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e-İhracat 
seferberliği 
başlıyor

Türkiye’den 
yurtdışına 
on-line ürün satışı, 
250-300 milyon 
dolar seviyesine 
ulaşırken, KOBİ’ler 
ile bireysel girişimci 
ve hane halklarını 
da e-ihracata dahil 
etme hedefiyle bir 
seferberlik başlatıldı. 

Fatma Ağaç

Ekim ayı sonlarında başlatılan “Ben 
Kazanıyorum, Türkiye Kazanıyor” 
kampanyasıyla yurtdışına on-line satış yapan 
binlerce başarılı Türk şirketi ve girişimciye 
yenilerinin de eklenmesi hedefleniyor. 

Kampanyanın amacı, girişimcilerin yurtdışına ürün 
ve hizmet satarak hem kendilerinin kazanması hem 
de ihracat yoluyla Türkiye ekonomisine katkıda 
bulunmaları. 

Türkiye’den yurtdışına on-ine ürün satışının günümüzde 
250-300 milyon dolar seviyelerinde olduğu tahmin 
ediliyor. Türkiye bu alanda ciddi bir potansiyele sahip 
ve bu rakamın önümüzdeki birkaç yıl içinde 2-3 milyar 
dolara çıkması mümkün. 

Ödeme sistemleri sunan PayPal bu amaçla, 
girişimcilere e-ihracata başlamanın yollarının 
gösterildiği ve sınır ötesi e-ticaretle ilgili 
pek çok ipucu ile içeriğin paylaşıldığı www.
benkazaniyorumturkiyekazaniyor.com  portalını 
hayata geçirdi. Ayrıca, e-ihracat yapmayı planlayan 
şirketlerin hedefledikleri ülkelerde güvenilir iş 
ortakları bulabilmelerini sağlayacak içerik ve bu 
pazarlardaki uygulamalara dair bilgiler de portalda 
sunuluyor.

Söz konusu kampanyanın bir diğer ayağını ise, 
e-ticaretin Türkiye’de bilinirliğini artırmak 
amacıyla kurulan eğitim firması EticaretSEM 

işbirliğiyle gerçekleştirilecek e-ihracat eğitimleri 
oluşturuyor. İşbirliği kapsamında PayPal ekibi 
tüm Anadolu’yu şehir şehir gezerek girişimcilerle 
bir araya gelecek, onlara e-ihracat konusunda 
rehberlik edecek. 

PayPal’ın desteğiyle Türkiye Ekonomi Politikaları 
Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından yapılan 
“Türkiye’de E-ihracat: Fırsatlar ve Sorunlar” 
araştırması, Türkiye’nin e-ihracat alanındaki 
potansiyelini her yönüyle ortaya koyuyor.  
Sınır ötesi e-ticaretin küresel trend olduğu 
saptamasının yapıldığı araştırmada, ihracatta boyut 
ve tecrübe faktörlerinin öneminin azalmasının ve 
uzak pazarlara erişimin kolaylaşmasının şirketler, 
girişimciler ve hatta her bir hane açısından sınır 
ötesi e-ticaretin en önemli avantajları olduğuna 
işaret ediliyor. 

Yeni başlayanlara fırsat eşitliği

Özellikle küçük ölçekli bireysel işletmelerin (KOBİ) 
ve bireysel girişimcilerin desteklenmesiyle Türkiye 
bir e-ihracat üssü haline gelebilmesi planlanıyor. 
TEPAV araştırmasında, internet kullanımındaki 
artış, girişimcilik ruhu, uygun politikaların 
bulunması gibi konuların e-ihracat potansiyelini 
geliştirdiği belirtilirken, uluslararası online 
ticaretin artmasının Türkiye’nin ihracat yapısındaki 
zayıflıkları aşması ve daralan ihracat menzilinin 
genişletilmesi için büyük bir fırsat olduğuna işaret 
ediliyor. Ayrıca yurtdışına elektronik ticaretin, 
500 milyar dolar olarak belirlenen 2023 ihracat 
hedefinin tutturulmasında oynayacağı role 
odaklanan çalışma, e-ihracatın yerel şirketlerin 
büyümelerine de katkı sağlayacağına dikkat 
çekiyor. 

