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E-TİCARET
3,5 TRİLYON 

DOLARLIK 
DEV PAZAR
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GÜNÜMÜZÜN YÜKSELEN TRENDİ

E-TİCARET

DOSYA I E-TİCARET

TÜSİAD-Deloitte Digital işbirliği ile hazırlanan ‘E-Ticaretin Gelişimi, Sınırların 
Aşılması ve Yeni Normlar: 2019’ raporu açıklandı. Raporda dünyada ve 
Türkiye’de e-ticaretin gelişimi ve yakın dönem gelişmeleri incelenirken, 
omni-channel perakende, B2B e-ticaret, kişisel verilerin korunması ve 
e-ihracat gibi güncel başlıklar üzerine değerlendirmeler de yer alıyor.

TÜRKİYE’DE E-TİCARET YÜZDE 42 BÜYÜDÜ:

Türkiye’de e-ticaret konusunda durum
dünyadan farklı değil. Sektör, Türkiye’de

devamlı bir büyüme trendi içerisinde
yer alıyor. Türkiye’de e-ticarette sektör

büyüklükleri sırasıyla; perakende dışı
işlemler için 28,4 milyar TL, perakende

işlemleri ise 31,5 milyar TL olarak 
belirtiliyor. 2018 yıllık büyüme değerlerine

bakıldığında TL bazında yüzde 42’lik
bir büyüme oranı gözlemlenirken, ABD

Doları bazında yüzde 7’de kalan bir
büyüme gerçekleşti. 
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B2C e-ticaret pazarında en büyük üç ülke-
nin pazar büyüklüklerinin toplamı, küresel 
e-ticaret pazarının çoğunluğunu oluşturu-
yor. Global olarak 2019 yılı itibarıyla yakla-
şık olarak 3,5 trilyon ABD dolarına erişece-
ği öngörülen pazarın ilk beş oyuncusu 2018 
yılı, ABD doları bazında öngörülen sonuçla-
rına göre sırayla: Çin (634 milyar), Amerika 
(504 milyar), Japonya (123 milyar), Birleşik 
Krallık (103 milyar) ve Almanya (70 milyar). 

Dünya Bankası’nın da açıkladığı gibi, 
2018 yılında küresel ekonomik büyüme 
beklentilerin altında kaldı. Türkiye’de 
e-ticaret sektörü de 2018 yılında yaşanan 
küresel gelişmelerden ve ülke ekonomi-
sindeki döviz kuru dalgalanmalarından 
etkilenmiş görünse de, e-ticaret işlemlerin-
de bir önceki yıla göre büyüme trendi TL 
bazında yüzde 42 ile devam etti, ABD Do-
ları bazında ise yüzde 7 düzeyinde kaldı. 

DEMOGRAFIK FAKTÖRLER 

Bu bölümde genç nüfusun teknoloji adap-

tasyonu ve e-ticaret pazar büyüklüğüne pozi-
tif etkisinin ele alınmasının yanı sıra, Y ve Z 
kuşaklarının sektördeki etkisi analiz ediliyor. 

Y kuşağı için önemli olan değer olgusu 
ile birlikte, bu kuşağın e-ticaret işlemle-
rinden beklediği en önemli özellik “dene-
yim”. Bu sebeple Y kuşağını hedefleyen 
şirketlerin içerik pazarlamasına, omni-c-
hannel müşteri deneyimine, mobil kanal-
lardaki yetkinliklere, satış öncesi ve satış 
sonrası hizmetlerde müşteri alışveriş de-
neyimine yönelik çalışmalarda bulunma-
sı gerekiyor. Z kuşağı ise gözlerini dijital 
dünyanın içerisinde açtığı için seleflerine 
göre daha fazla teknoloji odaklı ve sosyal 
medyayı daha yoğun şekilde kullanıyor. 

Bu kuşaklar için bir diğer önemli unsur 
ise promosyonlar olarak öne çıkıyor. Kuşak-
lara ait alışveriş alışkanlıklarını inceleyen 
Deloitte’un “Millenials and Beyond” rapo-
runa göre, 10 tüketiciden 7’si alışverişlerin-
de çeşitli indirimler yakalamaya çalışıyor 
ve tahmin edilenin aksine, bu oranın büyük 
bir kısmını Y ve Z kuşakları oluşturuyor. 

Yeni nesil etkisi B2B e-ticaret alanında da 
göze çarpıyor. Google tarafından gerçekleş-
tirilen araştırmaya göre tüm satın almacıla-
rın yarısı Y kuşağından oluşuyor ve bu oran 
her geçen gün artıyor. “Dijital yerliler” ola-
rak da adlandırılan Y kuşağının profesyonel 
satın alma davranışları gün geçtikçe birey-
sel satın alma davranışlarına yaklaşıyor.

INTERNET ALTYAPISI VE 
YAYGINLIĞI 

2017 yılına oranla 2018 yılında internet 
penetrasyonu yüzde 48,6’dan yüzde 51,2’ye 
çıktı. Bu büyüme doygunluğa henüz eriş-
memiş olan ve yüksek genç nüfusa sahip 
gelişmekte olan ülkeler grubundan geldi. 
En yüksek penetrasyonun yüzde 79,6 ile 
Avrupa’da olduğu görülüyor, doğru yatı-
rımlarla Afrika ülkelerinde de büyüme için 
önemli bir fırsat olduğu değerlendiriliyor. 

Türkiye’nin bireysel internet penetras-
yonu ise 2018 yılında yüzde 72,9 olarak 
açıklandı. BTK tarafından açıklanan veri-

Global e-ticaret pazarının 2019 yılı sonu itibariyle 3,5 trilyon dolara erişeceği 
öngörülüyor. 2018 yılı rakamlarına göre Çin 634 milyar dolarla pazarın en 
büyük oyuncusu. Çin’i 504 milyar dolarla ABD takip ediyor. Japonya 123 
milyar dolarla üçüncü, İngiltere 103 milyar dolarla dördüncü ve Almanya 
70 milyar dolarla e-ticaret pazarından en büyük pay elde eden beşinci ülke.

                   ARAŞTIRDI...
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lere göre de mobil geniş bant abone sayısı 
2018 yılında yüzde 7 oranla artış gösterdi.

 

MOBIL CIHAZ KULLANIMI 

Mobil üzerinden ziyaret ve sa-
tın alma artık yeni norm olarak yer-
leşiyor. Küresel çapta akıllı telefon-
larıyla 2018 yılı sonunda son bir ay 
içerisinde alışveriş yapanların oranının yüz-
de 55 olması, buna örnek olarak verilebilir. 

Özellikle Asyalı tüketicilerin online alış-
verişte mobil telefon kullanımları son derece 
yüksek. Örneğin, son bir ay içerisinde mobil 
telefonuyla alışveriş yapan kullanıcı oranı 
Çin’de yüzde 74. Mobil telefondan alışveri-
şin bu denli yüksek olmasının bir diğer sebe-
bi de, Çinli tüketicilerin ödemelerini mobil 
telefonları aracılığıyla gerçekleştirmeleri. 

Türkiye’de ise yetişkin bireylerin yakla-
şık yüzde 98’i mobil telefona sahip ve bu 
bireylerin yüzde 77’si akıllı telefon kullanı-
yor. Türkiye’de en sık işlem gerçekleştirilen 
e-ticaret platformları ve pazaryerlerinden 
alınan bilgilere göre, günümüzde kategori 
gözetmeksizin ziyaretçi trafiğinin büyük ço-
ğunluğu mobil cihazlar üzerinden gerçekle-
şiyor. Özellikle giyim ve tüketici elektroni-
ği kategorilerinde mobil cihazlar üzerinden 
gerçekleşen satın almaya dönüş oranları-
nın yüzde 50 bandını geçtiği paylaşılıyor. 

SOSYAL MEDYA YAYGINLIĞI 

2019 yılı sonuna kadar sosyal med-
ya kullanıcı sayısının toplam inter-

net kullanıcılarının yaklaşık ola-
rak yüzde 75’ine erişeceği; yani 2,77 
milyar kullanıcıya ulaşacağı bekleniyor. 

Sosyal medya kanallarının kullanım yo-
ğunluğuna bakıldığında Türkiye’de en aktif 
sosyal medya platformunun (aktif kulla-
nıcıların yüzde 92’siyle) Youtube olduğu 
görülüyor. Youtube’u sırasıyla yüzde 84 ile 
Instagram ve yüzde 82 ile Facebook takip 
ediyor. Türkiye’deki kullanıcıların kulla-
nım alışkanlıklarına bakıldığında; internette 
günde ortalama 7 saat geçirdikleri ve bu-
nun da yaklaşık 2 saat 46 dakikasını sosyal 
medyada harcadıkları gözlemleniyor. Bu 
nedenle tüketicilerin dijital platformlardaki 
davranış verilerinin analizi ve sosyal med-
ya üzerinden tüketici hedefleme, e-ticaret 
sektörü için önemli bir potansiyel taşıyor. 

FINANSAL ÜRÜN YAYGINLIĞI 

Dünya genelinde 15 yaş üstü toplam 
nüfusun yaklaşık yüzde 68,5’i banka he-
sabına sahip ve yüzde 52’si dijital olarak 
ödeme yapıyor/alıyor. Kredi kartı sahipliği 
incelendiğinde ise, 15 yaş üstü bireylerde 
kredi kartı sahipliği oranı yüzde 18. Ku-
zey Amerika yüzde 67 ile Avrupa Bölgesi 
de yüzde 45 ile kredi kartı sahipliğinde en 
yüksek iki bölge olarak karşımıza çıkıyor. 
Sanıldığının aksine küresel ölçekte kredi 
kartı sahipliği çok yüksek değil ve böl-
gesel bazda farklı ödeme yöntemleri öne 
çıkıyor. Örnek olarak Batı Avrupa’daki 
direkt banka hesapları üzerinden çalışan 
iDEAL vb. sistemler ya da Asya’da sık-

ça görülen mobil, sosyal medya platform 
tabanlı ödeme sistemleri gösterilebilir. 

Türkiye’de de yeni nesil ödeme sistem-
leri istenen hızla olmasa da yaygınlaşıyor. 
Mobil ödemeler özellikle genç nüfus ta-
rafından tercih edilen bir ödeme yöntemi 
olarak pazardaki payını artırmaya devam 
ediyor. BKM tarafından yapılan çalışmaya 
göre, Türkiye’de online alışveriş yapan her 
üç kişiden biri mobil ödemeyi tercih ediyor. 

LOJISTIK PERFORMANS ETKISI 

Lojistik altyapısı e-ticaret gelişimini et-
kileyen önemli faktörlerden biri. 2018 Lo-
jistik Performansı Endeksi’ne (LPI) göre 
ilk 5 sırada; Almanya, İsveç, Belçika, Avus-
turya ve Japonya yer alıyor. Türkiye ise, 
e-ticaret hacmi yüksek bu ülkelerle karşı-
laştırıldığında lojistik gelişmişliği bakımın-
dan 160 ülke içinde 47. sırada bulunuyor. 

