edilecek çıktılar: 

Sivil Havacılık Sektöründe Türkiye ve Küresel Piyasaların Mukayesesi Mevcut Durum Tespiti

Sivil Havacılık Sektöründe Firmaların Mukayeseli Parametrelere Göre Durumu (dış ticaret, kargo, 
turizm…) 

Sivil Havacılık Sektöründe Lider Firmaların Stratejik Büyüme Modelleri Mukayesesinin Ortaya 
Konması 

Sivil Havacılık Sektörünün Uluslararası Mukayeseli Ekonomik Etki Analizi  

Sivil Havacılık Sektörünün Turizm Sektörünün Gelişmesine Etkileri Değerlendirmesi 
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Sunulanlar:
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Format: PDF
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Strateji ve Rekabetçilik Danışmanlığında Öncü
Strateko’nun 25 Yıllık Deneyim Gücü İle… 
Doğru, Güvenilir, Hızlı Veri ve Bilgi, 
Sektör ve Dünya Ticaret Analizleri, 
Yaratıcı Yöntemlerle Stratejik Kararlar ve Rakiplere Karşı Taktikler…

Strateji ve Rekabetçilik Danışmanlığında Öncü

STRATEKOGLOBAL İhracatın Yıldızı 
Sektörlerde Küresel Pazarlarda 

Pazarın durumunu, Sektör trendlerini 
Rekabet çerçevesini ve Mevzuat 

değişimlerine dair kilit verileri 
sunmaktadır.

Küresel Rekabette Bir Adım Önde Olabilmek İçin  
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mberksoy@strateko.com

Sektör Raporları,
Ülke Raporları,
Referans Raporlar,
Basın Raporları

Yurt Dışı Pazarlama
Yurt Dışından Alım 
Heyeti
B2B İkili Görüşmeler
PR Desteği

Ur Ge destekli 
İhtiyaç Analizi
Pazar Analizi
Etki Analizi

DANIŞMANLIK YAYINLAR

YURT DIŞI PAZARLAMA 2014 yılı sonunda 51 milyon 
dolarlık elma ithalatı ile toplam 
dünya ithalatından aldığı pay 
%0,6 olmakla birlikte, Ürdün 
Türkiye’nin sektör ihracatında 
4 . s ı rada öneml i b i r yer 
almaktadır.

Net e lma i thalatçısı olan 
Ürdün’de İtalya yaptığı hamle 
ile payını % 51’e çıkartmış 
bulunmaktadır.

Ürdün’de:

• E l m a s a t ı ş k a n a l l a r ı 
hangileridir?

• Elma’da Türkiye’ye vergi 
engeli var mıdır?

Sorularının cevapları “Ürdün 
Elma Sektörü Bilgi Raporunda”
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