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Gelişen pazarların büyümesi

Kentsel yaşama geçiş

Gelir eşitsizliğinin artması

Yaşlanan nüfus

Daha fazla bağlı (online/connected) tüketici

2040’A KADAR TOPLUMU BELİRLEYECEK ANA 

TRENDLER
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Ticaretin geleceğini yeniden şekillendirmeye devam edecek
temel trendler



1.Erişim Ekonomisi - Bir başkasının mallarına veya hizmetlerine belirli bir süre erişmek için 

ödeme yapan tüketiciler.

2.Her Zaman, Her Yerde - Tüketiciler her zaman cihazlara bağlıdır ve 7/24 bağlantı sağlar.

3.Zamanı Almak - Zaman önemli bir meta olarak ortaya çıktıkça zamanı geri kazanmak için 

para harcamak.

4.Döngüsel Ekonomi - Yenilerinin madenciliği yerine mevcut kaynakların yenilenmesi.

5.Dijital Yerli Çoğunluk - 2040'a gelindiğinde, Millennials emekliliğe yaklaşmaya başlayacak, 

yani nüfusun çoğunluğu dijital yerliler olarak kabul edilecek.

6.Güçlendirme - Tüketiciler markalara daha fazla güç vererek daha fazla bilgiye erişebilir.

7.Daha Fazla Deneyim - Satın almadan önce arama ve hissetmeye öncelik verme.

8.Gig Ekonomi - Kısa vadeli sözleşmeler, serbest çalışma ve girişimcilik ile karakterize edilen 

çalışma hayatı.

9.Sağlıklı Yaşam - Obezite, gıda duyarlılığı ve farklı hastalık türlerinden etkilenen insan sayısı 

ile ilgili endişeler artmaya devam ettiğinden, sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları daha normal 

bir yaşam biçimi haline gelmektedir.



10. Gelir Eşitsizliği - Daha fazla ülkenin ciddi gelir eşitsizliği
yaşaması beklenmektedir.

11. Daha Uzun Yaşam - Gelişmiş dünya, doğal ikame seviyesinin
altına düşen doğurganlık oranlarının bir sonucu olarak
yaşlanmaktadır, ancak yaşlanma gelişmiş ülkelerle sınırlı
değildir.

12. İsteğe Bağlı Yaşam Tarzı - Sağlam ve yaygın bağlantı,
yaşamın her alanında hız, rahatlık ve anında erişim
sağlamıştır.

13. Kişiselleştirme - Tüketicilerin ihtiyaçlarını daha etkin ve verimli
bir şekilde karşılamak.

14. Alım Satım Yerleri - Tüketici bazı alanlarda başkalarına
sıçramak için uzlaşmaya istekli.

15. Kentleşme - Nüfusun büyük bir kısmı kırsal alanlardan ziyade
kentsel alanlarda yaşayacaktır.

16. Değerlere Dayalı Satın Alma - Şirketlere sadece görüş
bildirmekle kalmayıp, o anın çeşitli siyasi nedenlerine yatırım
yapmak ve onları desteklemek için tüketiciler.



Yapay Zeka

•Küme Analizi - Veriyi anlamlandıran makineler kişiselleştirme çabalarını yönlendirecektir.

•Makine Öğrenimi - Verilerden alınan desen öğrenen makineler daha fazla otomasyona yol açacaktır.

•Doğal Dil İşleme - Dili deşifre eden makineler ses platformlarını güçlendirir.

•Bilgisayarla görme - Görsel girdileri yorumlayan makineler, makinelerin gördüklerini kategorize 
edebilmelerine yol açarak arama sonuçlarını zenginleştirebilir.

Nesnelerin Interneti -Internet of Things

•İnternet bağlantısının daha fazla şeye eklenmesi, genel olarak daha fazla veriye ve yeni veri
kaynaklı stratejilere güç vermek için hayati önem taşıyan yeni veri kaynaklarına yol açacaktır.

Alternatif Gerçeklikler

•Sanal Gerçeklik - Tamamen sürükleyici teknoloji, tüketicileri bir mağaza gibi yeni dünyalara bırakabilir.

•Artırılmış Gerçeklik - Fiziksel dünyadaki dijital bilgilerin üstesinden gelme yeteneği, gerçek dünyadaki 
deneyimleri ek bilgilerle desteklemek için kullanılabilir.

•Karışık Gerçekler - Gerçek dünyada bir ayağa ve hayali dünyada bir ayağa sahip olma yeteneği, gerçek ve 
hayali arasındaki temel kavramları parçalayabilir.

Giyilebilir/Enjekte Edilebilirler (Wearables/Injectables)

•Giyilebilir cihazlar ve nihayetinde enjekte edilebilir ürünler tüketicileri bugün akıllı telefonlar gibi
cihazlardan daha göze çarpmayan bir şekilde bağlayabilir.

Blockchain

•Gücü merkezsizleştirme yeteneğinin, tedarik zinciri yönetimi, ödemeler, veri güvenliği ve sadakat
üzerinde etkileri olacaktır.