Türkiye’de online alışverişi en çok ter-
cih eden coğrafi bölgeler ise sırasıyla; 
yüzde 55,5 ile Marmara Bölgesi, yüz-
de 16,4 ile İç Anadolu Bölgesi ve yüzde 
12,2 ile Ege Bölgesi olarak ölçümleniyor.

E-TICARET EKOSISTEMINDEKI 
DEĞIŞIMLER 

ÖDEME HIZMETLERI 

WorldPay Global Payment Report 2018 
araştırmasında incelenen 36 ülkede, 140 
dolayında online ödeme yöntemi kullanıl-
dığı belirtiliyor. Küresel ölçekte e-ticaret 
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ödemelerinin yarısından fazlası kredi kartı 
ya da banka kartı dışındaki yöntemler üze-
rinden gerçekleşiyor. Ancak yakın zaman-
da, dijital cüzdanların kullanım oranlarının 
kredi kartlarını geride bırakarak e-ticaret 
içinde en yaygın ödeme yöntemi haline 
gelmesi bekleniyor. Ayrıca banka transfe-
ri bazlı ödemeler de kullanıcılar açısından 
sunduğu pratiklik, geri ödeme avantajları ve 
PSD2 gibi açık bankacılık girişimleri saye-
sinde bazı bölgelerde yükseliş gösteriyor. 

Ödeme hizmetleri alanında geç-
tiğimiz dönem öne çıkan değerlen-
dirmeler şu şekilde özetlenebilir: 

Bölgesel bazda düşünüldüğünde kredi 
kartları dünyanın her bölgesinde aynı oran-
da kullanılmıyor. Asya-Pasifik’te dijital 
cüzdan kullanımları ve bazı Batı Avrupa ül-
kelerinde direkt bankacılık sistemleri kulla-
nımı bu duruma örnek olarak gösterilebilir. 

Dijital ödemenin yaygınlaşmasında özel-
likle yenilikçi mobil ödeme çözümleri en et-
kin araç olarak görünmüyor. Ocak 2018’de 
Avrupa Birliği’nde yürürlüğe giren PSD2 
ödeme hizmetleri yönergesi ile üçüncü par-
tilerin banka müşterileri ve altyapıya ilişkin 
bilgilere erişimi sağlandı. Böylelikle de açık 
bankacılığın önü açılarak dijital ödemelerin 
yaygınlaşması için önemli bir adım atıldı. 

Avrupa’nın yanı sıra, ABD ve Hindis-
tan gibi çeşitli ülkelerde de Fintech firma-
larının özel bankacılık lisanslarına sahip 
olmasının önü açılarak bireylere ve KO-
Bİ’lere yenilikçi, hızlandırıcı çözümler su-
nulması ve açık bankacılık yöntemlerinin 
teşvik edilmesi önceliklendirildi. Özellik-

le gelişmekte olan ülkelerde (Hindistan, 
Vietnam, Endonezya vb.) finansal erişimi 
olmayan bireylerin finansal tabana yayıl-
ma programları ile sisteme dahil edilmesi, 
dijital ödeme metotlarının öncelik kazan-
masında hızlandırıcı bir diğer faktör olacak. 

LOJISTIK HIZMETLER 

Dünya genelinde e-ticaretin yaygın-
laşması ve tüketicilerin ürün teslimatı 
konusunda artan beklentileri ile şirketler 
özellikle lojistik alanında kendilerini farklı-
laştırmaya ve rekabet avantajı elde etmeye 
çalışıyor. Gelişmiş pazarlar için aynı gün 
teslimatın neredeyse standart bir beklenti 
olduğu günümüzde, bu hizmetin belirli bir 
kalite seviyesinde verilememesi tüketici-
lerin tercihlerini direkt etkiliyor. Müşteri 
beklentilerinin karşılanması için firmalar 
tarafından gerçekleştirilen çözümler, hem 
operasyon hem de kârlılık açısından ortaya 
çıkan bu yeni zorlukları aşmaya yönelik. 

Lojistik hizmetleri konusunda ise şirket-
ler, müşteri beklentilerini karşılamak için 
aşağıdaki çözüm yaklaşımlarını uyguluyor: 

Artan beklentiler sonucunda oluşan 
operasyonel maliyetler ile başa çıkabil-
mek için ek ücretler ya da alışveriş tutar 
limitleri tanımlanmaya başlamış olup, 
bazı firmaların yeni paket dağıtım mo-
delleri üzerine odaklandığı gözleniyor. 

 Özellikle artan şehir içi lojistik 
dinamiğinin ihtiyaçları, şirketleri son kilo-
metre (last-mile) dağıtım konusunda farklı 
stratejiler uygulamaya yöneltiyor. Gerek 

e-ticaret şirketleri gerekse lojistik şirketleri, 
üçüncü parti şehir içi odaklı taşıma hizmet-
leri ve UberRush gibi kitle kaynak tabanlı 
hizmetlerden faydalanarak hız odaklı tes-
limat konusunda girişimlerde bulunuyor. 

Müşterilerin teslimat beklentilerini karşı-
layabilmek için Amazon gibi firmalar, met-
ropollerin yakınına kurdukları geniş dağı-
tım ağları ile müşterilerine aynı gün teslimat 
olanağı sunuyor. Ayrıca, “smart-locker” gibi 
müşterilerin talep ettikleri noktalardan ürün-
leri teslim almalarını sağlayan yöntemler Av-
rupa’da da yaygın olarak sunulmaya başladı. 

Depolama alanı ihtiyacı da bir diğer 
önemli başlık olarak öne çıkıyor. 2020 yı-
lında e-ticaret oyuncularının ve dağıtıcıları-
nın yaklaşık 17 milyon m2 depolama alanı 
ihtiyacı olacağı öngörülüyor. E-ticaretin 
büyümesine paralel yeni depolama alanları-
nın önümüzdeki yıllarda önemli bir yatırım 
alanı olacağı, yapılan anket çalışmaları ve 
müşteri beklentileri ile doğrulanıyor. Ör-
neğin Amazon, mevcut 100 milyon kadar 
“prime” müşterisi için 330 civarında, farklı 
ebatlarda depo ile toplam 12 milyon met-
rekare alan üzerinden bu hizmeti veriyor.

REGÜLASYONLAR 

Geçtiğimiz dönemde küresel e-ticarete 
etki eden ve önümüzdeki dönem etkileri-
nin devamı beklenen yasal düzenlemeler-
de öne çıkan maddeler aşağıdaki gibidir: 

Hindistan’da yerel e-ticaret oyuncula-
rı, küresel e-ticaret aktörlerinin rekabet 
koşullarına zarar verdiğini belirtti ve bu 
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yönde bir yasa taslağı hazırlanmasına etki 
etti. 2019’da sözkonusu yasa yürürlü-
ğe girdiği takdirde Amazon, Flipkart gibi 
önemli pazaryeri oyuncularına bazı kı-
sıtlayıcı tedbirler getirilmesi bekleniyor. 

2018, Çin için de e-ticaret alanında önem-
li yasal düzenlemelerin gündemde olduğu 
bir yıl oldu. E-ticaret pazaryeri operatörleri-
nin rekabeti engelleyici aksiyonlarına yöne-
lik cezai yaptırımlar getirildi. Ayrıca Çin’de 
tüketicilerin satın alma eğilimlerinde önem-
li bir karar noktası olan kullanıcı yorumları 
için, ücret karşılığı tüketicilere yazdırılan 
pozitif yorumlar ya da ajanslardan hiz-
met alınarak yazdırılan sahte yorumların 
engellenmesi için çalışmalar bulunuyor. 

Rusya sınır ötesi e-ticaret için yeni 
KDV düzenlemeleri getirerek yaban-
cı e-ticaret şirketlerinin Rusya’da ver-
gi kaydı yaptırmasını zorunlu kılar-
ken, sunulan hizmetler üzerinden de ek 
KDV alınmasını zorunlu hale getirdi. 

Avrupa Komisyonu dijital tek pazar (di-
gital single market) stratejisi kapsamında 
tüketicilerin AB sınırları dahilinde sunulan 
hizmetlerden aynı koşullarda faydalan-
masını sağlayan düzenlemeyi oluşturdu. 

ABD’de şirketlerin ilgili eyalette fizik-
sel bir ofisi veya mağazası olmasa dahi 
gerçekleştirdiği online satışlardan vergi 
alınmasına ilişkin bir düzenleme getirildi. 

Avrupa Birliği’nde (“AB”) ise Genel 
Veri Koruma Tüzüğü (General Data Pro-
tection Regulation) (“GDPR”) 25.05.2018 
tarihinde yürürlüğe girdi. GDPR tüm Av-
rupa pazarlarındaki kişisel verilerin kulla-

nımını düzenleyen detaylı bir düzenleme. 
GDPR’ın uygulama alanını düzenleyen 3. 

maddesinde, AB üyesi devletlerde kuru-
lu olan veya AB’de kurulu olmayan ancak 
AB pazarına ürün veya hizmet sunan veya 
AB pazarını hedefleyen kuruluşlara uygu-
lanacağı belirtildi. Ayrıca AB’de kurulu 
olmayan ancak uluslararası hukuk kural-
ları uyarınca AB üye ülke hukuklarının 
uygulandığı bir yerde kurulu olan veri so-
rumlusu kişiler tarafından kişisel veri işlen-
mesi durumunda da GDPR uygulanacak. 

Dolayısıyla, bu hüküm kapsamın-
da bulunan gerçek veya tüzel kişilerin 
ticari faaliyetlerde bulunurken GDPR 
kurallarına uyum sağlaması gerekiyor.

Raporun bu bölümünde, bu yıl yayımla-

nan “Deloitte Tech Trends” raporunda da 
yer alan Bilişsel Teknolojiler, Dijital Ger

çeklik, Nesnelerin Ticareti gibi başlıkla-
ra yer veriliyor. Türkiye’de hali hazırda 
kullanımı olan, ancak önümüzdeki dö-
nemde etkilerinin artması öngörülen eği-
limlere, rapor kapsamında örneklerle de-
ğiniliyor. Yönetici özeti için her bölümde 
öne çıkan başlıklar ise aşağıda listeleniyor. 

API VE PLATFORM ODAKLI IŞ 
MODELLERI 

Ebay, Walmart, Amazon gibi e-tica-
retin önemli oyuncularının uzun dönem 
önce birer teknoloji inisiyatifi olarak 
ve keşif amaçlı başlattığı, verilerini ya-

DOSYA I E-TİCARET



  www.ekovitrin.com   | TEMMUZ 2019  |   83  

zılım ekosistemi ile paylaşmasını sağ-
layan API inisiyatifleri bugün dijital iş 
ortaklıkları kurmalarını sağlayan, yeni 
ürünler, iş ve gelir modelleri geliştirmeleri-
ni sağlayan hızlandırıcı bir unsura dönüştü. 

ProgrammableWeb verilerine göre bu-
gün 21 binin üzerinde olan kullanıma açık 
API’lar e-ticaret ekosistemi ile de etkile-
şimde olan finans, telekom, turizm, em-
lak ve hatta kamu gibi pek çok farklı sek-
törde inovasyonun temelinde yer alıyor. 

