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BTSO DIŞ TİCARET NE YAPAR? 
GÖREVLERİMİZ;  

Henüz ihracat yapmamış veya ihracatını sürdürmekte zorlanan üyelerimizi uluslararası pazara 

girmesine destek olmaya çalışmak, 

 
 

İhracatçılar tarafından yapılan ihracatlar ile ilgili kullanılan tüm dolaşım belgelerinin satış / onayını (A.TR 

Dolaşım Belgesi düzenlemek. 

 
 

İhracat raporlarını web sitesinde yayınlamak, 

 
 

İhracatçı üyeleri ilgilendiren tüm destekler, mevzuatlar takip edilerek üyelere bilgilendirmeler yapmak, 

 
 

Potansiyel ihracatçı üyeleri tespit etmek ve ihracat gerçekleştirmeleri için gerekli çalışmalar yapmak, 

 
 

Dış Ticaret Ekibi olarak görev yapmak, 



                                                                                                                 

 

BTSO DIŞ TİCARET NE YAPAR? 
GÖREVLERİMİZ; 

Üyeler tarafından birime bildirilen tüm eğitim taleplerini değerlendirmeye alınmasını sağlamak ve ihracat 

sürecinde yaşanan sorunlara destek sağlamak, 

 
 

Fuar Yetki Belgesi Başvurularının Kontrol Edilmesi ve TOBB'a Gönderilmesi, 

 
 

Fuarlarla İlgili Değişiklik ve İptal Taleplerinin TOBB'a Bildirilmesi, 

 
 
 

Ekonomik ve Sosyal Araştırmaların Yapılması, Ülke ve Sektör Pazar Araştırmaların Yapılması, 

 
 

Dış Ticaret konusunda sorun yaşayan ve araştırma yapan firmalara ilgili kurum ve kuruluşlara 

yönlendirerek ve sorularını cevaplandırarak danışmanlık hizmeti verilmesi, 



ŞANLIURFA’DA ÜRETİLEN İHRACAT ÜRÜNLERİ LİSTESİ 
(LIST OF EXPORT PRODUCTS MANUFACTURED IN SANLIURFA) 

    

 
 
 

1- TRANSFORMATÖR(TRAFO) - TRANSFORMER 
 
 
 
 
 

2- DALGIÇ POMPA VE MOTOR - SUBMERSIBLE PUMP AND MOTOR 
 
 
 
 
 

3- TARIM EKİPMANLARI - AGRICULTURAL EQUIPMENTS 
 
 
 
 
 

 

4- FISTIK - PISTACHIO 



ŞANLIURFA’DA ÜRETİLEN ÜRÜNLER LİSTESİ 
(LIST OF PRODUCTS MANUFACTURED IN SANLIURFA) 

 

 
 

 

5- BAKLİYAT ÇEŞİTLERİ VE BUĞDAY UNU - LEGUMES AND WHEAT FLOUR 
 
 
 
 
 
 

6- GIDA ÜRÜNLERİ(TAHİN HELVASI, NAR EKŞİSİ, REÇEL, İSOT VE SÜT ÜRÜNLERİ) – FOOD 
PRODUCTS (HALVAH, POMEGRANATE SOUR, JAM, ISOT PEPPER AND DAIRY PRODUCTS) 

 

7- BEBEK BEZİ, ISLAK MENDİL VE TEMİZLİK MALZEMELERİ- BABY DIAPER, WET WIPES AND 
CLEANING MATERIALS 

 
 

8- SULAMA BORUSU - IRRIGATION PIPE 



ŞANLIURFA’DA ÜRETİLEN ÜRÜNLER LİSTESİ 
(LIST OF PRODUCTS MANUFACTURED IN SANLIURFA) 

 

 
 

 

9- TERMOS / MATARA - THERMOS 
 
 
 
 
 

10- EKSOZ BORUSU VE SUSTURUCUSU – EXHAUST PIPE AND MUFFLER 
 
 

 
11- SONDAJ MAKİNESİ - DRILLING MACHINE 

 
 
 
 

 

12- İPLİK, KUMAŞ VE HAZIR GİYİM - YARN, FABRIC AND READY-MADE CLOTHING 

   



ŞANLIURFA’DA ÜRETİLEN ÜRÜNLER LİSTESİ 
(LIST OF PRODUCTS MANUFACTURED IN SANLIURFA) 

 

 
 

 

13- AYAKKABI – SHOES INDUSTRY 
 
 
 
 
 

14- SEBZE VE MEYVE ÇEŞİTLERİ - VEGETABLE AND FRUIT PRODUCTS 
 
 
 
 
 