3D Printing

•Dijital bir dosyadan üç boyutlu nesneler oluşturma yeteneği sonunda fabrikayı perakende mağazanın içine, 
hatta eve koyabilir.

5G

•Yükseltilmiş ağlar, yukarıdakileri sağlamak için gereken hızı ve gücü sağlayacaktır.



Amazon Echo

Tmall Genie (75 mn)

JD.com  LingLong DingDong

Baidu Xiaoyu Zaijia

Akıllı Kişisel Asistanlar



KRİZDE KOBİ’LERE TAVSİYELER

1- Teknoloji kullanarak işini dönüştür (AI, Blockchain, bots, 
vd)

2- Dijital kanalları kullan (e-pazaryerleri, sosyal medya vd)

3- Müşteriyi daha iyi anlamak ve hedefli pazarlama için veriyi
daha iyi kullan



İHRACATA HAZIR MISINIZ? KENDİNİZİ DEĞERLENDİRİNİZ

1.Firmanızın geleceğinde ihracatın önemli bir rolü olduğuna inanıyor musunuz?

2.Son üç yılda satışlarınızda artış oldu mu?

3.Firmanızın ISO veya başka kalite ve standart belgeleri var mı?

4. İç piyasada tanınmış bir firma mısınız?

5. İstikrarlı bir finansal yapınız var mı?

6.Ürünlerinizin maliyeti rakiplerinizle kıyaslandığında daha rekabetçi misiniz? Maliyetleriniz rakiplerinizle

aynı düzeyde veya daha düşük mü?

7.Firmanızın ihracata yönlendirebileceği yeterli üretim kapasitesi var mı?

8.Ürünlerinizin yurt dışına pazarlanmasına ilişkin işleri yürütebilecek ve ihracat işlemlerini

gerçekleştirebilecek elemanınız var mı?

9.Ürünlerinizin yurt dışındaki hedef ülkelerde pazarlanması sürecinde ortaya çıkacak masraflar için

ayırabileceğiniz finansal kaynaklara sahip misiniz?

10.Hedef ülke pazarının zorunlu standartlarına ve tercihlerine uymak için gerekirse ürününüzde veya

paketleme şeklinde değişiklik yapabilecek bilgiye ve uygulayabilecek finansal imkanlara sahip misiniz?

11. Ürününüz için dış pazar araştırması yapıldı mı?

12. Firmanızın uluslararası nakliye firmaları ve navlun bedelleri konusunda bilgisi var mı?

13. Firmanızın ihracatta ödeme şekilleri konusunda yeterli bilgisi var mı?

14. Firmanızın İngilizce tanıtım broşürü, CD'si veya web sitesi var mı?

15. Ürününüzün ihraç fiyatını belirlediniz mi?
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1- Marka Adı

2- Renklerin önemi (sektör ve ürüne göre seçin)

3- Kurumsal Kimlik (Logo, slogan, diğer görsel çalışmalar)

4- Sürekli ilgilenme

5- Misyon, vizyon, değerler

6- Segmentasyon ve konumlandırmayı rakiplerden farklılaştıracak şekilde
yapın

7- Müşteri istek ve ihtiyaçlarını merkeze alan, pazar odaklı bir yönetim
anlayışı ve uygulamaları geliştirin

DİKKAT!



Stratejik
Amaç

Vizyon Misyon Değerler İş Tanımı Hedefler Amaçlar







Figure 1.6 Summary and examples of transaction alternatives between businesses, 
consumers and governmental organisations



E-TİCARET

Fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik

ortamda gerçekleştirilen çevrim içi iktisadi ve ticari her

türlü faaliyet

(ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ

HAKKINDA KANUN (6563)

En dar tanımında ödemenin de satış işlemi anında

alınmasını anlatır.





DİĞER TANIMLAR

1- E-Pazarlama

2- Dijital Pazarlama

3- İçerik Pazarlaması



İnternet ve mobil ağların sunduğu sayısal ortamda müşteri bulmak, 
müşterileri elde tutmak ve toplumla ilişkileri sürdürmek icin yürütülen 
pazarlama çalışmalarına e-pazarlama denilmektedir. 

e-Pazarlama, pazarlamanın temel amaclarına ulaşmak icin beceriler 
düzeyinde pazarla iletişim, dağıtım ve operasyonel düzeydeki gorevlerin, 
internet ve bilgi teknolojileri kullanımı ile firmalarda aşamalı olarak 
uygulandığı bir dizi programdan oluşur. 

En basitinden (internetten teklif bulma ve buna göre e-mail gönderme) en 
karmaşığına (reklam ve marka bağımlılığı icin oyun siteleri kurma, mobil 
iletişim ile interneti birleştiren kampanyalar gibi) e-pazarlama 
uygulamalarını (bir kişi veya binlerce kişinin çalıştığı) her ölçekteki firmaya 
uygulama imkanı vardır.

E-PAZARLAMA

Yurtdışına E-Ticaret, s. 21



İÇERİK PAZARLAMASI

“Açıkça tanımlanmış ve anlaşılmış hedef izleyici 
grubunun dikkatini çekmek, elde etmek ve 
bağlamak için ilgili ve değerli içeriğin yaratılması ve 
dağıtılmasına yönelik pazarlama tekniğidir. Amaç, 
karlı müşteri eylemini harekete geçirmektir.”

