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Mal ve Hizmet İhracatı Ayrımı

Mal ve hizmet arasındaki ilişki

Kimi zaman hizmet malın 

tamamlayıcısı 

kimi zaman da mal hizmetin 

tamamlayıcısı olabilmektedir.

Örn: Yurtdışına satılan savunma sanayi 

araçları mal ihracatına girerken, buna 

yönelik teknik eğitim hizmetleri ile yurt 

dışında kurulan sistemlerle ilgili bakım 

onarım hizmetleri ise hizmet ihracatına 

girmektedir.

• Mal bir nesne, elle tutulabilir, somut araçlardır.  Mal 
ihracatı kapsamına tarım, sanayi sektörlerinde 
yurtdışına yapılan satışlar girmektedir.

Örn: otomotiv, kimya, çimento-cam-seramik, 
demir-demirdışı metaller, tekstil, deri, hazırgiyim gibi 
sanayi ürünleri ile fındık, sebze-meyve, hububat ve 
bakliyat gibi tarım ürünleri ihracatı.

• Hizmet, maddi bir niteliği olmayan, alım satımı 
mümkün olan belirli bir fiyatı olan ve fayda 
sağlayan soyut bir iktisadi faaliyettir. Bu hizmetlerin 
yabancı bir ülkeye gerçekleştirilmesi ile sağlanan 
döviz kazandırıcı faaliyet ise hizmet ihracatı 
kapsamına girmektedir.

Örn: eğitim hizmeti, taşımacılık hizmeti, iletişim 
hizmetleri, turizm ve sağlık hizmetleri ile mal ihracatı 
sonucunda o ürüne verilen teknik destek, onarım 
ve bakım hizmetleri gibi.



Hizmet Ticaretinin Temel Özellikleri

• Üretilmesi ile tüketilme zamanı çok yakın.

• Hizmetler genellikle sipariş üzerine olur.

• Hizmet talep doğrultusunda gerçekleşir.

• Hizmet ihracatının ölçülmesi zor.

Uluslararası Hizmet Ticareti;

• yurtdışında yerleşik gerçek veya tüzel kişilere
ülkemizden yapılan hizmet ihracatı ile

• yurtdışında yerleşik gerçek veya tüzel kişilerden
ülkemize yapılan hizmet ithalatıdır.



2016-2017 Hizmet İhracatı Gelişimi 

37,4

43,6

2016 2017

Türkiye 

Hizmet İhracatı (Milyar $)

%17

KAYNAK: Merkez Bankası Ödemeler Dengesi, Trademap

4.781
4.897

2016 2017

Dünya

Hizmet İhracatı (Milyar $)

%2,4

Sıra Ülkeler 2016 2017 Değ(%)

1 ABD 733,6 761,7 3,8

2 İngiltere 337,6 354,3 4,9

3 Almanya 276,3 295,6 7,0

4 Fransa 235,6 248,6 5,5

5 Çin 208,3 226,4 8,7

6 Hollanda 187,2 216,5 15,6

7 İrlanda 152,1 181,9 19,6

8 Japonya 168,7 180,0 6,7

9 Hindistan 161,2 179,0 11,0

10 Singapur 157,7 164,5 4,3

26 Türkiye 37,2 43,6 17,4

DÜNYA 4.781 4.897 2,4



Sağlık Hizmetleri İhracatı

Türkiye: 639 milyon $
Dünya Pazar payı %5

Kaynak: OECD, Dünya Sağlık Örgütü, EUROMONITOR, MC KINSEY

Dünya Sağlık Turizmi Ticareti

Kaynak: TÜİK Turizm İstatistikleri

2015 yılı itibariyle Türkiye Sağlık Turizmi büyüklüğü yaklaşık 

650 milyon $’dır. Turistlerin sağlık harcamaları toplam turizm 
geliri içerisinde yaklaşık %2’lik bir paya sahiptir.



Hizmet İhracatının Gerçekleşme Şekilleri-Modları(1/2)
ÜLKE A ÜLKE B

Mod 2: Yurtdışında tüketim: Hizmetin bir ülkede diğer ülke tüketicilerine 

sağlanması şeklidir. Burada hizmeti alan hizmeti sağlayanın ülkesine gitmektedir. 

(Örn: Yabancı ülke vatandaşı bir hastanın Türkiye’de tedavi görmesi)

Tüketici sınırı geçiyor. Hizmet 
ArzıTüketici

Hizmet

sunucusu

Mod 1: Sınır Ötesi Ticaret: Hizmetin bir ülkeden diğer ülkedeki  tüketiciye 

- hizmeti sunan ve hizmetten yararlananın kendi ülkelerinden ayrılmadan - sağlanmasını 
ifade eder. Burada sınırı geçen hizmetin kendisidir.

