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TAGOK
NEDİR?

    Uluslararası Tarım ve Gıda
Konfederasyonu bünyes�nde kurulan
TAGOK (Tarım ve Gıda Ortak İşb�rl�ğ� Kurulu)
aslında bölünmüş �hracat mal�yetler� g�rd�s�
(BİMG) v�zyonu �le dış t�carette profesyonel
olarak hareket ed�lmes�n� ve dış t�caret �ç�n
ayrılan f�nansmanın üret�me yönel�k olarak
kullanılması amacına yönel�k gel�şt�r�lm�şt�r

.        T�car� amaç gütmeyen bu kurum
yurtdışı persfekt�f�n�, m�syonunda bulunan
üret�c�ler�n ve üyeler�n dış t�caret
gereks�n�mler�n� g�dermek amacıyla
ş�rketlere çözüm üret�lmes� �ç�n TAGOK’u
gel�şt�rm�şt�r.

HEDEF KOBİ DÜZEYİNDE
İHRACAT 

AYRICALIKLI
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BİMG İLE
TANIŞIN

BÖLÜNMÜŞ İHRACAT
MALİYETLERİ GİRDİSİ 

Ü r e t t i k ç e  p a z a r d a  r e k a b e t  
ş a n s ı n ı z ı  a r t t ı r ı y o r s u n u z

      Bölünmüş �hracat mal�yetler� g�rd�s� (BİMG) çözümü
b�r f�rmanın dış t�caret açısından yapacağı b�r harcamayı
azaltab�lecek yöntemler�n gel�şt�r�lmes�d�r. Eğer b�r f�rma
açısından sonuç b�r f�rmayla veya b�rden fazla f�rma �le
yapılmasında b�r farklılık gösterm�yor ve b�rden çok f�rma
�le yapıldığında sonuç her f�rma adına yapılan mal�yet
g�rd�s�n� düşüyorsa, f�rmanın karlılığı açısından b�rden çok
f�rmanın b�r çatı altında hareket etmes� mal� açıdan fayda
doğurmaktadır. 
       Bas�t b�r örnek �le açıklayalım b�r taks�ye b�nd�ğ�n�zde
X yerden Y yere 100 TL’ye g�d�yorsunuz. Arabada 1 k�ş�
olduğu �ç�n k�ş� başı mal�yet 100 TL �ken 4 k�ş� g�d�lmes�
durumunda 1 k�ş� başı mal�yet 25 TL olmaktadır.

S�z üret�yorsunuz,
BİMG �le çok daha az
mal�yetle dış t�caret
departmanı
kuruyorsunuz
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BİMG İLE
TANIŞIN

BÖLÜNMÜŞ İHRACAT
MALİYETLERİ GİRDİSİ 

Ü r e t t i k ç e  f i y a t t a  r e k a b e t  
ş a n s ı n ı z ı  a r t t ı r ı y o r s u n u z

 Dış t�caret müşter� portföyü gel�şt�rme sırasında yapılan
harcamalar açısından örnek vermek gerek�rse; TAGOK
küresel anlamda önde gelen Global Trade, Intracen, Data
Mon�tor, World Market Intell�gence, Nat�on Master,
Panj�va g�b� global çapta 24 B2B s�tes�n�n yanısıra F�ego,
F�cc�-B2B, Jum�a, Ouedkn�ss g�b� yabancı ülkeler�n ulusal
alanda kullandığı 44 B2B s�tes�ne üyed�r. Bu s�telerde
ürünler�n�z, TAGOK üyel�ğ�n�z�n ardından, f�rmanızdan
ayrıca b�r ücret talep ed�lmeden yen� �ş anlaşmalarının
görüşüleb�lmes� ve sağlanab�lmes� adına TAGOK dış
t�caret uzmanları tarafından paylaşılmaktadır. Böylel�kle
bünyem�zde bulunan d�ğer f�rmalar �le bu mal�yetler�
aslında paylaşmış oluyorsunuz. Doğal olarak 2500 USD’l�k
b�r mal�yetten kurtuluyorsunuz. 