15- KİMYASAL GÜBRE VE HAYVANSAL AŞILAR - CHEMICAL FERTILIZERS AND ANIMAL VACCINES 

16- SAĞLIK EKİPMANLARI - MEDICAL EQUIPMENT 



ŞANLIURFA’DA ÜRETİLEN ÜRÜNLER LİSTESİ 
(LIST OF PRODUCTS MANUFACTURED IN SANLIURFA) 

 

 
 

 

17- ÇELİK KONSTÜRÜKSİYON, ÇELİK RAF VE ENDÜSTRİYEL MUTFAK ÜRÜNLERİ - STEEL 
CONSTRUCTION, STEEL SHELF AND INDUSTRIAL KITCHEN PRODUCTS 

 
 

 

18- ÇUVAL - TUZ, KÜKÜRT, KİREÇLER ve ÇİMENTO – SACK, SALT, SULFUR, LIMES AND CEMENT 

19- SANDVİÇ PANEL VE SOĞUK ODA PANELLERİ – SANDWICH PANELS AND COLD ROOM PANELS 

 

20- MOBİLYA - FURNITURE 



 

 
 
 
 
 
 

T.C. Ticaret Bakanlığı Kolay İhracat Platformu 28 Ağustos 2020 tarihinde kamuoyuna 
açıklandı. 

 
Kolay İhracat Platformu; yurtdışı pazarlara girişte gereksinim duyulan, pazarlama 
stratejilerine yön veren bilgilerin tek kanaldan ihracatçıya ulaştırılması ve hedef pazar 
tespiti kapsamında bir karar destek mekanizması sunulması amacıyla hazırlanmıştır. 

 
Kolay İhracat Platformu'nda ülkeler/sektörler, dış ticaret mevzuatı, pazara giriş 
haritası, akıllı ihracat robotu modülleri yer almaktadır. Bu modüller aracılığıyla tüm 
veri kaynaklarından derlenen birçok veriler işlenip ihracatçıların kullanımına 
sunulmaktadır. 

 
 

Kolay İhracat Platformu'na https://www.kolayihracat.gov.tr/ adresinden 
ulaşılabilmektedir. 

https://www.kolayihracat.gov.tr/


 

 

 

Kolay Destek, sana Ticaret Bakanlığı tarafından verilen 14 farklı desteğin daha kolay ve anlaşılır biçimde sunulmasını amaçlayan 
bir sitedir. İhracat yaparken müşteri bulmaktan yurt dışında reklam vermeye, fuarlara katılmaktan müşterilerin için uygun kredi 
bulmaya kadar sayısız destek burada! İstediğin her desteği kolayca al, ihracatını artır. 

 
• E-Ticaret Sitelerine Üyelik, Sanal Ticaret Heyetleri, Sanal Fuarlar, 

• İş Seyahatlerim Desteklensin, 

• Yurt İçi ve Yurt Dışı Fuar Katılım ve Organizasyon Destekleri, 

• Ofis-Mağaza-Depom Desteklensin, 

• Yurt Dışında Şirket Satın Almam Desteklensin, 

• Reklam Desteği, Marka Tescil Desteği, 

• Ur-Ge Desteği, 

• Sektörel Ticaret Heyeti, Alım Heyeti Desteği, 

• Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projeleri Makine Desteği, Yazılım Desteği, Danışmanlık Desteği, Sertifikasyon, Test, Analiz 

Desteği, 

• Eximbank, 

• Yurt Dışı Pazar Araştırması, Rapor, Danışmanlık Desteği, 

• İhracatçıya Alıcı Kredisi ve Sigorta Tazmin Desteği, 

• Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları, 

 
Kolay Destek Platformu'na https://www.kolaydestek.gov.tr/ adresinden ulaşılabilmektedir. 

https://www.kolaydestek.gov.tr/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Müşavire Danışın” uygulaması iş dünyamızın Ticaret Müşavir ve Ataşelerimiz ile iletişimini kolaylaştırmak ve 
etkinleştirmek amacıyla oluşturulmuştur. Müşavire Danışın uygulamasını kullanarak; 

 
Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizden görev yaptıkları ülkelerle ilgili bilgi talep edebilir, sorularınızı yöneltebilir ve 
Müşavirlerimiz tarafından verilen cevapları ve sağlanan bilgileri uygulama üzerinden takip edebilirsiniz. 

 
Talebiniz ilgili Ticaret Müşavirliğimize veya Ataşeliğimize doğrudan yönlendirilecek olup, en kısa sürede 
cevaplandırılacaktır. Sorunuzun veya ulaşmak istediğiniz bilginin Ticaret Müşavirlerimiz ve Ataşelerimizle ilgili 
olmaması durumunda, doğru bilgiye ulaşacağınız kaynaklara veya temas noktalarına gerekli yönlendirmeler 
yapılacaktır. 

