
1 - E-COMMERCE IN HAUTS-DE-FRANCE

E-COMMERCE

IN TURKIJE

FLANDERS INVESTMENT & TRADE MARKTSTUDIE



Marktstudie

E-COMMERCE 
IN TURKIJE

Flanders Investment & Trade
T +32 2 504 87 11

info@flanderstrade.be



3 - E-COMMERCE IN ITALIË

INHOUD

Voorwoord 4
E-commercelandschap van Turkije 5
Factsheet Turkije 5
Belangrijke e-commercetrends in Turkije 6
     Social commerce 6
     Influencer marketing 6
     Q-Commerce 6
Klantenanalyse Turkse e-commerce 7
Meest verkochte goederen in Turkije 8
E-commerce-ecosysteem in Turkije 9
     Organisaties en verenigingen 9
     Evenementen en beurzen 9
Grote e-commercespelers in Turkije 10
De markttoetreding in Turkije 11
Bezorg- en retourbeleid 11
Wetgeving 11
Betaalmethoden Turkse e-commerce 12
E-fullfilment 13
     Fullfilment by Amazon 13
     HepsiLojistik 13
     Logistieke dienstverleners 13
Bronnen 14



4 - E-COMMERCE IN ITALIË

VOORWOORD

De coronapandemie deed de e-commercesector wereldwijd exploderen en deze sector blijft snel groei-
en. E-commerce is tegenwoordig een onmisbaar platform voor bedrijven die hun klantenportfolio en 
potentiële inkomsten op zowel lokale als internationale markten willen vergroten.

In 2021 bedroeg de e-commercemarkt naar schatting 4,9 biljoen dollar wereldwijd. Tegen 2025 zal die 
markt naar verwachting met 50% groeien tot 7,4 biljoen dollar (CAGR* 11,35%). 
Statista, 2022

Voor Vlaamse bedrijven die willen exporteren via e-commerce zijn er veel kansrijke landen. Zo behoort 
Turkije – met een CAGR van 20,24% – tot de top 3 van veelbelovende landen. Met een jonge bevolking, 
een groeiende economie en een toenemende e-commercepenetratie, is het een erg aantrekkelijke markt 
voor deze sector.

E-commerce is een essentieel instrument in de internationale handel en is ongetwijfeld een grote  
opportuniteit voor Vlaamse bedrijven met exportdoelstellingen. Flanders Investment & Trade (FIT)  
ondersteunt Vlaamse bedrijven bij hun internationale activiteiten. Deze marktstudie omvat actuele 
gegevens over de Turkse e-commercesector en basisinformatie over hoe u de Turkse e-commercemarkt 
kunt betreden.

Deze marktstudie biedt een eerste inzicht in een aantal zaken die nodig zijn om op de e-commerce-
markt in Turkije te slagen. Mocht u nog met vragen zitten over e-commerce in Turkije, aarzel dan  
zeker niet om ons te contacteren. Ons kantoor in Turkije staat voor u ter beschikking:

FIT Istanbul
+90 212 293 99 17
istanbul@fitagency.com

Siraselviler Caddesi 39
34433 Taksim

* Een samengesteld jaarlijks groeipercentage

https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/contact/buitenlandse-kantoren/turkije
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E-COMMERCELANDSCHAP VAN TURKIJE

FACTSHEET TURKIJE

Algemeen

 
Turkse e-commercemarkt

 
Rankings

Meer cijfers over Turkije   

Bronnen: Flanders Investment & Trade, ECommerceDB, Statista, World Bank, Universal Postal Union, IMD World Competitiveness Center.  

Eigen weergave.