Instagram’ın bu yıl duyurduğu “Ins-
tagram Checkout” platform ekonomisi-
nin iyi örneklerinden birini temsil ediyor. 
Kullanıcıların Instagram ekranını terk 
etmeden ürün satın alma deneyimini ta-
mamlamasını sağlayan hizmet, API bazlı 
iş ortaklıklarının yeni gelir modelleri ve 

yeni kullanıcı deneyimleri oluşturması yö-
nünde güncel örnekler arasında yer alıyor. 

Ülkemizde özellikle e-ticaret pazaryerle-
ri ve finansal hizmetler alanında API-Plat-
form iş modellerinin gelişiminin diğer 
alanlara göre önde olduğu söylenebilir. 
Pazaryerlerinin satıcılara yönelik sunduğu 
veri hizmetleri ve entegrasyonların temelini 
oluşturan ürün ve sipariş verilerine yönelik 
API’lar iş modelinin temelini oluşturuyor. 

ABONELIK ODAKLI IŞ MODELLERI 

Abonelik sistemi yeni bir sistem ya da 
teknoloji olmamakla birlikte son yıllarda 
tüketici alışkanlıklarında, özellikle de di-
jital medya sağlayıcıları için son derece 
önemli bir iş modeli. Deloitte Medya ve 

Eğlence Endüstrisi Trendleri raporuna göre 
ABD’de tüm hanelerin yüzde 55’inin bir di-
jital video hizmetine üye olduğu belirtiliyor. 

2020 sonuna kadar gelişmiş ülkelerde tü-
keticilerin yüzde 50’sinden fazlasının aylık 
4 adet video, müzik veya haber gibi online 
medya abonelikleri olacağı tahmin ediliyor. 

Küresel rekabette yakın zamanda lans-
manı yapılan Apple hizmeti “Apple Chan-
nels” ve Disney’in duyurusunu yaparak 
önümüzdeki aylarda tüketicilere sunma-
yı planladığı “Disney Plus” bu alanda 
Netflix, Amazon gibi pazar liderlerini 
zorlayacak hizmetler olarak görülüyor. 

Dijital medya bazlı aboneliklerin yanı 
sıra, tüketici ürünlerinde de abonelik mo-
deli yaygınlaşıyor. Bu alanda öne çıkan 
hizmetler tüketici ürünü abonelik paketleri 

E-TİCARET EĞİLİMLERİ
VE GELECEĞE BAKIŞ



84  | TEMMUZ 2019 |   www.ekovitrin.com

(Amazon Subscribe & Save, Dollar Shave 
Club), yemek paketleri (Blue Apron, Hello 
Fresh, Sun Basket), kozmetik ürünü paket-
leri (BirchBox, Ipsy, ve Sephora Play! gibi 
perakendecilerin sunmaya başladığı hizmet-
ler), kıyafet ve stil kombin paketleri (Trunk 
Club, Stitch Fix) gibi alanlarda görülüyor.

BILIŞSEL TEKNOLOJILER 

Bilişsel teknolojiler; makine öğren-
mesi (ML), yapay sinir ağları, derin 
öğrenme (DL), robotik süreç otomas-
yonu (RPA), doğal dil işleme (NLP) 
ve yapay zekânın diğer uygulama alan-
larını da içeren kapsayıcı bir tanım. 

Araştırma şirketi Gartner’ın tahminlerine 
göre 2020 yılında yüzde 80’in üzerinde bir 
oranla müşteriler ile iletişimin yapay zekâ 
destekli olarak yönetilmesi bekleniyor. Bu-
gün e-ticaretin lider şirketlerinden Amazon, 
Alibaba, Ebay ve Rakuten sahte ürün yo-
rumlarının tespit edilmesi, akıllı asistanlar, 
ürün ve içerik önerileri gibi alanlarda büyük 
veri ve bilişsel teknolojilerden faydalanıyor. 

Son yıllarda online kullanıcı davra-
nışlarının artan veri hacimleri ile topla-
nabilmesi ve makine öğrenmesi, derin 
öğrenme gibi teknikler ile müşteri mik-
ro-segmentleri oluşturma, yeniden pazar-
lama (retargeting), pazarlama kanal op-
timizasyonu (marketing mix modeling), 
kullanıcılar tarafından yaratılan içerikler-
den duygusal analiz çıktıları oluşturma 
gibi uygulamalardaki başarı oranı artıyor. 

Dinamik fiyatlandırma, fiyat, indirim 
ve promosyon optimizasyonu gibi satışı 
besleyen teknikler ile talep tahmini, stok 
optimizasyonu, depo alan optimizasyo-
nu gibi tedarik zinciri yetkinlikleri biliş-
sel teknolojilerin önemli kullanım alan-
ları arasında yer alıyor. Çin’in e-ticaret 
liderlerinden JD.com’un akıllı robotik 
sistemleri kullanarak depoda ürün sırala-
ma, kategorizasyon ve paketleme alanında 
yarattığı optimizasyonlar da, JD’nin teda-
rik zinciri alanında dünya çapında bir refe-
rans olarak gösterilmesinin nedenlerinden. 

Türkiye’de de yüksek kullanıcı trafiği-
ne sahip Hepsiburada, Trendyol, GittiGi-
diyor gibi şirketlerin büyük veri ekiple-
rinin müşteri davranış verileri üzerinden 
hedefleme ve kişiselleştirilmiş deneyim 
oluşturma yönünde çalışmaları bulunuyor. 

Makine öğrenmesi tekniklerinin pratik 
uygulamalarının olgunlaşması ve doğal 
dil işleme yetkinliklerinin gelişmesi saye-
sinde ilk dönemler vasat sonuçlar alınan 
chatbot’lar ve akıllı asistanlar, artık önem-
li satış araçları ve verimlilik sağlayan yar-
dımcılar olarak pek çok marka tarafından 
değerlendiriliyor. Alibaba’nın tüm ilk müş-
teri temaslarının yüzde 95’ini karşılayan 
chatbot çözümü, Ebay’in doğal dil işleme 
teknikleri ve fotoğraflardan görsel tanıma 
tekniklerini kullanarak tüketicilerin iste-
diği ürünü bulmasına yardımcı olan Shop-
bot çözümü ya da Asos’un tüketicilerin 
fotoğrafını çektiği kıyafetlerinin benzerle-
rini katalog içerisinde bulabilmesini sağla-

yan çözümü, örnekler arasında yer alıyor. 

DIJITAL GERÇEKLIK 

Deloitte Tech Trends 2019 raporunda 
da yer alan Dijital Gerçeklik, Arttırılmış 
Gerçeklik (AR), Sanal Gerçeklik (VR), 
Nesnelerin İnterneti (IoT) gibi teknolojile-
ri kapsayan bir üst terim olarak sunuluyor. 

Henüz yeterli olgunluk seviyesinde ol-
masa da, son birkaç yıldır bu teknolojiler-
deki hızlı gelişme pratik uygulamaların 
yaygınlaşmasını sağlamıştır. Özellikle 
AR uygulamalarının, VR’a göre ek ekip-
man gereksinimi olmaması ve kullanım 
için yalnızca akıllı telefona ihtiyaç duy-
ması nedeniyle, bu uygulamalar VR’a 
göre daha yaygın olarak kullanılıyor. 

NESNELERIN TICARETI 

Günümüzde henüz tam anlamıyla yay-
gınlaşmamış olsa da bir arayüz ve insana 
ihtiyaç olmadan ürün ve hizmet satın al-
malarını bu bağlantılı ekipmanların yap-
tığı pratik örnekler bulunuyor ve bu bağ-
lantılı aygıt ekosistemi hızla gelişiyor.  

Örneğin Amazon, “Dash Replenishment” 
hizmeti ile bağlantılı olarak tasarlanmış ça-
maşır makinesi, yazıcı gibi araçları kendi 
dijital ticaret ekosistemine dahil ediyor ve 
bu araçlardan çamaşır deterjanı ya da yazıcı 
kartuşu bitmek üzere iken otomatik olarak 
sipariş alabiliyor. Bu aslında şirketlerin iş 
modellerinde de yeni yaklaşımlar oluştu-
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rabilmesi için nesnelerin ticaretinin etkinli-
ğini gösteren bir örnek olarak öne çıkıyor.

SINIR ÖTESI E-TICARET

Son yıllarda şirketler ürünlerini yurt-
dışı pazarlara online kanallar aracılı-
ğıyla ulaştırmaya başladılar. Bu durum, 
satıcılara yurt içi pazarlarda var olma-
nın ötesinde bir avantaj sağlarken tüke-
ticilere de daha geniş ürün ağına ya da 
aynı veya benzer nitelikli ürünlere daha 
uygun fiyatlarla erişim imkânı sunuyor. 

31 ülkeden 18 yaş üzeri yaklaşık 34 bin 
tüketici ile PayPal tarafından gerçekleştiri-
len 2018 Sınır Ötesi Tüketici Araştırması 
raporu verilerine göre, bölgelerin sadece 
yerel pazarda alışveriş yapan, yerel ve sı-
nır ötesi pazarda alışveriş yapan ve sadece 
sınır ötesi alışveriş yapan tüketici oranları 
belirlendi. Hazırlanan çalışma doğrultu-
sunda öne çıkan bulgular aşağıdaki gibidir: 

Yerel pazarların yanında sınır ötesi alışve-
riş de yapan veya sadece sınır ötesi alışveriş 
yapan tüketici profili en fazla Orta Doğu’da 
görülüyor. Orta Doğu’yu takiben sınır ötesi 
alışverişlerde önde gelen bölgeler Afrika ve 
Avrupa. Bu bölgelerde sınır ötesi ticaretin 
yaygın olmasındaki temel etken, gümrük 
düzenlemelerindeki esneklik, vergi mevzu-
atındaki kolaylıklar ve müşterilerin talep et-
tikleri ürünlere kendi bölgelerinde sınır ötesi 

satış fiyatlarına göre daha pahalıya erişmesi 
ya da ilgili ürüne hiç erişememesi olabilir. 

Avrupa kıtası incelendiğinde, İrlan-
da’da bulunan tüketiciler yüzde 19 oranla 
sadece sınır ötesi pazarlardan, yüzde 65 
oranla hem sınır-ötesi hem yerel pazardan 
alışveriş yapmaktadırlar ve bu oran dün-
ya genelinde en üst sıralarda geliyor. 

Avusturya, Belçika ve Rusya da önemli 
miktarda sınır ötesi alışveriş gerçekleştiren 
tüketicilere sahip. Yapılan araştırmalarda 
özellikle Avusturya ve Belçika’nın bas-
kın bir şekilde Avrupa kıtasındaki komşu-
larından ihracat yaptığı gözlemlenmekte 
olup, bu ülkelerin tamamı için Çin’den 
yapılan ihracat ikinci sırada yerini alıyor. 

Asya Pasifik ve Kuzey Amerika’ya 
bakıldığında ise iki bölgede de yüzde 
40 oranında sadece yerel ve sınır öte-
si pazarlardan alışveriş yapmayı ter-
cih eden bir tüketici kitlesi bulunuyor. 

