Ekim 2018 Yıl: 3 • Sayı: 32 • Aylık yayımlanır

Dijital Ekonomi ve Ticaret Dergisi

İkinci Elin Birinci Adresi:

794008
772458
9

ISSN 2458-794X

www.eticaretcagi.com

E-ticaret

Garaj Sepeti
CEO’su Mehmet
Çelikol ile Röportaj

iyzico “Korumalı
Alışveriş” ile Güven
Endişesine Son Veriyor

GLAMI Türkiye
Ülke Müdürü Sabina
Kabusheva ile Röportaj

www.eticaretcagi.com ı 1

www.eticaretcagi.com ı 3

önsöz

Netizen Organizasyon Reklam San.
ve Tic. Ltd. Şti.
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ümit Öncel
Editör
Bengü Sarıca Dinçer
Dilara Karahaliloğlu

Ümit Öncel
@UmitOncel

Görsel Yönetmen
Selin Günay
Tasarım
Netizen
Danışma Kurulu
Burhan Eliaçık
Ödeme ve Elektronik
Para Derneği Başkanı

Gökhan Uğur Bağcı
E-Ticaret ve Internet Hukuku
Derneği Başkanı

Hakan Orhun
E-dönüşüm Danışmanı

Seyhun Özkara
IdeaSoft Kurucu Ortağı, CEO

Prof. Dr. Şule Işınsu Özmen
Bilgi Üniversitesi, Öğretim Üyesi

Katkıda Bulunanlar
Başar Ceylan,
Büşra Gül Yılmaz, Gökhan Aydoğan,
Hakan Orhun, Mahir Erkan, Murat Erdör,
Selçuk Oktay, Seyhun Özkara, Şebnem
Ahi, Gürhan Saatçioğlu
Yayın Türü
Yerel, Süreli, Aylık
Yönetim Yeri
Altınkum Mah. 427 Sk. Soner Plaza
No:13/1 Konyaaltı-ANTALYA
Basım Yeri
Dumat Ofset
Bahçekapı Mah. 2477 Sokak
No:6 - Etimesgut / Ankara
E-ticaret Çağı T.C. yasalarına uygun olarak
yayımlanmaktadır. E-ticaret Çağı isim hakkı Ümit
Öncel’e aittir. Dergide yayımlanan yazı, fotoğraf,
harita, illüstrasyon ve konuların her hakkı saklıdır. Kaynak
gösterilmeden ve yazılı izin alınmadan alıntı yapılamaz.
Köşe yazıları ve konuk yazar makaleleri yazarların
sorumluluğundadır. Basılı ilanların sorumluluğu ilan
sahiplerine aittir.
Kontrollü abonelik yöntemi ile dağıtılmaktadır.

editor@eticaretcagi.com
abone@eticaretcagi.com
reklam@eticaretcagi.com
/EticaretCagi
4 ı www.eticaretcagi.com

İkinci El Alışverişin
Dijital Dönüşümü
İkinci el ürünler satmak ve
satın almak, hepimizin bildiği
bir alışveriş yöntemi. Teknolojik yeniliklerle birlikte dijitalleşen ikinci el alışverişler ise
Türkiye’de yeni yeni yükselişe
geçiyor. Çünkü ikinci el online
alışverişin pratikliğini ve keyfini yaşayan tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını değiştirdikleri ve sonraki alışverişlerinde
yine ikinci el ürün satışlarının
gerçekleştirildiği platformlara
yöneldikleri görülüyor.
Buna paralel olarak ikinci el
e-ticaret işi yapan işletme sayısının da her geçen gün arttığına şahit oluyoruz. Biz de bu
yükselen trende kayıtsız kalmadık ve ekim sayımızda ikinci
el e-ticaret dikeyini irdeledik.
Ekim ayında ele aldığımız
dosya konumuzun halihazırda
ikinci el ticaret işi yapan ve
işini online’a taşımak isteyen
işletmeler, ikinci el e-ticarete
henüz yeni adım atacak olanlar ve elbette tüketiciler için
oldukça bilgilendirici bir nitelik
taşıdığını düşünüyorum. İkinci
el e-ticaret hakkındaki detayları ve görüşleriyle dosya konumuza katkıda bulunan ikinci
el e-ticaret platformlarının değerlendirmelerini ilerleyen say-

falarda bulabilirsiniz.
Ayrıca otomotiv sektörünün
dijitalleşmesi odağında keyifli bir sohbet gerçekleştirdiğimiz Garaj Sepeti CEO’su
Mehmet Çelikol röportajı da
32. sayımızda! Ekim ayını
renklendiren bir diğer röportajımızı ise moda arama motoru GLAMI’nin Türkiye Ülke
Müdürü Sabina Kabusheva ile
gerçekleştirdik. Okuyucularımıza önemli bilgiler ve sektörel
ipuçları aktaran her iki isme
de çok teşekkür ediyoruz.
Sektöre dair istatistiklerin yer
aldığı sayfalarımız ile e-ticaret markalarının sosyal medyadaki çalışmalarının analiz
edildiği bölümümüzün 2018
yılı son çeyreğinde bir sonraki
yıl için hazırlıklara başlayan
e-ticaret işletmeleri için dikkate
değer olduğunu düşünüyorum.
Bunların yanı sıra her zaman
olduğu gibi değerli köşe yazarlarımızın kaleminden çıkan
birbirinden yol gösterici yazıları da E-ticaret Çağı’nın 32.
sayısında!
E-ticaret Çağı ekim sayısını
iyiden iyiye soğuyan havalarda güzel gelişmelerle birlikte
zevkle okumanızı diliyorum...
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haberler

Sosyal ticaret
büyümesini sürdürüyor!

Uber yolculuklarında
e-fatura dönemi

Medya takip firması
Ajans Press’in sosyal ticaret hakkındaki medya yansımaları ve araştırma
verilerine dayanarak ortaya koyduğu
bulgulara göre Türkiye’de herhangi bir
sosyal ağ üzerinden
satış yapanların sayısı 1 milyonu aştı. Ayrıca sosyal ticaret yapanların cinsiyetlerine bakıldığında
yüzde 58 oran ile kadınların önde olduğu ortaya çıktı. Facebook, Instagram,
Twitter gibi sosyal ağları kapsayan medya araştırması, Instagram’da sosyal
ticaretin sepet ortalamasının 127 TL olduğunu ortaya koydu.

Yolcularına güvenilir ulaşım hizmeti sağlama amacıyla çalışmalarını
sürdüren Uber, tüm mevcut UberXL
sürücü ortaklarıyla birlikte e-fatura
sistemine geçtiğini açıkladı. Bu yenilikle birlikte Uber yolcuları artık
yolculuğu gerçekleştiren taşımacılık
şirketi tarafından düzenlenen e-faturaya Uber profilleri üzerinden kolayca ulaşabilecekler.

Kurumsal şirketler, girişimci kurumlara dönüşüyor
Core Strateji koordinasyonunda hayata geçirilen Türkiye Girişimci Kurumlar Platformu’nun Türkiye’nin önde gelen
kurumsal şirketlerinin girişimcilik dünyasına dahil olması amacına yönelik faaliyet gösterecek bir çatı kurum olması
hedefleniyor. Türkiye İş Bankası CEO’su Adnan Bali, Borusan Grubu CEO’su Agah Uğur, GE Türkiye CEO’su Canan
Özsoy ve Bankalararası Kart Merkezi CEO’su Soner Canko’nun danışma
kurulunda yer aldığı Türkiye Girişimci Kurumlar Platformu’nun kurumların üst
düzey yöneticilerini bir araya getirerek bu kurumların girişimcilik yetkinliklerini
geliştirmesi bekleniyor.
Yıl içinde Türkiye’den girişimci kurum vaka analizleri, rapor ve blog yazıları
yayımlayacak olan platformun her sektörden kuruma açık olduğu belirtiliyor.
Ayrıca düzenlenecek genel müdür yuvarlak masaları, inovasyon yöneticileri
toplantıları ve seminerler aracılığıyla da platformun üyelerinin girişimcilik hedefi doğrultusunda yol haritalarını belirlemeye yardımcı olacağı öngörülüyor.

E-ihracata ilgi artıyor!
Geçtiğimiz yıla kıyasla 2018’de e-ihracata başlayan firma sayısının ve yurt
dışına çıkan sipariş rakamlarının önemli oranda yükseliş kaydettiğini belirten
TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi ve Ticimax Kurucusu Cenk Çiğdemli, “Yıl sonunda e-ihracatta ciro rakamlarının geçen yıla kıyasla yüzde 150’den fazla
artacağını tahmin ediyoruz.” sözleriyle e-ihracatın dikkate değer bir yükseliş
yakaladığını ifade ediyor.
Ticimax E-ticaret Akademisi bünyesinde ücretsiz e-ticaret eğitimlerinin yanı
sıra e-ihracat eğitimlerine de başladıklarını aktaran Çiğdemli, firmasını dünyaya açmak isteyenler için en çok fırsat barındıran bölgeler içinde İngiltere,
Almanya, Fransa gibi Avrupa ülkelerine ek olarak Orta Doğu ve ABD pazarının da yer aldığına işaret ediyor. Ticimax Kurucusu; Çin, Hindistan, Rusya,
Azerbaycan, Gürcistan ve Ukrayna pazarlarının da Türk e-ihracat firmaları
için değerlendirilebilir olduğunu belirtiyor.
6 ı www.eticaretcagi.com
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haberler
Bulutta yüksek erişilebilirlik,
esneklik ve kullandığın kadar
ödemek artık sıradan özellikler.
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Bulutun bu standart özellikleri
yanında verilerinizin güvenliğinden
emin olmak, yedeklerinizin
nerede durduğunu bilmek,
altyapıyı gözlerinizle görebilmek
ve destek ihtiyacında teknik
profesyonellere ulaşabilmek gibi
başka avantajlar da arıyorsanız,
bulutun kendisini barındıran yerel
veri merkezi Radore’ye gelin.

BULUTU

BULUT
YAPAN
VERi MERKEZi

RADORE

Radore; %99,99 “uptime” garantili, yedekli ve yüksek kapasiteli internet erişimi, üst düzey fiziksel güvenliği, ileri teknoloji tam yedekli iklimlendirme ve
enerji altyapısı ile TIER III standartlarında veri merkezi hizmetleri sunar. Radore’nin müşterilerine sunduğu bulut (cloud) servisleri Radore Veri Merkezi’nde
barındırılır. Bu servislerin sunucu ve depolama altyapısında Dell, ağ altyapısında Brocade ve Dell ürünleri, sanallaştırma altyapısında ise VMware, Xen ve KVM
kullanılmaktadır. Radore’nin sunduğu bulut servisleri ile ilgili detaylı teknik bilgi için bize ulaşın; W: radore.com/radoreyesor T: 0212 3440494 – Dahili: 8016
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haberler

Amazon, Türkiye’ye “merhaba” dedi

iyzico’da üst düzey transfer heyecanı

19 Eylül 2018 tarihi itibarıyla Türkiye’deki faaliyetlerine başlayan dünya e-ticaret devi Amazon,
15 farklı kategoride milyonlarca ürünü Türkiye’deki kullanıcıların beğenisine sunuyor. Amazon.com.
tr üzerinden ulaşılabilecek online pazar yerinde
mevcut durumda binden fazla yerli işletme satışa
başlamış bulunuyor. Amazon Türkiye’nin ilerleyen
zamanlarda ürün yelpazesini ve teslimat seçeneklerini geliştirmesi bekleniyor.

Finans teknolojileri şirketi iyzico’nun yeni Stratejilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CSO), Robert Koleji’ndeki eğitimin ardından ABD’ye giderek Northwestern Üniversitesi’nde
Endüstri Mühendisliği ve Ekonomi alanlarında lisans eğitimi
alan Burcu Göbülük
oldu. Bankacılık sektöründe yurt dışında
8 yıl çalıştıktan sonra 2012 yılında Türkiye’ye dönen Burcu
Göbülük, CSO unvanı ile katıldığı iyzico
ekibinde uluslararası
ölçekteki büyüme planları, iş zekası, insan
kaynakları ve yatırımcı
ilişkilerinden sorumlu
olacak.

“E-ticaret şirketlerinin yoğunluğa hazırlıklı olması gerekiyor”
Türkiye’de yüzde 37 oranında büyüme gösteren e-ticaret hacmi, sektörün giderek büyüdüğüne işaret ediyor. Radore
Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kubilay Akyol ise e-ticaret işletmelerinin sürdürülebilir bir başarı sağlayabilmesinin, ancak online alışveriş deneyimini üst düzeye taşımak ile mümkün olabileceğini belirtiyor.
Bu anlamda, yük dengeleme (load balancing) hizmeti almanın kritik bir öneme
sahip olduğunu vurgulayan Akyol, “E-ticaret şirketlerinin yoğunluğa hazırlıklı olması
gerekiyor.” diyerek kampanya dönemleri gibi yoğun trafiğin olduğu zamanlarda iyi
bir sunucu yönetim teknolojisiyle hem itibar hem de ciro kaybı yaşamadan kesintisiz
hizmet sunulabileceğini ortaya koyuyor.

