*BENNJHEF*

TOBB
TÜRKİYE
ODALAR VE BORSALAR
BİRLİĞİ

TÜM ODA VE BORSALARA
(Genel Sekreterlik)
Tarih
Sayı
Konu

İlgi :

: 02.09.2020
: 34221550-1007484
: Kolay İhracat Platformu

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 31.08.2020 tarihli ve 57023053 sayılı yazı.

Bilindiği gibi, Kolay İhracat Platformu, Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan tarafından 28 Ağustos 2020
tarihinde kamuoyuna açıklanmıştır.
Konuya ilişkin olarak, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan ve ilişikte bir örneği sunulan yazıda, Kolay İhracat
Platformu'nun, yurtdışı pazarlara girişte gereksinim duyulan, pazarlama stratejilerine yön veren bilgilerin tek
kanaldan ihracatçıya ulaştırılması ve hedef pazar tespiti kapsamında bir karar destek mekanizması
sunulması amacıyla hazırlandığı belirtilmiştir.
Yazıda, Kolay İhracat Platformu'nda ülkeler/sektörler, dış ticaret mevzuatı, pazara giriş haritası, akıllı ihracat
robotu modüllerinin yer aldığı açıklanarak, bu modüller aracılığıyla tüm veri kaynaklarından derlenen birçok
verinin işlenip ihracatçıların kullanımına sunulduğu vurgulanmıştır.
Bilgilerini ve https://www.kolayihracat.gov.tr/ adresinde ulaşılabilen Kolay İhracat Platformu'nun
Odanız/Borsanız üyesi ilgili şirket/işletmelere duyurulmasını önemle rica ederim.
Saygılarımla,

e-imza
Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter
EK: Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazı (2 sayfa)
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T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İhracat Genel Müdürlüğü

Sayı

: 71944399-463

Konu : Kolay İhracat Platformu
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNE
Malumları olduğu üzere; Kolay İhracat Platformu, yurt dışı pazarlara girişte
gereksinim duyulan ve pazarlama stratejilerine yön veren bilgilerin tek kanaldan ihracatçıya
ulaştırılması ile hedef pazar tespiti kapsamında bir karar destek mekanizması sunması
amacıyla geliştirilen çok boyutlu dijital bir platformdur. Söz konusu platform, 28 Ağustos
2020 tarihinde Sayın Bakanımız Ruhsar PEKCAN’ın teşrifleri ile gerçekleştirilen Lansman ile
kamuoyuna duyurulmuş ve hizmete açılmıştır.
İhracatçıların yurt dışı pazar seçiminde rol alan ve pazara giriş stratejilerini
şekillendiren bilgilere ilişkin çeşitli veriler, hâlihazırda Bakanlığımız ve Bakanlığa bağlı
kuruluşlarca farklı yöntemlerle toplanmakta ve yine farklı veri tabanları ve sistemlerde
muhafaza edilmektedir. Söz konusu platformla, ihracatçılar için hayati nitelikte sayılabilecek
ve farklı kaynaklardan farklı formatlarda toplanıp paylaşılmakta olan birçok bilginin birbirini
tamamlayan kullanıcı dostu bir yaklaşımla sistematik bir şekilde ihracatçıya sunulması ve
ihracata ilişkin kararlara yönelik bir yol haritası ortaya konulması amaçlanmaktadır.
Kolay İhracat Platformunda, Bakanlığımızdaki farklı Genel Müdürlükler tarafından
geleneksel yöntemlerle tutulan veriler ile Bakanlığımız bünyesinde yer alan çeşitli veri
tabanları ve sistemlerin yanı sıra ücretli veri kaynaklarının entegrasyonu ile elde edilen
bilgiler “Ülkeler” ve “Sektörler” modülleri, yürürlükte olan mevzuata ilişkin gerekli bilgiler
ise “Dış Ticaret Mevzuatı” modülü aracılığıyla kullanıcıya sunulmaktadır. Bunun yanı sıra;
belirli bir ürün ve hedef pazar özelinde geliştirilen “Pazara Giriş Haritası” modülü ile
ihracatçılarımızın pazara giriş kararlarında ihtiyaç duyduğu bilgilere tek bir platform
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kaynaklarından derlenen milyonlarca verinin işlenerek ve makine öğrenmesi algoritmasına
sahip analitik modellemeler ile kurgulanmasıyla, küresel ticaret istatistikleri ve Türkiye’nin
ihracat ekosistemi göz önünde bulundurularak ortaya konulan "Akıllı İhracat Robotu" modülü
aracılığıyla ihracatçılar, hedef pazar tespitine ilişkin çok çeşitli sorularına yanıt
bulabilmektedir.
Kolay İhracat Platformu’nun, daha fazla ihracatçımızın yurt dışı pazarlara gerekli bilgi
donanımına sahip olarak ve somut veriler üzerinden gerçekleştirilen analizlere dayalı
sistematik bir bakış açısıyla açılabilmelerini teminen Bakanlığımızca basın ve sosyal medya
yoluyla ve Bakanlığımız web sayfaları, yayınları ve diğer yöntemlerle tanıtımı devam
ettirilmektedir.
Bu çerçevede, kolayihracat.gov.tr adresi üzerinden erişilebilen Kolay İhracat
Platformu’nun tanıtılması ve kullanımının artırılması için, Birliğinizin, Ticaret ve Sanayi
Odalarının web sitelerinde, kolayca fark edilebilecek bir alanda Kolay İhracat Platformu logo,
isim ve bağlantısına yer verilmesi, kurumsal sosyal medya hesaplarında paylaşılması ve süreli
yayınlarında yayınlanması hususunda gereğini rica ederim.
e-imzalıdır
Ö. Volkan AĞAR
Bakan a.
Genel Müdür
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