İçerik Pazarlaması Enstitüsü



B2B E-pazaryeri

Çok sayıda alıcı ve satıcının ve başka katılımcıların ek

hizmetlerle desteklenen dinamik ve merkezi bir pazaryeri

sayesinde iletişimde bulunmalarını ve işlem yapmalarını

sağlayan kurumlar arası bilgi sistemidir.



B2b pazaryerleri yapılan ticari işleme göre şu
şekilde sınıflandırılabilir

1. Alım ve Satım İlanı Verme (Matchmaking)

2. Online kataloglar

3. Satım İlanları (2. El, Kullanılmış Makina gibi)

4. Açık Artırma (Auction)

5. Ters Açık Artırma (Reverse Auction)



TÜRLERİ

• Ülke bazlı firma listeleri

• Bölgesel bazlı tedarikçi ve/veya alıcı siteleri (Karadeniz, O.Doğu)

• Belirli bir ülkeye yönelik ithalatçıların/tedarikçilerin sitesi (Rusya, ABD, 
Kanada)

• Sektörel-sınırlı katılımcı veya tüm dünya (petrol ekipmanları, gıda)

• Genel,-tüm sektörler ve tüm dünya şeklinde de olabilir



E-TİCARET VE E-İHRACAT KANALLARI
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ARAŞTIRMA KAYNAKLARI

1. TUIK – Bilgi Toplumu İstatistikleri

2. E-Ticaret Bilgi Platformu (https://www.eticaret.gov.tr/)

3. Bankalar Arası Kart Merkezi (BKM)

4. Euromonitor – Internet Retailing in Turkey

5. Statista

6. TUBISAD (Türkiye)

7. Deloitte (Türkiye)

8. Webrazzi (Türkiye)

9. Worldef (Türkiye)

10. zeo.org (Türkiye)

https://www.eticaret.gov.tr/






Retail e- commerce sales CAGR forecast in selected countries 
from 2018 to 2022
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DİJİTAL PAZARLAMA BÜTÇESİ

- Adwords
- Sosyal Medya Reklamları
- Dijital yayıncılardan alınan içerik hizmetleri
- - Blog
- SEO
- PR
- Influencer







PAZARLAMADA EN ÇOK PARA HARCANAN KISIMLAR



fMRI - fonksiyonel manyetik rezonans
görüntüleme (fMRI) 

Pazarlamacıların basılı reklam görüntüleyenlerin bilişsel
önyargılarından yararlanmasına yardımcı olan popüler nöropazarlama
yöntemlerinden biridir. 

fMRI, gözlerde 125 milyon görsel sinir reseptörünü aktive eder. Görsel
sinirsel reseptörler, bilgileri izleyicinin orta beynine gözlerin hareketini
yönlendiren iletir.





FOTOĞRAF POZİSYONU







Müşteri Satın Alma Süreci (B2C)

İhtiyacın Farkına Varma

Bilgi Arama

Değerlendirme

Satın Alma Kararı

Satın Alma Sonrası Davranışı

file:///C:/Documents and Settings/buyurgana/Local Settings/Temp/media/Subaru.wmv
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GENEL OLARAK TÜM DİJİTAL 
PAZARLAMANIN EVRENİ





PAZARLAMA VİDEOLARININ TÜRLERİ
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ANAHTAR KELİME BULMA

•Google Trends

•Alexa

•Similarweb

•Semrush

•Google Adwords-Keyword Planner

•Keywordtool.io
• Soovle.com

•Ubersuggest

•Benzer sitelerin source code’ları



DOĞRUDAN SATIŞ (B2C)

E-PERAKENDECİLİK





E-Ticaret Sitesi Kurma

1- Üçüncü taraf pazaryerleri (Amazon, hepsiburada, 
gittigidiyor, sahibinden, eBay, garantialisveris.com)

2- Uygulama Hizmet Sağlayıcıları (ASPs)
• Ücretli: İdeasoft, Ticimax, Tsoft
• Ücretsiz: Shopify, weebly, wordpress

3- Firmaya özel işlem sitesi



SORULAR

1- Hosting/Güvenlik aşamaları nasıl kurgulanmalıdır?
2- Site tasarımı nasıl olmalıdır?
3- Sipariş için ürün sepetine maksimum kaç ürün atılabilmektedir?
4- Tüm ürünleriniz vergiye tabi mi? Vergiler ve kargo ücreti ürün tutarına ekleniyor mu?
5- Hangi illere ve ülkelere satış yapacaksınız?
6- Kullanıcı ilk aşamada hangi ödeme tiplerini kullanmalıdır?
7- Üye olurken ve satin alırken sahtekarlığa karşı hangi kontrolleri yapmayı
planlıyorsunuz?
8- Ürün ekleme nasıl olmalıdır? (Stoktan veya XML entegrasyon)
9- Yasal sözleşme sizin hukuksal statünüze göre nasıl kurgulanmalıdır? (Üyelik ve
mesafeli satış sözleşmesi)
10- Hangi ödeme altyapıları kullanılmalıdır?
11- İade-değişim prosedürleri/Kargo işlemleri nasıl olmalıdır?
12- Satış sonrası hizmetlerin kurgusu nasıl yapılmalıdır?
13- Site açılmadan önce kullanıcı testi yaptırmayı düşünüyor musunuz?
14- Site açıldığında var olan insan kaynağınız bu işin sürdürülebilirliği açısından yeterli
mi?
15- Back-up planlarınız var mı? Açıldıktan üç gün sonra sitede yoğun trafikten ciddi bir
yavaşlama veya güvenlik ayarlarıyla ilgili bir problem sözkonusu olursa ne yapacaksınız?



