E-Ticaret Gümrük Beyanı Nedir?
Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB),
ithalat ve ihracat yapan firmalar için sadece
yetkilendirilmiş taşıyıcı firmalar veya operatörler
tarafından dijital ortamda düzenlenen bir belgedir.
Mikro İhracat Nedir?
Mikro ihracat, Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı
(ETGB) kapsamında yapılan bir ihracat türüdür. Buna
göre, ETGB kapsamında yurt dışına yapılan KDV’siz
satış tutarı 7.500 Euro’yu geçmemelidir. Yani Ticaret
Bakanlığı’nın kabul ettiği mikro ihracat üst limiti 7.500
Euro’dur. Ayrıca, satılan ürünün ağırlığı 150 kilogramı
aşmamalıdır. Bu tür satış uygulaması, genel olarak
“mikro ihracat” olarak tanımlanır
E-İhracat Nedir?
E-ihracat, yurt dışına herhangi bir ürün ya da hizmet
satışını ifade eden ihracat modelidir. E-ihracat
kısaca, e-ticaret yolu ile satılan ürün ya da
hizmetlerin, mikro ihracat kuralları çerçevesinde,
E-Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) ile yurt
dışındaki müşteriye gönderilmesidir.
E-İhracat Nasıl Yapılır?
E-ihracat, pazaryerleri ya da e-ticaret siteleri aracılığı
ile yapılır. Bunun için öncelikle hedef pazardaki
e-ihracat sitelerinde ürün listelemek gerekir.
Devlet Teşviği Nedir?
Devlet teşvikleri, devletin kurumları tarafından
ihracat, yatırım, arge, tasarım, istihdam ve
ekonominin büyümesi ve refahın artırılması için
kullanılan araçlardır.
Detaylı Bilgi İçin; https://kolaydestek.gov.tr/

ATÖLYE ÜSKÜDAR
Atölye Üsküdar; Üsküdar Belediyesi tarafından, yenilik ve
girişimcilik kültürünün toplumun tüm kesimlerine
yaygınlaştırılması hedefiyle kurulmuş, ücretsiz hizmet veren
bir Girişimcilik, İnovasyon ve Endüstri 4.0 ekosistem
programıdır. Yeni girişimcilerin ortaya çıkarılması, mevcut
girişimlerin niteliklerinin artırılması, bireylerin yaratıcı ve
yenilikçi yönlerinin ön plana çıkarılması için farklı kuluçka
programlarının hayata geçirildiği bir girişimcilik ve
inovasyon merkezidir. Nesnelerin interneti, yapay zekâ,
otonom sistemler, sanal/artırılmış gerçeklik alanlarında
destekler sunar. Atölye Üsküdar, girişimcilerin Ar-Ge ve
prototip için kullanabileceği bir fab-lab sunmaktadır. Proje
ile 2021 yılında yeni nesil teknolojiler üzerinde çalışan 40
genç teknoloji takımı desteklenmiş olup bu takımlardan ikisi;
Teknofest 2021’de farklı kategorilerde birincilik ve üçüncülük
dereceleri kazanmıştır. Atölye Üsküdar Programı, 250’den
fazla girişimci ve akademisyen için bir fab-lab hizmeti
sunmanın yanı sıra özellikle genç ve kadın girişimciliği odaklı
6 projenin hayat bulduğu bir ekosistemdir. Ortak çalışma
alanları, son teknoloji ürünü ekipmanlar ve çalışma
istasyonları, workshoplar ve danışmanlık destekleri,
deneyim günleri, sosyal alanlar, demodayler ve yatırımcı
eşleştirme çalışmaları ile girişimcilere ve ekosisteme fayda
sağlamaya devam etmektedir.
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MAL iHRACATI

Yurt dışına gidip müşteri
bulmak istiyorum.

Yurt dışında ürünlerimin reklamını
yapmak veya yurt dışında bir
yerim olsun istiyorum.

Müşterilerimi tanımak ve
pazarımı öğrenmek istiyorum.

Hammaddelerimi vergisiz almak,
ürünlerimi satarken kalitemi
ispatlamak istiyorum.

Müşterilerime uygun
kredi istiyorum.

Ürünümü kendim
tasarlamak istiyorum.

Küresel firmalarla
çalışmak istiyorum. (KTZ)

Dünya markası olmak istiyorum.

Pazara girişte dijital faaliyetlerim
desteklensin.

Sanat Fuar Destekleri

Hizmet sunum kalitemi artırmak
ve müşterilerimi tanımak istiyorum.

Kendi uygulamamı / oyunumu
tasarlamak istiyorum.

Sektörümle birlikte hareket
etmek istiyorum.

Sektörümle birlikte hareket
etmek istiyorum.

HiZMET iHRACATI

Hizmetimin reklamını yapmak
veya yurt dışında bir yerim
olsun istiyorum.

Müşterilerimi tanımak ve
pazarımı öğrenmek istiyorum.

Dünya markası olmak istiyorum.

Dijital tanıtım faaliyerlerine
katılmak istiyorum.

Yurt dışına gidip müşteri
bulmak istiyorum.