BİMG stratej�s� �le
başarılı b�r �hracat
öyküsüne adımınızı
atacaksınız
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ÖZEL L İ K L ER

ÜYELERE ÖZEL

ÜCRETSİZ

HİZMETLER

1) Sektörel Bazda Pazar Araştırmaları
2) Sektörel Bazda Rak�p
Araştırmaları
3) Sektörel Bazda F�yat Araştırmaları
4) Üye F�rmanın İhracata
Hazırlanması Danışmanlık H�zmetler�
5) Ürün Bazında Pazar Araştırmaları
6) Ürün Bazında Rak�p Araştırmaları
7) Ürün Bazında F�yat Araştırmaları
8) Müşter� Portföyü Oluşturulması
9) Dış T�caret Uzmanlarımız
Tarafından Sunduğunuz Ürünlerle
İlg�l� Olarak Alıcı Görüşmeler� (4
D�lde)
10) Dış T�caret Uzmanlarımız
Tarafından İht�yacınız Olan
Hammadde ve Ürünle İlg�l� Olarak
Satıcı Görüşmeler� (4 D�lde)
11) Ma�l Trade Stratej�s� İle
Tarafımızdan Sağlanan Müşter�
Portföyüne Düzenl� Ma�l�ng Yapılması
12) 68 B2B Web S�tes�nde
Ürün/ler�n�z�n Serg�lenmes�
13) TAGOK Tarafından Üyeler�ne
Özel Aylık Yayınlanan Bültenlere
Er�ş�m
14) Düzenl� Raporlamalar (Satış,
Tekl�fler Görüşme Aşamasında
Olanlar, Anal�z Çalışmaları vb)

Aynı amaç için hizmet ediyoruz. Bizlerde
sizler gibi ülkemizde ihracatı en yüksek
seviyelere çıkarmak istiyoruz. 

S İ Z  YETERK İ  ÜRET İN

BİMG 
HİZMETLERİ
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ÖZEL L İ K L ER

ÜYELERE ÖZEL

İNDİRİMLİ

HİZMETLER

1) Hukuk H�zmetler�
2) Loj�st�k H�zmetler�
3) Gümrük H�zmetler�
4) Sert�f�ka H�zmetler�
5) Sert�f�kasyon Süreçler� H�zmetler�
6) Anal�z Süreçler� H�zmetler�

Aynı amaç için hizmet ediyoruz. Bizlerde
sizler gibi ülkemizde ihracatı en yüksek
seviyelere çıkarmak istiyoruz. 

S İ Z  YETERK İ  ÜRET İN

BİMG 
HİZMETLERİ

ÜYELERE ÖZEL

ÜCRETLİ

HİZMETLER

1) Tarımkon’a A�t Ülke Başkanlıkları
ve Showroom’larında Ürünler�n�z�n
Satışlarının Yükselmes� Durumunda
Showroom’larda Ayrıca Serg�lenmes�

2) Ürünler�n�z�n Satışlarının Kademe
Atlaması Sonrasında Face to Face
Çalışmalarında Kullanılması
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İhracata
Hazırlık
 İlk olarak ihracat işlemini gerçekleştirebilmek için bir
gümrük müşavirliği şirketi ile anlaşarak vekaletname
ve diğer şirket evraklarını teslim etmelisiniz. Gümrük
müşavirliği şirketi firmanızı gümrük sisteminden
firmanızı aktif hale getirecektir.(Yükümlü Takip
Sistemi)
         Bu işlemin ardından ilgili ihracatçı birliklerine
üyelik gerekmektedir. Bu üyelik ürünlerinizin sınıfına
veya bağlı bulunduğunuz bölgeye göre yapılmalıdır.
Örneğin tekstil ürünü ihraç edilecekse İTKİB’e üyelik
yaptırmanız gerekir. 

ÜYELİKLER BÖLÜMÜ
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Bunun sebebi ilgili ihracatçı birliklerinin
yardımlarından ve desteklerinden faydalanabilir, Sizin
faaliyet alanınızdaki birçok fuar ve seminerlere
katılabilirsiniz.Bu işlemi de gümrük müşavirliği
şirketiniz yapabilmektedir. Üyelik ücreti bir kereye
mahsus 200 TL dir. Sonrasında her yıl yalaşık 200 TL
aidatı varıdır.

Komisyonlar
 Ayrıca ihracat işlemleriniz başladığında her
ihracatınız da toplam fatura tutarınızın %001 kadar
ödeme tahsil edilir. Örneğin 10.000 USD’lik bir
ihracatınız var bu ihracat için ihracatçı birliğinize 10
USD x 13,56 TL kur= 135,6 TL kadar ödeme
yaparsınız. (%0,001) Bu ödemeyi gümrük müşavirliği
şirketiniz sizin adınıza yapacaktır. Daha sonrasında
size dekont olarak gönderecektir. Artık gümrük ve
birlik kaydınız yapıldı ve ihracat yapmaya hazırsınız.