Hoofdstad 
Ankara 

(3,517 miljoen inwoners)

Oppervlakte 
783.562 km2² 
(= 26 x België)

Aantal inwoners 
84,715 miljoen

Bruto binnenlands product  
720 miljard USD   

(522 miljard USD in België)

Bbp/capita 
8.536 USD² 

(45.205 USD in België)

Bbp Bbp/

Nettoverkoop in 2020  

8 miljard USD   

E-commercegebruikers in 2021  

41 miljoen 

20,24% 
CAGR  

2022-2025 48% 
Internet- 

penetratie 

Logistics Performance Index (LPI) 

34e

48e 

48e

47e

Ease of doing business IMD World Digital Competitiveness 2021

Integrated Postal Development (2IPD)

https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/landen/turkije/cijfers
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BELANGRIJKE E-COMMERCETRENDS IN TURKIJE

Social commerce

Social commerce (s-commerce) is de levering van producten aan de consumenten via socialemedia- 
platformen zoals Facebook, Instagram, Twitter en TikTok. Naarmate de winkel- en betalingsmogelijk- 
heden verbeteren, kunnen gebruikers rechtstreeks via deze platformen winkelen. 
Adjust & Sensortower, 2021

Vandaag heeft s-commerce een omvang van ongeveer 474,8 miljard dollar, tegen 2028 luidt de  
prognose 3.369 miljard dollar. 
Grand View Research, 2021

In Turkije zijn Facebook, Instagram en Pinterest veelvoorkomende platforms voor s-commerce.  
Innova, 2020 

Aangezien 80% van de Turkse bevolking een actieve gebruiker van sociale media is, is social commerce 
een zeer relevante trend voor de Turkse e-commercemarkt. 
We Are Social & Hootsuite, 2022

Influencer marketing

Influencer marketing: promotionele activiteiten met mensen/accounts met hoge volgers op sociale 
media als opinieleiders. Merken werken met deze mensen of accounts samen om hun producten te pro-
moten of een bepaald product onder de aandacht te brengen. Turkije telt ongeveer 60.000 influencers. 
CreatorDen, 2021 

20% van de e-shoppers in Turkije koopt producten die worden gepromoot door Instagram-influencers. 
GfK, 2021

De groep van 25-34 jaar vormt de meerderheid van de influencer-volgers in Turkije met hoge conversie-
percentages. Ze zijn dan ook een high-potential doelgroep in influencer marketing-campagnes. 
TÜSİAD & Deloitte Digital, 2022

Q-Commerce

Het concept van Q-Commerce – recent gelanceerd en belangrijk in de digitale transformatie – bete-
kent letterlijk Quick Commerce of snelle handel. Doelstelling is om het kwaliteitsproduct op de snelste 
manier aan de klant te leveren. 
Forbes, 2022

In Turkije zijn twee spelers op het gebied van Q-commerce actief: Getir (14 miljoen bezoekers/maand) 
en Yemeksepeti (24 miljoen bezoekers/maand). Het aantal bezoekers dat gebruikmaakt van beide plat-
forms is 10,5 miljoen. 
Webrazzi, 2021
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Naast deze twee grote bedrijven die vooral supermarktproducten verkopen, zijn er ook snelle  
leveringsopties van twee grote marktplaatsen Trendyol en Hepsiburada. Zij verkopen producten in  
verschillende categorieën die door de eigen koeriersdiensten Trendyol Express & HepsiJet naar de  
klanten worden gebracht.

KLANTENANALYSE TURKSE E-COMMERCE

Figuur: Afnemersanalyse van Turkse E-commerce (EcommerceDB, 2021) (Statista, 2021). Eigen weergave.

18-24 j 
21,2% 

25-34 j 
28,6% 

Laaginkomen 
32% 

Middeninkomen 
32,8% 

Hooginkomen 
35,2% 

35-44 j 
25,7% 

45-54 j 
16,8% 

55-64 j 
7,8% 

Gemiddelde 
opbrengst per 
gebuiker

540 $ 

Top 3 categorieën

Mode & kledij

Verzorgingsproducten

Schoenen
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MEEST VERKOCHTE GOEDEREN IN TURKIJE

Mode blijft de leidende e-commercemarkt in Turkije qua aantal kopers met 88% van de internet- 
gebruikers die zegt in 2021 minstens een product in deze categorie te hebben gekocht. Daarna  
volgen schoenen (87%) en voeding en dranken (70%).