“Türkiye’de E-ticaret” araştırması, sektöre ışık tutuyor
Tüketici araştırması şirketi Twentify’ın eylül ayında yayımladığı ve 2085 farklı tüketiciye mobil anketler yoluyla ulaşılarak
gerçekleştirilen Türkiye’de E-ticaret adlı araştırması, tüketici davranışları ve marka performansını ortaya koyuyor. Rapora
göre en yüksek satın alma oranının giyim kategorisinde
olduğu görülüyor. Giyim kategorisini yüzde 46 oran ile
elektronik ve yüzde 42 ile yemek siparişi kategorileri takip
ediyor.
Dolayısıyla e-ticarette servis hizmetlerinin, yüksek ücretli
ürünlerin ya da düşük maliyetli ürünlerin daha yüksek
oranda satın alındığı sonucuna ulaşılıyor. Ek olarak, 18-24
ve 25-34 yaş aralıklarındaki tüketicilerin yemek siparişi konusunda diğer yaş gruplarına kıyasla daha yüksek oranda
alışveriş yaptıkları görülüyor. Türkiye’de e-ticaret tüketicilerinin tercihleri ve markaların performansı hakkında önemli
ipuçları veren raporun tam haline Twentify web sitesinden
ulaşılabilir.
8 ı www.eticaretcagi.com
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dünyadan

Dünyanın en popüler
mobil ödeme platformu: Starbucks
ABD merkezli kahve dükkanı zinciri Starbucks’ın müşterilerine online ödeme imkanı sunan mobil uygulaması yoğun ilgi görüyor. Kullanıcılara biriktirdikleri puanlar ile
ödül kazanma fırsatı da tanıyan Starbucks,
uygulamasının mobil ödeme özelliği sayesinde önemli bir başarıya imza attı. Araştırma
merkezi eMarketer tarafından yapılan açıklamada, Starbucks’ın teknoloji devlerini geride
bırakarak en popüler mobil ödeme platformu
unvanını kazandığı kaydedildi.
eMarketer tarafından açıklanan veriler doğrul-

tusunda 2018 yılı itibarıyla Starbucks mobil
ödeme özelliğinden yararlanan kullanıcı sayısının 23,4 milyona ulaştığı gözlemleniyor.
Bu sayede mobil ödeme gerçekleştiren 22
milyon kullanıcısıyla
Apple Pay’i ve 11,1
milyon kullanıcısıyla
Google Pay’i geride
bırakarak ilk sıraya
yükselen Starbucks’ın
başarısını
ilerleyen
yıllarda da koruyacağı öngörülüyor.

Seyahat uygulaması Hopper, 100 milyon dolar yatırım aldı
2007 yılında kurulan Kanada merkezli seyahat mobil uygulaması Hopper, gerçekleştirdiği son yatırım turunda toplam 100 milyon
dolarlık dev bir yatırım aldı. Yapay zeka
teknolojisi desteğiyle uçak bileti ve otel rezervasyonu hizmeti sunan Hopper’ın değeri
aldığı yatırım ile beraber 780 milyon ABD
Doları’na ulaştı. Hopper’ın değeri Kanada
Doları baz alındığında ise 1 milyarı aşarak “unicorn girişim” olarak yorumlanmasını
sağladı.
Hopper CEO’su ve Kurucu Ortağı Frederic

Lalonde, yaptığı açıklamada aldıkları büyük
yatırımı şirketi büyütmeye yönelik çalışmalar
için değerlendireceklerini dile getirdi. Aynı
zamanda seyahat platformu Expedia’nın eski
yöneticisi olan Lalonde, yapay zeka geliştirmelerinin yanı sıra yeni ülkelere yayılma konusunda da önemli adımlar atılacağını ifade
etti. Kullanıcıların bütçelerine uygun bir seyahat planlamalarına yardımcı olan Hopper uygulamasının 30
milyondan fazla
kez
indirildiği
kaydediliyor.

Mobil ticaret
yükselişe geçiyor

6,4 milyon
kullanıcısının şifreleri çalındı

Fransa merkezli dijital pazarlama firması
Criteo, küresel boyutta mobil ticaret ekosistemini hedef alan
bir araştırmaya imza
attı. 2018 yılının ikinci çeyreğine ait verilerin
analiz edildiği araştırma kapsamında oldukça
önemli bilgiler gözler önüne seriliyor. Buna
göre, özellikle Kuzey Avrupa ve Japonya’da
online alışverişlerin yüzde 50’sinden fazlasının mobil aracılığıyla gerçekleştiği görülüyor.
Mobilin online alışverişlere oranı söz konusu
olduğunda Asya-Pasifik Bölgesi yüzde 51 ile
ilk sırada yer alırken onu yüzde 47 ile Orta
Doğu ve Afrika takip ediyor. Avrupa mobil
ticareti ise yüzde 44 ile geriden geliyor.

2008 yılında kurulan ABD merkezli online giyim mağazası SHEIN’ine üye olan
6,4 milyon adet kullanıcıya ait kişisel bilgilerin ve şifrelerin ele geçirildiği ortaya
çıktı. Türkiye de dahil olmak üzere çok
sayıda ülkeye hizmet veren SHEIN tarafından yapılan açıklamada, veri ihlalinin
2018 yılının haziran ayında başladığı ve
ağustos ayına kadar devam ettiği belirtiliyor. Yapılan saldırı sonucunda 6 milyondan
fazla kullanıcının e-posta adresi ve şifre
gibi bilgilerine ulaşıldığını açıklayan firma
sözcüsü, kullanıcıların kredi kartı bilgilerinin sunucularında kaydedilmemesi nedeniyle çalınma ihtimalinin olmadığının altını
çiziyor. SHEIN web sitesinde üyelik hesabı
oluşturan kullanıcılara şifrelerini değiştirmeleri salık veriliyor.

10 ı www.eticaretcagi.com

Kısa kısa...
Sınır ötesi e-ticaret
Avrupa’da büyüyor

PayPal tarafından gerçekleştirilen bir araştırmada Avrupalı
online kullanıcıların ortalama
yüzde 48’inin sınır ötesi alışverişi tercih ettiği gözlemleniyor.

Inditex e-ticaret
ayağını güçlendiriyor
Bünyesinde Zara, Pull&Bear, Bershka gibi yaygın
bilinen markaları bulunduran dünyanın en büyük
giyim perakendecilerinden
Inditex, 2020 yılı itibarıyla dünyanın her yerine
online alışveriş hizmeti
vermeyi planlıyor.

Klaxit ve Uber’den
pratik iş birliği
Sürücüleri yolcularla buluşturan mobil uygulama
Klaxit, sürücülerin yolculuğunu iptal ettiği kullanıcılara araç çağırmak için Uber
ile anlaştı.

Apple Wallet’tan
öğrenci kimliği desteği
iPhone ve Apple Watch
için temassız ödeme özelliği sunan Apple Wallet,
öğrenci kimliği desteği sayesinde artık binaya giriş
veya kitaplar için ödeme
gibi çeşitli kampüs hizmetleri için kullanılabilecek.
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özel haber

Pegasus’ta Dijital
Dönüşüm Rüzgarları Esiyor
‘‘Pegasus BolBol adlı yeni uçuş programı ile yapılan değişiklikler sayesinde uçuş
bilgilerini tek bir ekranda görmek mümkün’’
Düşük maliyetli hava yolu taşımacısı Pegasus Hava Yolları, web sitesini
ve mobil uygulamasını baştan aşağı
yenilediğini duyurdu. Pegasus; “Türkiye’nin dijital hava yolu” söylemi ile
yola çıktığı dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında misafirlerinin seyahat
deneyimini iyileştirecek pek çok yeniliğe imza atıldığına işaret etti.
Kullanıcı arayüzü tamamen yenilenen
flypgs.com ve Pegasus Mobil adlı uygulamaya gelen yeni özellikle birlikte artık Pegasus misafirleri uçuşlarını
filtreleyebilecek ve aradıkları uçuşları
kolaylıkla bulabilecekler.
Pegasus BolBol,
bol bol puan kazandırıyor
Pegasus Hava Yolları, yoğun ilgi gören Pegasus Plus adlı uçuş programını
da yenilediği bilgisini aktardı. Pegasus BolBol’a dönüşen yeni uçuş programında bilet alım, online check-in
işlemleri, bagaj, yemek, koltuk gibi
ek hizmetlerden de puan kazanmak
mümkün.
Buna ek olarak, Pegasus BolBol adlı
yeni uçuş programı ile yapılan değişiklikler sayesinde uçuş bilgilerini tek
bir yerde görmek isteyenler, artık uçuş
saatlerini, kapı numaralarını, PNR ve
diğer tüm uçuş bilgilerini tek bir ekranda görebilecekler. Pegasus BolBol’a üye olan kullanıcılar hesapları
üzerinden tüm bilgileri görüntüleyebilmenin yanı sıra online check-in yaptıkları durumda mobil barkodlarından
da kapı ve uçuş değişikliklerini anlık
12 ı www.eticaretcagi.com

Express Bagaj ile sıra
bekleme dönemi sona eriyor

de ve kişi başı 2 bagaja kadar sistemin yönlendirdiği biçimde bagajlarını
etiketleyip uçaklarına gönderimlerini
sağlayabiliyorlar.

Pegasus, tüm bu yeniliklerin yanı sıra
daha önce check-in işlemlerini online
kanallardan tamamlayan misafirlerinin
sıra beklemeden bagaj bırakma işlemini self-servis olarak yapabilecekleri
Express Bagaj adlı servis ile ilgili detayları paylaştı. Söz konusu hizmet
sayesinde misafirler bilet alırken satın
aldıkları bagaj ağırlık limitleri içerisin-

Öte yandan misafirlerine seyahat sürecinin başından sonuna kadar hızlı,
pratik ve dijital bir deneyim sunmayı amaçlayan Pegasus Hava Yolları,
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bu
hizmeti ilk kuran ve Türkiye’de iç hatlarda misafirlerinin kullanımına sunan
ilk hava yolu firması unvanı da kazanmış oldu.

olarak takip edebilecekler.

korumasız
alışveriş :(

İnternet alışverişlerinizi
iyzico Korumalı Alışveriş’le
yapın, tatsız sürprizlerle
karşılaşmayın.

iyzico
korumalı
alışveriş :)

17 b
site in
de!

7/24 canlı destek ve anlık kargo takibinden
ücretsiz yararlanın!

iyzico.com/korumali-alisveris
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iyzico “Korumalı Alışveriş” ile Tüm E-ticaret
Ekosistemindeki Güven Endişesine Son Veriyor
‘‘iyzico Korumalı Alışveriş’i deneyimleyen kişilerin bu hizmeti başkalarına tavsiye etme
oranı yüzde 88’’

iyzico, temmuz ayı itibarıyla internetten alışverişte yaşanan güven sorununun önüne geçmek adına bugüne
kadar sadece birkaç e-ticaret sitesinin
sunabildiği ve hem alıcıları hem de
satıcıları memnun eden iyzico Korumalı Alışveriş ürününü, tüm e-ticaret ekosisteminin kullanımına sundu.
Online alışverişi yüz yüze alışveriş
kadar güvenli hale getiren iyzico,
Korumalı Alışveriş hizmetiyle internetten alışveriş yapan tüm tüketicileri
kapsayan koruma programıyla online
alışveriş deneyimini değiştirip e-ticaret
sitelerinin bundan sonra satış kaçırmasının önüne geçiyor.
iyzico Korumalı Alışveriş ile e-ticaret
sitelerinden ödeme yapan kişilerin
yaşadığı “kredi kartım çalınır mı?”,
“bilgilerim kopyalanır mı?”, “siparişim
sitede gördüğüm gibi gelmezse…”,
“iademi kabul etmezlerse…” gibi en14 ı www.eticaretcagi.com

dişelere karşı alıcılar ve satıcılar arasında bir köprü oluyor. Böylece web
sitesinin güvenli olmasına, hizmet kalitesine önem vermesine rağmen güven endişesi yaşayan müşterilerinden
ötürü istediği işlem hacmini yakalayamayan satıcıların da memnuniyetini
sağlıyor.
iyzico gerçekleştirdiği Korumalı Alışveriş Güven Anketi kapsamında 15
binden fazla iyzico Korumalı Alışveriş
kullanmış kişi içinden seçilen binin
üzerinde kişiyle, iyzico Korumalı Alışveriş deneyimlerini değerlendirmelerini istediği bir çalışma gerçekleştirdi.
Yüz yüze ve telefon görüşmeleri neticesinde toplanan verilere göre online
alışveriş yapan kişilerin online alışverişe duydukları güven seviyesi yüzde
62 iken, iyzico Korumalı Alışveriş ile
güven seviyelerinin yüzde 69 seviyesine yükseldiği gözlemlendi.

Bununla beraber, iyzico Korumalı Alışveriş’i deneyimleyen kişilerin bu hizmeti başka birine tavsiye etme oranı
da yüzde 88 olarak kaydedildi. Üye
iş yerlerine sağladığı fayda açısından
incelendiğinde de Korumalı Alışveriş
hizmetini kullanmaya başlayan üye iş
yerlerinin satış dönüşüm oranlarının
yüzde 6-8 aralığında artış gösterdiği
gözlemlendi.

advertorial

Peki iyzico Korumalı Alışveriş
e-ticaret sitelerine neler sunuyor?

iyzico Korumalı Alışveriş e-ticaret
müşterilerinin hayatına ne katıyor?

•

iyzico ödeme altyapısını kullanan tüm e-ticaret siteleri, iyzico Korumalı Alışveriş’ten
ücretsiz yararlanabiliyor.

•

•

iyzico Korumalı Alışveriş’i tercih eden
web siteleri, satış dönüşüm oranlarını
artırabiliyor.

Ödemeden teslimata kadar tüm süreçte
iyzico güvencesi altındaki web sitelerinden alışveriş yapmanın sorunsuz deneyimini yaşıyor.

•

iyzico Korumalı Alışveriş ile ödeme yaptıktan sonra otomatik olarak gönderilen
SMS ve e-posta ile alışverişlerine özel
sipariş detay sayfasına ulaşabiliyor.

•

E-ticaret sitesi tarafından önceden girilen
kargo şirket bilgileri sayesinde sipariş
detay sayfasından alışverişlerinin kargo
durumunu takip edebiliyor.

•

Satış sonrasında siparişlerinin durumu
hakkında ya da süreçle ilgili yaşanabilecek her türlü durum hakkında 7/24 canlı
destek alabiliyor.

•

Tıpkı e-ticaret siteleri gibi müşterileri de
bu hizmetten ücretsiz yararlanıyor.

•

“Korumalı Alışveriş’e Dahil Olan Siteler”
listesinde yer alarak marka bilinirliğinin
yanı sıra müşteri güvenini de artırma
imkanı buluyor.

•

Müşteriler, satış sonrasında siparişlerinin
durumu hakkında ya da süreçte yaşanabilecek her türlü durumla ilgili 7/24 canlı
destek alabiliyor ve bu sayede e-ticaret
siteleri müşterilerinden gelen soruları
kesintisiz cevaplayabiliyor.

•

Müşteri memnuniyetini güvence altına
alan ve bir web sitesinden alışveriş
yapmayı tercih etme sebebi olarak öne
çıkan iyzico Korumalı Alışveriş ile işletmeler yeni müşteriler kazanabiliyor, sadık
müşteri kitlesini genişletebiliyor.