Teklifi, Değer Önerisini (Value Proposition) 
Belirlemek

• Birinci soru: Firmanızın farkı nedir? Neden müşteriler sizle çalışmalı?
Kendinizi onların yerine koyup, “ben olsam benimle çalışır mıydım?
Nedenleri ne olurdu?” diye düşünebilirsiniz. Bu ifadeyi ana
sayfanızda, hakkımızda bölümlerinde ve broşürlerimizde kullanacağız.

• İkinci soru: Müşteriler benim ürünlerimi neden almalıdır? Neden
rakiplerden değil de benden almalı?

• Üçüncü soru: Web sitemden, diğer on-line ve off-line kanallardan
satım sürecinde sunduğum işlem kolaylıkları nelerdir?



OVP

Online ürün ve hizmetlerimizin rakiplerimizden veya 
offline muadillerinden farkını ortaya koyan önerme / 

teklif

Bir markanın içerik, görsel tasarım, etkileşim ve rich
medya kullanarak yaşattığı online tecrübe

NET olmalı ve İLGİ UYANDIRMALI

Örnekler...
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Kullanıcı merkezli bir web sitesinin tasarımı

• Ana Sayfa: Etkili arama aracı olan, ana işlevlerin açıkça 
anlatıldığı, basit ve net bir sayfa

• Kategorileştirme: Hizmetlerin, araçların ve ürünlerin 
basit yerleştirimi ve sınıflandırılması

• Ürün Bilgisi: Açık resimler, kesin ve yeterli açıklamalar, 
ürünlerin anlaşılır biçimde kıyaslaması

• Müşteri Hizmeti: Kolay erişim ve müşteri problemleri ve 
ilgili konularda iletişim adresleri

• Çıkış ve kayıt kolaylığı



ONLINE GÜVEN SAĞLAMA

• 3. Parti Sertifikaların logoları (Verisign, Starfield, 
TurkTrust gibi)

• Güvenlik ve Kişisel Bilgilerin Gizliliği Politikası

• Müşteri Görüşleri/Ratingler

• Siparişin Onaylanma Sayfası/Onay E-maili

• Şartlar ve Koşullar

• Sitenin Rengi, Sayfa Düzeni, Metin Nüansları ve 
Dolaşım

• Mağazada teslim ve ödeme



WEB SİTESİNİN KISA VE UZUN VADELİ İŞ SONUÇLARININ ÖLÇÜMÜ 

• Ortalama satış 

• Siparişler arasındaki fark 

• Günün saatlerine göre siparişler

• Eklemelere rağbet 

• Hata nedenleri

• Tekrar satış yapılan müşteriler 

• Müşterilerinizle satın alma alışkanlıkları hakkında bilgi 

• Site ziyaretçilerinin kayıt maliyeti  

• Siteyi keşif derinliği

• Siteden ayrılma noktası

• Sunulan fırsatlardan faydalanabilme derecesi

Düşük maliyetle hızlı şekilde değerlendirme
Hizmet esnasında anlık raporlar 
Anlık pazarlama planı/alanı değiştirimi
Daha fazla veriye dayandığından ölçüm oranları daha doğru 



Ödeme Yöntemleri

• Kapıda Ödeme: Nakit ve kredi kartı ile ödeme. Kredi kartında kargo 
şirketi sizin adınıza alıp gönderiyor. Taksit olmuyor. İşbankası yapıyor….

• Havale

• Kredi Kartı: En çok tercih edilen

• Mobil Ödeme

• Paypal: Üç günde veya teslim süresinde gelmeyince sipariş iptal 
edilebiliyor. 

• Ödeme Sistemleri
• Payu: Her banka ile tek tek anlaşmaya gerek yok. Küçük kredi 

kartları buradan.

• Ipara

• BKM Ekspress



E-İHRACAT VEYA MİKRO İHRACAT



1. Uluslararası satış yapıyor musunuz?

2. Anasayfada gönderi seçeneklerini belirterek uluslararası satış

yaptığınızı vurguluyor musunuz?

3. Express teslimat seçeneği sunuyor musunuz?

4. Gönderi ücretleriniz makul mu?

5. DTP gönderi seçeneği sunuyor musunuz?

6. Kolay iade seçeneği sunuyor musunuz?

7. Websitenizde çoklu dil seçeneğiniz var mı?

8. Para birimi dönüşümü uyguluyor musunuz?

9. Yerel ödeme seçenekleri sunuyor musunuz?

10.Websitenizde teslimat bildirimlerinden bahsediyor musunuz?