Bron: EcommerceDB

 

 
 
(Bron: EcommerceDB) 
 
   

Comment [EV2]: zou gewoon overnemen in EN 
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E-COMMERCE-ECOSYSTEEM IN TURKIJE

Organisaties en verenigingen

E-commerce-infoplatform: informatieplatform waar zowel ondernemers als  
consumenten makkelijk via één adres terechtkunnen met al hun vragen over  
e-commerce. Opgericht door het ministerie van Douane en Handel van Turkije om 
e-commercebedrijven te registreren en de sectorgegevens binnen één platform te 
verzamelen. 

ETID: vereniging van e-commerce handelaren (Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği) 
draagt bij aan de sector bij het vaststellen en oplossen van de tekortkomingen of 
behoeften van e-commerce in Turkije en het uitvoeren van begeleidende werkzaam-
heden. 

TÜBISAD: vertegenwoordigt bedrijven die actief zijn in informatietechnologie,  
telecommunicatie, nieuwe media, internet en consumentenelektronica.

Evenementen en beurzen 

World Ecom Expo: dit grootste e-commerce-evenement van Turkije brengt de  
grootste e-commercemerken van de wereld en Turkije samen op deze beurs. Wereld-
wijde marktplaatsen zoals Wayfaire, AliExpress, Zalando en leidende Turkse markt-
plaatsen zoals Trendyol, Getir en Hepsiburada nemen eraan deel. Ook internationale 
logistiekbedrijven, dienstverleners en betalingssysteemdienstenleveranciers en  
toonaangevende spelers uit de sector tekenen ook present. 

ECHO summit: E-commerce Head Organization is een e-commerce-evenement dat 
in 2022 voor de 4e keer wordt georganiseerd in samenwerking met Marketing Türkiye 
en Deloitte. Op dit evenement komen de leiders van de sector samen om de trends, 
data en verwachtingen in de e-commercesector te bespreken. 

https://www.eticaret.gov.tr/
https://etid.org.tr/
https://www.tubisad.org.tr/en/
https://worldecomexpo.com/
https://www.marketingturkiye.com.tr/
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GROTE E-COMMERCESPELERS IN TURKIJE

Website trendyol.com hepsiburada.
com

gittigidiyor.
com

n11.com amazon.
com.tr

getir.com* yemeksepeti.
com*

Bedrijfsmodel b2c, c2c b2c b2c, c2c b2c b2c, c2c b2c b2c

Aantal landen actief Turkije,  
VK, België,  
Nederland ... 
(27 in totaal)

Turkije & 
wereldwijd 
via  
HepsiGlobal

Turkije Turkije Wereldwijd Turkije,  
VK, VS ...  
(8 in totaal)

Turkije

Totaal aantal bereikte 
personen (maandelijks) 
mln

47,9 43,2 32 37,4 29,4 14 24

Productcategorieën algemeen algemeen algemeen algemeen algemeen online bood-
schappen

online bood-
schappen

Goedkeuring van  
nieuwe producten

goedkeuring 
nodig

goedkeuring 
nodig

goedkeuring 
nodig

goedkeuring 
nodig

goedkeuring 
nodig

goedkeuring 
-> Category 
Manager

goedkeuring 
-> Category 
Manager

Commissietarieven verschilt per 
product- 
categorie 

verschilt per 
product- 
categorie 

verschilt per 
product- 
categorie 

verschilt per 
product- 
categorie 

verschilt per 
product- 
categorie 

/ /

Eigenaar Alibaba 
Group

Dogan 
Group (TR) 
& Templeton 
(VS)

Ebay Dogus Group 
(TR) &  
SK Group  
(Z. Korea)

Amazon Getir Delivery  
Hero (DE)