E-ticaret sitelerinin iyzico Korumalı Alışveriş’ten yararlanması için Korumalı Alışveriş
kullanmaya başladıklarında web sitelerinin
tüm sayfalarına bu hizmeti sunduklarını
belirten bir bilgilendirme kutusu eklemesi fark
yaratıyor. iyzico Korumalı Alışveriş bilgilendirme kutusu sayesinde müşteriler, ilgili e-ticaret
sitesinin güvenlik unsuruna ek olarak iyzico
Korumalı Alışveriş güvencesi altında da alışveriş yapabileceklerini öğrenmiş oluyorlar.
Bugüne kadar bilgilendirme kutusunu kullanan binden fazla iyzico üye iş yerinden
alınan sonuçlara göre bilgilendirme kutusunu
gören müşterilerin yüzde 6 daha fazla satın
alım gerçekleştirdiği de ortaya çıkan bulgulardan. iyzico, sektöre sunduğu Korumalı
Alışveriş ürünüyle internetten güvenli alışveriş
deneyimi sunmanın yanı sıra e-ticaret sitelerinin sunduğu hizmet kalitesine olumlu katkıda
bulunuyor.
www.eticaretcagi.com ı 15
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Pazar Yerlerinde Ciro Artışı Sağlamak İçin 20 İpucu
‘‘Daha iyi içerik, daha etkin SEO ile pazar yerlerinde de daha görünür hale gelin’’

Hakan Orhun
E-dönüşüm Danışmanı
hakan@eticaretevi.com
@dhorhun

Amazon da Türk e-ticaret dünyasına girdi.
Hoş geldin Amazon.com.tr! Halihazırda
birçok pazar yerimiz vardı. Artık e-ticaret
siteleri için pazar yerlerinde satış daha da
önemli hale gelecektir. Bu nedenle kendi
sitenizde satış tabii ki önemli; ancak pazar yerleri sizin için bir kanal değilse,
tekrar düşünmenizi isterim. Pazar yerleri
aracılığı ile satış yapan ya da yapmak
isteyen okuyucularımıza bu kanalı daha
etkin kullanmak için 20 ipucu vermek istedim:

Pazar yerlerinde daha çok
satmak için
pazar yerlerinden daha fazla
düşünün
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1. Rekabetçi olun: Artık fiyat daha da
önemli. Fiyatınızı düşürebilmek için yapabileceğiniz her şeyi yapın. Daha yalın
organizasyonlar, daha akıllı süreçler, daha
etkin pazarlama vb. ile giderlerinizi düşürün.
2. Sıralamada önde çıkın: Söylemesi,
yazması kolay ama yapması zor. Daha iyi
içerik, daha etkin SEO ile sadece arama
motorlarında değil, pazar yerlerinde de

daha görünür hale gelin!
3. Kullanıcı yorumları: Bundan önce
yüzde 90 başarı sizin için başarı iken
artık başarısız duruma geleceksiniz. Tek
bir negatif yorum almamak için her şeyi
yapın!
4. Süreçlerinizi mükemmel hale getirin: Ürün gecikmeleri, müşteriye geç yanıt
verme gibi olası tüm ihtimalleri ortadan
kaldırın.
5. Süreçlerinizi müşteri memnuniyetini yüzde 100’e taşıyacak şekilde
yeniden yazın: Yapamayacağınız vaatleri ortadan kaldırın. Vadettiğinizden hep
daha iyisini müşteriye sunun.
6. İndirim yapın: İndirimler sizin işinizin
çok önemli bir parçası olmalı.
7. Pazar yerlerinde olmak iyi, hoş ama
mevcut pazarlama aktivitelerinize son vermeyin. Pazarlama araçlarını etkin kullanarak daha tanınır hale gelin!
8. Pazar yerleri aracılığı ile sattığınız ürünün teslimat şekli sizin en önemli marka
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aracınızdır. Kutu, bant, fatura vb. tüm araçları gözden geçirin!
9. İçeriklerinizi mükemmelleştirin: Ürün
spesifikasyonlarınız kusursuz ve eksiksiz olmalı, görselleriniz mükemmel olmalı.
10. Sattığınız her üründe iyi bir müşteri
yorumu almayı hedefleyin. Bunun için çok
çalışın ve buna bir bütçe ayırın!
11. Pazar yerlerinde daha çok satmak için
pazar yerlerinden daha fazla düşünün. Onların milyonlarca ürünü var ama sizin belki 100 ürününüz var. Pazar yerinde ürünün
daha çok satılması sizin işiniz.
12. Farklılaşın: Aynı ürünü satan yüzlerce
tedarikçiden birisiniz. Küçük bir hediye ile
ya da müşterinin problemini çözen bir yan
ürün ile onların arasından sıyrılabilirsiniz.
13. Rakiplerinizi daha iyi izleyin. Bunu günde bir kez yapmak yetmez. Bunun için araçlar kullanın.
14. Sınırlarınızı açın ve yurt dışına satışa
eskiden odaklandığınızdan daha fazla odaklanın.

15. Sosyal medyayı nasıl kullandığınızı gözden geçirin ve değişen e-ticaret konjonktüründe bu kanalları yeniden yapılandırın.
16. Sakın kendi markanızla ilgilenmeyi bırakmayın. Kısa vadeli başarılar peşinde koşun ama uzun vadeli planınız da olsun!
17. Ürününüzü pazar yerinde sattıktan sonra yan ürünler, hizmet ürünleri ve periyodik
satın alınan sarf malzemeleri satışında kendi
kanallarınızdan satış yapmayı planlayın!
18. Stok devir hızınızı artırmayı planlayın!
Elinizde kalmış ürünleri mutlaka hızla satmayı hedefleyin!
19. Pazar yerleri kanallarını yönetirken sanki arama motoru yönetiyormuş gibi davranın.
Bu kanallara özel KPI’lar koyun.
20. Son olarak dikkatli olun, yine ileteyim:
Kısa vadeli başarılar uzun vadeli planınızı
zora sokuyorsa iki kere düşünün!

Sattığınız her
üründe iyi bir
müşteri yorumu
almayı hedefleyin

Hepinize bol, karlı ve sürdürülebilir satışlar!
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E-ticaret Girişimcilerinin En Sık Düştüğü Hatalar
‘‘Başkalarının hatalarından ders çıkararak yoluna devam eden pek çok girişimcinin en kötü
senaryolara dahi hazırlıklı olduğu görülüyor’’

Seyhun Özkara
IdeaSoft, Genel Müdür
@seyhunozkara

Tüm dünyada yükselen bir ivmeye sahip
olan e-ticaret, girişim fikirlerine sahip olanlar için cazip bir iş kolu olarak değerlendiriliyor. Özellikle pazardaki bir eksiği doldurmak üzere e-ticarete girmeye hazırlanan
veya fark yaratacak bir fikre sahip olan
girişimciler için e-ticaret ekosistemi gerçekten de önemli fırsatlar barındırıyor. Aynı
şekilde, bu tür girişimciler ekosistemin de
gelişmesine büyük katkıda bulunuyor.

E-ticaret satışlarını artırmak
isteyen girişimciler olabildiğinde
yüksek kalitede
ürün görselleri
kullanmalılar

Ancak e-ticarete başlamanın bir web sitesi
açıp hemen satış yapmaktan ibaret olmadığının farkında olmayan işletmeci adayları,
ne yazık ki çoğu zaman hatalı başlangıçlar yapıyorlar. Bu da firmalarının müşteri
zihnindeki algısını olumsuz etkilediği için
bir süre sonra iş fikirlerinin başarısız olduğuna şahit oluyoruz. Öte yandan başkalarının hatalarından ders çıkararak yoluna
devam eden pek çok girişimcinin de en
kötü senaryolara dahi hazırlıklı olduğunu
görebiliyoruz.
Ben de bu sayıda deneyimlerim doğrultu-
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sunda, başarısız olan e-ticaret girişimcilerinin sıklıkla yaptıkları hataları derleyerek
yeni işletmecilere yol göstermek istiyorum.
Alışveriş sürecinin kompleks olması
Karmaşık ve yanlış yönlendirmelerin olduğu,
yani kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyen
tasarımlar, girişimcileri başarısızlığa sürükleyen en önemli etkenlerden biri. Bir tüketici
gözüyle bakmak ve e-ticaret sitesine ilk giriş adımından ödemenin sonlandırılmasına
kadarki süreci değerlendirmek, bu anlamda
oldukça faydalı olacaktır. Buradan yola çıkıldığında, alışveriş sürecini şekillendirirken
tüketici ile empati yapmanın işinizi önemli
ölçüde kolaylaştıracağı kanaatindeyim.
Site içi arama özelliğinin işlevsizliği
Online mağazada hangi ürünün hangi kategori altında sunulduğu konusunda müşteri
her zaman fikir sahibi olamayabilir veya
aradığı herhangi bir ürüne tek tıkla ulaşmak
isteyebilir. Bu doğrultuda kullanıma sunulan

köşe yazısı

“site içi arama” özelliğinin de tam olarak
online kullanıcının beklentisine göre hizmet
vermesi gerekir.
Ancak maalesef ülkemizde birçok online
alışveriş mağazasında bu özelliğin işlevsiz
olduğunu görüyoruz. Ufak bir detay gibi
görünse de site içi arama özelliğinin tüketici nezdinde büyük farklar yaratabileceğini
unutmamak gerekiyor.

olması gereken e-ticaretçilerin de tüketicilere
sınırlı sayıda ödeme yöntemini kullanmaya
zorlamaması ve seçenekleri genişletmesi gerekiyor.
Ülkemizde kartlı ödemenin yanı sıra kapıda
ödeme, eft/havale ile ödeme, mobil ödeme
yöntemleri sıklıkla kullanılmasına karşın yeni
nesil tüketicilerin daha farklı ödeme çözümlerine sıcak baktığı da görülüyor.

Düşük kaliteli ürün görselleri

Gizli maliyetler

Online kullanıcılar, fiziksel mağazalardaki
gibi ürünlere dokunamadan satın alma kararı vermek durumundalar. Ancak elbette
bu bir zorunluluk değil, yani ürün görsellerinden tatmin olmayan müşteri, elbette tercihini fiziksel mağazadan yana kullanabilir.

Tüketicilerin en çok şikayet ettiği ve sepeti
terk etmelerine neden olan faktörlerin başında gelen gizli maliyetlerin önüne geçilmesi son derece önemli. Örneğin pek çok
e-ticaret sitesinde ödeme adımına gelene
kadar hiçbir aşamada kargo ücretlerinden
söz edilmezken alışverişin gerçekleştirilmesi basamağında tüketicilerin karşısına bir
anda kargo maliyetleri çıkartılıyor.

E-ticaret satışlarını artırmak isteyen girişimciler ise tüketicinin sesine yanıt vermeli ve
olabildiğinde yüksek kalitede ürün görselleri
kullanmalılar. Ek olarak, ürünlerin mümkün
olan her açıdan çekilmiş görsel ögelerine
yer vermek de müşteri memnuniyetini artıracaktır.
Sınırlı ödeme seçenekleri
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte her geçen
gün yepyeni ödeme alternatifleri kullanıma
sunuluyor. Yenilikçi bir bakış açısına sahip

Bu gibi durumlarla karşılaşan tüketiciler ihtiyaç duydukları ürünleri satın almaktan dahi
vazgeçiyorlar. Oysa ki tüketicinin ödemesi
gereken nihai ücretler hakkında e-ticaret sitesinin görünür bir noktasında bilgilendirme
olsa, tüketiciler birkaç lira fazla ödemekten
çekinmeyecekler. Bu nedenle tüketicilerin
kendilerini kötü hissetmelerine yol açan ve
marka algısına olumsuz etki edecek tavırlardan bir an önce vazgeçmek gerekiyor.

Yeni nesil tüketicilerin daha farklı
ödeme çözümlerine sıcak baktığı
görülüyor
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“Hedefimiz, Türkiye’de
Dijital Dönüşümün
Otomotivdeki Öncüsü Olmak”

Garaj Sepeti CEO’su Mehmet Çelikol ile
otomotiv sektörü ve dijital dönüşüm konusunu ele aldık.
20 ı www.eticaretcagi.com
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Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1983 Aydın doğumluyum. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği eğitiminin ardından sırasıyla
Turkcell, Unilever, Türk Telekom Grubu, Darty ve
Media Markt şirketlerinde pazarlama, internet, e-ticaret alanlarında çeşitli yöneticilik pozisyonlarında
bulundum.
Garaj Sepeti’ni kurmadan önce Media Markt E-ticaret Direktörü olarak görev almaktaydım. İş hayatına
devam ederken İletişim, Executive MBA ve Girişimcilik olmak üzere üç yüksek lisans eğitimi aldım.
Garaj Sepeti’nin kuruluş
öyküsünü bizimle paylaşabilir misiniz?

ihtiyacını çözersek KOBİ’leri platformda var ederiz
diye düşündük.
Projemizi Yemek Sepeti’nin kurucu ortağı Melih Ödemiş’e anlattım. Gıda sektöründen sonraki en büyük
KOBİ ailesi diyebiliriz otomotiv için. 300.000’den
fazla esnaftan bahsediyoruz. Kendisinin de desteği
ve yönlendirmeleri ile Ocak 2017’de kurumsal kariyerlerimizden ayrıldık. Yazılım, tasarım ve ajans hizmetleri tarafında da Serdar, Emrah ve Çiğdem’i de
ortak olarak aramıza katarak Araba Sepeti A.Ş.’yi,
yani Garaj Sepeti’ni 6 ortak olarak kurduk.
Online bir pazar yeri olan Garaj Sepeti’nin iş
modeli hakkında bilgi verebilmeniz mümkün
mü?