Sınır ötesi e-ticaret davranışlarında en 
çok işlem yapan ülkelerin incelendiği IPC 
çalışmasında aktarılan bilgilere göre ise; 

Çin, sınır ötesi ithalat ürünlerini yüz-
de 42 oranında Japonya’dan, yüzde 14 
oranında ABD’den ve yüzde 12 ora-
nında Hong Kong’dan temin ediyor. 

Amerikalı tüketiciler ise; yüz-
de 57 oranında Çin, yüzde 10 ora-
nında İngiltere ve yüzde 6 oranında 
Kanada’dan ürünleri sipariş ediyor. 

Rusya’daki tüketiciler, yüzde 83 oranın-
da Çin, yüzde 5 oranında ABD ve yüzde 
2 oranında Almanya’dan ürün satın alıyor. 

İngiltere; yüzde 50 oranında Çin, yüz-
de 19 oranında ABD ve yüzde 7 ora-
nında Almanya’dan ürün satın alıyor. 

Kullanıcıların yoğun olarak işlem 
gerçekleştirdiği kategoriler incelendi-
ğinde; giyim ve ayakkabı kategorile-
rinin ilk sırada olduğu gözlemleniyor. 

Bu sıralamayı tüketici elektroni-
ği, güzellik ve bakım kategorileri takip 
ediyor ve bu kategoriler, toplam içeri-
sinde yüzde 60’a yakın bir paya sahip. 

E-TICARET 2018 SEKTÖR 
ISTATISTIKLERI 

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİ-
SAD) ve Deloitte Türkiye işbirliğiyle ya-
yımlanan “Türkiye E-Ticaret Pazar Bü-
yüklüğü” raporunda sektör büyüklükleri 
sırasıyla; perakende dışı işlemler için 28,4 
milyar TL, perakende işlemleri ise 31,5 
milyar TL olarak belirtiliyor. 2018 yıl-
lık büyüme değerlerine bakıldığında ise 
TL bazında yüzde 42’lik bir büyüme ora-
nı gözlemlenirken, ABD Doları bazında 
yüzde 7’de kalan bir büyüme gerçekleşti. 

Online perakendenin iki alt başlığından 
biri olan çok kanallı online perakende-
nin 10,7 milyar TL’lik bir getiri sağladığı 
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görülüyor. Diğer başlık olan sadece on-
line perakendenin katkısı ise 20,8 milyar 
TL. Bu sayının oluşmasında online pazar 
yerlerinin katkısı ise yüzde 50 düzeyinde 
oldu. Pazaryeri platformlarının tüketiciler 
tarafından benimsenmiş olması ve pazar-
yeri iş modelinin, tedarikçilerin iyileştirme 
alanları olmak ile beraber geçtiğimiz 2 yıl 
içerisinde kaydettiği ilerlemelerin olum-
lu bir geri dönüşü olduğu söylenebiliyor. 

Türkiye’de 2017 yılında yüzde 4,1 olan 
online perakendenin toplam perakendeye 
oranı, 2018 yılında yüzde 5,3’e yükseldi. 
Bu oranla Türkiye gelişmekte olan ülke-
lerin ortalamasını yakından takip ediyor. 

ÖNE ÇIKAN PAZAR GELIŞMELERI 
TÜRKIYE’DEKI

KULLANICILARIN ONLINE 
ALIŞVERIŞ DAVRANIŞLARI 

Mobil cihazların kullanımı: Özellikle 
online perakende alanında pek çok lider 
marka için tüketici ziyaretlerinin yüz-
de 70’ten fazlası mobil kanallar üzerin-
den gelirken, cironun da yüzde 60’tan 
fazlası yine mobil üzerinden geliyor. 

Teslimat beklentisi: Raporun lojistik hiz-
metler ile ilgili bölümlerinde de aktarıldığı 
üzere, aynı gün teslimat ve ertesi gün tes-
limat gibi hizmetler günümüzde tüketiciler 
tarafında önemli bir beklenti haline geldi. 

Kategorisel değişimler: Rapor kapsamın-
da yapılan görüşmelerde öne çıkan bir diğer 
değişim ise, geçtiğimiz yıllarda elektronik 
ürün odaklı online alışverişlerin diğer ka-
tegorilere yayılmaya başladığı yönünde. 

Sosyal medya üzerinden ürün keşfi: 
Dünya üzerinde sosyal medya kullanı-
mında önde gelen Instagram gibi plat-
formların da gelişimi ile, Türkiye’deki 

tüketicilerin özellikle sosyal medyadan 
daha çok ürün inceleme ve satın almaya 
yönelmesi gözlemlenen bir diğer değişim. 

Türkiye’de 2 bin 85 tüketicinin katılı-
mıyla gerçekleştirilen bir çalışmaya göre, 
e-ticaret kullanıcıları en çok giyim, elektro-
nik, yemek siparişi, seyahat/konaklama ve 
kitap kategorilerinde işlem gerçekleştiriyor.

ÖZEL GÜN VE DÖNEMLERIN 
ETKISI 

İyzico tarafından yayımlanan, 23 Kasım 
2018 tarihinde gerçekleşen “Kara Cuma” 
(Black Friday) kampanya günü dahilinde, 
29 bin e-ticaret platformu üyesi üzerinden 
geçen işlemler baz alınarak hazırlanan ra-
porda, tüketiciler tarafından gerçekleştirilen 
işlem adedi, normal günlere göre dört kart 
artmış olup e-ticaret işlemlerinin büyük kıs-
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mı saat 21:00 - 00:00 arasında gerçekleşti. 
İnveon tarafından hazırlanan Kara Cuma 

raporunda görüş bildiren e-ticaret platform-
larının o gün elde ettikleri gelir, normal gün-
lerin yüzde 876 üzerinde olup e-ticaret dönü-
şüm oranının yüzde 12,2 olduğu belirtiliyor. 

Raporun hazırlanması sırasında sektör 
temsilcileriyle yapılan görüşmelerde; be-
lirli ürün gruplarında özel indirim günle-
rinden önce satışlarda daralma yaşandığı 
belirtilmiş olup, bu kategorilerde alışveriş 
gerçekleştirecek müşterilerin özel gün indi-
rimlerini beklediği tahmin ediliyor. Ayrıca 
kullanıcıların özel gün indirimlerinden son-
raki bir periyot süresince yine belirli ürün 
grupları ve kategorilerdeki satın alma işlem 
sayılarında daralma yaşandığı belirtiliyor. 

Ek olarak, Türkiye’deki e-ticaret eko-
sisteminde faaliyet gösteren satıcıların, 
depolama, lojistik ve ödeme hizmet sağ-
layıcıları gibi diğer ekosistem oyuncu-
larının, büyük rakamlarda işlemin ger-
çekleştiği bu dönemlerde operasyonel ve 
teknolojik altyapılarında oluşan yüksek işlem 
hacimlerine cevap vermek için yatırımları-
na devam etmeleri gerektiği gözlemleniyor. 

PAZARYERI IŞ MODELININ 
YAYGINLAŞMASI 

Pazaryerleri özellikle KOBİ’lerin ve 
geleneksel perakendecilerin e-ticaret için 
başlangıç bariyerini sahip oldukları lo-
jistik, dağıtım, dijital pazarlama, içerik 
gibi alanlardaki yetkinlikler ve ortak an-
laşmalar ile aşağı çekerek kolaylaştırıyor. 

Pazaryerleri, e-ihracat başlığında incelen-

miş olan diğer faydalar ile birlikte, KOBİ’le-
rin yurt dışına açılması için önemli bir des-
tekleyici unsur olarak da ön plana çıkıyor. 

Türkiye pazarında GittiGidiyor ile başla-
yan pazaryerlerinin varlığı, N11, Hepsibu-
rada gibi büyük oyuncuların da bu modeli 
kullanması ile gelişim gösterdi. 2018 yı-
lında Alibaba tarafından yatırım alan ve iş 
modelini alışveriş kulübü yapısından pazar-
yeri modeline doğru dönüştüren Trendyol 
önemli bir oyuncu olarak öne çıktı. Ayrıca 
B2B açık pazaryeri modelinin az sayıdaki 
örneklerinden biri olan N11 Pro platformu-
nun da geçtiğimiz yıl hizmet vermeye baş-
laması ülkemizde bu alandaki potansiyelin 
ve talebinin yüksek olduğunu gösteriyor. 

E-TICARET SEKTÖRÜNDE 
YATIRIMLAR 

Raporun bu bölümünde belirtilen e-ti-
caret ve internet-mobil hizmetler kate-
gorisinde gerçekleşen yatırımların top-
lamına bakıldığında, Türkiye’nin bilgi 
teknolojileri alanında sahip olduğu po-
tansiyel gücün ticari karşılığının yüksek 
olduğu görülmektedir. Bu kapsamda aşa-
ğıdaki tespit ve öneriler ön plana çıkıyor: 

Genç nüfusun sahip olduğu potansi-
yel en iyi şekilde değerlendirilerek dijital 
okuryazarlığın kuvvetlendirilmesi, yazı-
lım ve uygulama geliştirme alanlarında 
bilgi düzeyinin artırılması için çalışmalar 
yapılmalı. Nitelikli insan gücünün sağ-
lanması için özel sektör, kamu kurumla-
rı ve sivil toplum kuruluşlarınca iş bir-
likteliklerinin sürdürülmesi gerekiyor. 

Son yıllarda hızla artan nitelikli be-
yin göçünün engellenmesi için bilgi 
teknolojileri alanında çalışan veya ça-
lışmak isteyenler için Türkiye’yi tercih 
edilebilir, cazip bir seçenek olarak ön pla-
na çıkartmak üzere çalışmalar yapılmalı. 

Sahip olduğu iş planı sağlam temeller 
üzerine kurulu, bölgesel ve küresel anlam-
da rekabetçi olabilecek ürün ve hizmetler 
sağlama potansiyeli bulunan KOBİ’lere 
yönelik desteklerin artırılması gerekiyor. 

Yurt dışından gelecek olan yatırımcılara 
Türkiye’nin sahip olduğu yasa, kanun ve 
kuralların en iyi şekilde anlatılması için plat-
formlar geliştirilerek doğru bilgiye erişimin 
kolaylaştırılması ve bu şirketlerin Türki-
ye’de kolaylıkla yatırım yapmasını destekle-
yici düzenlemelerin geliştirilmesi gerekiyor.

E-TICARET EKOSISTEMINDEKI 
DEĞIŞIMLER 

ÖDEME HIZMETLERI 

BKM tarafından yayımlanan 2018 yıl sonu 
değerlendirme raporuna göre, 2017 yılına 
kıyaslandığında toplam kart sayısı yüzde 6 
oranında artış göstererek 66,3 milyon adede 
ulaştı. 2018 Ekim ayında yayımlanan veri-
lere göre ise Türkiye’deki kişi başına düşen 
kredi kartı sayısı 2,2 olarak hesaplanıyor. 

Son yıllarda öne çıkan bir başka nokta 
da banka kartı sayısındaki artış. 2016 yılın-
dan bu yana yüzde 11-12 bandında büyüme 
yakalayan banka kartlarında 2018 sonu iti-
barıyla 146,3 milyona ulaşıldı. Geçtiğimiz 
yılın ekonomik koşullarının da etkisi ile 
kredi kartı skorlarındaki düşüşün bu artışı 
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tetiklediği düşünülüyor. Ayrıca bankalar 
için de kredi kartına kıyasla daha kârlı bir 
finansal ürün olan banka kartlarının kulla-
nım oranı, bankalar tarafından sağlanan çe-
şitli kampanyalar vasıtasıyla artış gösterdi. 