Logistiek werkt samen 
met lokale 
logistieke 
dienst- 
verleners en 
heeft eigen 
koeriers-
dienst 
(Trendyol 
Express)

werkt samen 
met lokale 
logistieke 
dienst- 
verleners en 
heeft eigen 
koeriers-
dienst 
(Hepsijet)

werkt samen 
met lokale 
logistieke 
dienst- 
verleners 

werkt samen 
met lokale 
logistieke 
dienst- 
verleners 

werkt samen 
met lokale 
logistieke 
dienst- 
verleners 

eigen  
koeriers-
dienst

eigen  
koeriers-
dienst

* Getir en Yemeksepeti zijn de twee grootste bedrijven die online boodschappen aanbieden aan gebruikers in Turkije. Om producten via 

deze twee applicaties te verkopen, is de goedkeuring van een categoriemanager noodzakelijk. In beide applicaties worden vooral lokale 

producten en wereldbefaamde merkproducten verkocht. De reden waarom ze toch in dit dossier zijn opgenomen is dat deze twee bedrijven 

vermeldenswaardig zijn vanwege hun impact op de e-commercemarkt in Turkije. Getir heeft het afgelopen jaar een totale investering van  

1 miljard dollar ontvangen van buitenlandse investeerders en is actief in 8 landen.       
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DE MARKTTOETREDING IN TURKIJE

BEZORG- EN RETOURBELEID

Dankzij de douane-unie tussen Turkije en de EU kan u naar Turkije exporteren zonder invoerrechten  
te betalen, maar sinds 2015 worden er extra belastingen geheven op sommige producten die uit de  
EU in Turkije worden geïmporteerd. Op de website van de Europese Commissie kan u nagaan welke 
producten zijn uitgesloten van deze unie. 
Europese Commissie, 2022

De consument in Turkije daarentegen betaalt 18% douanerechten op de waarde van goederen die uit 
de EU komen waarvan de waarde niet hoger is dan 150 euro, en farmaceutische goederen waarvan de 
waarde niet hoger is dan 1.500 euro.

Consumenten in Turkije hebben het recht om het product, zonder opgave van redenen en zonder  
boete, binnen de 14 dagen vanaf de leveringsdatum te retourneren, behalve voor beschadigde of 
niet-hygiënische producten. Eerst moet de consument de verkoper of leverancier op de hoogte stellen 
van de retourbeslissing. Vervolgens moet de verkoper of leverancier het aankoopbedrag, inclusief  
verzendkosten, binnen de 14 dagen na de ontvangst van het verzoek aan de consument terugbetalen. 
De verkoper moet de consument informeren over het retourbeleid, anders wordt de retourtermijn  
met een jaar verlengd.

WETGEVING

Een buitenlands bedrijf hoeft geen dochteronderneming of filiaal in Turkije te openen om e-commer-
ceactiviteiten in Turkije uit te voeren, maar het moet wel geregistreerd zijn in het centrale registratie-
systeem met een centraal registratienummer (MERSIS) . 

U heeft geen vergunning of toestemming nodig om deel te nemen aan e-commerceactiviteiten in 
Turkije, maar voordat u met uw e-commerceactiviteiten begint, moet u zich registreren bij ETBIS en 
VERBIS. ETBIS is een registratiesysteem waarbij geregistreerde bedrijven informatie verstrekken over hun 
e-commerceactiviteiten. VERBIS is een registratiesysteem waarbij bedrijven zich moeten registreren en 
informatie verstrekken over gegevensverwerkingsactiviteiten. 
Cms Law, 2021

Tot 2016 had Turkije geen wet op de bescherming van persoonsgegevens. In 2016 is de wet op de be-
scherming van persoonsgegevens in werking getreden (KVKK), dat een vergelijkbaar kader schept als de 
Europese gegevensbeschermingswet (AVG/GDPR).

Een bedrijf dat via een website of een marktplaats zijn producten of diensten wil verkopen, moet op 
de website de bedrijfsnaam, geregistreerd kantooradres, geregistreerd e-mailadres, telefoonnummer, 
handelsnaam en handelsmerken en centraal registratienummer (MERSIS) vermelden. 
Thomson Reuters, 2021

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/nl/content/douane-unie-eu-turkije
https://mersis.gtb.gov.tr/ https://www.kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/aea97a33-089b-4e7d-85cb-694adb57bed3.pdf
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BETAALMETHODEN TURKSE E-COMMERCE

Bankkaarten

E-wallets

Andere betaalmethoden

Figuur: Aangeboden betaalmethoden in Turkse E-commerce (EcommerceDB, 2021). Eigen weergave.