Garaj Sepeti’nin hikayesi, 2016 yazında bir pazar
günü Kuşadası’ndan Marmaris’e giderken aracımın
lastiğinin patlaması ile başladı. Hemen internete girerek pek çok alternatifle karşılaşacağımı düşündüm.
Sonra fark ettim ki Türkiye’de otomotiv KOBİ’leri
dijital dönüşümden çok uzaktalar ve araç sahipleri
ile buluşamıyorlar.
Çiçek, yemek gibi pek çok hizmeti internetten alabilirken aracınıza dair hizmetleri alamıyordunuz. Sonra arkadaşlarım ve bugün
kurucu ortaklardan olan Burhan, Engin ile
birlikte sektörü çalışmaya başladık, ihtiyaçları
tespit ettik. Paramız olmadığı için bir pazar
yeri yapıp reklam yapamazdık. Yumurta-tavuk
problemini çözmek için öncelikle KOBİ’lerin

Garaj Sepeti 3 kanalda hizmet vermekte. Birinci
müşteri kanalımız sürücüler. Sürücüler için tüm ihtiyaçlarını çözecekleri otomotiv pazar yerleri (autoplace) sunuyoruz. Taşıt.com ve Araba.com’u önümüzdeki günlerde bu pazar yerlerine dönüşmüş olarak
göreceğiz. White label olarak da örneğin şu an
yayında olan HürriyetOto gibi çalışmalarla eriştiğimiz sürücü sayısını artırmayı
hedefliyoruz. Şu an ayda 5 milyon ziyaretçiye hizmet veriyoruz.
İleride yedek

parça ihtiyacına
dair bir açılım
yapmak üzerinde
çalışıyoruz

Sürücülerin hayatını kolaylaştırıcı mobil
uygulamalar da yapıyoruz. İlk ürünümüz
“Araba Değeri” yayına girdiğinin 3. haftasından itibaren Android Market’te oto
kategorisinin birincisi oldu. Milyonlarca
www.eticaretcagi.com ı 21
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gibi çözümler sunuyorsunuz?
Pazar yerlerinin faaliyet alanını şu şekilde sıralıyoruz; bunlar otomotiv sektörünün en büyük işlem
hacimini oluşturan davranışlara göre belirlediğimiz
alanlar:
Al: Araç sahibi olabilmenin en kolay yöntemlerini
sunmak için çalışıyoruz.
araç değeri hesaplaması yapılmış durumda ve artık
neredeyse araç pazarını belirleyen endüstriyel standarda dönüşmüş durumda.
İkinci kanalımız KOBİ’ler. Pazar yerini de destekler
nitelikte üye iş yerlerimize bulut tabanlı SaaS çözümleri sunuyoruz. Oto galeriler için geliştirdiğimiz
“Debriyaj” çözümü, yetkili bayiler için “Vites” çözümü bunlara örnek. Önümüzdeki günlerde oto tamir,
kuaför, lastik-jant iş yerleri ve ekspertiz noktaları
için de SaaS’larımız yayına giriyor. KOBİ’nin bizim
ürünlerimizi kullanarak değişen müşteri davranışları
dünyasına kolayca adapte olmasını sağlamak istiyoruz. Şu an 5.000 KOBİ, ürünlerimizi kullanmakta.
Amacımız 15.000 KOBİ’ye ulaşmak.
Üçüncü kanalımız ise kurumsal şirketler. Otomotiv
sektörünün paydaşı olan örneğin filolar, sigorta şirketleri, finansman kuruluşları, internet portalları gibi
farklı sektör oyuncularına veri çözümleri sunuyoruz.
Çeşitli API’lerimizle entegre olarak süreçlerinde verimlilik artırabiliyorlar, maliyetlerini azaltabiliyorlar.

Mevcut müşterilerimize örnek Alj Group (Toyota),
Otoshops.com, KoçFinans, Intercity, Fibabank’ı verebiliriz. Ana iş alanımız KOBİ’ler ve bunları sürücülerle buluşturmak olsa da bu kanal da bizim sektörü
iyi koklamamız, doğru ilişkiler edinmemiz için çok
önem verdiğimiz stratejik bir kanal.
Araç sahiplerine hangi kategoriler altında ne
22 ı www.eticaretcagi.com

Sat: Aracını satmanın farklı metotlarını önümüzdeki
günlerde hayata geçiriyoruz.
Kirala: Türkiye ve Avrupa’nın pek çok ülkesinden
kısa dönem ve aylık kiralama hizmeti sunmaktayız.
Hizmet: Araç sahibinin ihtiyacı olan periyodik bakımdan boyu korumaya, sigortadan kış lastik değişimine kadar 300’den fazla hizmeti sunuyoruz.
Hesapla: Tüm bu süreçlerde ihtiyaç duyduğu ve
kullanıcıyı bir anda uzmana dönüştüren widget’lar

röportaj

sunuyoruz. Sürücülerin aracını kaça satması gerektiği, lastiğine ne kadar hava basması gerektiği,
arabasındaki problemi kolayca tespit etmesi, hangi
aracı alırsa elinde kalır ve piyasadaki dönüş hızı
yavaştır gibi pek çok uzmanlık gerektiren konuyu
tamamen veri bilimleri ile artık dertsiz bir hale getiriyoruz. İleride yedek parça ihtiyacına dair de bir
açılım yapmak üzerinde çalışıyoruz.
Garaj Sepeti’nde kaç adet aktif ilan
yer alıyor, en çok hangi kategoriler
ilgi görüyor?

odaklanarak başladığımız için KOBİ uygulamaları geliştiriyoruz.
Oto galerilerin kullandığı “Galeri” uygulaması tüm uygulama marketlerde mevcut. Neredeyse tüm oto galerilerimiz bu uygulamayı günlük veya haftalık frekansta
kullanıyor. Yeni iş yeri türleri için olan uygulamalarımız da geliyor yakında. Son kullanıcı tarafında Taşıt.com mobil uygulamamız mevcut ve
Taşıt Kiralama mobil uygulamamız mevcut.

Neredeyse tüm
oto galerilerimiz
“Galeri” uygulamasını günlük
veya haftalık frekansta kullanıyor

Garaj Sepeti platformları, Taşıt.com ve
Araba.com’u da düşündüğümüzde her an
farklı yaklaşık 100.000 araç sunmakta.
Bugüne kadar 1,5 yılda sistemlerimizden
yaklaşık 1 milyon araç geçmiş durumda.
En çok ilgiyi binek araçlar görüyor; yani
otomobil, SUV ve ticari araçlar diyebiliriz.
Bunları motosiklet takip ediyor. Sayısına
oranla özellikle Araba.com üzerinden iş makineleri
ve tarım makinelerinin gördüğü ilgi bizi de şaşırtıyor.

Yılın sonunda en güçlü pazar yerimiz olacak olan Araba.com mobil uygulamasını çıkarmayı planlıyoruz. Son kullanıcı tarafında
daha çok widget’lar yaparak davranışları
ölçüyoruz. “Araba Değeri” buna çok iyi bir
örnek; 200.000 indirme ve 2 milyondan
fazla sorgu ile başarılı bir uygulama oldu.
Çok yakında çıkacak olan uygulamamız ile
de arabadaki problemi buldurmaya yarayan
ürünümüz çıkıyor.

Garaj Sepeti mobil uygulamalarından
nasıl dönüşler alıyorsunuz?

Şimdiye kadar aldığınız yatırımlar kadar
önemli satın alma işlemlerine de imza attınız.
Bize biraz otomotiv sektöründeki satın almalarınız hakkında detay verebilir misiniz?

Garaj Sepeti olarak tüm fonksiyonları içeren son kullanıcı uygulamamız yok. Bilinçli olarak yapmadık,
öncelikle son kullanıcıya hangi marka ile ulaşacağımızın netleşmesini bekledik ve tahmin ettiğimiz gibi
şirket satın almaları gerçekleşti. Öncelikle KOBİ’lere

Otomotiv sektöründe Türkiye’de geliştirilmiş en büyük
otomotiv veri tabanı olan Datamotiv’i satın aldık.
Datamotiv henüz piyasaya çıkmamıştı; sadece bir
kurum tarafından kullanılmaktaydı. Hem Datamotiv’i
sektöre pazarlayıp hızla penetrasyonunu artırdık hem
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ruz. Düşük kar marjları sebebiyle -tabiri caizse- “atı
alan Üsküdar’ı geçti” durumu var. Belli başlı platformlar dışında uzman dikey oyuncular zorlandı ve
zorlanıyor. Ancak geldiğimiz nokta artık oldukça
umut verici, çünkü e-ticaret kitlesi dikeylere odaklanabilecek büyüklüğe ulaştı.

de kendi sistemlerimiz için master data olarak kullanmaktayız.
Taşıt.com ve Araba.com satın alımları da sürücülere
ulaşmak için hazır platformlarla ilgilenmemizin sonucu. İkisi de Türkiye’nin dev platformları ve milyonlara hizmet vermişler. Bir bayrak teslimi olarak görebiliriz. Bu şirketlerin ilan iş modelini kendi pazar yeri
iş modelimize doğru dönüştürüyoruz.
Sözleşmelerim gereği satın alma fiyatları hakkında
bilgi veremiyorum ne yazık ki… Pek yakında bir
sürpriz satın alma daha duyurabiliriz. Tüm otomotiv
hizmetlerini tek platformda toplamak için bu tür çalışmalarımız sürekli devam etmekte.
Satın alma kararı alırken
izlediğiniz süreçten bahsedebilir misiniz?
Bu kararların ilk aşaması neye ihtiyacınız olduğunun
tespiti. Data’ya ihtiyacımız var; yabancı firmaların
sunduğu data’nın üzerine Türkiye’nin pazar yerini
oturtmak sağlıklı olmaz diye düşünerek pazarı tarayıp Datamotiv’i bulmamız gibi... Sonra da son kullanıcı ihtiyacı ve büyük kitlelere ulaşan, ama bunu
hak ettiği kadar ticarete döndüremeyen platformlar
var mı diye taramaya başladık.
Eğer bulamasaydık kendi markamızın reklamına yatırım yapacaktık ancak Türkiye otomotiv dikey oyuncularının ilk 3’ünden iki tanesini satın almak nasip
oldu. Özetle ihtiyaç tespiti ve sonrasında da şirketi
detaylı inceleme adımı ile işlem tamamlanıyor diyebiliriz. Detaylı incelemede de (due-dillegence) hukuksal boyutu, yani şirkete dair davalar var mı, varsa
içerikleri, personel boyutu, teknoloji boyutu, finansal
boyutu gibi alt kırılımlar mevcut.
Peki Türkiye’de e-ticaret sektörünün mevcut
durumunu ve geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Türkiye e-ticaret sektöründe bir kümeleşme görüyo24 ı www.eticaretcagi.com

Ülke olarak bence asıl odaklanmamız gereken, yurt
dışına e-ticaret satışı. Türkiye’deki büyük platformların artık bölgesel oyuncu olmaya soyunmaları gerekiyor. Dünyanın dört bir yanından e-ticaret ile ürünler
alan bir ülkeyiz, ancak hala dışarıya ürün göndermekte limitliyiz. Önümüzdeki dönemin gündemde
önemli bir konunun bu olacağını düşünüyorum.
Önümüzdeki dönemle ilgili Garaj Sepeti’nin
hedefleri nelerdir, yeni hizmetler anlamında
hazırlıklar var mı?
Tam anlamıyla Garaj Sepeti dünyasının ne olduğunu
sunmaya çalıştığımız günlerdeyiz. Pek çok parçanın
birleştiği yoğun bir entegrasyon ve geliştirme süreci
yaşıyoruz. Yakında Garaj Sepeti kurumsal kimliği altında toplanmış yeni Taşıt.com ve Araba.com pazar
yerlerini ve yeni otomotiv KOBİ’lerine kucak açmamızı sağlayan ürünlerimizi göreceğiz.
Kısa sürede Türkiye’nin en büyük dijital otomotiv
oyuncusu olduğumuzu söyleyebiliriz. Bunu perçinleyeceğiz ve bölgesel bir oyuncu nasıl olabiliriz konusunun üzerinde çalışacağız. Garaj Sepeti olarak
hedefimiz, Türkiye’de dijital dönüşümün otomotivdeki
öncüsü olmak. İster sürücü, ister esnaf, isterseniz de
ekosistemdeki bir kurum olun; mutlaka bizim en az
bir ürünümüzü memnuniyetle kullanmanızı istiyoruz.

BÜYÜTEÇ
Sitede satışa sunulan araç ve hizmet adedi: 100.000
Aylık e-ticaret ziyaretçi sayısı: 5 milyon
Kayıtlı kullanıcı sayısı: 3,5 milyon
En çok ilgi gören ürün kategorisi: Otomobil
En hızlı büyüyen kategori (son 1 yıl): Otomobil
Haftanın en çok online işlem yapılan günü: Pazartesi
Günün en çok online işlem yapılan saati: 10:00, 21:00
Yılın e-ticarette en aktif dönemi: Yaz ayları
Kadın - erkek tüketici oranı: %85 Erkek

köşe yazısı

Türkiye E-ticaret Sektörü Yeni Bir Çıkışta!
‘‘Türkiye’de e-ticaretin toplam perakende içindeki payının yüzde 4 dolaylarında
olduğu düşünülüyor’’
Türkiye’nin en köklü ve büyük e-ticaret firması olan Hepsiburada ile birlikte ülkemizde uzun
yıllardır faaliyetlerini sürdüren global e-ticaret grubu eBay’e ait GittiGidiyor ve Asya’nın önemli bir
e-ticaret grubu olan SK Planet’ın iştiraki olan N11, ülkemizin e-ticaret performansını ileriye götüren
kilit online pazar yerleri olarak faaliyetlerini sürdürmekteler.

Mahir Erkan
E-ticaret Çağı kitabı yazarı
@mahirerkan

Türkiye e-ticaret sektörü için dünya çapında iki önemli haber ise neredeyse peş peşe geldi. Önce
Alibaba Grubu’nun son yılların en ciddi başarı hikayelerinden olan Trendyol’a yaptığı açıklanan1
stratejik yatırımı ve arkasından Amazon’un Türkiye sitesinin faaliyete2 geçmesi; dünyanın iki global
e-ticaret oyuncusunun ülkemizin potansiyeline duyduğu güveni göstermesi açısından çok önemli.
Alibaba’nın son 3 aylık dönemde 12,3 milyar ABD Doları’na ulaşan geliri3 ve Amazon’un aynı
dönemde 52,9 milyar ABD Doları’na erişen geliri4; e-ticaret dışında da birçok gelir kaynağı olan
bu grupların toplam büyüklüğünü gösteriyor.
Peki Türkiye neden önem kazanıyor?
E-ticaretin toplam perakende içindeki payının yüzde 4 dolaylarında olduğu düşünülen Türkiye’de
sektör büyüklüğünün 2017 yılında 42,2 milyar TL’ye ulaştığı belirtiliyor5. 2018 yılında internet
üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan 16-74 yaş
grubundaki bireylerin oranı yüzde 29,3 olarak açıklandı6.
2007 yılında yüzde 9 olan bu oranın zaman içerisindeki değişimini aşağıdaki grafikte görebilirsiniz. 2014 yılındaki özel durumu, özel alışveriş kulüplerinin yarattığı ivmenin bir sonucu olarak not
edip sonrasındaki dönemde internet alışverişinin tüketicilerin normal alışveriş alışkanlığı içerisinde
ne oranda önem kazandığını net bir şekilde görebiliriz.