E-İhracat İçin Sorular



E-İHRACAT

• Mikro ihracat veya ETGB’li ihracat

• Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi

• Ticaret Bakanlığınca 29 Haziran 2019 tarihli 30816 Sayılı Resmi
Gazete’de Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) 
(Seri No:4)nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:6) 
yayınlandı.



ELEKTRONİK TİCARET BİLGİ SİSTEMİ
(ETBIS)



ETBİS KAYDI ZORUNLU!!!

Doğrudan kendi webinizden yurt içi ve yurt dışı satışınız varsa veya yurt
dışı e-pazeryerlerinde satış yapıyorsanız bu sisteme kaydolmak
zorundasınız.

Yerli e-pazaryerlerindeki satışları (n11, hepsiburada gibi) bu
işletmeciler bildiriyor.



E-İHRACAT

• Mikro ihracat veya ETGB’li ihracat

• Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi

• Ticaret Bakanlığınca 29 Haziran 2019 tarihli 30816 Sayılı Resmi
Gazete’de Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) 
(Seri No:4)nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:6) 
yayınlandı.



İhracatlarınızı ve elektronik ortamda yapılan ihracatlarınızı yani yurt 
dışı satışlarınızı posta ve hızlı kargo taşıyıcıları (hava kargo
operatörleri) ile elektronik ortamda düzenlenen bir beyanla (ETGB) 
ile mikro ihracat kapsamında yurt dışı edebilirsiniz.

MİKTARI BRÜT 300 KİLOGRAMA (ESKİ HALİ 150 KİLOGRAMA)

DEĞERİ 15.000 AVRO TUTARINA (ESKİ HALİ 7.500 AVRO TUTARINA)

kadar satılan ürünler, posta idaresi veya hızlı kargo taşımacılığı
yapan şirketler (hava kargo şirketleri) aracılığı ile yurt dışı edilebilir.



Faydaları

• İhracatçılar Birliği kaydı aranmaz

• Gümrük müşavirliği hizmet bedeli oluşmaz

• Çıkış ambar ücreti oluşmaz

• Noter tasdikli vekaletname gerekmez

• Hard copy beyanname arşivlemeniz gerekmez



KAPSAM DIŞI GÖNDERİLER

• Limiti Geçen İhracatlar: >300 kg / 15000 Eur

• Fuar & Sergi Amaçlı Geçici Çıkışlar

• Tamir Amaçlı Çıkışlar

• Dahilde işleme, hariçte işleme vb. ihracatlar

• Kısıtlamalı, izne tabi, denetime bağlı ürünler (gıda, ilaç, kimyasal vb. 
ürünler )

Bu tip gönderiler detaylı beyan ile ihracat (TCGB) olarak Gümrük
Müşaviri beyanı ile çıkartılmalıdır!

• Bedelsiz ürünler

• Siparişe konu numuneler

Bu tip gönderiler Proforma ile kurye gönderisi olarak çıkartılmalıdır!



NELER GEREKLİ?

Sadece Bir kez

• Bilgilendirme yazısının gitmesi istenen firma adı uzantılı mail adresleri
bildirilmelidir.

• Dolaylı temsil yetki belgesi (Ekinde imza sirküleri kopyası ile orjinal belge
yollanır)

• Gümrük kaydı yapılacak ise, tam Firma Ünvanı ve Vergi Daire numarası
Mikro ihracat yetkilisine bildirilir.

Her mikro ihracatınızda

• Mikro ihracat bilgi formu

• Orijinal maliyeonaylı Türkçe fatura(matbu ya da e-arşiv)

• İngilizce fatura

• Konşimento

Dolaşım belgeleri

ATR, EUR1, Menşe vb. belgeler



DUTIES & TAXES PAID

DTP servisi, teslim ülkesindeki gümrük vergileri ve diğer yasal
ücretlerin alıcı yerine göndericiye (ya da onay vermiş 3. bir tarafa) 
yansıtılmasıdır. Bu şekilde gönderici olarak müşterinize her şey
dahil fiyat ile satış yapma şansına sahip olursunuz.



DE MINIMIS RULE



ULUSLARARASI E-PAZARYERLERİ

1- Amazon

2- Ebay

3- Etsy

4- Artfire











DİJİTAL PAZARLAMADA 
KULLANILABİLECEK DEVLET 

DESTEKLERİ



KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI
“İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME” TEMALI 

PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7511/kobigel-kobi-
gelisim-destek-programi

1 Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı

2 İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti

3 İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri

4 İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri

5 Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri

6 İmalat Sanayinde Siber Güvenlik

7 İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri

8 İmalat Sanayinde Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri

KOBİ’lerin proje sunabileceği konu başlıkları:

2020-01 veya 2020.-02 proje teklif çağrılarının yalnızca biri için başvuru yapılabilecektir. Çağrı kapsamındaki uygun proje konuları içinden ise

çoklu seçim yapılabilecektir.

