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AÇIKLAMALAR 

 
 
İşbirliği Kuruluşunun Başvurduğu projeye katılacak olan firmaların bilgileri liste halinde bu dosyaya girilecektir. 
 
 
İstenen tüm bilgilerin girilmesi ve boş bırakılmaması gerekir.  
 
 
VERİ ALANLARININ AÇIKLAMASI : 
 
VERGINO        : Firmanın vergi sicil numarası. 
İŞB. KUR. ÜYE NO     : Firmanın işbirliği kuruluşundaki üye sicil numarası. 
FIRMA ADI        : Firmanın yasal adı. 
ADRES        : Firmanın tebligat adresi.  
POSTA KODU        : Belirtilen adrese ait posta kodu.  
ILKODU        : Firmanın bulunuduğu ilin plaka kodu.  
ALANKODU        : Telefon alan kodu. 
TEL        : Firmanın telefon numarası – alan kodu ayrı alanda belirtildiği için buraya yazmayınız. 
FAX        : Firmanın  faks numarası – alan kodu ayrı alanda belirtildiği için buraya yazmayınız. 
WEB        : Firmanın kurumsal internet sitesi adresi. 
E-posta        : Firmanın kurumsal e-posta adresi. 
İLGİLİ KİŞİ        : İlgili kişinin adı. 
KURULUŞ YILI        : Firmanın kurulduğu yıl. 
ÇALIŞAN SAYISI        : Firmada istihdam edilen toplam personel sayısı. 
FAALİYET SEKTÖRÜ : Firmanın faaliyet gösterdiği sektör. 
ÜRÜNLER        : Firmanın ihraç ettiği/ürettiği ürünleri ve parantez içinde 6 haneli GTİP kodları - araya virgül 
koyarak giriniz. 
İHR. TECRÜBESİ       : Firmanın ihracat deneyiminin olup olmadığı. 
ORT. İHR. MİKTARI    : Firmanın son üç yıllık ortalama ihracat miktarı - ABD Doları olarak. 
İHRAÇ PAZARLARI    : Firmanın ihracat yaptığı ülkeler - araya virgül koyarak giriniz.. 
  
 
 
Önemli:  
 
- ILKODU alanına ilin plaka kodu yazılacağından, firmanın adres alanına il adı yazılmamalıdır.  
(Örn.: ADRES: Atatürk Cad. No:382 Alsancak  ILKODU: 35) 
 
- Firmanın adı büyük harf, ülkeler hariç diğer alanların hepsi her kelimenin baş harfi büyük olmak üzere 
küçük harf türkçe karakter kullanarak doldurmaya özen gösteriniz.  
 
-İHRAÇ PAZARLARI alanına ülke isimlerini büyük harf ve aralarına virgül koyarak giriniz. 
 
-ÜRÜNLER alanına ürün isimlerini ve parantez içinde 6 haneli GTİP kodlarını, aralarına virgül koyarak 
girmelisiniz. 
 
-Her alanın veri tabanında belirlenen minimum ve maksimum  uzunluğu vardır. Girilen bilgiler belirlenen 
minimum uzunlukdan az veya maksimum uzunluktan fazla ise uyarı mesajı alınır. Uyarı mesajına göre ilgili 
alan belirtilen uzunluğu geçmemelidir. (Örn. ADRES alanı en fafazla 80 karekterdir. Bu alana 81 karekter 
yazılamaz.)  
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