 

Müşavire Danışın Uygulaması'na https://www.musaviredanisin.ticaret.gov.tr/ adresinden ulaşılabilmektedir. 

https://www.musaviredanisin.ticaret.gov.tr/


 

 

 
 

İhracat Radarı Platformu'na 
https://v2.ihracatradari.com/ adresinden ulaşılabilmektedir. 

https://v2.ihracatradari.com/


 

 
 

TOBB’un temel hedefi, KOBİ’leri global oyuncu haline getirmek, dünyadaki yeni gelişmeleri, trendleri ve 
teknolojileri takip ederek Türk özel sektörümüzü başarılı hale getirmektir. 

 
TOBB2B, İngilizce açılımı `Business to Business` olan B2B, yani şirketler arası pazarlama ya da satış 
uygulamaları biçimindeki ticaret şeklinden esinlenilerek, yerli ve yabancı iş dünyasını bir araya getiren, işbirliği 
olanaklarını geliştiren ve KOBİ’lerimizin potansiyel iş ortaklarını tanımaları için kurulan profesyonel bir 
eşleştirme e-platformudur. 

 
Günümüz en son teknolojik gelişmelerin imkanlarından faydalanılarak kurulan bu sistemin başlıca amacı, 2017 
yılında başlatılan “GLOBAL KOBİLER” hedefi çerçevesinde özellikle KOBİ`lerin yurtdışına açılmalarına katkı 
sağlama, yeni pazarlar ve müşteriler bulma, satışlarını artırma ve dolayısıyla ülke ekonomimize döviz 
kazandırmaktır. Bu amaç ve hedefler çerçevesinde, elektronik ticaretin giderek yaygınlaştığı küresel ekonomiye 
KOBİ’lerimizi adapte etmek, gerek yurtiçinde gerek yurtdışında iş bağlantıları sağlanmasına katkıda bulunmak 
için www.tobb2b.org.tr TOBB bünyesinde kurulmuştur. 

 
Bu platform, firmaların yeni iş bağlantıları kurmalarına imkan tanırken, aynı zamanda 7/24 sanal fuar ortamı 
ile elektronik ticarete katkı sağlayacaktır. Mobil cihazlarla uyumlu olan bu proje ile firmalar, mal alım, satım ve 
işbirliği taleplerini dijital ortamda ücretsiz olarak yayınlayabilecektir. 

 
TOBB2B Uygulaması'na https://www.tobb2b.org.tr/ adresinden ulaşılabilmektedir. 

http://www.tobb2b.org.tr/
https://www.tobb2b.org.tr/


İHRACAT EL REHBERİ 

 

 

Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanan ve ihracatla ilgili faydalı linkler aşağıdadır: 
 

• İhracat mevzuatına bu link üzerinden ulaşabilirsiniz. 

https://ticaret.gov.tr/ihracat/mevzuat 

• İhracata yeni başlayacak firmalar için adım adım ihracat rehberidir. Bu site üzerinden ihracat süreçleri, sektörel analizler, 

potansiyel pazarlar, ithalatçı listeleri, ikili anlaşmalar gibi bilgiler ile Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen eğitimlere 

ulaşabilirsiniz. 

https://www.kolayihracat.gov.tr/ 

• Ticaret Bakanlığı tarafından verilen destekler hakkındaki tüm bilgilere, ilgili evraklara, ilgili kişilerin direkt iletişim bilgilerine 

bu link üzerinden ulaşabilirsiniz. 

https://kolaydestek.gov.tr 

• İhracat yaparken müşteri bulmaktan yurt dışında reklam vermeye, fuarlara katılmaktan uygun ihracat kredisi bulmaya kadar 

pek çok desteğe ulaşabilirsiniz. 

https://www.ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri 

• Ülkelerin pazar bilgileri, ülke profili, ticaret müşaviri raporları, potansiyel ürün matrisleri, ikili anlaşmalar ve faydalı linkleri 

bulabilirsiniz. 

https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati 

• Ticaret Müşavir ve Ataşelerden görev yaptıkları ülke ile ilgili bilgi talep edebilir ve sorularınızı yöneltebilirsiniz. 

https://musaviredanisin.ticaret.gov.tr 

• Yurtdışından alınan ticari talep, fuar, ihale bilgileri bültenine erişebilirsiniz. 

https://distalep.ticaret.gov.tr 

http://www.kolayihracat.gov.tr/
http://www.ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri


İHRACAT EL REHBERİ 

 

 