Visa

Mastercard

American Express

                                                93%

                                                93%

26%

BKM express

MasterPass

Paypal

                                                22%

                       10%

           6%

Afbetaling

Vooraf contant betalen

Giftcard

                                                47%

                                           40%

           19%
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E-FULLFILMENT

 
Fullfilment by Amazon

Fullfilment by Amazon (Amazon lojistik in Turkije) is de opslag-, verpakkings- en  
verzendservice van de online winkelsite van Amazon. De verkoper verzendt het  
product naar een van de fulfilmentcentra van Amazon en de klant kan op de  
productpagina zien dat dit product daar beschikbaar is. De klant weet en ver-
trouwt erop dat het product dat hij gaat kopen door Amazon wordt bewaard en 
snel wordt geleverd. Op het moment van verkoop worden handelingen zoals het 
verpakken, verzenden en zelfs retourneren van het product namens de verkoper 
uitgevoerd door Amazon. Amazon Turkije biedt deze service momenteel aan via 
gecontracteerde logistieke centra. Binnenkort zal Amazon een logistiek centrum 
vestigen in Tuzla, Istanbul met een investering van meer dan 100 miljoen dollar. 
Euronews Türkçe, 2022

HepsiLojistik

HepsiLojistik is een service die logistieke ondersteuning biedt aan de pre-sales- en 
post-salesprocessen van verkopers en waarmee uw bestellingen moeiteloos vanaf 
één plek worden afgeleverd. Dankzij HepsiLojistik profiteren verkopers van de 
deskundige ondersteuning en sterke infrastructuur van Hepsiburada. Transacties 
zoals snelle bevoorrading, verpakking en verzending neemt Hepsilojistik voor zijn 
rekening. Zo bespaart de verkoper veel kosten, tijd en werkdruk.

 
Logistieke dienstverleners

https://satis.amazon.com.tr/lojistik/amazon-lojistik
https://www.yurticikargo.com/
https://www.ptt.gov.tr/Sayfalar/EN/Homepage.aspx
http://mngkargo.com.tr
https://www.araskargo.com.tr/tr/
https://www.horoz.com.tr/
http://www.suratkargo.com.tr/
https://www.cevalogistics.com/en
https://www.aynigunteslim.com/
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Als u nog meer informatie over e-commerce zoekt, vindt u misschien uw gading in de andere  
e-commercestudies van Flanders Investment & Trade.

Of check onze gids Grensoverschrijdende e-commerce.

Volg ons op sociale netwerken

Disclaimer

De informatie in deze publicatie is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in staat stellen  
een beeld te vormen van de hierin behandelde materie. Deze marktstudie is met de grootste zorg 
verzameld op basis van de beschikbare data en documentatie op het ogenblik van de publicatie.  
Deze publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid voor uw specifieke  
situatie. Ze kan bijgevolg nooit beschouwd worden als een juridisch, financieel of ander gespeciali-
seerd advies. Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit verantwoordelijk gesteld worden 
voor gebeurlijke foutieve vermeldingen, weglatingen of onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan 
evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de interpretatie van de informatie  
in deze publicatie. De verwijzingen in deze publicatie naar bepaalde entiteiten, bedrijven en/of  
personen houden geen bijzondere aanbevelingen in die voor FIT enige verantwoordelijkheid zou  
kunnen teweegbrengen.

Datum van publicatie: juli 2022

https://www.linkedin.com/showcase/flanderstrade/
https://www.facebook.com/flandersinvestmentandtrade
https://twitter.com/flanderstrade
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/zoeken?zoekterm=e-commerce&types=market_study
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/internationaal/dossiers/grensoverschrijdende-e-commerce