2018 yılında ticari kartlar ile gerçek-
leştirilen işlemlerin sayısında da önce-
ki yıllara göre artış gözlenmekte olup, 
toplam harcamalar içindeki payı yüzde 
25 seviyesine ulaştı. Şirketlerin geçmiş 
yıllarda kartlı ödeme davranışları ince-
lendiğinde, işletme sahiplerinin şirket 
harcamalarını kişisel kartları üzerinden ger-
çekleştirmekte olduğu gözlenmekteydi. 
Son yıllarda ise şirket hesapları ve kişisel 
hesaplar birbirinden ayrılmaya başlıyor. 

Dünyadaki ödeme hizmeti eğilimlerine 
paralel olarak Türkiye’de de son yıllarda 
İyzico, Mastercard ve benzeri şirketlerin 
sunduğu kart saklama çözümlerinin kul-
lanımı artış gösteriyor. Öte yandan dünya 
ortalamasında en hızlı yaygınlaşan online 
ödeme yöntemi dijital cüzdanların kulla-
nımı henüz istenen düzeyde seyretmiyor. 

BKM tarafından sağlanan verilere göre, 
mobil cihazlar kullanılarak karekod yön-
temi (QR kod) ile gerçekleşen işlemler 
incelendiğinde, Türkiye’deki tüketicile-
rin daha çok düşük tutarlı işlemlerde bu 
ödeme yöntemini tercih ettiği gözlemle-
niyor. Bankalar kendi karekod sistemleri 
ile çalışmakta olup henüz ortak bir yapıya 

geçilemedi. Bu konuda bir komite kuru-
larak ortak çalışma yapılması gerekiyor. 

LOJISTIK HIZMETLER 

Dünya Bankası tarafından hazırlanan 
Lojistik Performans Endeksi (LPI) 2018 
değerlendirmesine göre Türkiye 3,15 pu-
anla 47. sırada yer alıyor. Türkiye’nin 
LPI skorlamasında aldığı en düşük puan 
2,71 ile “gümrük ve sınır geçiş işlem-
lerinin etkinliği” alanında olurken, en 
güçlü olduğu başlık 3,63 puan ile “sev-
kiyatların alıcıya zamanında ulaşması”. 

E-ticaret sektörüne etki eden lojistik perfor-
mansına ilişkin ana çıkarımlarımız şu şekilde: 

Lojistik şirketlerinin e-tica-
ret müşteri deneyiminde başarı-
nın önemli bir faktörü olduğuna dair 
farkındalığının ve e-ticaret firmaları ile ara-
larındaki iş birliğinin artırılması gerekiyor. 

Yüksek atıl kapasite ve yaşlı filo 
problemleri işletmeler için önemli ge-
lişim noktaları olarak öne çıkarken, öl-
çek ekonomisinin yakalanamaması ve 
kaliteden ziyade fiyat odaklı rekabet 
başlıca problemler olarak görülüyor. 

Kurumlar personel eğitimi ile sertifikas-
yon çalışmalarında bulunmalı, araştırma 
ve teknoloji faaliyetlerine yatırım yapmaya 
devam etmeli. Lojistik eğitim ve meslek 
standartları oluşturularak, çalışan bireylerin 

mesleklerini icra edebilmeleri için gerek-
li bilgi, beceri ve davranış yetkinliklerini 
kazanmaları sağlanmalı, müşteri memnu-
niyetine, hizmet kalitesine odaklanılmalı. 

Türkiye’nin sahip olduğu geniş coğ-
rafya sebebi ile dünya standartlarında 
lojistik köyler/merkezler oluşturmalı. 

Mevzuat altyapısına ilişkin düzenle-
me çalışmaları kapsamında; “gümrük sü-
reçleri ve mevzuatları” ile “taşımacılık 
mevzuatları”nda yapılması gereken ça-
lışmalar kendi içinde önceliklendirilmeli. 

Sınır ötesi gönderiler için lojistik alanında 
ulusal koordinasyon sağlanarak dış ticaret, 
lojistik ve diğer paydaşların birlikte hare-
ket etmesi gerekmekte olup, STK ve kamu 
kurumları ile ortak çalışmalar yapılmalı.

Rapor kapsamında yapılan görüşmelerde 
depolama, lojistik ve ürün teslimi aşamasında 
öne çıkan problemler ve olası çözüm yakla-
şımları ise aşağıdaki başlıklarda özetleniyor: 

E-ticaret gönderilerine uygun ola-
rak taşıma sistemlerinde iyileştirme 
yapılması, operasyonun buna göre şe-
killendirilmesi gerekiyor. E-ticaret gön-
derileri ile normal kargo gönderileri-
nin transfer edilmesi ve dağıtılmasında 
operasyonel optimizasyonlar yapılmalı. 

Tüketicilerin e-ticaret satın alma deneyi-
minde ürünün teslim edilmesi de önemli bir 
etken olarak öne çıkıyor. Kargo şirketleri-
nin bu konuda farkındalığının arttırılması 
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ve e-ticaret firmaları ile kargo şirketleri ara-
sında iş birliğinin geliştirilmesi gerekiyor. 

Büyükşehirlerde yaşayan ve çoğunlukla 
evde bulunmayan tüketicilere yönelik tes-
limat modellerinin geliştirilmesi için e-ti-
caret firmaları ile kargo şirketleri arasında 
ortak iş geliştirme çalışmaları yapılmalı. 

Büyük kentler başta olmak üzere şe-
hir içi dağıtım problemlerinin önüne ge-
çebilmek için, şehir içinde merkez (hub) 
olarak kullanılabilecek depolama çö-
zümlerine yatırım yapılması gerekiyor. 

Depolama, lojistik, dağıtım konula-
rında nitelikli personel istihdam ihtiyacı 
bulunuyor. Personel değişiminin yük-
sek olduğu bu alanlarda müşteri dene-
yiminde oluşturulacak standart ve iş sü-
reçlerindeki verimlilik ile operasyonel 
maliyetlerin aza indirilmesi gerekiyor. 

REGÜLASYONLAR 

AB Uyum yasaları çerçevesinde temel 
hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Ka-
nun” veya “KVKK”) 7 Nisan 2016 tarihin-
de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlü-
ğe girdi. Kanun uyarınca “veri sorumlusu” 
kişisel verilerin işleme amaçlarını ve va-
sıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin 
kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu 
olan gerçek veya tüzel kişi. Kanun ile veri 
sorumlularına şu yükümlülükler getiriliyor: 
ilkelere uyum sağlama, işleme şartlarına 
uyum sağlama, aydınlatma yükümlülüğü-

nü yerine getirme, kişisel verileri silme/
yok etme/anonimleştirme, veri sorumluları 
siciline kayıt olma, yurt içinde ve yurt dı-
şında bulunan 3. kişilere aktarıma ilişkin 
kurallara uyma, ilgilinin başvurusuna yanıt 
verme, teknik ve idari tedbirleri alma, de-
netim yapma, kurul kararlarına uyma, veri 
ihlali durumunda Kişisel Verileri Koruma 
Kurulu’na (“Kurul”) bildirimde bulunma.

SOSYAL MEDYA 
E-TICARET IŞLEMLERI

Dünyada ve Türkiye’de e-ticaret işlem-
leri başlığında bahsedildiği üzere sosyal 
medyada harcanan zaman ve etkileşim sa-
yısındaki artış, kullanıcıların e-ticaret plat-
formları ile olan etkileşimlerinde direkt 
etkiye sahip. Bu sebeple markalar sosyal 
medyayı marka bilinirliklerinin arttırılması 
ve sahip oldukları ürünlerin ön plana çıka-
rılması için kullanıyor. Buna ek olarak fir-
malar, hayatımıza yavaş yavaş giren sosyal 
medya etkileyicileri (influencer) üzerin-
den de reklam çalışmalarına odaklanıyor. 

2018 yılında Deloitte tarafından hazır-
lanan” Dijital Köprüler: Sınırları Aşmanın 
En Kısa Yolu” raporunda belirtildiği üzere 
Türkiye’de faaliyet gösteren 3,1 milyon 
işletmenin yüzde 55’lik bir kısmı olan 1,7 
milyon işletme Facebook, Instagram, What-
sapp ve Facebook Messenger’i kapsayan 
Facebook uygulama ve hizmet ailesini kul-
lanıyor. Araştırmanın odaklandığı dönemde 
Facebook platformları aracılığıyla tetiklen-

diği tahmin edilen doğrudan tüketici har-
camaları 6,3 milyar TL olarak hesaplandı. 

Etkileyiciler (influencer) ise son yıllarda 
dünyada çeşitli markaların pazarlama stra-
tejilerinde önemli rol oynuyor. Ortaya çıkan 
başarılı sonuçlar bu akımın yaygınlaşması 
ve birçok marka tarafından benimsenme-
sine yol açmıştır. Özellikle dünyaya isim-
lerini duyurmak ve satışlarını sınır ötesine 
taşımak isteyip büyük ölçekli pazarlamaya 
bütçe ayıramayan markalar, pazarlama ça-
lışmalarında sosyal medyaya yönelerek 
kampanyalarına belirli etkileyicileri dahil 
etmeyi tercih ettiler. Firmaların indirim 
kodu ile veya ücretsiz olarak gönderdik-
leri ürünleri kullanan etkileyiciler, ürünle 

ilgili içerik üretmekte ve sosyal medya ka-
nallarından gönderi paylaşımı yapıyorlar. 

Tüm bu kolaylaştırıcı çözümlerin yanında 
sosyal medya üzerinden tetiklenen, karşılık-
lı iletişim ya da ikili güven sağlamaya daya-
lı, alıcı ve satıcı arasında düzenlemelere tabi 
olmayan kanallar üzerinden de ticari işlem-
ler gerçekleşiyor. Müşteriler için herhangi 
bir mesafeli satış sözleşmesi veya muadili 
bir sözleşme olmadan, müşteri haklarının 
korunmadığı, müşteri deneyiminin ve satın 
alma işleminin kayıt dışı gerçekleştiği bu 
ticari işlemlerde yaşanabilecek muhtemel 
olumsuz deneyim sonrasında, e-ticaret iş-
lemlerine olan güvenin sarsılacağı kuvvetle 
muhtemel. Reklam veren kuruluşlar için ise 
hedeflenen potansiyel müşterilerin platform-
lara olan güveni ve sadakatinin de bu du-
rumdan olumsuz etkilenme riski bulunuyor.
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E-PERAKENDE 
OMNI-CHANNEL 

DURUM DEĞERLENDIRMESI

Son yıllarda dijital dönüşüm programları 
ve omni-channel inisiyatifleri ile markalar 
özellikle fiziksel mağazacılık ve e-tica-
ret kanalları arasında etkileşim sağlayan 
projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. 
Küresel örneklerde de olduğu gibi bu ini-
siyatiflerde ilk yatırımlar genellikle sipariş 
yönetimi alanında oldu, tıkla topla (click & 
collect), mağaza stoklarından sevkiyat gibi 
süreçlere odaklanıldı. Pazaryerleri ile iş bir-
likleri, mobil e-ticaret, çok kanallı pazarla-
ma ölçümleme-optimizasyonları ve mağaza 
içi dijital asistanlar gibi yetkinlikler öne çı-
kan diğer yatırım alanları oldu. 