HAZIRLIKLAR 
BAŞLASIN



İhracata
Başlamadan
BİLMEMİZ GEREKENLER

Arasında b�ld�ğ�n�z veya tamamını b�ld�ğ�n�z noktalar olab�l�r.
Ancak b�zler s�zlere tekrar hatırlatmak �ster�z 

İHRACAT TÜRLERİ
A- Genel Esaslar
İhracat �şlem�n�n başlaması �ç�n
�hracatçıların, İhracatçı B�rl�kler�
Genel Sekreterl�ğ�ne
onaylattıkları gümrük
beyannames� �le �hracatın
yapılacağı gümrük �dares�ne
başvurmaları gerek�r.
B- Ön İzne Bağlı İhracat
İhracı uluslararası anlaşma,
kanun, kararname ve �lg�l� sa�r
mevzuat uyarınca bell� b�r
merc��n ön �zn�ne bağlı malların
�hracatında, �lg�l� merc�lerden
ön �z�n alındıktan sonra �hracat
mevzuatı hükümler�
uygulanmak suret�yle
yapılmaktadır.
C- Kayda Bağlı İhracat
İhracı kayda bağlı mallar,
Müsteşarlıkça yayımlanacak
Tebl�ğ �le bel�rlen�r. Kayda Bağlı
Mallar l�stes� kapsamındak�
malların �hracından önce
gümrük beyannameler�n�n
İhracatçı B�rl�kler� Genel
Sekreterl�ğ�nce kayda alınması
gerek�r. 

İhracatçı B�rl�kler� Genel
Sekreterl�ğ�nce kayda alınmış
gümrük beyannames�n�n
gümrük �dareler�ne sunulma
süres�, İhracatçı B�rl�kler� Genel
Sekreterl�ğ�n�n onay tar�h�nden
�t�baren uzatılmamak üzere otuz
gündür. Ancak, ülkem�z �hraç
ürünler�ne m�ktar kısıtlaması
uygulayan ülkelere yapılan,
kısıtlama kapsamındak� malın
�hracına a�t kayıt meşruhatı
düşülerek onaylanmış gümrük
beyannameler�n�n gümrük
�dareler�ne sunulma süres�, otuz
günden daha kısa veya daha
uzun olarak Müsteşarlıkça
bel�rleneb�l�r. 
D- Kons�nye İhracat
Kons�nye �hracat başvuruları
�lg�l� İhracatçı B�rl�kler� Genel
Sekreterl�ğ�ne yapılır.
Madde ve/veya ülke pol�t�kası
açısından Müsteşarlıkça
get�r�leb�lecek düzenlemeler
kapsamındak� mallarla �lg�l�
kons�nye �hraç talepler�;
Müsteşarlığın görüşü alındıktan
sonra,

 bunun dışında kalan mallara
�l�şk�n talepler �se doğrudan
İhracatçı B�rl�kler� Genel
Sekreterl�ğ�nce sonuçlandırılır.
E- İthal Ed�lm�ş Malın İhracı
Gümrük mevzuatı çerçeves�nde
serbest dolaşıma g�rm�ş yen�
veya kullanılmış malın �hracı
genel esaslar çerçeves�nde
yapılır.  Ancak, �hracatın
desteklenmes�ne yönel�k
mevzuat, yatırım mevzuatı �le
gümrük mevzuatının mahrec�ne
�ade hükümler� saklıdır.
F- Serbest Bölgelere Yapılacak
İhracat
Serbest bölgelere yapılacak
�hracat, �hracat mevzuatı
hükümler�ne tab�d�r. Ancak,
Dâh�lde İşleme Rej�m�, KDV
uygulamaları ve Türk�ye İhracat
Kred� Bankası uygulamalarına
da�r mevzuat hükümler� saklıdır.
G- Bedels�z İhracat
H-T�car� K�ralama Yoluyla
Yapılacak İhracat
T�car� k�ralama yoluyla yapılacak
�hracat gümrük mevzuatı
hükümler�ne tab�d�r.

TAGOK SİZİ DÜNYA'DA YALNIZ BIRAKMAZ
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Pazara G�r�ş
Engeller�
S�zler�n b�r engel� olması durumunda Dış T�caret
Uzmanlarımız s�zler� uyaracağı g�b� ayrıca çözüm öner�ler�yle
bu sorunu çözmeye çalışacaktır.

