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Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan 8/3/2017 tarihli ve 2017/32-673 sayılı yazıda;
Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda Meclisleri tarafından ilk kez 2016 yılında başlatılan ve
geçtiğimiz Aralık ayında Sayın Başbakanımız ve 10 Bakanımızın katılımı ile dereceye giren
firmalarımızın ödüllendirildiği “Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması”
başvurularının ikinci yılında 6 Mart 2017 tarihi itibari ile başlamış bulunduğu, hizmet
ihracatçısı firmaların katılımları ile beyan usulüne göre yürütülecek ve gerektiğinde firma
beyanını destekleyici ek belge talep edilecek olan “Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı
Araştırması” ile hizmet sektöründe ihracat gerçekleştiren firmaların 2016 yılında
gerçekleştirdikleri hizmet ihracatı ile sıralanarak kamuoyunun bilgisine sunulacağı ifade
edilmektedir.
Yazıda devamla, bu yıl hizmet sektörleri sınıflandırmasında Genişletilmiş Ödemeler
Dengesi Hizmetler Sınıflaması (EBOPS) ve önceki yıl alınan başvuruların baz alındığı, buna
göre; araştırma, telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri, müteahhitlik hizmetleri,
eğitim hizmetleri, sağlık hizmetleri, turizm ve seyahat ile ilgili hizmetler, eğlence, kültür ve
spor hizmetleri, yolcu taşımacılığı, yük taşımacılığı ve lojistik hizmetleri, mali hizmetler,
diğer iş hizmetleri kategorilerinden yapılacağı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sektörün ilk 3
firması ile Türkiye genelinde ilk 10’a giren firmalara ve belirli sektörlere özel ödüllerin
verileceği, ilk 100’e giren firmalara sertifika gönderimi yapılacağı ve ek olarak araştırma
sonucunda bir kitapçık hazırlanacağı vurgulanarak, detayları ekte sunulan “Türkiye’nin 500
Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması” başvurularının www.tim.org.tr/tr/500.html
adresinden 31 Temmuz 2017 tarihine kadar ücretsiz olarak gerçekleştirilebileceği ifade
edilmektedir.
Bilgileri ve gereği rica olunur.
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EK: Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması Tanıtım Dosyası (26 Sayfa)
http://www.tim.org.tr/files/downloads/Hizmet500/Turkiyenin_500_Buyuk_Hizmet_ihracatcis
i_Arastirmasi_Tanitim_Dosyasi.pdf
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