(Örn: Doktorun kendi ülkesinden  internet aracılığı ile hastasına danışmanlık yapması, 
hastaya kendi ülkesinden tahlil sonuçları ile ilgili  bilgi vermesi)

Mod 3: Ticari varlık: Bir ülkedeki hizmet sunucusunun başka bir ülkeye giderek 

hizmet sunmasıdır. Burada hizmeti sağlayan hizmeti alanın ülkesine gitmektedir. 

(Örn: Bir Türk sağlık kurumunun yabancı bir ülkede fiziki  olarak konumlanması  sonucu 
verdiği sağlık hizmetleri)

FirmaTicari VarlıkTüketici

$          $          $         $        $

Hizmet 
Arzı

Ticari varlığın kurulması 

IFATS ve OFATS kapsamı

Hizmet 
Arzı

Sadece hizmet 

sınırdan 

geçiyor.

Hizmeti alan kişi 

(tüketici) sınırdan 

geçiyor.

Hizmet 

sunucu başka 

bir ülkede

Tüketici

Tüketici
Hizmet

sunucusu



Hizmet İhracatının Gerçekleşme Şekilleri-Modları(2/2)

ÜLKE A ÜLKE B

Çalışanın B 

ülkesindeki 

firma tarafından 

A ülkesine 

gönderilmesi

Ticari varlık Kurum içi transfer Ticari varlık

Hizmet 

Arzı

Mod 4:  Gerçek kişilerin varlığı: Hizmeti veren adına gerçek kişilerin 

hizmet sunumu için başka bir ülkeye gitmesidir. 

Mode 4 iki tür ‘gerçek kişi’yi kapsar: • 1. kendisi hizmet sağlayıcısı olan kişiler (bağımsız 
profesyonel meslek sahipleri)• 2. hizmet sağlayan adına çalışan (istihdam edilen) kişiler 
(Örn: Bir hekimin geçici olarak yabancı bir ülkede sağlık hizmeti sunması)

Gerçek 

kişi

Bağımsız bir kişinin Ülke A’ya gitmesiHizmet 

Arzı

Tüketici

Hizmeti veren kişi 

(personel) 

sınırdan geçiyor. Tüketici



Hizmet Sunum Şekilleri/MOD 1

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı

MOD 2

YURTDIŞINDA 

TÜKETİM

MOD 3

YURTDIŞINDA 
TİCARİ 

MEVCUDİYET

MOD 4

GERÇEK 
KİŞİLERİN 
VARLIĞI

MOD 1

SINIR ÖTESİ

Mod 1; hizmetin, hizmet 

sunan kişi ya da tüketici yer 

değiştirmeden bir ülkeden 

diğer ülkeye arz edilmesidir. 

Sağlık hizmeti alacak olan 

kişi kendi ülkesi sınırlarını 

aşmadığı halde ona sunulan 

hizmetin bir şekilde sınır aştığı 

durumdur. 

Bu başlığa verilecek en 

güzel örnek data transferi 

şeklinde MR ya da röntgen 

bulgularının başka bir 

ülkede bulunan uzmana 

gönderilmesi ve uzmanın 

görüşlerinin bir iletişim 

yöntemi ile alınması 

şeklindedir.



Hizmet Sunum Şekilleri/MOD 2

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı

MOD 2

YURTDIŞINDA 

TÜKETİM

MOD 3

YURTDIŞINDA 
TİCARİ 

MEVCUDİYET

MOD 4

GERÇEK 
KİŞİLERİN 
VARLIĞI

MOD 1

SINIR ÖTESİ

Mod 2; hizmetin, bir tarafın 

topraklarında, diğer tarafın 

tüketicisine sunulması suretiyle 

sağlanmasıdır. Turizm 

hizmetleri ya da yurtdışında 

alınan eğitim hizmetleri Mod 2 

kapsamındaki hizmet ticareti 

faaliyetlerindendir. 

Bu başlık altında sunulan 

hizmet sağlık hizmeti almak 

amacıyla hastanın başka bir 

ülkeyi ziyareti kapsamındadır 

(Yabancı ülke vatandaşı bir 

hastanın Türkiye’de tedavi 

görmesi) ve sağlık turizmi 

başlığı altında en çok 

değerlendirilen mod budur.



Hizmet Sunum Şekilleri/MOD 3-4

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı

MOD 2

YURTDIŞINDA 

TÜKETİM

MOD 3

YURTDIŞINDA 
TİCARİ 

MEVCUDİYET

MOD 4

GERÇEK 
KİŞİLERİN 
VARLIĞI

MOD 1

SINIR ÖTESİ

Mod 3; karşı tarafın hizmet 

sunucusu tarafından 

hizmetin sunulduğu ülkede 

ticari varlık oluşturulması 

(şirket kurulması; şube, ofis 

açılması) suretiyle hizmet 

arzıdır. 