A)Pazara G�r�ş Engeller�
1-Yerel ürünler�n uluslararası kurallara aykırı
olarak sübvanse ed�lmes� neden�yle pazara g�r�ş�n
mümkün olmaması
2-Uluslararası kurallara aykırı olarak ant�-
damp�ng, sübvans�yon ve korunma önlemler�
uygulamaları
3-Pazarın uluslararası kurallara aykırı şek�lde yerl�
b�r f�rma ya da tekel tarafından kontrolü 
4-Ürünün ülke �ç�nde dağıtımı, pazarlanması,
satılması, satın alınmasına �l�şk�n belgelend�rme,
l�sans verme g�b� şartlar konusunda toptancılar,
perakendec�ler, müşter�ler bakımından
sınırlamalar get�r�lmes�
B)F�kr� Mülk�yet Haklarının Korunması �le İlg�l�
Problemler
1-Patentl� ,  markalı ya da tel�f hakkına sah�p
ürünler�n dış pazarlarda takl�d�
2-Patent, marka ya da tel�f hakkının yabancı
ülkelerde tesc�l ett�r�lmes�nde yaşanan sorunlar
3-Patent, marka ya da tel�f hakkının yabancı
ülkelerde tesc�l� �ç�n sunulan ve t�car� sır n�tel�ğ�n�
taşıyan b�lg�, teknoloj� ve �ş yapma tekn�kler�n�n
�z�ns�z olarak yerel f�rmalara ver�lmes�
4-Yabancı ülken�n, �hracatçı f�rmanın
d�str�bütörü, �thalatçısı tarafından f�kr� mülk�yet
haklarının �hlal�n�n önlenmes� �ç�n yapılan
başvuruları d�kkate almaması

C)H�zmet T�caret� Engeller�
Uluslararası anlaşma ve kurallara uygun olmayan
1-H�zmet sunucu sayısının sınırlandırılması
2-H�zmetle �lg�l� �şlemler�n veya varlıkların toplam
değer�n�n kısıtlanması
3-H�zmetle �lg�l� �şlemler�n toplam sayısı ve
h�zmet çıktısının toplam m�ktarının kısıtlanması
4-B�r h�zmet� sunan gerçek k�ş�ler�n sayısının
kısıtlanması
5-Kuruluş türüne ve ortak g�r�ş�mlere �l�şk�n
kısıtlar veya gereks�n�mler
6-Yabancı sermaye katılımıyla �lg�l� olarak,
h�ssedarlık ya da b�reysel veya toplu yatırım
üzer�nde maks�mum yüzde l�m�t� şekl�ndek�
kısıtlamalar
7-Üye b�r ülken�n d�ğer b�r Üye ülke h�zmetler� ve
h�zmet sunucuları �le kend� h�zmetler� ve h�zmet
sunucularına eş�t muamele göstermemes�
D)Menşe Kuralları �le İlg�l� Engeller
1-Menşe ülke belgelend�rmes� ve �şaretlemes� �le
�lg�l� problemler
2-Menşe kazandırma �le �lg�l� problemler
3-İthalatçı ülken�n menşe kuralları �le �lg�l� b�lg�
ve ver�ler�ne ulaşılamaması
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İhracatta
Tesl�m
Şek�ller�
TAGOK SİZİ DÜNYA'DA YALNIZ BIRAKMAZ

İhracatınızla b�z �lg�len�rken, s�zler üret�m�n�zle
�lg�leneb�l�rs�n�z. Y�ne de belk� b�lmek �stersen�z. . .

İ lk olarak yurt  dışındaki müşterinizle anlaşmanızı  yapacağız.  Bu
anlaşma teslim şekli  ve ödeme şekli  önemlidir.  Teslim şekli
incotermsler (EXW, FCA,FOB,CFR,CIF,CIP,DDP,DDU) gibidir.

EXW İŞYERİNDE TESLİM / EX WORKS,  "İş yerinde teslim" terimi,  satıcının
malları,  kendi yerinde veya ismen belirlenmiş başkaca bir  yerde (fabrika,
depo,  işyeri  gibi)  alıcının tasarrufuna bırakarak teslim etmesini  ifade eder.
EXW, satıcı  açısından asgari  yükümlülüğü temsil  eder.

FCA,  İngilizce Free Carrier teriminin kısaltılmış şeklidir.
Uluslararası  ticarette,  satıcının ülkesinde teslim yeri  belirterek
taşımacıya teslim anlamına gelmektedir.  Bu tür ticarette ihracat
formaliteleri  ve belirlenen yere kadar olan yurt  içi  nakliye
masrafları  satıcıya aittir.