• Gümrük işlemlerine ilişkin güncel mevzuata, gümrük idareleri listesine ve hudut kapılarına, taşıt onay belgesi vermeye yetkin 

gümrük idarelerine ve ihtisas gümrük uygulamasına, dijital gümrük uygulamalarına buradan ulaşabilirsiniz. 

https://ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri 

• Serbest bölgelerle ilgili genel bilgilere, mevzuata ve serbest bölgelerle ilgili istatistiklere ulaşabilirsiniz. 

https://ticaret.gov.tr/serbest-bolgeler 

• Hizmet ticaret ihracatı yapacak olan firmalın işlerine yarayacak faydalı linklere, hizmet ticaret istatistiklerine, belgelendirme 

hizmetlerine, hizmet ihracatçılarına yönelik hususi pasaport uygulamasına, diğer rapor ve istatistiklere ulaşabilirsiniz. 

https://ticaret.gov.tr/hizmet-ticareti 

• Ticaret Bakanlığınca 2010 yılından itibaren girdi tedarikine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 2013-2015 dönemi için 

hazırlanan Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) Eylem Planında yer alan toplam 37 hedef ve bu hedeflere dönük 91 eylem, 

uygulama döneminde büyük ölçüde hayata geçirilmiştir. 

https://ticaret.gov.tr/ihracat/ihracata-donuk-uretim-stratejisi 

• Tarım ürünlerinin ticari kalite denetimleri, firma sınıflandırma işlemleri ile preseli pamukların tasnifi konusunda ayrıntılı 

bilgiye ulaşabilirsiniz. 

https://ticaret.gov.tr/urun-guvenligi/tarim-urunlerinin-dis-ticaret-denetimleri 

• İhracat gerçekleştirmek istediğiniz ülkenin ticarette teknik engeller uygulamaları hakkında bilgi sahibi olabilir, ihtiyaç 
duyduğunuz ilave bilgileri bakanlıktan talep edebilirsiniz. 

https://www.teknikengel.gov.tr 

• Çok taraflı bölgesel ilişkiler hakkında bilgilere, ülkeler hakkında genel bilgilere, ticari ekonomik anlaşmalara ulaşabilir, ticaret 

müşavirleri ile yapılan elektronik toplantılara katılabilirsiniz. 

https://ticaret.gov.tr/dis-iliskiler 

http://www.teknikengel.gov.tr/


 

TİCARİ BİLGİ KAYNAKLARI REHBERİ 
• 5.300 ürün kapsamında 220 ülke veya bölge istatistiğine erişilen bilgi kanalından, ithalat-ihracat bilgileri temelinde ülke, ürün 

ve iki ülke arasındaki ticaret hacmi öğrenilebilmektedir. www.trademap.org 

 

• Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticareti İzleme Veritabanı, DTÖ üyeleri tarafından uygulanan ticaret önlemleri hakkında bilgi 

sağlamaktadır. Veri tabanındaki bilgiler DTÖ Sekretaryası tarafından düzenli olarak hazırlanan Ticareti İzleme Raporlarından 

alınmakta ve ticaret önlemini uygulayıcı ülke, önlemden etkilenen ülke, önlem türü ve etkilenen ürün bazında 

listelenebilmektedir. Oluşturulan verilerin doğrulanması üzere ilgili ülkeye başvurulmaktadır ve henüz doğrulanmayan bilgiler 

ayrıca belirtilmektedir. tmdb.wto.org 

 

• Doğrudan yabancı yatırım, uluslararası ticaret, gümrük tarife bilgileri ve çokuluslu firmaların etkinlikleri hakkındaki 

istatistikleri bir araya getirmektedir. www.investmentmap.org 

 

• 200’ün üzerinde ülke veya bölgede uygulanan gümrük tarifeleri (ithalat vergileri), kotalar, tarife dışı engeller, menşe kuralları 

ve korunma önlemlerini kapsamaktadır. www.macmap.org 

 

• 192 ülkede, 1.650 kritere göre sıralanan tarım, tekstil ve hazır giyim, tüketici ürünleri, ormancılık, madencilik ve hizmetler 

dahil olmak üzere sektörlere uygulanabilir 300’den fazla gönüllü sürdürülebilirlik standardı hakkında derinlemesine bilgi 

sunar. www.standardsmap.org 

 

• Ülkelerin tarihi, toplumu ve ekonomisi hakkında veri sağlayan ve düzenli olarak güncellenen bir genel bilgi kaynağıdır. 

www.cia.gov/the-world-factbook/ 
 
 

 

http://www.trademap.org/
http://www.investmentmap.org/
http://www.macmap.org/
http://www.standardsmap.org/
http://www.cia.gov/the-world-factbook/