İnternet üzerinden mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı (%)
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2018 yılında internet üzerinden alışveriş yapan bireylerin yüzde 65,2’si giyim ve spor malzemesi
satın alırken bunu yüzde 31,9 ile seyahat bileti, araç kiralama ve yüzde 26,8 ile ev eşyası (mobilya, oyuncak, beyaz eşya vb; tüketici elektroniği hariç) ve yüzde 22,1 ile gıda maddeleri veya
günlük gereksinimler takip etti.
2007 yılında giyim kategorisinde e-alışveriş yapan bireylerin oranının sadece yüzde 23,3
olduğunun altını çizelim. Dünyadaki kategori büyüklükleriyle karşılaştırıldığında giyim
Referanslar
1. http://ntz.in/me260
4. http://ntz.in/me263
kategorisinin e-ticaret geçişinin diğer ülkelere
2. http://ntz.in/me261
5. http://ntz.in/me264
kıyasla çok daha hızlı olduğunu değerlendi3. http://ntz.in/me262
6. http://ntz.in/me265
rebiliriz.
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Bengü Sarıca Dinçer
E-ticaret Çağı, Editör
bengu.dincer@eticaretcagi.com
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Adresi: E-ticaret

ikinci elin birinci adresi: e-ticaret
İkinci el alışveriş kavramını, tüketim ömrünü
henüz tamamlamamış ürünlerin ilk kullanıcısı
tarafından başkasına sunulması, yani el değiştirmesi durumu olarak tanımlamak mümkün. Bu anlamda; otomobilden bilgisayara,
kıyafetten mobilyaya, DVD’den kırtasiyeye
kadar hemen her alanda ürünün ikinci el
alışverişi söz konusu olabilir.
Her kategoride olmasa dahi birçok ürün sınıfında ikinci el alışverişin yüzyıllar boyunca
yaygın olarak gerçekleştirildiği biliniyor. Üstelik hala “bit pazarı” olarak anılan pazar
yerlerinde insanlar artık kullanmadıkları ürünlerini satmak için başka tüketicilerin beğenisine sunuyorlar.
Son yıllarda ise giderek popüler hale gelen
ikinci el e-ticaret anlayışı, ihtiyaç dışı kalan
ürünlerin çok daha pratik bir şekilde el değiştirmesine olanak tanıyor. Yani artık ikinci
el alışveriş, internet teknolojilerinin yaygınlaşması ile birlikte aynı yöntemle sürdürülen,
ancak kullanılan araçların değişmesi ile dönüşüm yaşayan iş yapış modellerinden biri
olarak karşımıza çıkıyor.
Gelişmiş ülkelerde daha önceden yaygınlaşmasına karşın
Türkiye’de yaklaşık 10 yıldır
hızla ivme kazanan ikinci el
online alışveriş yöntemi, tüketicilerin bu dikeye odaklanan web
siteleri, mobil uygulamalar ve
online pazar yerleri üzerinden
istedikleri ürünlere hızlı bir şekilde ulaşmalarını mümkün kılıyor. Dahası, online kullanıcılar
ihtiyaçlarına da bağlı olarak

Özden Pusat
Tutumluanne.com
Kurucu

ülkenin ve hatta dünyanın herhangi bir yerindeki ikinci el ürüne ulaşma şansı dahi
bulabiliyorlar.
Peki ikinci el dikeyinin son yılların en gözde
trendlerinden haline gelmesi ve ikinci el ürün
arayışında artık ilk bakılan yerin online platformlar olmasında etkili olan
faktörler neler?

İkinci el e-ticaret
anlayışı, ihtiyaç
dışı kalan ürünlerin
çok daha pratik bir
şekilde el değiştirmesine olanak
tanıyor

Tüketici perspektifinden
2. el online alışveriş
Elektronik ticaret; alışveriş sürecini pratik, hızlı ve daha
keyifli hale getirdiği için tüm
dünyada kendine karşılık bulabiliyor. Üstelik gelişen teknolojinin desteğiyle tüketicinin
değişen ihtiyaçlarına uygun

2. el online alışverişte “markalı” ürünler daha çok
tercih ediliyor, çünkü kullanıcılar kalitesini bildiği
markayı alıp kötü bir sürprizle karşılaşmadan ürünü deneyimlemek istiyor. Bunun dışında alışverişi
en çok tetikleyen şey ürünün fiyatı ve kullanım süresi. Kullanılmış ürünlerde kullanım durumuna göre
sıfır fiyatının yüzde 30-50’si, etiketli ürünlerde ise
yüzde 50-70’i aralığında fiyat belirlenen ürünler
çok hızlı satılıyor.
İkinci el kültürü ülkemizde yeni yeni geliştiği için
satıcılar bazen yüksek fiyatlama talep edebiliyor;
bu durumda ürün satılma süresi uzuyor ya da hiç

yeni çözümlere entegre olabilen e-ticaret,
modern hayatın içindeki yerini giderek daha
da sağlam hale getiriyor. Doğal olarak, ikinci el alışverişe yeni bir boyut kazandıran
online alışverişler, tüketicilerin de hayatlarını
pek çok açıdan kolaylaştırdığı için popülarite
kazanmaya devam ediyor.
İkinci el online alışveriş sayesinde kullanıcılar yüzlerce, hatta binlerce ürünü aynı anda
görüntüleyebiliyor, kıyaslayarak kendileri için
en iyi tercihe karar verebiliyorlar. Ek olarak,
fiziksel mağazaları gezmek ya da eski eşyaların satışa sunulduğu pazar yerlerini takip
etmek yerine birkaç tuş hareketiyle ihtiyaçlarını karşılayabilmenin hazzını yaşıyorlar.
Öte yandan internet mağazacılığında fiziksel
mağazacılıktaki gibi kira, elektrik, su gibi
giderler olmadığı için müşterilere ikinci el

satılmıyor. Biz satıcılara ürün listelerken girdikleri
marka ve kategorinin Tutumluanne’deki ortalama
satış fiyatını veriyoruz böylece fiyatlar arz ve talebe göre belirlenebiliyor. Ayrıca kullanıcılar online
ikinci el alışverişi yaparken çoğunlukla güvenilir
bir siteden yapmayı tercih ediyorlar.
Ürün beğenilmezse sistemden kolay iade hakkının
olması, alıcının parasının ve satıcının ürününün
güvende olması, anlaşmalı kargo şirketlerinden
alınmış uygun kargo ücretleri gibi etkenler ikinci
el online alışveriş pazarının büyümesini olumlu
etkiliyor.
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Melis Güçtaş
ModaCruz
Kurucu ve CEO

ABD başta olmak üzere yurt dışında ikinci el
eşya alım satımı oldukça yaygın. Tüketicilerin
ikinci el ürünlere olan ilgisi, Türkiye’de de bu
işi online yapan girişimci sayısını artırıyor. İkinci
el ürün alışverişi yapmak çoğu kişi için özel bir
zevk. Sıfır ürünlerin artan fiyatları, tüketicileri ikinci el platformlarına yönlendiriyor. İkinci el ürün
satışı yapan siteler kullanıcılara ihtiyaçlarını uygun
fiyatlarla giderme imkanı sağlıyor.
Türkiye’nin e-ticaret alanında son yıllarda ciddi
bir ivme yakalamasının sebeplerinin başında güvenli ödeme sistemlerinin yaygınlaşması ve hızla
yetişmekte olan Z kuşağı geliyor. Azalan kaynaklar, düşen alım gücü sürdürülebilir bir tüketim modeline geçme eğilimini de beraberinde getiriyor.
Tüketim ciddi bir seviyeye ulaştığı için bireylerin elindeki envanterlerin toplamı yeni bir market
oluşturacak kadar fazla. İkinci el pazarının büyümesinde mobil kullanımı da etkili oluyor. Öyle ki
artık satmak istediğiniz bir çantanın fotoğraflarını
çekerek saniyeler içinde uygulamaya yükleyebilir

İkinci el online alışverişte bir tüketici
ihtiyacını karşılama
imkanı bulurken
diğer bir tüketici de
kullanmayacağı bir
ürünün satışından
gelir elde edebiliyor

ürünleri çok daha uygun maliyetlere sunarak önemli
bir tercih nedeni yaratmak da söz konusu olabiliyor.
Çünkü kullanıcılar istedikleri ürünlere bu sayede ekonomik fiyatlara sahip olabiliyorlar.
Ayrıca tüketiciler, sıfır ürünlerin daha önce deneyimlenmemiş olmasından dolayı duydukları birtakım kaygılardan ikinci el alışverişin sağladığı
avantajlar sayesinde arınma şansı bulabiliyorlar.
Çünkü ikinci el alışverişte ürünlerin kalitesi ve kullanım alanları gibi konularda birinci ağızdan detaylı bilgi alma fırsatı olabiliyor.
Tüm bunların yanında, işletmeden tüketiciye (B2C
- business to consumer) modelininin yanı sıra tüketiciden tüketiciye (C2C - customer to customer)

Hasan Fıstıkçı
Gardrops
Kurucu Ortak
mail@hasanfistikci.com

28 ı www.eticaretcagi.com

Türkiye pazarında online olarak ikinci el online
ürün satın alma kültürü yeni yeni gelişiyor. Satın
alma aşamasında önemli unsurlardan bir tanesi
ürünlerin kullanılabilir durumda olması, ikincisi
ise iade hakkının olması. Zaten ilk defa ikinci
el ürün satın alan bir kullanıcının önyargısını
kırdıktan sonra alışverişini devam ettirdiğini sıklıkla görüyoruz. Bu, alışılagelmiş alışveriş kültürüne iyi bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor.
Ayrıca mağazada çok pahalı olan, beğendiğiniz bir ürüne az kullanılmış ve temiz haliyle
ikinci el e-ticaret sitelerinde çok daha uygun
fiyata erişebiliyorsunuz. Vitrin fiyatı 3-5 bin TL

ve ikinci el ürününüzü dakikalar içerisinde alıcıyla
buluşturabilirsiniz.
İkinci el eşya satan online siteler nadir bulunan,
herkesin sahip olmadığı pek çok parçayı da keşfetmenizi sağlıyor. Örneğin, Chanel, Louis Vuitton
gibi lüks markaların ürünlerini yüzde 80’e varan
indirimli fiyatlarla bulabiliyorsunuz. İkinci el online
platformlarda en çok tercih edilen ürünlerin başında çanta, ayakkabı, aksesuar, abiye, palto ve
kaban gibi dış giyim ürünleri yer alıyor.
Tüketiciler, ikinci el alışveriş siteleri sayesinde sadece lüksü ve kaliteyi indirimle almıyor. Giymediği kıyafetleri satarak kendine ek gelir de yaratıyor. Böylece suçluluk duymadan alışveriş yapıyor.
Giymediklerini satarak, yenilerine yer açıyor. Yenilerini de ikinci el alarak bilinçli tüketime destek
oluyor. Aynı zamanda büyük bir sosyal topluluk.
Kadınlar alışveriş yapmanın yanında kendi stilini
başkalarıyla paylaşıyor. Onlarla sosyalleşip bilgi
alabiliyor, pazarlık yapıp ürünün fiyatını kendi
belirleyebiliyor.

alışveriş modelinin yaygın olduğu ikinci el online
alışverişte bir tüketici ihtiyacını karşılama imkanı
bulurken diğer bir tüketici de kullanmayacağı bir
ürünün satışından gelir elde edebiliyor. Bu alışverişe zemin hazırlayan online platformun işletmecisi
de aynı şekilde gelir modeline bağlı olarak her
satıştan pay kazandığı için alışverişin diğer tüm
tarafları kadar kazançlı çıkabiliyor.
İkinci el e-ticarette dikkat
edilmesi gereken temel noktalar
İkinci el ürünler, çoğu zaman orta yaş grubu olarak adlandırılan yaklaşık 40 yaş üstü grup tarafından farklı nedenlerden dolayı ilgi çekici bulunsa da
son yıllarda e-ticaretin sağladığı pratikliğe kayıtsız

olan bir çantaya ulaşabilmenizi sağlayan bu
yöntem, kullanıcılara inanılmaz cazip geliyor.
Bu yöntem sayesinde markalı ve pahalı bir
ürün kullanmasına rağmen bazen yarı fiyatına,
bazen de çeyrek fiyatına ulaşılabiliyor.
Bir de toplum olarak kullandığımız bir üründen
çabuk sıkılıp yerine daha farklı bir model alma
alışkanlığımızı da olumlu anlamda beslediğini
düşünüyorum. Artık giymekten sıkıldığınız o beyaz ceketi satıp yerine bir spor ayakkabı alabiliyorsunuz. Bence bu muhteşem döngünün içine
girmek oldukça heyecan verici.

