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İşbirliği Kuruluşu
TİM, TOBB, DEİK, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Organize
Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör
Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri, Ticaret Borsaları,
İşveren Sendikaları, İmalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler.

Şirket
Türk Ticaret Kanunu’nun 124. maddesinde belirtilen kollektif, komandit,
anonim, limited ve kooperatif şirketler.
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E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği
Destek Tanımları
E-Ticaret Sitesi
Bakanlık tarafından onay verilen, uluslararası ticarete yönelik elektronik
ticaret siteleri veya elektronik pazar yerleri.

Toplu Üyelik
Şirketlerin üyesi oldukları işbirliği kuruluşları aracılığıyla e-ticaret sitelerine
üye olduğu ve üyelik bedelinin işbirliği kuruluşu tarafından karşılandığı
üyelik türü.

E-Ticaret Projesi
İşbirliği kuruluşlarınca üyesi şirketlere yönelik olarak yürütülen, Bakanlık
tarafından onay verilen bir e-ticaret sitesine üyeliği içeren ve ilk ödeme
belgesi tarihinden itibaren en fazla 3 yıl süreyi kapsayan proje.

Proje Grubu
Onaylanan bir e-ticaret projesi kapsamında sunulan ve en az 250 şirketin
e-ticaret sitelerine aynı dönem süresince toplu üyeliğini içeren şirket
grubu.
www.ekonomi.gov.tr
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E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği
E-Ticaret Sitelerinin Onaylanması
 E-Ticaret siteleri, ilgili Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi ve
ekinde (Ek D-5: Onay Koşulları Listesi) yer alan koşullar çerçevesinde teknik
ve içerik yönden değerlendirilir.
 Uygun görülen siteler Bakanlığın web sayfası üzerinden ilan edilir.
 E-Ticaret sitelerine yönelik onay başvuruları, e-ticaret siteleri, sitelerin
Türkiye temsilcilikleri ve işbirliği kuruluşları tarafından yapılabilir (Ek D-4, Ek
D-6, Temsilcilik Sözleşmesi).
 Bakanlık, her yıl Ocak ayında, onay verilen e-ticaret sitelerini yeniden
değerlendirir. Koşullara uymayan veya yetersiz görülen sitelerin onayı
kaldırılır.

 Onayı kaldırılan e-ticaret
başvurusunda bulunulamaz.
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E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği
Onaylı E-Ticaret Siteleri
 Listede yer alan siteler her yıl Ocak ayında yeniden değerlendirilmekte ve
liste güncellenmektedir.

bysharing.com
chemorbis.com (Kimya)

Türkiye
Merkezli
Siteler
(9)

globalpiyasa.com
steelorbis.com (Çelik)
tradeatlas.com
tuningtr.net

Yabancı
Siteler
(17)

turkishbusinessplatform.com
turkishexporter.net
yatirimyeri.com

alibaba.com
directindustry.com
dnb.com
ec21.com
environmental-expert.com
europages.com
fordaq.com
kompass.com
medicalexpo.com
mfg.com
nauticexpo.com
panjiva.com
stonecontact.com
tiu.ru
tradekey.com
zoodel.com

 Sitelerin bir bölümü sadece bir sektöre hizmet verirken, büyük çoğunluğu
tüm sektörleri kapsamaktadır.
www.ekonomi.gov.tr
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E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği
Tebliğ Esasları

 E-Ticaret sitelerine toplu üyelik giderleri işbirliği kuruluşları için %80
oranında desteklenir.
 Bir şirket için e-ticaret sitesi başına yıllık en fazla 2.000 ABD Doları
destek verilir.
 İşbirliği kuruluşlarının, her başvuruda en az 250 şirketi e-ticaret sitesine
üye yapmış olması gerekir.
 İşbirliği kuruluşları destekten en fazla 5 e-ticaret sitesi için ve site
başına en fazla 3 yıl yararlanabilir. Üç yıllık süre, Bakanlık tarafından
destek kapsamına alınan ilk ödemeden itibaren başlar.
 Üye olunan e-ticaret sitesinin Bakanlıktan onay almış olması gerekir.

www.ekonomi.gov.tr
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E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği
1. E-Ticaret Projesi Başvurusu

 Toplu üyelik desteğinden yararlanmak isteyen işbirliği kuruluşları, Bakanlığa bir eticaret projesi ile başvurur (Ek D-1A, İmza Sirküleri).
 Proje başvurusu ile birlikte, en az 250 şirketi içeren ilk proje grubu başvurusu da
ibraz edilir (Ek D-1B, Ek D-7, Üyelik Sözleşmesi).
 İşbirliği kuruluşu, diğer işbirliği kuruluşları ile ortak proje sunabilir. Bir projede en
fazla 3 işbirliği kuruluşu yer alabilir. Devam eden projelere ortak eklenemez.
İşbirliği kuruluşları aynı site için, devam eden farklı bir projede yer alamaz.
 Bir şirket, aynı site için, devam eden farklı bir projede yer alamaz. Şirketler bir
site için en fazla 3 yıl destek kapsamına alınabilir.
 Bakanlık, projeleri ihracat stratejisi ve politikaları çerçevesinde, içerik ve amaca
uygunluk açısından değerlendirir. Gerek görülmesi halinde, işbirliği kuruluşu ve
e-ticaret sitesi temsilcileri projeyi anlatmak üzere Bakanlığa davet edilir.

www.ekonomi.gov.tr
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E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği
2. E-Ticaret Projesinin Onaylanması
 Bakanlık projeleri onaylayabilir, reddedebilir veya revize edilmesini talep
edebilir.

