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Kobi’ler  Nasıl Dış Ticaret Yaparlar ?

Genellikle Önlerini görmeden

Gereksiz Riskler Üstlenerek

Plansız ve Donanımsız



Kobilerin Mücadelesi 
E-ihracat firmalarının 2015-

2016 büyüme oranı 

%92’yken, 2014’ten önceki 

beş yılda geleneksel 

ihracatçı firmaların büyüme 

oranı %37

E-ihracatçı firmaların 

ihracat geçmişi 3-4 

seneyken, geleneksel 

ihracat yapan firmaların 

%44’ü üst üste iki sene 

ihracat yapamıyor.



Türkiye İtalya Karşılaştırılması 



Kobi’lerin Dijitalleşme Mücadelesi



Ne İçin E-İhracat

➢Yatırım maliyetleri çok düşük

➢Mikro ölçekte küçük işletme tarafından bile gerçekleştirilir

➢Banka karmaşık teminatlarla uğraşmaya gerek duyulmayabiliyor.

➢Ticarette risk minimum düzeyde.

➢Hedef kitleye ulaşmak çok daha kolay.

➢Hedef ülkede serfitika gerektirmez.

➢Hedef ülkede marka tescili gerektirmez.



İhracat Menzilimiz Darlıyor 



Mikro İhracat

➢Türkiye’den yurt dışına yapılan satışlarda,

➢15000 Euro altında ve 300 KG’yi geçmeyen siparişler mikro ihracat 
kapsamındadır.

➢E-Beyanname (Elektronik ticaret gümrük beyanı) ile ihracat yapılabilmektedir.

➢KDV’siz satış gerçekleştirilebilmekte ve KDV iadesi alınabilmektedir.

➢İhracatçı birlikleri nispi aidatından muafiyet sağlanmakta,

Gümrük Müşavirliği Ücreti alınmamakta, vekaletname aranmamakta, hızlı 
bürokratik işlemler sayesinde zamandan tasarruf sağlanmakta ve Cumartesi günü 
bile gümrük işlemi yapılabilmektedir.





Hedef Ülke Gümrük ve KDV Ücretleri



Sınır Ötesi Online Alışveriş Hız Kesmeden Büyüyor



Rusya Sınır Ötesi E-ticaret Bilgileri



Avrupa Sınır Ötesi E-ticaret Bilgileri



Perakende, Toptan, Bayilik
( 3 bacaklı yol haritası )



Nasıl Satacagız ?

E-İHRACAT YAZILIMI - WEBSİTESİ

Çok dilde yayın, lokalizasyon 

Çoklu para opsiyonu, yerel ödemeler

Ülkelere göre fiyat belirleme

Gümrük Vergileri hesaplama

Mobil Uygulama imkanı

Coklu dilde arama motoru 
optimizasyonu

Dijital Pazarlama

Bölgesel Sosyal medya kullanımı

Bölgesel odaklı reklam

Bölgesel odaklı pazaryeri platformları

Bölgesel odaklı reklam mecraları 
belirleme



Nasıl Satacagız ?

Ödeme Sistemi

Döviz ile yurt dışı kredi kartına tahsilat

Lokasyon bazlı ödeme sistemleri     

Lojistik Şirket

Lojistik entegrasyon ve iade imkanı

Müşteri Hizmetleri

Hedef Ülkelerin dilinde yazılı ve 

sesli iletişim
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Google ile Tüm Dünyaya Kolayca Ulaşın

Dünyada Google 100’den fazla dilde kullanılıyor









Maden İhracat Pazar Analizi
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Müşaviri danışın – 150 ülke







YURT DIŞI B2B MARKETPLACE



YURT DIŞI MARKETPLACE B2C

































Arama Motoru Optimizasyonu (SEO)



WEBSİTESİ VE SEO için Neler Yapman 

Gerekiyor?

• İç SEO ve dış SEO olmak üzere 2 bölümdür. (On page Seo and Off page Seo)

• Güçlü hosting, hızlı açılan websitesi

• SSL sertifikasına sahip websitesi

• Sitede özgün içerik ve görseller

• Anahtar kelimelerin %5 yoğunlukta yer alması

• Başlık, açıklama, etiketler gibi alanların SEO ya uygun girilmesi

• Sektörel websitelerinden link ve içerik paylaşımı, geri besleme (backlink)

• Sosyal medya hesaplarıyla paylaşımları destekleme

• Siteye reklamlar ve organik yöntemlerle trafik yönlendirme

• Diğer teknik metodlar



Google’da arama

sonuçlarındaki  

sıralamanıza göre tıklanma 

oranları

%60
Organik arama 

sonuçlarında  ilk 

3 sırada yer alan 

web siteler  

ziyaretlerin büyük 

kısmını elde 

eder.

Arama yapan 

kullanıcıların 

%75’i ilk 

sayfadaki  

organik 

sonuçlara 
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INFLUENCER MARKETING PLATFORM



INFLUENCER’LARLA NASIL ÇALIŞIRSIN?

▪ MOBİLYA SEKTÖRÜ,   mimar influencerlarla

▪ ÇOCUK PARK sistemleri,  anne profilli influencerlarla

▪ Teknoloji Şirketleri,    teknoloji girişimci içerik paylaşan influencerlarla

▪ Köpek kedi mama üreticisi,  sadece kedi köpek paylaşımı yapan influencerlarla













INTERNET ARAÇLARI







SONUÇLAR!
▪ Masa başı Pazar araştırmanı tamamla

▪ Hedeflediğin diller için anahtar kelime listesi oluştur

▪ Web siteni yerelleştir, bütün donelerle zenginleştir

▪ Hedeflediğin ülkelerdeki platformları belirle, lokalize ol

▪ Ürünlerini web siteniz yanı sıra onlarca platformda listeleyin

▪ Bölgesel sosyal medya ve google reklamları ile sitende trafik topla

▪ İhracat satışçın gelen canlı desteğe, whatsap, teklif formu gibi yapıları 
yönetsin. Pazarlama araçlarını maksimum düzeyde online kullan.

▪ Bayilik stratejileri ve iş birlikleri ile bölgeye yayıl.

▪ İçerik pazarlaması ile hedeflediğin ülkelerde ön sıralarda yer al. 
Sürdürülebilir bir şekilde ihracat yap, yeni müşteriler edin!



GÜNÜN SONUNDA!

▪ 10 ülkeye ihracat yapan ve 100 müşterisi olan bir firmasınız.

▪ Dijitalleştiniz. 1 yıl emek harcadınız

▪ 3. Yılın sonunda 20 ülkeye ihracat yapan ve 200 müşterisi 
olan bir firmaya dönüştünüz.



Devletin E-İhracata Desteği

• Yurt içinde marka tescili bulunan firmaların, yurt dışı marka tescili ön başvurusuyla 

250.000 dolara kadar yurt dışı tanıtım desteği %60 oranında desteklenmektedir.

• Google adwords %60 ihracat desteği

• Yurt dışında depo, mağaza, ofis açan işletmelere yurt dışı tanıtım desteği kapsamında 

150.000 dolara kadar %60 ihracat desteği bulunmaktadır.

• Yurt içinde marka tescili bulunan firmalara 7500 TL üst limitli %60 destek oranında mobil 

uygulama desteği verilmekte.



HARAKETE GEÇ

SEN KAZAN ÜLKEN KAZANSIN