ikinci elin birinci adresi: e-ticaret
kalamayan orta yaş ve üstü kullanıcılar ile
genç yetişkinler tarafından da sıklıkla tercih
edilmeye başlandı. Ancak elbette e-ticaret
her ne kadar keyifli bir alışveriş vadetse de
bazı işletmecilerin hizmet kalitesindeki eksikliklerden dolayı e-ticaret alışverişi yapmaya
dair algılar da değişkenlik gösterebiliyor.
Dolayısıyla ikinci el online alışverişte hem
kullanılmış ürün satın almanın hem de e-ticaret alışverişi yapmanın tüketiciler üzerindeki
izdüşümü her zaman olumlu olmayabiliyor.
İkinci el dikeyinde hizmet veren e-ticaret işletmecilerinin de hem sürdürülebilir bir başarı için hem de e-ticaret sektörünün gelişmesi
için tüketici beklentilerine kulak vermesi ve
ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirmesi bir
zorunluluk halini alıyor.
Çünkü online platformlar üzerinden ikinci el
ürün satmak ve bu ürünleri satın almak ile
fayda var. Böylece pazarın doygunluğu,
ilgili algının olumlu yönde değişmesi, ancak
eksik yanları, ihtiyaçları ve nitelikleri irdee-ticaret işletmelerinin alabileceği önlemler
lenerek fark yaratacak özellikler kolaylıkla
ile mümkün olabilir. O halde
bulunabilir. Sonrasında ise
gelin, ikinci el e-ticaret işlete-ticaret işletmesinin pazarda
melerinin bu alana yönelirken
farklılaşmasını sağlayacak söz
İşletmecilerin
mutlaka önem vermesi gerekonusu özelliklere sahip olasürdürülebilir bir
ken temel noktalara birlikte
bilmesi için nasıl bir iş planı
göz atalım...
hazırlaması gerektiği zaten orbaşarı için tüketici
beklentilerine kulak taya çıkacaktır.
a. Pazarın durumu
vermesi bir zorunHalihazırda fiziksel bir mağaluluk
Öncelikli olarak rekabet duruzası bulunan ve ikinci el ürün
munu değerlendirmekte büyük
satışı yapan firmalar için işle-

Emir Tümen
Dekopasaj
Kurucu ve CEO

İkinci el eşya denilince çok büyük bir ürün grubundan bahsediyoruz. Artık teknoloji, yaşam ve
çalışma alanınızda kullanmadığınız her şeyi yeni
alıcılarıyla buluşturmanıza yardım ediyor. Dünyada hızla büyüyen bu trend, Türkiye’de de yerini
almaya başladı. Artık sadece ev ve araba değil; tekstil, mobilya, elektronik veya herhangi bir
eşyayı kolayca satabileceğiniz bir sürü platform
mevcut.
İkinci el mobilyada senede 5 milyar TL’lik bir
pazar öngörülüyor. Şu anda pazar hala offline ve
geleneksel mecralardan yürüse de her geçen gün
teknoloji bu alanda da yaratıcı çözümlerle herkese satış ve alım konusunda kolaylıklar sunuyor.
Artık insanların ikinci el eşyaya bakış açısı değişti; ikinci el eşyanın algısı da. Eskiden 2. el almak
önyargıyla bakılan bir şeydi Türkiye’de; şimdi ise
akıllı alışverişin yolu olarak görülüyor. Çok daha
hesaplı bütçelere, çok daha keyifli ve kişiye özel
bir alışveriş yapılabiliyor 2. el pazarında.

rini online’a taşımak, mevcut müşteri kitlesi
ve pazarlama gibi açılardan bakıldığında
sıfırdan başlayacak firmalardan daha avantajlı bir durum yaratıyor olsa da yine de
pazar koşullarını ayrıntılı olarak incelemek
yararlı olabilir.
b. Fiyatlandırma
Her ne kadar geleneksel ticarette olduğu
gibi kira vb. gider kalemleri olmasa da
e-ticaret işinde de belli başlı giderler olduğundan söz etmek mümkün. Bu durum
hiç şüphesiz ki ürün fiyatlandırmasında

Satıcılar online pazar yerlerini kullandıkça artan
arzla beraber talep de doğru orantılı olarak 2.
ele kaydı. Artık mağazadan, showroom’dan,
bayiden, galeriden sıfır ürün almaktansa; temiz
kullanılmış ancak fiyatı son derece uygun eşyalar
bulunabiliyor pazar yerlerinde. Markalı ürünlerde
ise 2. el fiyat noktasından dolayı ciddi bir talep
mevcut. Bunun yanı sıra daha özel, seçilmiş, az
bulunan eşyalar da keşfedilebiliyor. Artık herkes
kişiselliği ön planda tutuyor alışverişte. Herkes gibi
olmak, mağazadan aynı şeyleri almak istemiyorlar. Tüketiciler, daha orijinal parçalar keşfederek
kendilerini daha da yansıtabilecekleri alışverişler
yapabiliyor
Biz Dekopasaj ekibi olarak bu pazara son derece inanıyoruz. Farklı dikeylerde çok daha hızlı
büyüyeceğine ve ikinci el eşyanın çok daha fazla
değer bulacağına inanıyoruz. Online pazar yerlerinin de bu değişimi ve büyümeyi hızlandıran
öncüler olacağını düşünüyorum.
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ikinci elin birinci adresi: e-ticaret
kargo maliyetlerinin değişkenlik
gösterebileceğini de göz önünde bulundurmakta yarar var.
Fakat ürün teslimatından kaynaklı ücretlendirmenin tüketiciye
çok fazla yansıması da müşteri
kayıplarına yol açabileceği için
bu anlamda lojistik firmaları
ile anlaşmaya gitmek mantıklı
olabilir.
c. Pazarlama
Hedef kitleye ulaşmak ve satışlara başlamak için öncelikle

önemli bir etken olarak karşımıza çıkıyor.
Öte yandan oldukça hassas bir konu olan
fiyatlandırmada, ürünler ikinci el olduğu
ve çoğunlukla tüketicilerden tedarik edildiği için maliyetlerin önemli ölçüde düştüğü
görülüyor.
Bu doğrultuda, doğru ve güvenilir bir fiyatlandırma yapıldığından emin olmak gerekiyor. Dolayısıyla çizgileri belirli, net ve kesin kuralların olduğu bir fiyat politikasına
sahip olmak, bu anlamda atılabilecek en
akıllıca adımlardan olacaktır. Ayrıca ürün
boyut ve ağırlıkları da farklı olacağından

Burak Ertaş
sahibinden.com
CEO

d. Müşteri desteği
Tüketiciler, geleneksel ticarette olduğu gibi
e-ticaret alışverişlerinde de herhangi bir
sorunla karşılaştıklarında veya ürün ya da
hizmetlerle ilgili detaylı bilgi edinmek istediklerinde karşılarında bir muhatap bulmak
istiyorlar. Bu beklenti, ikinci el e-ticarette
de geçerliliğini koruyor. İkinci el satış ya-

marka bilinirliği yaratmak kritik pan işletmelerin de doğal olarak müşterilebir önem taşıyor. Bu da hizmet
rine güven aşılayabilmeleri ve tekrarlayan
kalitesini artırmanın yanında
satışlar elde edebilmeleri için müşteri despazarlama çalışmaları ile çok daha kısa
teğine önem vermeleri son derece önemli.
sürede mümkün olabiliyor. Bu aşamada
en verimli pazarlama kanalları ve araç- Satış öncesi, sırası ve sonrasında yaşalarına karar verebilmek için hem ikinci el
nabilecek durumlarla ilgili senaryolara ve
ürünlerin kategorisine hem de
çözüm önerilerine hakim bir
müşteri kitlesinin özelliklerine
müşteri destek ekibi bulunan
odaklanmak gerekiyor.
e-ticaret işletmesinin bir soİkinci el dikeyinde
Diğer yandan pazarlamada
runla karşılaşmaktan çekinmekullanılabilecek
yöntemlerin
yen, çünkü işletmeye güvenen
doğru ve güvenilir
hayal gücü ile sınırlı olduğu
sadık müşterilere sahip olmabir fiyatlandırma
kadar tüketici trendlerine de
sı son derece olası. Üstelik
yapıldığından emin
bağlı olduğunu unutmamalı.
müşteri destek politikası ile
olmak gerekiyor
Örneğin bu anlamda, geniş
rekabette fark yaratabilmek
bir takipçi kitlesine sahip
de mümkün.

İkinci el pazarının hem Türkiye’de hem de dünyada çok ciddi bir potansiyeli var. Bugün ikinci
el pazarının en önemli etkisinin israfı azaltarak
doğal kaynakların tüketilmesinin önüne geçmesi
olduğunu söyleyebiliriz. Online ikinci el alışveriş
pazarı satıcı için ekonomik bir değer yaratmayı
mümkün hale getirirken alıcılar içinse ihtiyaçlarını
daha uygun fiyatlara karşılama imkanı yaratıyor.
Ülkemizin genç nüfusunu ve ihtiyaçlarını, internet
kullanımı ve mobil penetrasyonunu göz önüne
aldığımızda potansiyelin ne kadar büyük olduğundan bahsetmeye gerek bile kalmıyor.
Ayda 44,3 milyon kullanıcıya hizmet veren ve 6
milyona yakın aktif ilanın yer aldığı bir e-ticaret
platformu olarak sahibinden.com’daki verileri incelediğimizde, ikinci el kategorisinde Türkiye’de
en çok vasıta, cep telefonu, bilgisayar ve giyim
kategorilerine ilginin olduğunu gözlemliyoruz.
2000’li yılların başından itibaren internetin yaygınlaşması ve topluluklar oluşturabilme gücü, ikinci
el alışveriş pazarının online alışverişe dönüşmesine olanak sağladı. İnternet sayesinde şehirler, hatta ülkeler arası alışverişler mümkün hale geldi. Bu

30 ı www.eticaretcagi.com

olan kişilerin söz konusu online platformu
deneyimleyerek tecrübelerini takipçileri ile
paylaşması sağlanarak son yılların pazarlama trendlerinden influence marketing’e
başvurulabilir.

sayede bugün bilgisayardan ev dekorasyonuna,
anne & bebek ürünlerinden spor malzemelerine,
koleksiyon ve antika ürünlere kadar yüzlerce kategoride, kullanıcıların hayatının farklı evrelerinde,
farklı ihtiyaçlarına yanıt verecek milyonlarca ürüne
ev sahipliği yapıyoruz.
Ayrıca Türkiye’deki lokomotif sektörlerden gayrimenkul ve otomotivde de zengin bir içeriğe sahibiz. Emlak ve vasıta kategorileri kullanıcıların en
yoğun ziyaret ettikleri kategoriler olmakla birlikte
aranılan her türlü ürün ve hizmetin bulunabileceği
çoklu kategoriye sahip bir platform olmamız bizi
diğer sitelerden ayıran en önemli özellik.
En önemli önceliklerimiz ise kullanıcı deneyimi ve
güvenilirlik. Tüm platformlarda uçtan uca eksiksiz
bir deneyim sunarken, son kullanıcının ikinci el
ürün satma veya alma ihtiyacının belirli zaman
aralıklarında olabileceğini göz önünde bulunduruyor ve her ziyaretinde güncel içeriklerle buluşmasını sağlıyoruz. Bu noktadan sonra da ister
yüz yüze alışveriş yapmalarına, isterlerse de kredi
kartları ile ödeme yaparak işlemi tamamlamalarına olanak sağlıyoruz.

köşe yazısı

Sözleşmelerin TL Üzerinden Yapılmasına Dair Karar
‘‘Karar, sadece karar tarihinden itibaren yapılan yeni sözleşmeleri değil, daha önce
bedelinin döviz olarak ödenmesine karar verilen sözleşmeleri de kapsıyor”

Av. Şebnem Ahi
Bilişim Avukatı
sebnem@hukukcu.com

Bu ay “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına
Dair Karar”, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı
ve yürürlüğe girdi. Karara göre, taraflar arasındaki sözleşme; menkul veya gayrimenkul alım
satımına veya kiralanmasına dair ise veya taşıt
ve finansal kiralama sözleşmelerinden biri ise
veya leasing ile iş yapılıyorsa sözleşme bedeli
döviz olarak veya dövize endeksli olarak belirlenemeyecek.
Ayrıca bir tarafın hizmet sunduğu, diğer tarafın
da bu hizmet karşısında bedel ödediği hizmet
sözleşmeleri ile yüklenicinin bedel karşılığında
bir eser meydana getirmeyi taahhüt ettiği eser
sözleşmeleri de bu kapsama dahil edilmiş ve bu
sözleşmelerin de bedelinin döviz cinsinden ya
da dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacağına karar verilmiştir.
Söz konusu kararın uygulanması için sözleşme
taraflarının Türkiye’de yerleşik kişiler olması gerekir. Yani taraflardan birinin yurt dışında yerleşik olması durumu bu kapsamda değildir.

E-ticaret ekosistemi içerisinde
alınan hizmet
veya ürünlerin
döviz üzerinden
sağlanıyor olduğu
durumlarda sözleşme bedelinin
TL olarak belirlenmesi zorlayıcı
olacaktır

Diğer yandan kararın sadece karar tarihinden
itibaren yapılan yeni sözleşmeler için değil, aynı
zamanda daha önce bedelinin döviz olarak
ödenmesine karar verilen sözleşmeleri de kapsadığını belirtelim. Yani karar tarihinden önceki
bir dönemde imzalanan ve sözleşme bedelinin
döviz olarak ödenmesine karar verilmiş olan
sözleşmeler halen yürürlükte ise tadil veya ek
protokol yapılarak TL üzerinden ödeme yapılması için yeniden düzenlenmeleri gerekmektedir.

göre yapmış bulunduğu genel ve düzenleyici
işlemlerdeki yükümlülüklere aykırı hareket eden
kişiler hakkında üç bin Türk Lirası’ndan yirmi
beş bin Türk Lirası’na kadar idari para cezası
verileceği düzenlenmiştir.
Bu düzenleme ekonominin durumuna yönelik
alınmış bir önlemse de diğer yanda bazı karmaşalara da sebep olacağından endişe duyulmaktadır. Örneğin, e-ticaret ekosistemi içerisinde
sözleşme konusu işlerle ilgili üçüncü kişilerden
alınan hizmet veya ürünlerin döviz üzerinden
sağlanıyor olduğu durumlarda, sözleşme bedelinin TL olarak belirlenmesi zorlayıcı olacaktır.
Elbette bu durum fiyat artışı olarak pek çok konuda tüketiciye de yansıyacaktır. Ayrıca sözleşme bedelinin artması halinde damga vergisinin
yeniden ödenmesi gibi masraflar da doğabilir.
Diğer yandan “merkezi yurt dışında olma” tanımından tam olarak neyin anlaşılacağı da net
değildir.
Örneğin merkezi yurt dışında olup
Türkiye’de irtibat bürosu/ofisi/şubesi olan teknoloji firmalarının Türkiye’de yerleşik sayılıp sayılmayacağı gibi konular belirsizdir. Fakat Hazine
Müsteşarlığı tarafından önümüzdeki günlerde bu
uygulamanın istisnaları belirleneceğinden bu konuların da netleşeceğini düşünüyoruz.

