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Konu : Kolay ihracat Platformu

\-a.--,-.-- 
-TURKIYE ODALAR VE BORSALAR BIRLIGI GENEL SEKRETERLIGINE

Malumlarr oldulu izere; Kolay ihracat Platformu, yuft drqr pazarlara girigte

gereksinim duyulan ve pazarlama stratejilerine ydn veren bilgilerin tek kanaldan ihracatgrya

ulaqttrtlmasr ile hedef pazar tespiti kapsamrnda bir karar destek mekanizmast sunmasr

amactyla geliqtirilen gok boyutlu dijital bir platformdur. Sdz konusu platform, 28 Afiustos

2020tarihinde Sayrn Bakantmtz Ruhsar PEKCAN'rn tegrifleri ile gergekleqtirilen Lansman ile

kamuoyuna duyurulmug ve hizmete agllmrqtrr.

ihracatgrlann yurt drgr pazar segiminde rol alan ve pazara giriq stratejilerini

qekillendiren bilgilere iligkin gegitli veriler, hdlihazrrda Bakanhfirmrz ve Bakanhfia ba$r

kuruluqlarca farklr yontemlerle toplanmakta ve yine farklr veri tabanlarr ve sistemlerde

muhafaza edilmektedir. Sdz konusu platformla, ihracatgrlar igin hayati nitelikte sayrlabilecek

ve farklr kaynaklardan farklr formatlarda toplanrp paylagrlmakta olan birgok bilginin birbirini

tamamlayan kullanrcr dostur bir yaklagrrnla sistematik bir qekilde ihracatgrya sunulmasr ve

ihracata iligkin kararlara yonelik bir yol haritasr ortaya konulmasr amaglanmaktadrr.

Kolay ihracat Platformunda, Bakanlrfirmrzdaki farklr Genel Mi.idi.irliikler tarafindan

geleneksel yontemlerle tutulan veriler ile Bakanhp.rmtz bUnyesinde yer alan geqitli veri

tabanlan ve sistemlerin yanr srra Ucretli veri kaynaklarrnrn entegrasyonu ile elde edilen

bilgiler "Ulkeler" ve "sektdrler" modtilleri, yiiriirltikte olan mevzuata iliqkin gerekli bilgiler

ise "Dtg Ticaret Mevzuatl" modi.ili.i aracrlr[ryla kullanrcrya sunulmaktadrr. Bunun yanl slra;

belirli bir Uriin ve hedef pazar ozelinde geligtirilen "Pazara Girig Haritasr" modiilii ile

ihracatgrlartmtztn pazara giriq kararlannda ihtiyag duydu[u bilgilere tek bir platform
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Uzerinden ulagmasl hedef'lenmektedir. Platforma entegrasyonu saflanan ti.im veri

kaynaklanndan derlenen milyonlarca verinin iglenerek ve makine d[renmesi algoritmasrna

sahip analitik modellemeler ile kurgulanmasryla, ktiresel ticaret istatistikleri ve Ttirkiye'nin

ihracat ekosistemi goz dniinde bulundurularak orlaya konulan "Aktllr ihracat Robotu" modUli.i

aracrhIlyla ihracatgrlar, hedef pazar tespitine iliqkin gok geqitli sorularrna yanrt

bulabilmektedir.

Kolay ihracat Platformu'nun, daha fazlaihracatgrmzn yurt drqr pazarlara gerekli bilgi

donantmtna sahip olarak ve somut veriler Uzerinden gergekleqtirilen analizlere dayalr

sistematik bir bakrg agrsryla agrlabilmelerini teminen Bakanlr[rmrzca basln ve sosyal medya

yoluyla ve Bakanltfitmtz web sayfalarr, yayrnlarr ve di[er ydntemlerle tanltrmr devam

ettirilmektedir.

Bu gergevede, kolayihracat.gov.tr adresi tizerinden eriqilebilen Kolay ihracat

Platformu'nun tantttlmasl ve kullanrmrnrn artrnlmasr igin, Birli[inizin, Ticaret ve Sanayi

Odalartnrn web sitelerinde, kolayca fark edilebilecek bir alanda Kolay ihracat Platformu logo,

isim ve baflantrsrna yer verilmesi, kurumsal sosyal medya hesaplarrnda paylagrlmasr ve siireli

yayrnlannda yayrnlanmasl hususunda gerefiini rica ederim.

e-imzalrdrr
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