Kuruluşlar için teknolojinin yanı sıra or-
ganizasyon ve süreç kurgularında önemli 
değişimler ile yeni yapıların kurulmasını 
da gerektiren omni-channel perakende için, 
henüz olgunluk eğrisinde istenilen noktada 
olduğumuzu söylemek oldukça güç görünü-
yor. Özellikle üst yönetim sahipliği, depart-
manlar arası ortak çalışma modellerinin ve 
ilgili sorumluluk dağılımlarının kurulması, 
birimlere dağıtılmış anahtar performans 
göstergelerinin yapılandırılması gibi alan-

larda önemli eksikliklerin bulunduğu yapı-
lan sektör görüşmelerinde öne çıkıyor. 

Türkiye’de öne çıkan zorluklar aşağıdaki 
başlıklarda özetleniyor: 

Çoğunlukla şirket stratejisi oluşturulma-
dan ve üst yönetimin tam sahipliği olmadan 
tekil inisiyatifler, departmanlar düzeyinde 
projeler kapsamında ele alınan girişimler 
istenen iş sonuçlarına dönüşmüyor. 

Dıştan içe sahadan ve tüketiciden besle-
nen müşteri deneyimi odaklı metodolojik 
yaklaşımlardan ziyade, içten dışa sistem ve 
iç süreçler odaklı inisiyatifler başlatılmış 
durumda. 

Çoğu markanın mevcut operasyonel mo-
dellerinden dolayı mağaza ve internet ka-
nalları silo sorumluluk alanları olarak yapı-
landırılmış durumda. 

Teşvik ve prim mekanizmaları istenen iş 
hedeflerine hizmet edecek şekilde kurulma-
mış durumda. (örneğin mağaza çalışanları-
nın online siparişlerin mağazadan teslimat 
süreçlerini yönetmesi ancak hedef olarak bu 
operasyonun farklı birim üzerinde olması). 

Kanal bazlı yerine kapsayıcı ve tüm 
kanallarda ortak paylaşılan hedefler oluş-
turulamamıştır, departmanların ilgili so-
rumlulukları inisiyatifler bazında net tanım-
lanamadı. 

Satın alma yolculuğu içerisinde online, 
mağaza, mobil, sosyal medya gibi farklı ka-
nallarda hareket eden müşteriyi doğru tespit 
edebilmek ve tekil müşteriye indirgeyebil-
mek için gerekli veri yapıları kurulamamış 
durumda. 

Perakendeciler pazaryerleri üzerinden 

markaları ile etkileşime geçen müşteri dav-
ranışlarına ilişkin veriye erişememekte, 
marka deneyimine olumlu etkisi görülemi-
yor. 

Farklı kanallardaki etkileşimlerin yer al-
dığı satın alma yolculuklarında kanal bazlı 
etkinliğin ve dönüşüme katkının doğru öl-
çülebilmesi için gerekli modeller oluşturu-
lamadı. 

Türkiye’deki küresel perakendeciler için 
çoğu zaman operasyonun ne kadarının ye-
rel, ne kadarının küresel süreç ve teknoloji-
ler ile yürütüleceği pozisyonlanamadı. 

Omni-channel perakendeye yönelik 
düzenlemelerin net olmaması nedeni ile 
AVM’lerde bulunan mağazalardan teslim 
alınan online siparişlerin cirosunun mağa-
za satışlarından pay almasına dayalı AVM 
- Perakendeci ilişkilerinde sorunlar yaşanı-
yor. 

Eski nesil teknoloji altyapıları gerekli 
dönüşümler için istenen çevikliği sağlaya-
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mıyor (anlık stok görünürlüğü, ana veri yö-
netimi, entegrasyon yetenekleri vb.).

 E-IHRACATIN GELIŞIMI VE YOL 
HARITASI

Ekonomi Bakanlığı’ndan elde edilen bil-
gilere göre, ETGB verileri kapsamında 1 
Ocak-31 Aralık 2018 tarihleri arasında ger-
çekleşen toplam ihracat 358 milyon ABD 
doları oldu. En çok e-ihracat yapılan ilk 10 
ülkenin sırasıyla; ABD, Almanya, Suudi 
Arabistan, Fransa, Birleşik Krallık, İtalya, 
Hollanda, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri 
ve İspanya olduğu bildiriliyor. Ürün grupla-
rına bakıldığında ise en çok e-ihracatı yapı-
lan kategorilerin giyim eşyası ve aksesuar, 
mücevher, ayakkabı, halı, bitkisel ürünler 
ve yedek parça olduğu belirlendi. 

Raporun hazırlanması kapsamında aşağı-
daki birkaç nokta öne çıktı: 

Firmaların sahip olduğu imkânlar çerçe-
vesinde ya da pazaryeri platformları aracı-
lığıyla B2B iş modelinde gerçekleştirilen 
e-ihracat işlemleri de bulunuyor. 

E-ihracatın, mal ihracatı olmaktan öte 
hizmet ihracatına büyük etkisi olduğu; diji-
tal oyun, mobil uygulamalar, dizi, film gibi 
hizmetlerin bu kapsamda işlem gördüğü 
gözlemleniyor. 

E-ihracat özellikle KOBİ’ler için önemli 
potansiyel oluşturmaktadır ve gerekli des-
tekler ile bu şirketler farklı pazarlara Türk 
ürünlerinin açılmasına destek olabilecek. 

E-ihracatın büyümesi ve önündeki mev-
cut bazı engellerin aşılması için sektörde de 
öne çıkan bazı destekleyici çözüm önerileri 
ise aşağıdaki başlıklarda özetleniyor: 

1.Türkiye’de KOBİ’lerin e-ihracat strate-
jilerinin oluşturulması ve mevcut yetkinlik-
lerinin değerlendirilerek gelişim alanlarının 
belirlenmesine yönelik programlar tasarlan-
malı. 

2.Yurt dışında bilinen Türk marka sayısı-
nın az olması en önemli eksikliklerden biri 
olarak ortaya çıkıyor. Bu nedenle marka 
stratejisi, bilinirliği konusunda programlar 
oluşturulmalı. 

3. Türkiye’nin hali hazırda ihraç etmekte 
olduğu ürün grupları detaylı bir şekilde in-
celenerek güçlü olunan kategoriler, sektör-
ler ve pazarlar analiz edilmeli. Hazırlanacak 
çalışma ile e-ihracat potansiyeline ilişkin 
çalışmalar yapılarak yeni talep noktalarının 
oluşturulmasına ve var olan talep noktala-
rının geliştirilmesine yönelik çalışmalar 
yapılmalı. 

4. KOBİ’lerin dünya standartlarında 
ürünler imal edip küresel ölçekte rekabet 
edebilmeleri için, hedef pazarların dina-
miklerine ve e-ihracat operasyonlarına olan 
farkındalıklarının artırılması amaçlanmalı. 

Bu konuda STK, kamu ve özel sektör tem-
silcileri ile ortak çalışma stratejileri gelişti-
rilebilir. 

5. Satış öncesi ve satış sonrası müşteri 
hizmetleri alanında farklı dillerde çözüm 
üreten, deneyimli kadrolar yetiştirilmeli ya 
da KOBİ’lerin dış kaynak kullanımına yö-
nelik yatırımları desteklenmeli. 

6. İhracat çalışmalarına verilen desteğin, 
ETGB kapsamında yapılan işlemlerin ihti-
yaçlarına göre özelleştirilmesi sağlanmalı. 

7. Bağımsız kurumlar tarafından e-ihra-
cat verilerinin takip edilerek işletmelere ve 
devlet desteklerine katkı sağlayacak bilgile-
rin sentezlenmesi sağlanmalı. 

8. Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki 
e-ticaret potansiyelini ortaya çıkarmak için, 
orta ve uzun vadede fırsat alanları belir-
lenmeli, bu fırsatlara yönelik somut eylem 
planlarının oluşturulması için çalışmalar 
yapılmalı. 

9. Belirli bir desi ve kilogram aralığında 
olan küçük gönderiler için yurt içinde farklı 
noktalarda depolama hizmeti sağlayan özel 
alanların kurulması gerekli. Ayrıca yurt dı-
şında belirli noktalarda uluslararası lojistik 
merkezlerinin kurulması faydalı olacak. 

10. Türkiye’nin bölgesel bir e-ticaret 
merkezine dönüştürülmesi amacıyla, küre-
sel ve bölgesel e-ticaret platformları üze-
rinden yapılan, sınır ötesi satışlara ilişkin 
lojistik operasyonların Türkiye üzerinden 
yürütülmesini destekleyecek politikalar ge-
liştirilmeli.

1.Türkiye’nin sahip olduğu coğrafi ko-
num da göz önüne alındığında, yakın kom-
şular başta olmak üzere, hava ulaşımı ile 
dört saatlik erişim mesafesinde bulunan 
tüm ülkelere yapılacak gönderilerdeki ula-
şım maliyetleri makul seviyelere indirilip 
pazardaki diğer ülkelerle rekabet edebilmek 
için destekler oluşturulmalı. 

2. Hizmete açılan Yeni İstanbul Havali-
manı ile Türkiye’nin lojistik kapasitesinde 
ciddi genişleme, taşımacılık işlemlerinde 
hız avantajı ve maliyetlerde düşüş sağlan-
ması beklentisi çerçevesinde, bu havalima-
nına e-ihracat konusunda bölgesel lojistik 
merkezi olarak depolama, gümrükleme, 
paketleme ve diğer konularda yatırımlar 
yapılmalı. 

3.Yurt içinde çözüm üreten yerli ve 
özel taşıma şirketlerinin farklı ülkelerdeki 
paydaşlar ile kuracakları iş birliktelikleri-
ne daha çok yatırım yapılmalı, bu konuda 
kamu ve özel sektör ortak çalışma yöntem-
leri geliştirmeli. 

4.Satış sonrası iade ve siparişlerin ip-
tal edilmesi durumlarında yurda geri ge-
len ürünlerin gümrükleme işlemlerinde ve 
KDV tutarlarının işlenmesinde iyileştirme-
lere devam edilmeli. 

5.Yurt dışındaki ödeme sağlayıcıları ya 
da yurt dışında faaliyet gösteren bankalar 
üzerinden, Türkiye’ye gerçekleştirilen öde-
melerin transfer edilmesi sırasında oluşan 
komisyon oranlarının makul seviyelere in-
dirilmesi için çözümler geliştirilmeli.

1.KOBİ’lerin açılım yaptıkları pazarlar-
daki baskın ödeme sistemi oyuncuları ile 
ayrı entegrasyonlar yapması yerine, Türki-
ye’deki ödeme hizmet sağlayıcıları ve ban-
kalar aracılığıyla tek bir noktadan entegre 
yöntemlerin geliştirilmesi için yatırımlar 
artırılmalı. 