Türkiye’nin benzer ülkelere göre dar olan ihracat 
menzili son 10 yılda daralmaya devam ederken, 
katma değeri ve teknoloji seviyesi yüksek 
ürünlerin ihracatı düşük seyrediyor. E-ihracat, 
bu sorunları çözmek için tutulacak yollardan biri. 
Ancak yasal ve fiziki altyapı, ödeme sistemleri, 
gümrük mevzuatı ve lojistik sistemlerinin şirketten 
tüketiciye değil, şirketten şirkete ihracata yönelik 
düzenlenmiş olması, sorunları beraberinde 
getiriyor. E-ihracatın sürdürülebilir bir büyüme 
sergileyebilmesi için önündeki engelleri 
kaldırmaya niyetli bir devlet iradesi ve kamu ile 
özel sektör arasındaki diyalog kanallarının açık 
tutulması gerekiyor.  TEPAV, bu konudaki diyaloğu 
güçlendirmeyi hedefliyor.
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“Türkiye’de E-ihracat: Fırsatlar ve Sorunlar Raporu”ndan bazı bulgular: 

-G-20 ülkelerini kapsayan ve Avustralya’nın ilk sırada bulunduğu “e-ihracata Hazırlık 
Endeksi”nde Türkiye, e-ticarete yönelik düzenleyici çerçeve, yasal ve fiziki altyapıdaki 

zayıflıklar gibi nedenlerden dolayı listenin 15’inci sırasında bulunuyor. 
-E-ihracatın gelişmesi hem Türkiye’nin internet ekonomisine hem de ihracatına önemli 
katkı sağlayabilir.
-Türkiye’nin ilk 10 e-ihracat pazarının ağırlıklandırılmış ortalama mesafesi, 4 bin 308 
kilometre. Bu rakam, geleneksel ihracat menzilinin üstünde yüzde 65’lik bir artış teşkil 

ediyor. 
-E-ihracata konu olan ürünlerin katma değerinin, elektronik ve otomotiv parçaları gibi 
geleneksel ihracat ürünlerine göre daha yüksek olduğu görülüyor. 
-Türkiye ekonomisi e-ihracat sayesinde yüzde 38’lik bir oranla, dünya ortalamasının 
üzerinde büyüyebilir. 
-E-ihracat yapan firmaların en küçük yüzde 10’luk kesiminin ortalama pazar sayısı 23 iken, 
en büyük yüzde 10’da bu sayı 45 olarak ölçülüyor.
-Üreticiler açısından bakıldığında ise ihracatta boyut ve tecrübe faktörlerinin öneminin 
azalması ve uzak pazarlara erişimin kolaylaşması, sınır ötesi e-ticaretin en önemli 

avantajlarını oluşturuyor.

İnternet üzerinden yapılan ticaret, geleneksel ticareti dönüştürüyor

Türkiye’nin ihracat yapısındaki sorunlar 

düşünülerek bakıldığında elektronik ihracatın 

(e-ihracat) ülkemize sunduğu fırsatlar daha da 

net ortaya çıkıyor. Son on yılda Türkiye’nin yüksek 

ihracat performansının temelinde büyük ve eski 

firmaların, eski ürünleri eski pazarlara satması 

yatıyor. E-ihracat, KOBİ’ler ve yeni firmaların yeni 

pazarlara yeni ürünler satmasının önünü açacak. 

Aynı zamanda e-ihracat Türkiye’nin son 10 yılda 

daralan ihracat menzilini arttırmayı sağlayacak.  

E-ihracatın sunduğu bu potansiyeli 

değerlendirebilmek için yabancı dil bilen, web 

sitesi, ödeme sistemleri, başka ülkelerdeki 

tüketici hakları gibi konulara hâkim firmalar 

ve zamana hassas ve esnek bu yeni ticaret 

yönteminin gelişmesinin önündeki sorunları 

kaldırmaya yönelik çaba gösteren bir devlet 

olmalı.  e-İhracatın sürdürülebilir bir büyüme 

sergileyebilmesi konunun politika yapıcılar 

tarafından sahiplenilmesi ve kamu ile özel sektör 

arasındaki diyalog kanallarının devamlı açık 

tutulması gerekiyor.
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