
E-Ticaret Sitelerine Üyelik Basvuru Süreci

1- ihracatçı Birliği üyesi şirket, Türkiye ihracatçılar Meclisi tarafından belirlenmiş olan üç e-ticaret
sitesi arasından kendine en uygun alanını seçer.

Alibaba.com

Kornpass.corn

Turkishexporter.net

Teşvik kapsamında şirketın sadece 1 (bir) e-ticaret sitesine Liye olabilme i esastır. Ancak şirketin.

mahiyeti ve çalışma prensibı farklı olan diğer bır e-tıcaret sitesine üye olması mümkündür. Bu

kapsamda, Alibaba.com ve Turkishexporter.net aynı çalışma prensibine sah p e-ticaret siteleri olarak

kabul edilirken, Kompass.com rehber site olması nedeniyle bu iki steden farklı bir özellik

taşımaktadır. Pratikte şirketler en fazla iki e-ticaret sitesme üye olabilmektedır

Sonuç olarak ştrketlerin, Alibaba.com ve Kompass.com'a veya Turkishexport -r.net ve Kompass.com'a

birlikte Liye olması mümkündür ancak Alibaba.com ve Turkishexporter.net'e birlikte üyelık söz konusu

değildir.

Destekten faydalanabitmek için:

-Şirketin, üye olmak ve destekten faydalanmak istediği e-ticaret sitesine h6li1raz"da üye olmaması
gerekmektedir. Toplu üyelik projesinde, proje grubunda yer alan 250 ve üzerindeki firmalar.

üyeliklerini Bakanlıktan gelen proje onayının ardından eş zamanlı olarak kullanabileceklerdir.
Üyelikler onaydan sonra aktifleşecektir.

-Şirketin ihracatçı Birliği üyesi olması gerekmektedir.

-Şirketin TTK. Madde l24'te belirtilen ticaret şirketleri arasında yer alması, iani adi sirket olmaması
gerekmektedir. (Ticaret şirketleri; kollektif, komandit, anonim, limited v( kocperant şirketlerden
ibarettir. )

-Şirket, Turguality ve Marka Desteğinden faydalanmamış olmalıdır.

-Şirket, hizmet sektöründe faaliyet göstermemelidir.

2- Şirket, seçmiş olduğu e- ticaret sitesi ile iletişime geçerek, paket içeriklerı hakkında detaylı bilgiyi

edinir, üyelik formunu doldurur ve üyelik iicretinin %10'sine tekabül edef' katılım ücretini, TIM';n
ilgili e-ticaret sitesi için belirlediği hesap numarasına yatınr. Şirket vapacağı tüm bu ışlemler için
doğrudan sitelerle iletişıme geçecektir, uyelik başvurula" Meclısımize vapılmamaktadlf.

3- E-ticaret sitesi, gelen üyelik başvurulartm konsolide hale getirerek bir şirket listesi hazırlar. Liste
150+ firmaya ulaştığmda, gerekli kontrollerini yaparak detaylı şirket listesini TIM onayına gönderir.

250 şirketlik listenin oluşturulması ıçin geçen zaman e-ticaret sitesirun şirketlere ulaşmak için

geliştimuş olduğu stratenlere bağlı olarak 15 - 45 gün arasında sürmekred . Bu süreçte şırketlerin
yapması gereken başka bir işlem bulunmamaktadır.

4- TiM'e ulaşan listede yer alan şirketlerin ihracatçı Birliklerine üyelik durumları kontrol edilir.
Ödemesin; yapmış olan IhracatÇı Birliği üyesi flrmalar TiM tarafından onaylanır.

5- Kontrol sonrasında, nihai liste gerekli başvuru formlartyla birlikte Bakanlık onayına gönderilir.

6- Bakanltk onayının ardından en geç ıhafta içerisinde proje grubunun üyelikleri başlatıı".

, ,