2.Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 
E-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı’nda pay-
laşılan eylem maddelerinin düzenli olarak 
takip edilmesi, ilerlemenin ölçümlenmesi 
gerekiyor. 

3.PTT tarafından devlet desteği ile geliş-
tirilecek iş birliktelikleri sayesinde, farklı 
ülkelerin ulusal dağıtım hizmetleri ile en-
tegrasyonların kurulması ve küresel olarak 
çözüm üreten firmaların Türkiye operas-
yonları ile küresel operasyonları arasındaki 
iş birlikteliklerinin artırılması gerekiyor. 

Türkiye’de pazaryerlerinin e-ihracat ala-
nındaki yatırımları, STK ve devlet destekle-
rinin de listelendiği raporun bu bölümünde 
incelendi. 

E-ihracata başlamak için değerlendiril-
mesi gereken noktalar ve yeni pazarlara gi-
riş aşamasında göz önüne alınması gereken 
kriterler de bu kapsamda ele alındı. 

SONUÇ

B2C e-ticaret ve dijital perakendenin yanı 
sıra, B2B e-ticaret ve dijital doğan hizmet-
lerden de gelişmelere yer verilen raporda; 
sektörde öne çıkan konular, yaygınlaşan 
yaklaşımlar, gelişim alanları, çözüm bekle-
yen konular ve e-ticaretin geleceğine ilişkin 
tespitlere yer veriliyor. 

Deneyim odaklı e-ticaretin giderek ön 
planda yer alması, sosyal medya ve mobil 
gibi kanalların artık yeni normlar olarak 
gelişmesi ile müşteri yolculuğuna, müşteri 
davranışlarına ilişkin veriye dayalı iş mo-
delleri ve yaklaşımlar oluşturma gerekliliği 
firmaların yatırım alanlarında ilk sıralarda 
yer almalı. 

Omni-channel e-ticaret için raporda da 
belirtilen iyi uygulamalarının gerçekleştiri-
lebilmesi amacı ile organizasyon, süreç ve 
teknoloji boyutlarının tümü değerlendirile-
rek çözüm ve yol haritaları oluşturulmalı. 
E-ticaretin gelişimine yönelik sektör oyun-
cularının, kamu kurumlarının ve STK’la-
rın raporda da belirtildiği gibi e-ihracat, 
KVKK, bulut bilişim gibi alanlardaki çö-
zümleri hızlandırmak için birlikte hareket 
etmesine ihtiyaç var.  E
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DOSYA I E-TİCARET

TÜRKİYE E-TİCARETTE 
DÜNYA ŞAMPİYONU

Dünyanın önde gelen araştırma şirketlerinden Nielsen, ‘Küresel E-Ticaret Raporu’nda 
Türkiye’nin 2018’de e-ticarette yüzde 38 oranında büyüme gösterdiğini açıkladı. Türkiye 
e-ticarette dünyanın en hızlı büyüme kaydeden ülkesi oldu. Türkiye’den sonra ikinci sırayı 

yüzde 30 büyüme oranıyla Asya Pasifik Bölgesi aldı.      

ARAŞTIRDI
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NIELSEN TÜRKİYE
İstanbul Point Hotel’de 
gerçekleştirilen toplantıda 
Nielsen Türkiye Genel 
Müdürü Didem Şekerel 
Erdoğan ve Nielsen Türkiye 
Perakendeci Hizmetleri 
Direktörü İlker Unutkan 
(sağ başta), dijital dönüşüm 
ve e-ticaret ile ilgili sunum 
gerçekleştirdi. Nielsen 
Global E-ticaret Lideri Koreli 
Ji Hyuk Park ve Nielsen 
Türkiye Ürün ve Teknoloji 
Lideri Yankı Yalçın
(sol başta) toplantıda yer 
aldılar.
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D
ünyanın önde gelen araştırma 
şirketlerinden Nielsen, 2018 
Küresel E-Ticaret Raporu’nu 
açıkladı. İstanbul Point Hotel’de 

gerçekleştirilen toplantıda Nielsen Türkiye 
Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan ve 
Nielsen Türkiye Perakendeci Hizmetleri 
Direktörü İlker Unutkan, dijital dönüşüm 
ve e-ticaret ile ilgili bilgilerini paylaştı. 

Nielsen Türkiye Genel Müdürü Didem 
Şekerel Erdoğan, Türkiye’de e-ticaretin 
2018’deki payının yüzde 5.3, büyüme ora-
nının ise yüzde 38 olduğunu ifade ederek, 
“Türkiye olarak e-ticarette Asya Pasifik 
bölgesinden bile daha çok büyüdük” dedi.

Didem Şekerel Erdoğan, Nielsen 2018 
Küresel E-Ticaret Raporu’na göre, dünya 
genelinde e-ticaretin, 2018 yılında bir önce-
ki yıla göre yüzde 18 büyüme kaydederek 
2.9 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaştığını 
açıkladı. Erdoğan, “Bu rakam, tüm küresel 
perakende satışların yüzde 12’sine karşılık 
geliyor. Burada, e-ticaretin toplam ticaret-
teki payı olarak öne çıkan bölgelere baktı-
ğımızda, Asya Pasifik ve Kuzey Amerika 
bölgelerinin başı çektiğini görüyoruz. Asya 
Pasifik bölgesi, aynı zamanda yüzde 30’u 

aşan büyümesiyle küresel e-ticaretin mo-
tor gücü olarak öne çıkıyor” diye konuştu. 

Türkiye’nin FMCG (Hızlı Tüke-
tim Ürünleri) kategorilerindeki onli-
ne alışveriş payının yüzde 2’ye ulaş-
tığını paylaşan Erdoğan, bu alanda 
büyüme potansiyeli olduğunu ifade etti. 

TÜRKIYE DAHA DIJITAL VE 
INTERNETTE DAHA FAZLA ZAMAN 

GEÇIRIYOR 

Etkinlikte, “Türkiye’de e-ticaretin yaşa-
dığı büyüme ve dönüşümün tesadüf olma-
dığını, bunun önemli bir altyapıya sahip 
olduğunu görmekteyiz” diyerek söze baş-
layan Nielsen Türkiye Perakendeci Hiz-
metleri Direktörü İlker Unutkan, “Türkiye, 
kentli nüfus yapısı ve dünya ortalamasının 
çok üzerinde internet penetrasyonuyla öne 
çıkıyor. İnternette geçirilen süre yaklaşık 
7 saatle ABD ve Çin’in üzerinde. Online 
alışverişte çok önemli bir role sahip olan 
mobil telefon penetrasyonu ve kullanıcı sa-
yısında da küresel ortalamanın üzerinde bir 
seviyede bulunmaktayız” şeklinde konuştu. 
Araştırmaya göre Türkiye’nin mobil ve di-

jital alandaki bu güçlü yapısı, nüfusun sade-
ce bir bölümünün yoğun kullanımından da 
kaynaklanmıyor. Türkiye’de tüm nüfus ku-
şakları ve kültür grupları hızla dijitalleşiyor. 

TÜRK KULLANICILAR SOSYAL 
MEDYADA PAYLAŞIM YAPMAYI 

SEVIYOR

İlker Unutkan’a göre, ülkemizde mobil 
ve internet penetrasyonundaki yüksek se-
viye, sosyal medya kullanımında da yan-
sıma buluyor. Unutkan, Türk insanının 
sosyal medya kullanıcı penetrasyonunda 
küresel ortalamanın çok üzerinde olduğu-
nu ifade ederken “Sosyal medyada ABD 
ve Çin’in yaklaşık bir buçuk katı kadar 
bir süre harcamaktayız. Bu durum kulla-
nıcı sayılarına da yansıyor: Dünyanın en 
büyük 18. nüfusu olan Türkiye, Facebook 
kullanıcı sayısında 9., Instagram kullanı-
cı sayısında da 5. sırada bulunuyor” dedi. 

Raporda, son dönemdeki yenilikler ara-
sında yer alan sesli arama ve sesli komut 
alanında da Türkiye’nin yüksek bir penet-
rasyonla, bu özelliği nüfusuna oranla en 
çok kullanan 6. ülke olduğunun altını çizdi. 

DOSYA I E-TİCARET
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TÜRKIYE GÜNDE ORTALAMA 7 
SAATINI INTERNETTE GEÇIRIYOR

Nielsen Türkiye Genel Müdürü Didem 
Şekerel Erdoğan, Nielsen’in 2019 yılı E-Ti-
caret Raporu’na göre Türkiye’de internette 
geçirilen ortalama sürenin, küresel araştır-
malarla paralel biçimde günde ortalama 7 
saat olduğunu ifade etti. Türkiye’de online 
alışverişçiler, ayda ortalama 4 kez online 
alışveriş yaparken, her gün alışveriş ya-
pan %4’lük bir grup olduğunu da belirtti. 

Online alışverişte hangi kanalların 
daha çok kullanıldığına da değinen Şe-
kerel Erdoğan “Online alışverişte özel-
likle akıllı cep telefonlarının açık ara li-
der olduğunu görmekteyiz. Son yıllarda 
artan akıllı telefon kullanım oranının, 
online alışverişin büyümesine pozitif et-
kide bulunduğunu söyleyebiliriz” dedi. 

ONLINE ALIŞVERIŞTE
PROMOSYON VE INDIRIMLER 

BELIRLEYICI OLUYOR

Nielsen Türkiye Perakendeci Hizmetleri 
Direktörü İlker Unutkan, online alışveriş-
çilerin ‘seçici’ bir kitle olduğunu vurgula-

dı. Unutkan, “Çünkü online alışverişçile-
rin çok büyük bir kısmı, satın alma kararı 
vermeden önce genelde kapsamlı bir ürün 
araştırması ve değerlendirmesi yapıyor, 
alışverişlerini önceden planlıyor. Öte yan-
dan online alışverişçilerin %86’sının satın 
alma eğilimlerinde promosyon ve indirim-
ler belirleyici oluyor, buna paralel olarak da 
marka sadakatleri düşük” şeklinde konuştu.

 

FIYAT, ÇEŞIT VE HIZ ONLINE 
ALIŞVERIŞIN AVANTAJLARI

İlker Unutkan, online alışverişçinin 
alışveriş motivasyonları arasında ilk sıra-
da fiyat kriterinin bulunduğunu söyledi. 
Unutkan, “Fiyat kategorisini, çeşit ve hız 
takip ediyor. Ürünleri görmek ve dokun-
mak isteği bir diğer bariyer olarak öne 
çıkarken, site güvenilirliği üçüncü en bü-
yük bariyer olarak dikkat çekiyor” dedi. 

ONLINE ALIŞVERIŞLE
EN ÇOK GIYIM VE AYAKKABI 

ALIYORUZ 

Didem Şekerel Erdoğan, Nielsen’in 2019 
yılı E-Ticaret Raporu’nda, Türkiye’de en 

çok online alışveriş yapılan ilk 5 kategori 
içinde giyim/ayakkabı, teknoloji/elektronik, 
kişisel bakım/kozmetik, kitap/müzik/film ve 
yemek siparişi öne çıkıyor. Alışveriş frekan-
sı açısından ayda ortalama 4 kez ile yemek 
siparişi ve market gıda ürünlerinin ağır-
lıkta olması dikkat çekiyor diye ifade etti. 