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7511/kobigel-kobi-gelisim-destek-programi


Destek oranı, üst limitler ve çağrı bütçesi:

Destek oranı %60’tır. Bu oran üzerinden hesaplanacak desteğin %30’u 
geri ödemesiz destek ve %70’i teminat karşılığı geri ödemeli
destek olarak ödenir. Geri ödemesiz destek ve geri ödemeli destek
birlikte ödenir.

Proje Teklif Çağrısı kapsamında işletme başına 300.000 TL’ye kadar geri
ödemesiz, 700.000 TL’ye kadar geri ödemeli (teminat veya KGF kefaleti
karşılığı) olmak üzere toplam 1.000.000 TL’ye kadar destek
verilebilecektir.

Başvuru yapılmış olması işletmeye herhangi bir hak doğurmayacaktır. 
Başvurular, KOSGEB tarafından belirlenen değerlendirme kriterlerine
göre puanlanacak ve puan sıralamasına göre bütçe imkanları
dahilinde desteklenmesi mümkün olan sayıdaki başvuru
desteklenecektir.



TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLERİ

• Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi

• Pazar Araştırması ve Pazara Giriş

• Pazara Giriş Belgeleri

• Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği

https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/pazara-giriste-dijital-faaliyetlerin-desteklenmesi
https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/2011-1-sayili-pazar-arastirmasi-ve-pazara-giris-destegi-hakkinda-teblig
https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/2014-8-sayili-pazara-giris-belgelerinin-desteklenmesine-iliskin-karar


Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin
Desteklenmesi (Karar Sayısı: 2573)

E-ticaret sitelerine bireysel üyelik desteği

Madde 4 (1): Şirketlerin genelgede düzenlenen şartları haiz ve
Bakanlıkça onaylanan e-ticaret sitelerine üyeliklerine ilişkin
giderler % 60 oranında ve e-ticaret sitesi başına yıllık 8.000 TL’ye
kadar desteklenir. Bu tutar, her takvim yılı başında (TÜFE+Yİ-
ÜFE)/2 oranında güncellenir.

(2) Şirketler, birinci fıkrada belirtilen destekten en fazla üç e-
ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla iki yıl
süresince yararlanabilir.



27/07/2020



1- PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA 
GİRİŞ DESTEĞİ

(2011/1)
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Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği

Sınai ve/veya Ticari faaliyette bulunan Şirketler desteklenir.

✓Ulaşım, Araç Kiralama (günlük 50$’ı geçmeyecek), 
Konaklama (kişi başına günlük 150 $) giderleri % 70 oranında 
desteklenir.

✓Proje başına en fazla 5.000 $ destek verilir. 

✓Bir şirketten en fazla 2 kişi (şirket çalışanları ve/veya 
ortakları) araştırmacı olarak kabul edilir.

✓Bir takvim yılında; 10 yurtdışı pazar araştırması desteklenir. 

✓Aynı pazara yılda en fazla 2 kere gidilebilir.

✓Bir projede, coğrafi konumu itibariyle yakın olmak kaydıyla 
en fazla 3 ülke bulunabilir.
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• Yurt dışı pazar araştırması gezisinin en az 2 (iki), yolculuk
(Türkiye’den gidiş ve Türkiye’ye dönüş) hariç en fazla 10 (on)
günlük kısmı desteklenir. Burada bahsi geçen en az 2 (iki)
günlük süre en az 2 (iki) gün araştırma yapılması
zorunluluğunu ifade eder. 10 (on) günlük süre araştırma
yapılan ülkeye varış tarihinden sonraki günden itibaren başlar.

• Görüşme yapılmayan şehirlere geçişte kullanılan uçak, tren,
gemi, otobüs bilet bedelleri destek kapsamı dışındadır.

• Yurt dışı pazar araştırması süresince görüşme yapılmayan
ülkeye gidilmesi durumunda konaklama ve ulaşım bedelleri
desteklenmez.

• Uçuşların gerçekleştiğinin ispatı olarak sunulan biniş kartları
önem arz etmektedir.
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Desteklenmeyecek Faaliyetler

• Pazar araştırmasının amaçlanmadığı yurt dışı geziler

• Grup seyahati veya resmi ve/veya özel kurum ve/veya kuruluşlarca 
yabancı ülkelere yönelik olarak gerçekleştirilen toplantı, sergi, 
konferans vb. organizasyonlar

• Aynı ülkede ve tarihlerde düzenlenen bir fuara standla katılan 
şirketler bu destekten yararlanamaz.
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RAPOR VE YURTDIŞI ŞİRKET ALIM DESTEĞİ 

MADDE 7- (1) 2011/1 sayılı Tebliğin 8 inci maddesi uyarınca şirketler ile işbirliği
kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının
oluşturulabilmesi amacıyla; 

a)Şirketlerden/kuruluşlardan satın alınan sektör, ülke, yurtdışında yerleşik şirket veya
marka odaklı raporlara (mali ve hukuki raporlar dahil) ilişkin giderler, 

b)Yurt dışında yerleşik şirket alımlarına yönelik olarak şirketlerden/kuruluşlardan alınan
mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler

şirketler için %60, işbirliği kuruluşları için %75 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD 
Dolarına kadar desteklenir. 