Resmi Gazete’de kararın yayım tarihi olan
13.09.2018’den itibaren 30 gün içinde sözleşmelerin buna göre yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Aksi halde 1567 sayılı Türk Parasının
Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’un 3. maddesi ile Cumhurbaşkanının bu kanun hükümlerine
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Moda, Online Perakende İçinde
En Hızlı Büyüyen Kategori

Moda arama motoru GLAMI’nin
Türkiye Ülke Müdürü Sabina Kabusheva ile
moda odağında tüketici davranışlarını değerlendirdik.
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röportaj

GLAMI’nin doğuş hikayesi ve Türkiye pazarına girişi hakkında bilgi
alabilir miyiz?
GLAMI, 2013 yılında Çek Cumhuriyeti’nde şu anki CEO’su Tomas Hodbod
ve Michal Jirak tarafından, modayı keşfetmenin en kolay yolunu yaratma vizyonuyla kuruldu. Toplamda 11 ülkede
faaliyet gösteren GLAMI, her ay 45+
milyon ziyaret ve 280.000’i aşkın sipariş alıyor. GLAMI olarak Türkiye’de
Ağustos 2018’de faaliyete geçtik ve ilk
birkaç ay içerisinde Türkiye’nin en iyi
e-mağazaları ve markaları ile iş birliği
kurmayı başardık.
Birinci ayımızda yaklaşık 200.000 ziyaret aldık. GLAMI’de neredeyse 700.000
farklı çeşit ürün sergileniyor ve önümüzdeki dönemlerde bünyemize daha fazla
mağaza ekleyerek bu sayının büyümesini hedefliyoruz. Ürün sıralamada detaylı
kategorileme, akıllı filtreler ve geliştirdiğimiz akıllı teknoloji algoritmalarımız sayesinde hedeflerimize ulaşmak için hızla
ilerliyoruz.
Online kullanıcılara ve işletmelere
ne gibi faydalar sağlıyorsunuz?
GLAMI, bir moda arama motoru. En son

moda trendleri ve indirimleri listeleme
gibi özellikleriyle online alışverişi kişisel
bir deneyim haline getiriyor. İhtiyaçlarını
en iyi fiyata en hızlı ve kolay şekilde
karşılamak isteyen tüketicilerin de hayatını kolaylaştırıyor.

diği ve aradığı ürüne ulaşmasını sağlayarak en hızlı şekilde e-ticaret sitesine
ulaştırıyor. Böylece hem sitenin trafik akışı hızlanıyor hem de sipariş oranlarında
büyük artışlar yaşanıyor. Bir diğer önemli
avantajı ise marka bilinirliğini artırması.

Giriş ve kullanım için üyelik talep etmeyen GLAMI’nin sitesindeki arama kutusuna yazılan tek bir ürün, saniyeler sonra
anlaşmalı tüm satış noktaları ve birçok
alternatifle birlikte ekranda sıralanıyor.
Kadın, erkek, çocuk, giyim, ayakkabı ve
aksesuar kategorilerinden ürünlerin yer
aldığı site; marka, mağaza, beden, indirim oranı, renk, fiyat ve hatta teslimat
detayları gibi geniş filtreleme seçenekleriyle kullanıcının aradığı ürüne hızlıca
ulaşmasını sağlıyor.

Moda dikeyinde odaklanan bir
marka olarak sizce bu alanda hizmet vermenin zorlu ve avantajlı
yanları neler?

GLAMI moda keşfini ve
alışverişini önemli ölçüde
kolaylaştırıyor. Diğer bir
yandan kullanıcının ürün
ile daha fazla vakit geçirmesi satışa giden yolda en
önemli aşamalardan birisi.
Bu nedenle GLAMI’de yer
almak markaların bir adım
önde olması açısından çok
önemli. Çünkü GLAMI, potansiyel müşterinin beğen-

GLAMI tarafından yapılan araştırmalardan biliyoruz ki online olarak kıyafet
veya ayakkabı satın almanın önündeki
en büyük engellerden biri, tüketicinin
alacağı ürünün kendi bedenine uyup uymayacağı korkusu. GLAMI olarak diğer
pazarlardaki deneyimlerimize
de dayanarak hızlı teslimat
zamanlaması ve zahmetsiz
iade öneren güçlü online perakendecilerin, pazarın en üst
sıralardaki oyuncuları haline
geldiğinin çok iyi farkındayız.

GLAMI, potansiyel
müşteriyi en hızlı
şekilde e-ticaret
sitesine ulaştırıyor

Bu nedenle, lojistik ve tüketici
odaklı deneyime yatırım yapmak bu segmentin gelişmesi
adına oldukça önemli. Örneğin, kullanıcılarımızı memnun edebilmek adına teslimat
www.eticaretcagi.com ı 33

röportaj
avantajları sağlayan mağazalarımızı üst
sıralarda gösteriyoruz.

mizde aylık sipariş sayısı 280 bin civarında; günlük sipariş ise 9 binden fazla.

Avantajlara bakacak olursak, modanın
e-ticarette en hızlı büyüyen ve büyümeye devam eden kategori olmasını bir
artı olarak değerlendiriyoruz. İndirimli
ürün sunan markalardan tutun da popüler ya da özel tasarım sunan markalara varıncaya kadar hemen hepsi,
belirli pazarlama kanallarında çekici
ürün önerileriyle doğru kitleyi hedeflemeye çalışıyor.

En çok ilgi gören ürün kategorileri
hakkında bilgi verebilir misiniz?

GLAMI bu markaların yeni kitlelere ulaşmasına ve yeni müşteriler elde etmesine
yardım ediyor. Alışverişçilerin platformumuzdaki listelemelerini optimize ederek,
mağazaların en güçlü kategorilerini en
ilgili kullanıcılara gösteriyoruz. Aynı zamanda markalarla ve mağazalarla strateji ve iş hedeflerini konuşuyor, trafiğin
kalitesini sürekli geliştirmek için de tüm
sonuçları ölçümlüyoruz.
Biraz rakamlardan bahsedelim.
Kaç farklı mağaza ile iş birliği yürütüyorsunuz, kullanıcılara hangi
kategoriler altında kaç ürün sunuyorsunuz, günde ortalama kaç
sipariş alıyorsunuz?
GLAMI olarak dünya çapında 2500’den
fazla mağazayla iş birliği yapıyoruz.
Elbiseden ayakkabıya, iç çamaşırından
aksesuarlara varıncaya kadar 7 milyona yakın ürün çeşidinin yer aldığı site-
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Kadınlar için en yüksek arama hacmi
olan kategori; elbiseler. Özellikle abiye
ve büyük beden. Diğer bir yandan indirimdeki ayakkabılar ve tesettür giyim de
hem arama hacminde hem de alışverişe
dönmede oldukça yüksek bir oran seyrediyor. Son günlerde ise sezona bağlı
olarak deri ceketlerin daha fazla arandığını gözlemliyoruz. Erkeklerde ise sırt
çantası, spor ayakkabı ve gözlük kategorilerinin en iyi performans gösteren kategoriler
olduğunu söyleyebiliriz.
Yabancı pazarlarla kıyaslandığında
Türkiye’deki kullanıcıların
belirgin davranış farklılıkları olduğunu gözlemliyor musunuz?

sonucunda kaybediyor.
Mobil uygulama tarafında nasıl
dönüşler alıyorsunuz?
GLAMI uygulamalarının hem Android
hem de iOS versiyonları çok kısa süre
önce sunuldu. Dolayısıyla kullanıcıların
sayısı, organik olarak büyümekle birlikte
henüz az. Mobil satın alımların payının
giderek büyüdüğünü gördüğümüz için
bunun mobil uygulamalarda ve uygulamaların kullanım kolaylığından etkilendiğini düşünüyoruz. GLAMI uygulamasını
düzenli olarak geliştirerek kullanıcıların
kullanım rahatlığını üst seviyeye çıkarmak
istiyoruz.

Lojistik ve tüketici
odaklı deneyime
yatırım yapmak
moda segmentinin
gelişmesi adına
oldukça önemli

GLAMI’nin aktif olarak yer
aldığı Avrupa pazarları ve
Rusya ile karşılaştırıldığında ortalama sepet değeri
Türkiye’de daha düşük.
Yerel kullanıcılar, markanın
statüsünden daha çok etkileniyor. Bu
durum, satın alma kararında oldukça
önemli rol oynuyor ve bazı kaliteli, ancak daha az bilinen markalar bunun

Türkiye’deki
e-ticaret
potansiyelini nasıl değerlendiriyorsunuz?

TÜBİSAD’ın son raporuna
göre 2017 yılında Türkiye’de e-ticaret pazarı hacmi 42,2 milyara ulaştı.
23 milyar lira ile online
perakende, gelirlerin yüzde
55’ini oluşturdu. 2011’den
bu yana yıllık yüzde 29’luk
bileşik büyüme hızı ile Türkiye’de online perakendenin
2022 yılında elde edilen
gelirleri ikiye katlayacağı öngörülüyor.
Aynı zamanda, gelişmiş ülkelerdeki
yüzde 10 oranı ile karşılaştırıldığında

röportaj

Türkiye’de
sepet değeri,
Avrupa pazarları
ve Rusya ile
karşılaştırıldığında
daha düşük

Türkiye’de sadece yüzde 4,1 olan
online perakende penetrasyonu oranı, Türkiye’de bu sektörün gelişmesi
için hala bir alan olduğuna işaret
ediyor.
Moda kategorisi, online perakende
içinde en hızlı büyüyen kategori.
Dolayısıyla Türk tüketicilerinin her
geçen gün alışveriş alışkanlıklarını
online mağazalara kaydırmalarına
daha fazla tanık olabiliriz. GLAMI’nin hedefi işte bu trendi büyütmek ve geliştirmek.
GLAMI’nin ilerleyen dönemlere dair Türkiye ile ilgili hedefleri neler?

2016’dan bu yana her yıl satışlarda iki basamaklı rakamlarla
büyüdük ve Türkiye moda e-ticaret pazarının potansiyeline inanıyoruz. GLAMI olarak girdiğimiz pazarlarda, platformda yer
alan sanal mağazalarla birlikte önümüzdeki 1 yıl içinde 10
milyon euro ciro sağlamayı hedefliyoruz. 1 yılda tüm rakiplerimizden daha büyük bir pazar payı elde etmeyi ve başka bir
deyişle alanımızda liderliği amaçlıyoruz.
Türkiye’deki bir diğer önemli hedefimiz ise moda keşfi noktasında müşterilerimize sağladığımız değeri büyütmek. Bu noktada kataloğumuza yeni e-mağazalar ve markalar eklemeye
devam ediyoruz. Uzun vadede ise ismi pek duyulmamış kaliteli
markaların keşfedilmesini sağlamak istiyoruz. Yakın gelecekte
de sunmayı planladığımız “ürün inovasyonu” üzerine birçok
projemiz var. Projelerimizi geliştirmeye ve kullanıcılarımıza farklı deneyimler yaşatmaya devam edeceğiz.

Son olarak, e-ticaretin dünyadaki gelişimi ve geleceği
hakkındaki öngörülerinizi paylaşabilir misiniz?
Global oyuncuların pazarlama uzmanlığı konusunda çok büyük
bir avantajı var ve hızlı büyüyorlar. Uzun vadede müşterilerinin
ne kadar değerli olduğunu ve satın almaları için ne olursa
olsun yatırım yapmaları gerektiğini biliyorlar.

BÜYÜTEÇ
Sitede satışa sunulan ürün adedi: Yaklaşık 700 bin
Sepet ortalaması: 100 TL
Aylık e-ticaret ziyaretçi sayısı: 200 bin
Kayıtlı kullanıcı sayısı: Yaklaşık 10 bin
Sitede yer alan farklı marka sayısı: 6000’den fazla
Haftanın en çok online işlem yapılan günü: Pazartesi
Günün en çok online işlem yapılan saati: Hafta içi 13:00-16:00 ve
gece 12’den sonra
Yılın e-ticarette en aktif dönemi: Black Friday & Kasım ayı
Kadın - erkek tüketici oranı: %60 kadın - %40 erkek
Erkek tüketicilerin en çok satın aldıkları ürün grubu: Spor ayakkabı,
sırt çantası ve gözlük
Kadın tüketicilerin en çok satın aldıkları ürün grubu: Elbise, abiye,
büyük beden, indirimdeki ayakkabılar ve tesettür giyimi
Yaş gruplarına göre en aktif tüketici grupları: 25-34 (%37), 35-44
(%22), 18-24 (%18)
E-ticaret alanında çalışan sayısı: Türkiye pazarına bakan 7 kişilik
bir ekibiz, global bazda 100’den fazla kişi çalışıyor
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Kriz Dönemlerinde Yapılan Geçici Düzenlemeler
‘‘İhracata aracılık eden banka tarafından ithalat bedelleri ve dövizle ödenen ihracat giderleri
mahsup edilebilecektir’’

Gökhan Aydoğan
Deriner & Partners, Yönetici Ortak
g.aydogan@derinerpartners.com

Ekonomik kriz dönemlerinde devlet otoriteleri tarafından piyasa düzenleyici çeşitli düzenlemeler yapılmaktadır. Bunlar
genel itibarıyla yumuşak geçiş, krizden
çıkış stratejileri niyetiyle yapılmaktadır.
Bu yazımızda ülkemiz ekonomik krizden
çıkmaya çalışırken getirilen iki önemli
düzenlemeden bahsetmeye çalışacağız.

Düzenleme, bir
kesimi geçici
olarak rahatlatırken başka bir
kesimi devamlı
bir sorunun içine
itmektedir
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İlk önemli düzenleme, karşımıza ihracat
bedellerinin 180 gün içerisinde ülkeye getirilme şartı olarak çıkmaktadır.
Bu durum karşısında ihracat yapanlar
ihracat gerçekleştikten sonra en fazla
180 gün içerisinde döviz bedellerinin
en az yüzde 80’ini yurda getirmek ve
bir bankaya bozdurmak zorundadırlar.
Yani yıllar önce uygulaması kalkmış
olan döviz alım belgesi uygulaması geriye gelmiştir.