NIELSEN, FMCG E-TICARET 
PANELI’NI TANITTI

Nielsen, Elektronik Ticaret İşletmeci-
leri Derneği’nin etkinliğinde, perakende 
sektörüne önemli veriler sağlamak üzere 
geliştirdiği FMCG E-Ticaret Paneli’nin 
detaylarını paylaştı. Nielsen Türkiye Genel 
Müdürü Didem Şekerel Erdoğan, “Hızla 
gelişen ve zenginleşen FMCG E-Ticaret 
Paneli’mizde şu anda bebek bakım, kişi-
sel bakım ve ev temizlik ana grupları al-
tında toplam 18 kategori yer alıyor” şek-
linde paylaştı. Panel kapsamında yer alan 
kategorilerde e-ticaret kanalının etkili bir 
büyüme performansı kaydettiğini ifade 
eden Erdoğan, FMCG satışları içinde e-ti-
caretin aldığı oranın belirli kategorilerde 2 
katına çıktığını, bazı kategorilerde ise bu 
oranın yüzde 10’lara ulaştığını söyledi. E
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S
on dönemde yurtdışına ürün satışı, 
gönderimi ve yurtdışı pazaryerleri 
entegrasyonlarının artmasıyla, sınır 
ötesi e-ihracat konusunda Türki-

ye’deki girişimcilerin yüzünü güldüren bir 
dönemden geçiyoruz. 

Protranslate Genel Müdürü Kerem Kal-
kancı, Türkiye’deki pek çok firmaya yurt-
dışı açılım süreçlerinde e-ticaret dikeyinde 
destek verdiklerini söyleyerek, ürünlerinin 
yurtdışında daha çabuk benimsenmesi ve 
talep görmesi için lokalizasyon ve tercüme 
hizmetleriyle katkıda bulunduklarını ifade 
etti. Kerem Kalkancı, sınır ötesi e-ticaret ile 
ilgili girişimcilerin sahip oldukları avantaj-
lardan bahsederek, Ebay, Amazon, Ali Exp-
ress, Etsy, Rakuten, Rozetka, Lazada gibi 
yurtdışı pazaryerlerine entegre olan pek çok 
e-ticaret platformu sayesinde yurtdışında 
ürünlerini vitrine çıkarma fırsatı bulan giri-
şimcilerin bölgesel fiyatlamayla kur farkını 
avantaja çevirebildiğini belirtti.

“YURTDIŞINDA BAŞARI 
GÖRÜNDÜĞÜ KADAR ZOR DEĞIL”

Çoklu dil seçeneği, global ödeme metod-
ları ve yerel para birimi ile ödeme olanağı 
sunan girişimcilerin, Avrupa’da fiyat çarpa-
nı anlamında, MENA Bölgesi ülkelerinde 
ise bakir pazarda ürün sunma anlamında 

daha çok fırsat yakaladığını gözlemledikle-
rini belirten Kerem Kalkancı, bölgesel fiyat-
lamanın doğru uygulanması halinde yurtdışı 
pazarlarda başarının göründüğü kadar zor 
olmadığını ifade etti. 

DHL’in globalleşme ile ilgili her yıl 
yaptığı Global Connectedness Index araş-
tırması, işletmelerin ilk global ticaretini en 
uzun sınırı olan üç ülke ile yapmayı tercih 
ettiğini ve dünyanın en büyük çok uluslu 
şirketlerinde bile ciroların yüzde 60’ının iç 
pazar ve komşu üç ülkeden geldiğini orta-
ya koydu. Bugün, bir anda 180 ülkeye ürün 
gönderimini mümkün kılan B2CDirect gibi 
entegratör firmaların ülkemizdeki varlığı 
sayesinde girişimciler, yurtdışı açılımların-
da, ürünlerini istedikleri ülkelere ulaştırma 
olanağına sahipler. 

Son olarak, sınır ötesi e-ticaret pazarı-
nın dünyadaki büyüklüğüne dikkat çeken 
Kerem Kalkancı, “Dünya Ekonomi Foru-
mu’nun verilerine göre, 2017 yılında dün-
ya ekonomisindeki üretimin yüzde 28’ine 
tekabül eden 22,4 trilyon dolarlık ürün ve 
hizmetin sınır ötesi ticaretle gerçekleştiği-
ni belirtmekte fayda var. Bu pastadan pay 
almak, ülkemizin de içinde bulunduğu çal-
kantılı coğrafyada yaşayan girişimciler için 
bölgesel ekonomik riskleri azaltmak adına 
da oldukça kritik bir öneme sahip” şeklinde 
konuştu. E

SINIR ÖTESİ E-TİCARETTE 
GİRİŞİMCİLERİ NE GİBİ 
FIRSATLAR BEKLİYOR?
Protranslate Genel Müdürü Kerem Kalkancı, sınır ötesi e-ticaret 
yapmak isteyen girişimcilerin sahip oldukları fırsatlar hakkında 

bilgi verdi.

ADVERTORIAL

“Ebay, Amazon, Ali Express, Etsy, Rakuten, 
Rozetka, Lazada gibi yurtdışı pazaryerlerine 
entegre olan pek çok e-ticaret platformu 
sayesinde yurtdışında ürünlerini vitrine 
çıkarma fırsatı bulan girişimciler, 
bölgesel fiyatlamayla kur farkını avantaja 
çevirebiliyor.”

DOSYA I E-TİCARET



  www.ekovitrin.com   | TEMMUZ 2019  |   97  

T
ürkiye’nin e-ihracat uzmanı B2C-
Direct, Elektronik Ticaret İşletme-
cileri Derneği’nin (ETİD), 19 Ha-
ziran’da gerçekleştirilen “Değişen 

Tüketici, Dönüşen Perakende” etkinliğine 
katıldı. Perakende ve e-ticaret sektörünü 
bir araya getiren etkinlikte, B2CDirect’in 
CEO’su Yusuf İbili “Perakendeciler için 
E-ihracat Fırsatları” başlıklı panelde yer 
aldı. Panelde, Türkiye’nin e-ihracat potansi-
yeline dair bilgiler verilirken, B2CDirect’in 
n11 ile başlattığı yeni işbirliğinin detayları 
da paylaşıldı. E-ihracatın Türkiye’deki hac-
miyle ilgili önemli bilgiler veren B2CDirect 

CEO’su Yusuf İbili, “Şirketimizi kurmadan 
önce yaptığımız araştırmalarda, bir e-ticaret 
müşterisinin teslimatı mümkün, uygun fi-
yatlı ve kalitesini sorgulanabilir olduğu bir 
ürünü ülke fark etmeksizin sipariş verdiğini 
fark ettik. Bu araştırmanın ardından Çin’den 
sonra e-ihracat konusunda en büyük potan-
siyelin Türkiye’de olduğunu gördük ve ça-
lışmalarımıza başladık. Geçen yıl Türkiye 
168 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaştı. 

Bugün baktığımızda ülkemizde 3 milyon-
dan fazla KOBİ var, bunların 900 bini ihracat 
potansiyeline sahip. İhracatçıları e-ihracat 
yapmaya teşvik edersek ulaştığımız hacmin 

daha da büyümesini sağlayabiliriz. İnternet 
kullanımının hızla yükseldiği Orta Doğu ve 
Asya ülkeleri ile Türki Cumhuriyetler e-ih-
racat pazarında önemli fırsatlar barındırıyor.

Bu potansiyelden yola çıkarak Türki-
ye’nin toplam ihracatında yüzde 0,5’lık 
payı olan e-ihracatın 2023 yılında yüz-
de 5 seviyesine çıkacağını öngörüyoruz” 
dedi. n11 ile başlattıkları işbirliğinden 
bahseden Yusuf İbili, “n11 ile yeni ger-
çekleştirdiğimiz işbirliğimiz çerçeve-
sinde, binlerce tedarikçinin ve milyon-
larca ürünün yurtdışı pazaryerlerinde 
bulunmasını sağlıyoruz” şeklinde konuştu. E

TÜRKİYE’DE
E-İHRACATIN
HACMİ BÜYÜYOR

B2CDirect’in CEO’su
Yusuf İbili:
“E-ihracata girişler 
hızla çoğalıyor, devlet 
kanadında da bu konunun 
üzerine gidiliyor. 
E-ihracatın ülkemizde 
daha yapılabilir bir iş kolu 
haline gelmesinden büyük 
mutluluk duyuyoruz.” 

S
on yıllarda çocukların e-ticaret si-
telerine olan ilgisi hızla artıyor. 
Çocuklar ailelerine aldırmak iste-
dikleri eşyaları e-ticaret sitelerin-

de aratıyor, fiyat karşılaştırması yapıyor. 
Okulların tatil olmasıyla beraber çocukların 
internette ürün aratma istatistiklerinde ani 
bir yükseliş olduğuna işaret eden Ticimax 
E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğ-
demli, “İstedikleri karne hediyelerini inter-
nette aratıyorlar. Fiyat kıyaslaması yaparak 
ailelerini hangi siteden alabilecekleri konu-
sunda yönlendiriyorlar. Yaz tatili boyunca 
çocuklarda internet kullanımının doğal ola-

rak artması e-ticaret sitelerine de yansıyor” 
dedi.

 ÇOCUK DOSTU
SITE KONSEPTI

Sadece yetişkinlerin değil, günümüz ço-
cuklarının da e-ticaret siteleri için potansi-
yel müşteri olduğunu ifade eden Çiğdemli, 
çocuk dostu site anlayışının geliştirilmesi 
gerektiğini belirtti. Alışverişi yapan yetiş-
kinler olsa da, ne alınacağı konusunda çoğu 
zaman çocukların karar mercii olduğunu 
dile getiren Çiğdemli, çocukların en çok 

spor giysi, elektronik ve oyun kategorisin-
de internet araması yaptığını belirtti. Çocuk 
dostu online mağaza konseptlerinin dünya-
da yükselen trend haline gelmeye başladığı-
nı ifade eden Çiğdemli şunları aktardı:

“Çocuklar daha karmaşık desenleri ve 
hareketleri yetişkinlere kıyasla kolaylıkla 
fark edebilir. Detayları algılama kapasiteleri 
daha yüksektir. Ayrıca videolu içerik tüket-
meyi daha çok tercih ederler. Site tasarım-
larının ve ürün tanıtımlarının bu doğrultuda 
hazırlanması geri dönüşleri arttıracaktır. 
Sitelerin çocuklara yönelik hazırlanmış ver-
siyonları da tasarlanabilir.” E

ÇOCUKLARIN
E-TİCARET’E

İLGİLERİ
ARTIYOR

Ticimax E-ticaret Sistemleri
Kurucusu Cenk Çiğdemli:
“Okulların tatil olmasıyla beraber çocukların 
internette ürün aratma istatistiklerinde 
ani bir yükseliş oluyor. İstedikleri karne 
hediyelerini internette aratıyorlar. Yaz tatili 
boyunca çocuklarda internet kullanımının 
doğal olarak artması e-ticaret sitelerine de 
yansıyor.”