(2) Bu maddenin 1 inci fıkrasının (a) bendi kapsamında satın alınan raporların veritabanı
üyeliği şeklinde olması durumunda söz konusu veritabanına, ön onay formunda
belirtilen süre zarfında Bakanlıkça tam erişim sağlanabilmesi gerekmektedir. Söz konusu
erişimin sağlanması destekten faydalanan şirketin/işbirliği kuruluşunun sorumluluğunda
olup, Bakanlık erişimine yönelik herhangi bir ek ücret destek kapsamında
değerlendirilmeyecektir.
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(1) İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak
yurt dışında yerleşik şirketlerin alımına yönelik mali ve
hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler şirketler için
%75 oranında ve yıllık 500.000 ABD Dolarına kadar
desteklenir.

(2) İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak
yurt dışında yerleşik şirketlerin alımında kullanılan kredi faiz
giderlerinin Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz
kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam
3.000.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

İleri Teknolojiye Sahip Yurtdışı Şirket Alımı Desteği 
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PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN 
DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

(2014/8)
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* Şirketlerin üretimini ve/veya ihracatını yaptıkları 
ürünlerle ilgili aldıkları belge/ sertifikalar desteklenir. 

* Akredite edilmiş kurum/kuruluşa yaptırılan ve 
belge/sertifikayla ilişkilendirilemeyen test/analiz 
raporları, ilgili ülkeye bu raporla ihracat yapıldığının 
tevsiki kaydıyla desteklenir. 
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Kimler Yararlanabilir?

Ticari ve sınai faaliyette bulunan şirketler 



Bu Tebliğ kapsamında hangi harcamalar 
desteklenir?

Bu Tebliğ kapsamında; firmaların, 

1- Destek Kapsamındaki Belge ve Sertifikalar Listesinde (EK 5) yer 
alan belge/sertifika türleri ve test/analiz raporlarını alım giderleri %50 
oranında ve Şirket başına yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar 
destek verilir.

2- Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi Desteği: İhracatçılarımızın  
küresel  firmalar  ile  yeni  tedarikçi  ilişkileri  kurmalarını  sağlamak 
amacıyla oluşturulan yeni bir destek mekanizması.
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Pazara Giriş Belgeleri Desteği

Destek Türü Destek Konusu Destek Oranı
Destek Üst Sınırı 

(ABD Doları)

Pazara Giriş Belgesi
Pazara girişte aranan belge ve 

sertifikalar

50%

Şirket Başına Yıllık 

Test / Analiz Raporu Raporlar 250.000

Tarım Analizi Tarım Analizleri

Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi

Şirketlerin küresel firmalarla 
tedarikçi ilişkisi kurmalarını 
sağlayacak mahiyetteki 
projeleri kapsamında; 
a)Makine, Ekipman, Donanım 
Alımı
b)Yurt Dışı Ofis-Depo 
Harcamaları
c)Yazılım Alımı
d)Eğitim, Danışmanlık ve 
Müşteri Ziyaretleri
e)Sertifikasyon, Test/Analiz, 
Ürün Doğrulama Harcamaları 
desteklenir. 

50%
Proje bazında 2 yıl boyunca

1.000.000
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Belgelendirme masrafları olarak hangi harcamalar 
desteklenmektedir?

- Müracaat ve doküman inceleme,

- Belgelendirme tetkik, 

- İlk yıla ait belge kullanım ücreti 

- Belge veya sertifikayla ilgili yaptırılması zorunlu test ve analiz 
ücretleri 

- Kayıt ücreti

Test/analiz raporları için;
- Test/analiz ücretleri 

(eğitim, danışmanlık, seyahat, konaklama, gözetim bedeli v.b. 
giderler destek kapsamı dışındadır.)

96



Başvuru Mercii: İhracatçı Birlikleri

Başvuru Süresi: Belge alım tarihinden itibaren 6 ay 

Destek Oran ve miktarı: Belge ve/veya analiz 
başına % 50 oranında ve en fazla 25.000$ 
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YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE 
TANITIM FAALİYETLERİNİN 

DESTEKLENMESİ HAKKINDA 
TEBLİĞ (2010/6)
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•Bir firmanın en fazla 25 farklı birimi için destek verilebilir. 

•İpotekli satış (mortgage) yöntemiyle satın alınan birimler için ödeme

taksiti (anapara ödemesi) bu Tebliğ kapsamında kira gideri olarak

değerlendirilir.

•Yurt dışı ana sanayiye orijinal parça üreten/tedarik eden şirketlerin

depo gideri ve depolama hizmeti destek kapsamındadır. (%50 –yıllık

250.000 $)



Bu Tebliğ kapsamında hangi harcamalar desteklenir?

A-Yurt dışında açılan birimlerin (ofis, depo, mağaza, 
showroom,reyon),

Kira giderleri

B- Yurt dışı tanıtım giderleri

C- Yurtdışı marka tescil giderleri

desteklenir.