FOB teriminin açılımı Free on Board'dur.  Aynı  zamanda gemi güvertesinde
teslim ya da küpeştede teslim olarak da bilinmektedir.  FOB,  malı  tedarik
edecek olan firmanın ya da kişinin,  tedarik ettiği  malı  nakliye yapacağı
geminin güvertesine taşıdığı  ana kadar olan tüm sorumluluğunu belirtir.

CFR,  (Cost and Freight)  Mal bedeli  ve navlun anlamına gelen uluslararası  bir
ticari  terim. İthalat ve ihracatta taşınan ürünün, daha önce belirlenmiş
limana kadar bütün taşıma masraflarının tamamen ihracatçı  firma
tarafından karşılanacağını  belirtir.

CIF (Cost,  Insurance and Freight):  Navlun ve sigorta masrafları  ödenmiş
olarak teslim: Bu teslim şeklinin CFR'den farkı  mallar varış l imanına
gelinceye kadar deniz sigortasını  yaptırmak ve bedelini  ödemek
sorumluluğunun da satıcıya ait  olmasıdır.

DDP (Delivered Duty Paid):  Vergileri  Ödenmiş
Teslim Kendi ülkesinde ve Alıcı  ülkesinde
kullanacağı lüzumlu belgeleri  hazırlar.
İhracat ve İthalat Gümrük işlemlerini
tamamlar.  Taşıyıcı  aracı  temin ederek navlun
ücretini  öder.  Teslime kadar malla ilgili  bütün
masraflar ve riskler satıcıya aittir.

DDU, ((İngilizce) Delivered Duty Unpaid) Türkçe
olarak "Gümrük Resmi Ödenmeksizin Teslim"
anlamına gelen bir  terimdir ve satıcının,
ithalat için gümrüklemeden ve belirtilen varış
yerinde gelen taşıma aracından boşaltmadan
malları  alıcıya teslim ettiğini  ifade eder.
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Dış T�caret
Stratej�ler�m�z

G E N E L  B A K I Ş
Global ölçekte (121 Ülke) sektörlerimizde sahip olduğumuz
yüzbinlerce müşteri portföyüne ürünlerimizi düzenli Mail
Trade stratejisi ile mail olarak gönderiyoruz. Bunun yanı sıra
her geçen gün düzenli olarak artan müşteri portföyü
çalışmalarımız için 149 ülkede bulunan Büyükelçilik
bünyesinde ki Ticari Ateşelik’lerimizle düzenli olarak iletişim
kuruyoruz.
 
Ayrıca ürünlerimizi 68 B2B sitesinde düzenli olarak
tanıtıyoruz ve firmalarla bünyemizde bulunan dış ticaret
uzmanlarımız aracılığıyla 4 dilde iletişim kurabiliyoruz.
 
Global çapta genel ticaret merkezlerinde bulunan 54 ülke
temsilciğimizde ve en önemli ticaret merkezlerinde bulunan
14 ülke satış pazarlama ofisimizde ise face to face stratejisi
ile ürünlerimizi tanıtabiliyoruz. 

# T R E N D
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Birinci Kalite Araba Dergisi 22

 Firmanız için yaptırdığımız her anlaşmadan fatura

üzerinden %5 danışmanlık hizmet bedeli alıyoruz.

Ayrıca firmaların dış ticaret için başlangıç maliyet

girdilerinin yüksek olmaması adına yıllık TAGOK

üyelik bedeli olarak sembolik bir rakam olan

“Bölünmüş İhracat Maliyeti Girdisi” alıyoruz. Bu

bedelleri ve danışmanlık ücretlerini global ölçekte

TAGOK’un yapısını daha da büyüterek sizlerin daha

fazla ihracat yapabilmesi adına Türkiye’nin ihracat

gücüne katkıda bulunmak için yeni ofisler ve

çalışanları bünyemize katmakta kullanıyoruz. Ayrıca

teknolojik olarak raporlamalar ve profesyonel

ihracata yönelik yaptığımız inovasyonlar ile

çalışmalarımızı şeffaflaştırıyoruz Yapmanız gereken

tek şey ön başvuru ile bizlerle iletişime geçmeniz.

Uzmanlarımız şirket yapınızı inceledikten sonra

sizlerle iletişim kuracaklar. Firmanızın yönetimimiz

tarafından onaylanması sonrasında ise sizlerle ortak

olarak çalışmaya başlayabiliriz.

TAGOK-FİRMA
BİMG ANLAŞMASI 
F�rmanızın Dış T�caret B�r�m�n�
Kurab�l�rs�n�z.

"İht��maller çoğu zaman
makul anlaşmalarla

mümkündür"
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