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Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet ihracatçı  Firması  Araştırması'na 
başvurular devam ediyor 

Türkiye ihracatçı lar Meclisi (TIM), hizmet sektörlerinde ihracat gerçekleştiren firmaları n 
"Döviz Kazandı m] Hizmet Ticareti" ne yönelik bir tespit ve sı ralama yapı lması na ilişkin 
araşt ı rmaya imza almaktadı r. Çalışma kapsamı nda, Dünya Ticaret Örgütü (DTO) ve Ekonomi 
Bakanlığı  tarafı ndan sinı flandı rı lmış  hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren "Türkiye'nin 500 
Büyük Hizmet thrıleatçı  Firması" 2015 yı lı nda gerçekleştirdikleri hizmet ihracatı  ile 
sualanarak kamuoyunun bilgisine sunulacakt ı r. Ayr ı ca ilk 500 içerisine girmeye hak kazanan 
firmalara bir tak ı m destekler verilmesi planlanmaktadı r. 

Araştırmaya Katdım Koşulları  ve Önemli Hususlar 

Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet Ihracatçı  Firması  Araş t ı rması 'na hizmet sektörlerinde ihracat 
gerçekleştiren firmalar "beyan usulü" kat ı laeaklardı r. 
Başvuruda temel alman hizmet ihracatı  türleri ve hizmet sektörlerinde aşağıdaki sı nı flandı rma 
esas al ı nmaktadı r. 

Hizmet ihracatı  türleri: 

Mod t - Sınır Ötesi Hizmet Stumm.: Türkiye'den başka bir ülkeye hizmet sağlanması  
(Ulaşı m, iletişim, sigorta, mali hizmetler vb.) 
örnekler: Uzaktan eğitim, online eğitim, yurtdışına yazı l ı m, program, oyun satışı  

Mod 2 - Yuri Dışında Tüketim: Bir hizmetin Türkiye'de bulunan yabancı  vatandaşlara 
sağlanması  (Seyahat, turizm vb.) 
örnekler: Yabancı  ülke vatandaşı  bir öğrencinin Türkiye'de öğrenim g,örmek amacı yla yaptığı  
harcamalar, yabancı  ülke vatandaş] bir hastanı n Türkiye'de tedavi görmesi, yabancı  ülke 
vatandaşını n Türkiye'de gerçekleştirdiği seyahat/tatil amaçl ı  harcamalar; 

Mod 3 - Ticari Varhk: Hizmet sağlayan yabancı  bir firmanın bir tılkc.'de bulunması  (inşaat 
hizmetleri vb.) 
Ornekler: Bir eğitim kurumunun yurtdışı nda şube açarak hizmet vermesi, bir müteahhitlik 
fı rmasm ı n yurtdışı nda ofis, şirket açarak hizmet vermesi 

Mod 4 - Gerçek Kişinin Varlığı  Yoluyla Hizmet Arzı: Bir bireyin hizmet sağlaması  için 
tüketicinin bulunduğu yabanc ı  bir ülkede geçici olarak bulunması  (Bilgisayar ve bilgi 
servisleri: kişisel, kültürel ve eğlence hizmetleri vb.) 
Örnekler: Bir akademisyenin/yazı lmıcı nı n belirli bir donem içinde yurtdışında hizmet vermesi 
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Hizmet Sektörleri: 

1. Mesleki Hizmetler (uzmanl ı k gerektiren hizmetler, bilişim, yazı l ı m ve donamm hizmetleri 
ve diğer mesleki hizmetler) 
2. Haberleşme Hizmetleri 
3. inşaat, Müteahhitlik ve İlgili Mühendislik-Mimarlı k Hizmetleri 
4. Eğitim Hizmetleri 
5. Çevre Hizmetleri 
6. Mali Hizmetleri 
7. Dağı tı m Hizmetleri 
8. Sağlı kla ilgili Hizmetler ve Sosyal Hizmetler 
9. Turizm ve Seyahat ile İ lgili Hizmetler 
10. Eğlence, Kültür ve Spor Hizmetleri 
11 Ulaştırma ve Lojistik Hizmetleri (deniz, hava, demiryolu ve kara taşı macı lığı ) 
12. Diğer Hizmetler 

Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracat9 Firması  Araştırması'na Nereden ve Nasıl 
Başvuru Yapılacak? 

• Tüm firmalar başvuruları nı  http.//www  ti11r.mg,.tr/tr/500.1mı ll .ıdresiııden, çok kısa bir 
sürede ücretsiz olarak gerçckleştirebihr. 

• Kayı tlı  internet adresinden başvuru ffirmu doldurulmah ve kayı t formunun çı kıısı  
alı narak firma yetkilisi tarafından inızalannıalıdı r. 

• imzalanan ilgili belgeler son başvuru tarihine kadar imza sirküleri ve taahhütname ile 
birlikte sisteme yuklenınelidir. 