 Bakanlık her proje için özel bir kod numarası tanımlar ve yazışmalarda bu kod
numarası kullanılır (Örnek: 16E-T001). Bakanlık tarafından yapılacak tüm bildirimler,
işbirliği kuruluşunun KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresine yapılır.
 Onaylanan projelerin süresi, yapılması onaylanan ilk ödemenin gerçekleştiği
tarihten itibaren başlamak üzere, en fazla 3 yıldır.

 Bir işbirliği kuruluşu destek kapsamında en fazla 5 e-ticaret projesi yürütebilir.
 İşbirliği kuruluşları, aynı site için yürütülecek farklı bir projenin ortağı olamaz.
 Bakanlık projeleri yıllık değerlendirmeye tabi tutar. Beklenen amaç ve hedefe
ulaşmada yetersiz kalan projeler ile proje takibi konusunda yetersiz kalan işbirliği
kuruluşlarına ait projeler destek kapsamından çıkarılabilir.
 Bakanlık tarafından onayı kaldırılan sitelere ait devam etmekte olan projeler
destek kapsamından çıkarılır.
www.ekonomi.gov.tr
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E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği
3. Proje Grubu Başvuruları
 İşbirliği kuruluşu proje süresince, en az 250 şirket içermek koşuluyla, birden fazla
proje grubu başvurusu yapabilir.
 İlk proje grubu başvurusu, proje başvuru ile birlikte verilir ve proje ile birlikte
onaylanır.

 Proje gruplarının üyelik dönemi, proje bitiş tarihinden sonrasını içeremez.
 Şirketler aynı site için farklı bir projede veya proje grubunda yer alamaz.
 Bakanlık tarafından onay verilmeyen proje gruplarına ait harcamalar destek
kapsamında değerlendirilmez.

 İşbirliği kuruluşları, onaylanan üyelik döneminin başlamamış ve ödeme işleminin
gerçekleşmemiş olması koşuluyla, onaylanan proje grupları için revize (şirket
ekleme/çıkarma, üyelik dönemi vb.) talebinde bulunabilir. İlk revize başvurusu, proje
onay tarihinden en az 6 ay sonra yapılabilir. Proje süresince yapılacak revize
başvuruları arasında en az 6 ay süre olmalıdır.

www.ekonomi.gov.tr
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E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği
4. Proje Grubu – Destek Ödeme Başvuruları
 Ödeme başvuruları sonuçlandırılırken Bakanlık tarafından verilen onaylar
(dönem, tutar, şirket sayısı vb.) esas alınır.
 İşbirliği kuruluşlarının e-ticaret sitelerine yapacağı ödemelerin, Bakanlık
tarafından iletilecek proje grubu onay bildirim yazılarının evrak çıkış tarihinden
sonra olması gerekir.
 E-Ticaret siteleri tarafından düzenlenen faturalarda hizmet süresi en fazla 1 yıl
olmalıdır. Hizmet süresi daha fazla olan faturaların, sadece 1 yıllık tutarı destek
kapsamındadır.

 İşbirliği kuruluşları, onaylanan bir proje grubuna ait ödeme işlemi yapıldıktan ve
şirketlere ait üyelik başlatıldıktan sonra, ödeme tarihinden itibaren en geç 6 ay
içerisinde Bakanlığa başvurur (Ek D-1C, Ek D-2, Ek D-3, Ek D-7, Üyelik Sözleşmesi, Fatura,
Dekont).
 Birden fazla işbirliği kuruluşu tarafından ortak yürütülen projelerde, ödeme ve
faturalandırma işlemlerinin her kuruluş adına ayrı ayrı yapılmış olması gerekir.
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E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği
Belgeler ve Tanımlı Ekler

 Desteğe ilişkin başvuru yapılmadan önce 2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve
Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ ile Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi
(tüm ekleriyle birlikte) dikkatlice okunmalıdır.

 Gerekli bilgi ve belgeler Bakanlığın web sayfası üzerinde yayımlanmaktadır.
www.ekonomi.gov.tr > İhracat > İhracat Destekleri > Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği

E-Ticaret Siteleri
Ek D-4
Ek D-5
Ek D-6

İşbirliği Kuruluşları

E-Ticaret Sitesi Onay Başvuru Formu
E-Ticaret Sitesi Onay Koşulları Listesi
E-Ticaret Sitesi Kaynak ve Etkinlik Formu

Ek D-1A
Ek D-1B
Ek D-1C
Ek D-2
Ek D-3
Ek D-7

www.ekonomi.gov.tr

Proje Başvuru Formu
Proje Grubu Başvuru Formu
Ödeme Talep Formu
Taahhütname
Beyanname
Şirket Listesi
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İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi Başkanlığı

GÖZDE EROĞLU
İhracatı Geliştirme Uzmanı
eroglug@ekonomi.gov.tr
0312.204.8854

UĞUR YILDIRIM
İhracatı Geliştirme Uzmanı
yildirimu@ekonomi.gov.tr
0312.204.8853
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