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JD Worldwide 

Çin sınır ötesi e-ticaret pazarının önde gelen diğer bir platformu olan JD 

Worldwide, Alibaba Grubun ardından Çin’in ikinci büyük çevrimiçi 

perakendecisidir. JD Worldwide, hisselerinin %20’si Çinli bilişim şirketi 

Tencent’e ait olan Çin’in önde gelen e-ticaret sitesi JD.com’un sınır ötesi e-ticaret 

platformu olarak faaliyet göstermektedir.  

Oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahip olan platform, ödeme sistemi olarak JD 

Pay ve WeChat Pay sistemlerini kullanmaktadır. 2015’den bu yana faaliyet 

göstermekte olan platformda 100 farklı ülkeden, 2.500 farklı firma ve 20 binden 

fazla marka satış yapmaktadır. JD Worldwide platformu ihracatçı firmalara 

Çin’de fiziksel bir varlık göstermeden pazara ulaşma imkânı sağlamaktadır. 

Lojistik ve depolama hizmetleri için JD.com’un uluslararası ve ülke çapındaki 

lojistik ağından yararlanılmakta olup, JD.com’un DHL, Australia Post ve Yamato 

gibi uluslararası lojistik şirketleriyle ortaklıkları da bulunmaktadır.  

JD Worldwide, ticari markası olan firmalar, çevrimiçi ya da geleneksel 

perakendeciler ile bunların “franchise” sözleşmesi kapsamında yetkilendirdikleri 

firmalar için olmak üzere, ihracatçılara 4 ayrı mağaza modeli (flagship store, retail 

flagship store, brand franchised store ve retail franchised store) sunmaktadır. 

Mağaza cinsinden bağımsız olarak, platformda bir mağaza açabilmek için 

ihracatçılarda aranan bazı şartlar bulunmaktadır.  

Bunlar, temel olarak, firmaların “uluslararası ve köklü” markalara ve marka tescil 

belgeleri ya da satış yetki sözleşmesine sahip olmaları, USD cinsinden banka 

hesap bilgisi, ürün bilgilendirmelerinin Mandarin dilinde yapılması, ürünlerin 72 

saatte kargoya verilmesi ve ürün iadeleri için Çin’de bir adres belirtilmesidir.  

JD Worldwide e-ticaret platformuna üye olarak bir mağaza açmanın maliyeti 

aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Maliyet kalemleri ürün kategorisine göre 

değişmekte olup, 50 bin – 300 bin yuan arasında değişen depozito ücreti, 30 bin 

– 60 bin arasında değişen yıllık üyelik ücreti ve %1 - %5 arasında değişen satış 

üzerinden alınan komisyon bedelinden oluşmaktadır. Üyelik başvurusu 2-4 hafta 

içerisinde sonuçlandırılmaktadır.  
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