12.12.2014’ten sonra;
Yukarıdakilere ilaveten;
D- Türkiye Ticaret Merkezlerinin kira, tanıtım ve istihdam giderleri 5 
yıl süreyle desteklenir.
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MADDE 6 – (Değişik:RG-16/2/2018-30334) (1) Sınai ve ticari şirketler 
veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında 
faaliyet gösteren şirket veya şubeleri tarafından yurt dışında açılan 
birimlerin kira giderleri (reyon olması halinde kira veya komisyon 
giderleri), her bir birim başına;

a) Açılan birimin mağaza olması halinde % 50 oranında ve yıllık en 
fazla 120.000 ABD Dolarına kadar,

b) Açılan birimin depo, ofis, showroom, ürün teşhir serası/tarlası veya 
reyon ile üzerine bina yapılmak üzere kiralanan arsa olması halinde % 
50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar,

desteklenir.

(2) Yurt dışı ana sanayiye orijinal parça üreten ve/veya tedarik 
eden sınai ve ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ 
bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri 
tarafından yurt dışında kiralanan depo kira gideri ile Genelgede 
belirtilen depolama hizmetlerine yönelik giderler % 50 oranında ve 
yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

(3) İşbirliği Kuruluşlarının üyelerinin faaliyette bulunması amacıyla 
kiralayacakları yurt dışı ofislerin kira giderleri % 50 oranında ve yıllık 
en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.



MADDE 7 – (Değişik:RG-2/12/2016-29906) (1) Ticari şirketler veya bu 
şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet 
gösteren şirket veya şubeleri tarafından yurt dışında açılan birimlerin 
kira giderleri (reyon olması halinde kira veya komisyon giderleri), her bir 
birim başına;

a) Açılan birimin mağaza olması halinde % 40 oranında ve yıllık en 
fazla 100.000 ABD Dolarına kadar,

b) Açılan birimin depo, ofis, showroom, ürün teşhir serası/tarlası veya 
reyon ile üzerine bina yapılmak üzere kiralanan arsa olması halinde % 
40 oranında ve yıllık en fazla 75.000 ABD Dolarına kadar,

desteklenir.



Başvuru Mercii: İhracatçı Birlikleri

Başvuru Süresi: Ödeme tarihinden itibaren 6 ay 

Destek Oranı: Üretici şirketler için %50, Ticari Şirketler için %40

En fazla kaç yurt dışı birim için destek alınabilir? 25

Destek Süresi: her bir ülke için en fazla 4 (dört) yıl 
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B- Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca yurt dışına yönelik olarak
gerçekleştirilen görsel ve yazılı tanıtım, sponsorluk, yurt dışı
birimlerinin internet sayfasına ilişkin tasarım, reklâm panoları,
yabancı dilde hazırlanmış firma katalogları, broşürler, eşantiyon
ve tanıtım malzemeleri, elektronik ortamda tanıtım sitelerine
verilen reklâm giderleri desteklenir.
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B- Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Bu Tebliğ kapsamında desteklenen yurtdışı birimi bulunan 
şirketlerin;

• yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama
giderleri; % 60 oranında ve her bir ülke için yıllık en fazla
150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Bu Tebliğ kapsamında desteklenen yurtdışı birimi
bulunmayan ancak yurt içi ve tanıtım yapacağı ülkede
marka tescil belgesine sahip şirketlerin;

• reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 60 oranında ve yıllık
en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

• Destek oranı, 02.12.2016 – 31.12.2017 arasında
gerçekleştirilecek giderler için 10 (on) puan artırılır.
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C- Yurtdışı Marka Tescil 
Faaliyetlerinin Desteklenmesi

• Şirketlerin yurt içi marka tescil
belgesine sahip oldukları
markalarının, yurt dışında tescili ve
korunmasına ilişkin giderleri, % 50
oranında ve yıllık en fazla 50.000
ABD Dolar’ına kadar desteklenir.
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MADDE 13 – (Değişik:RG-2/12/2016-29906)

(1) Bu Tebliğ kapsamında desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketler 
ve İşbirliği Kuruluşlarınca, Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt 
dışında gerçekleştirilen ve Genelgede belirtilen reklam, tanıtım ve 
pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler; % 60 oranında ve yurt dışı 
birimin bulunduğu her bir ülke için yıllık en fazla 150.000 ABD Dolarına 
kadar desteklenir.

(2) Desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketlerce, yurt dışı biriminin 
bulunmadığı ülkelerde Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt 
dışında gerçekleştirilen ve Genelgede belirtilen reklam, tanıtım ve 
pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler, yurt içi marka tescil belgesi 
bulunması ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip 
olunması ya da marka tescili için başvurulmuş olması koşuluyla, % 60 
oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

MADDE 14 – (1) (Değişik:RG-2/12/2016-29906) Bu Tebliğ kapsamında 
desteklenen yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi marka tescil 
belgesi olan ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya 
da marka tescil başvurusu yapmış şirketlerce Türkiye’de üretilen 
ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen ve Genelgede belirtilen 
reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler % 60 
oranında ve yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
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