Hizmet sunucusu şirketin ya 

da hastanenin sınır aşarak 

yaptığı hizmet grubudur.

Örn: ülkemizde yerleşik bir 

yabancı kökenli hastane 

grubunun sunduğu sağlık 

hizmetleri söz konusu 

ülkenin hizmet ihracatına 

girer.

Mod 4; hizmetin, ülkenin 

gerçek ya da tüzel kişi 

hizmet sunucuları 

tarafından hizmetin 

sunulduğu ülkenin 

topraklarında geçici olarak 

bulundurulması yoluyla ifa 

edilmesidir.

Buradaki ikamet ‘geçici’ bir 

nitelik arz eder. Süre 

konusunda ise kesin bir 

tanım yoktur.

Örn. Bir hekimin geçici 

olarak bir ülkeye hizmet 

sunmak amacıyla gitmesi 

ve gittiği ülkede sağlık 

hizmeti sunması işlemi.
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Araştırmanın Amaç ve Kapsamı



Hizmet İhracatçıları Neden Bu Araştırmaya Katılmalı?

2017 yılı hizmet ihracat tutarına göre İlk 500 hizmet ihracatçısı 
belirlenerek kamuoyu ile paylaşılacaktır. 

İlk 500 hizmet ihracatçısına sertifika verilecektir.

Araştırmaya katılan tüm hizmet ihracatçılarına ilk 500 hizmet 
ihracatçı listesi, araştırma istatistikleri ve kamu ve özel sektörden 
önemli röportajlarının yer aldığı «prestij kitabı» gönderilecektir.

Araştırmaya katılan tüm hizmet ihracatçılarına “Döviz Kazandırıcı 
Hizmet Ticareti ve Devlet Destekleri” ile ilgili eğitim verilecektir.



Sektörün ilk 3 firması ile Türkiye genelinde ilk 10’a giren 
firmalara ve belirli sektörlere özel ödüller verilecektir. 

Firmalar hem kendi sektörü içerisindeki konumunu        
hem de genel sıralamasını ücretsiz olarak görmüş 

olacaktır.

TİM’in yayınları ve sosyal medya aracılığıyla 

şampiyonların başarı hikayelerine yer verilecektir.

Hizmet İhracatçıları Neden Bu Araştırmaya Katılmalı?



Araştırmaya Başvuru Nasıl Yapılıyor?

Başvurular Nisan 2017’den itibaren 
http://www.tim.org.tr/tr/500.html linki üzerinden 
online olarak gerçekleştirilir.

Araştırmaya firmalar beyan usulü başvuruda 
bulunur. Ancak, gerektiğinde verilerin doğruluğunun 
tespiti adına ek bilgiler talep edilebilir.

Talep edilen belgeler (Firma yetkilisince imzalı 
başvuru formu, imza sirküleri) sisteme yüklenir.

TİM Strateji Ofisince sisteme yüklenen belgeler 
kontrol edilerek onaylanır ve firmaya kaydının 
tamamlandığına dair e-posta gönderilir.



2016 Yılı Araştırma Sonuçları

Araştırmaya konu olan 500 firmamız 2015 yılında toplam 18.5 milyar dolar hizmet 
ihracatı gerçekleştirdi. Bu rakam ülkemizin hizmet ihracatının yüzde 40'ına 

tekabül etmektedir.

Geçen yıl ilk kez düzenlenen “Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı” araştırması 
kapsamında Türkiye'nin hizmet ihracatı şampiyonları ödüllendirildi. Başbakan Binali 

Yıldırım'ın beraberinde 10 bakan ile katıldığı organizasyonda hizmet sektörünün 
potansiyeli gözler önüne serildi.

% 40

Başvuran Firmalar Diğer

18,5 milyar $



2017 Yılı Araştırma Sonuçları

Araştırmaya konu olan 500 hizmet ihracatçısının 2016 yılı;

• hizmet ihracatı 18.5 milyar dolar. (Bu rakam ülkemizin 2016 yılı 

toplam hizmet ihracatının yüzde 49‘una karşılık geliyor. Geçen 

yıl bu rakam %40 düzeyinde gerçekleşmiştir.)

• toplam çalışan sayısı 495 bin

• Toplam yatırım miktarı 7,5 milyar dolar

• Kayıtlı uluslararası marka sayısı 1.069

• 123 farklı ülkeye hizmet ihracatı



2016 ve 2017 Ödül Törenleri

2016 Ödül Töreni

24.12.2016

2017 Ödül Töreni

15.12.2017



Basından Kareler
Hizmet İhracatçısı Şampiyonları



Basından Kareler
Sağlık Hizmetleri Şampiyonları



Sosyal Medyadan Kareler