İhracata aracılık eden banka tarafından
ithalat bedelleri ve dövizle ödenen ihracat giderleri mahsup edilebilecektir. İhracat bedelinin makul bir sürede ülkeye
getirilmesi zaten ticaretin gereği olup
tüccar zaten bunu devlet otoritesi haricinde de yerine getirmekteydi. Dövizin
bankaya satılması olayında ise kur devamlı pazarlık konusu olmakta ve ihracatçı tekrar dövizinin yerine aynı tutara
yakın döviz elde etmeye çalışmaktadır.
Dolayısıyla özellikle hem ithalat hem de
ihracat yapan dış ticaret şirketleri için
döviz vazgeçilmez olacağından uygulama Türk Lirası’na geçiş noktasında çok
fayda sağlamayacaktır. Uygulama altı
ay için çıkmış olup temennimiz süre sonunda uzatma olmadan serbest piyasa
kararlarına geri dönülmesidir.

köşe yazısı
İkinci önemli düzenleme, dövizle yapılan sözleşmelerin yasaklanması hususudur ve bizce piyasadaki dengeleri oldukça uzun süre etkileyecektir. Sorunun
ortaya çıkışı ve düzenleme ihtiyacı esas
itibarıyla AVM kiraları ile başlamış ve
genele yayılmıştır. Bu düzenlemeden
önce kur artışı sebebi ile piyasa aslen
kendi yolunu bulup kiracılar AVM yönetimleri ile görüşüp sabitlenmiş kur ile
kiralarını revize etmekteydiler.
Yabancı borçlanmaları dövizle olanlar
eskisi gibi işlemlerine devam edebileceklerdir. Bu bağlamda AVM’lerin hemen hemen hepsinin döviz kredisi ile
yapıldığı
düşünülürse
düzenlemenin
faydası tartışmalıdır. Eski sözleşmelerin
bir ay içerisinde Türk Lirası’na çevrilme
mecburiyeti, geriye yönelik olması, sözleşme serbestisini kesintiye uğratması,
dövizle borcu olanların dövizle gelir
elde edememesi (şirketin döviz borcu
olmasa da şirket sahibinin döviz borcu
olması durumu) gibi yeni sorunları beraberinde getirecektir.

Düzenleme, bir kesimi geçici olarak
rahatlatırken başka bir kesimi devamlı bir sorunun içine itmektedir. Hatta
bu işlemlerin sonucunda çoğu yabancı
sermayenin Türkiye’de yerleşik olmayan
operasyonlar açıklamasından hareketle
sözleşmelerin yönünü değiştirme çabalarının da ortaya çıkacağı açıktır. Ayrıca
bahsi geçen dövizli sözleşmelerin revizesi tahmin edeceğiniz gibi çok yüksek
bir döviz kurunun tahmin edilerek dönülmeye çalışması ile mümkündür. Bu
aşamada anlaşamayan taraflar için ise
yargı yolu veya sözleşmenin feshi gibi
sebepler ortaya çıkaracaktır.

İhracat bedellerinin 180 gün
içerisinde ülkeye
getirilme şartı
gelmiştir

Yukarıda bahsi geçen araçlar kriz dönemlerinde ve makul süreler içinde
kullanıldığında sorun yaşanmayacaktır,
ancak sürekli hale gelip serbest piyasa
ekonomisinin kararlarına etki etmemesi
gerekir. Kanaatimizce düzenlemeler ne
kadar katı, tek tarafı mutlu eden ve
piyasa bozucu olurlarsa burada sistem
kendi daha ağır şartlarını yerine koyacak ve çıkış yolu arayacaktır.
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rakamlarla e-ticaret

E-ticaret Ekosistemine
Dair Güncel Bilgiler

01
02

Ürün görsellerinin satın alma kararında
anahtar rol oynadığını düşünen tüketicilerin
oranı yüzde 93.
Yıldan yıla artışını sürdüren
sepeti terk etme oranı 2017 yılı
sonunda yüzde 69’a ulaştı.

Avrupa’da online satışların en
fazla olduğu ülke İngiltere.

03

Fiziksel bir mağazada alışveriş yapmadan
önce web’de ürün araştırması yapan tüketicilerin oranı yüzde 67.
Müşterilerin sadakatini kazanmak, yeni bir müşteri elde
etmek için yapılacak çalışmalardan yaklaşık 7 kat
daha pahalıya mal oluyor.
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04
05

e-ticaret çözüm ortakları

E-ticaret Çözüm Ortakları
Firmanızın E-ticaret Çözüm Ortakları bölümünde yer almasını istiyorsanız, bilgi almak için
reklam@eticaretcagi.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.

: İstanbul
Şehir
Web sitesi : www.webtures.com.tr
Telefon
: 444 4 915

Stratejik Dijital Pazarlama
Webtures olarak dijital pazarlama stratejilerimize güveniyoruz. Çünkü çok fazla düşünüyor ve hedef kitle
için nokta atışı stratejiler geliştiriyoruz. Webtures’ı dijitalde kaç defa gördüğünüzü tahmin edebilir misiniz?
Sizin markanız için yapacağımız dijital pazarlama
stratejilerinin sonucunu gelin tahmin edelim!

: İstanbul
İlçe
Web sitesi : www.frizbit.com
Telefon
: 0850 430 01 40

Web Push Bildirimi Aracı
Frizbit, kullanıcılarınız sitenizde değilken bile onları tekrardan sitenize getirebilmenize yarayan anlık web bildirimleri
(web push notification) kanalını tüm özellikleriyle sağlayan
bir pazarlama otomasyonu aracıdır. Frizbit sayesinde, müşterilerinize kullanıcı davranışına göre otomatik tetiklenen
ve kişiselleştirilebilir bildirimler gönderebilir, ekstra zaman
harcamadan düzenli olarak trafik ve cironuzu artırabilirsiniz. Frizbit.com üzerinden ücretsiz hesap açarak 15 dakika
içerisinde bildirimleri denemeye başlayabilirsiniz.

: İstanbul
Şehir
Web sitesi : www.vitringez.com
Telefon
: 0212 325 09 64

: Balıkesir
İlçe
Web sitesi : www.dijitaladam.com
Telefon
: 0276 254 44 49

Alışveriş ve Moda Arama Motoru

Web Hizmetleri
Dijitaladam e-ticaret girişimlerine ihtiyaçları doğrultusunda butik yazılımlar sunarak, hazır paket e-ticaret
yazılımları ile projelerine çözüm bulamayan girişimlere özel e-ticaret yazılım çözümleri ile destek olmaktadır. Geliştirdiği çözümler ile e-ticaret sitelerinin tüm
dijital mecralarda en sağlıklı şekilde yer almasını
sağlayarak dijital iletişimlerini doğru ve verimli bir
şekilde sürdürmelerini sağlar.

Kullanıcıları aradıkları ürünlere en pratik şekilde ulaştıran
VitrinGez.com, markalar ve e-ticaret firmaları ile yaptığı
verimli işbirlikleriyle sektörün büyümesine katkıda bulunmuştur. Kadın, erkek, çocuk, bebek giyim, ayakkabı,
aksesuar, çanta ve kozmetik kategorilerinin yanı sıra ev
dekorasyon, teknoloji, beyaz eşya ve mobilya kategorilerinde de hizmet vermektedir.
Sitenize kaliteli trafik sağlamakta, hedef kitlenizle buluşturarak, satışlarınızı artırır.

: İstanbul
Şehir
Web sitesi : www.netpoint.com.tr
Telefon
: 0216 651 22 30

: İstanbul - Antalya
Şehir
Web sitesi : www.mobiroller.com
Telefon
: 0850 303 49 09

Dijital Pazarlama

Mobil Uygulama

Markalara dijital mecralarda dijital pazarlama, SEO,
sosyal medya ve içerik pazarlama hizmetleri sunan
Netpoint çalıştığı firmalara 18 yıllık tecrübesiyle sektör ve hedef kitle ayrımı olmadan kullanıcı deneyimi
odaklı, sonuca yönelik çözümler sunuyor. Netpoint’in
müşterileri arasında, e-ticaret alanında faaliyet gösteren bir çok kurumsal şirket bulunuyor.

MobiRoller, mobil uygulamanızı kodlama bilmeden ve
teknik bir kişiye ihtiyaç duymadan kendi kendinize yapmanızı sağlar. Kullanımı oldukça kolaydır ve düşük maliyetlerle aklınızdaki fikri hızlıca hayata geçirebilmenize
yardımcı olur. Mobil uygulama dünyasına giriş yapmak
için ücretsiz paketimize kayıt yaptırarak MobiRoller‘ı
kullanmaya hemen başlayabilirsiniz. Memnun kalırsanız
istediğiniz zaman üst paketlere geçebilir ve mobil uygulama deneyimini bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz.
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Dijital Girişimcilere Tavsiyeler
‘‘İş yapış biçimleri ve öncelikler, teknolojinin getirdiği dijital ortam ile yön değiştirdi’’

Murat Erdör
Me Consultancy,
Kurucu
@muraterdor

Teknolojinin hızını artırdığı ve hayatımızın her dönemini etkilediği bir süreç
içerisindeyiz. Bugün 2,3 milyar kullanıcı
aktif olarak dijital dünyanın içerisinde ve
bu sayı her geçen gün artıyor. Artık her
birey, her şirket, her üretici bu dünyada
kendine burada yer edinmeye başlarken
tercihler, iş yapış biçimleri ve öncelikler
teknolojinin getirdiği bu dijital ortam ile
yön değiştirdi.
Bu büyüklükte bir dijital ortamın getirdiği
iş hacmi ise yeni çağın girişimcilerine
geniş bir platform sunuyor. Bu platformda yer alma çalışmaları, döneme ayak
uydurma adına atılabilecek en zekice
adımlardan birisi. Genç, istekli ve ortaya
gerçekten başarılı bir fikir çıkarabilen girişimciler, bu platformda yer alırken güzel
fikirlerine sahip çıkarak ve önlerindeki engelleri aşarak başarıya doğru ilerliyorlar.
Belli dönemlerde mentorluk yaptığım kişiler ve dinlediğim girişim hikayeleri oldu-

Yola çıkarken
sadece maddi
getirilere
odaklanmanın
hatalara
yol açacağı
unutulmamalı
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ğundan karşılaştığım şeyler genelde hep
aynı oluyor. İşte bu yüzden dijital alandaki girişimcilere biraz olsun yol göstermek
ve kendilerine destek olmak için belli
başlı konulardaki görüşlerimi paylaşmak
istedim.
Fikrin ve iş kolunun doğru analiz
edilmesi
Bu büyük ve her geçen günde sınırları
genişleyen dijital evrende iş kurmak isteyen girişimcilerin öncelikle ortaya koydukları fikir ile iş kolunu doğru analiz
edebilmeleri gerekiyor. Hitap edecekleri
kitleyi belirlemek ve o yönde çalışmalara başlamak, başarılı olma yolunda
atacakları ilk ve en yararlı adım. Hitap
ettikleri kitleyi belirlemek ve işe tutkuyla
başlamak, o heyecanı kaybetmemek ise
başarının anahtarı. Tutkuyla ve inanılan
bir hayali gerçeğe dönüştürmek için çok
ama çok çalışacaklarını da unutmamaları
gerekiyor.

köşe yazısı

Yapılan işe güvenin yüksek olması
Türkiye’deki girişimcilerin önündeki engeller
oldukça fazla. Sabit bir işte çalışma zorunluluğu hissi ile kolay pes etmek, girişimin yok
olması demek. Girişimciler öncelikle fikirlerine sıkı sıkıya tutunmalı. Fikrine ve yapacağı
işe olan güvenci ne kadar yüksekse başarı
şansı da o kadar artmış olacak. Yola çıkarken sadece maddi getirilere odaklanmanın
ise hatalara yol açacağı unutulmamalı. Bu
yüzden maddi gelirlerden ziyade işin gelişimi üzerinde çalışmalar yapmak daha yararlı
olacaktır.
Özgün projelerin ortaya çıkarılması
Yapacakları çalışmalar ekseninde isimlerini
duyurabilmeleri için en önemli faktör ise ne
kadar “özgün” olabildikleri. Bu dönemde bir
şeylerin kopyasını görmek artık çok kolay.
İnsanlar farklı ve kaliteli olanı arıyor ve bu
talebe cevap verebilmek, bu şekilde özgün
işler ortaya çıkarmak; girişimcinin ismini ve
şirketini kolaylıkla başarıya ulaştırıyor.
Bazı soruların cevaplarını verebilmek
Dijital girişimcilerin yaptıkları en büyük hata
ise çevrelerini iyi analiz etmemeleri. Bu işe
başlarken cevaplamaları gereken birçok soru

var. “Rakiplerim kimler?”, “Kime hitap ediyorum?”, “Farkımı nasıl yansıtabilir ve duyurabilirim?’’ gibi sorular girişimciye başarı
yolunda ciddi bir yön sağlar. Bu sorulara
verilecek yanıtlar ile zamanla ulusal ve uluslararası rekabette kendilerine yer bulabilirler.
Destek almak
Girişimcilere destek sağlayan birçok merkez
bulunuyor. Bu merkezlerden faydalanmalarının artı değer sağlayacağı aşikar. Bu merkezler genç girişimcilere ofis ortamı, danışmanlık, nakit yatırımlar gibi birçok alanda
destek sağlayarak iş gelişimine yardımcı
oluyor. Bu merkezlerde birçok girişimci olduğundan herkes birbirine destek olduğu gibi
birbiri ile iş yapma imkanları da olabiliyor.
Asla vazgeçmemek
Dijital dünya artık rekabetin hızla arttığı ortamlardan bir tanesi haline geldi. Bu ortamda başarılı olmanın temel gerekliliği özgün
ve farklı olmak. Fikirlerini ve sundukları hizmetleri ne kadar açık ve net duyurabilir, ifade edebilirlerse edindikleri müşteri sayısı da
aynı doğrultuda hızla artacaktır. Unutulmamalıdır ki, başarı çok çalışmanın bir sonucudur.
Genç girişimciler, çok ama çok çalışsınlar ve
denemekten asla ama asla vazgeçmesinler.

İnsanlar farklı
ve kaliteli olanı
arıyor ve bu
şekilde özgün
işler ortaya
çıkarmak;
girişimciyi
kolaylıkla
başarıya
ulaştırıyor
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Hep Destek, Tam Destek
‘‘Futbol kulüpleri günümüzün endüstriyel şartlarından önce marka konusunu
çok fazla önemsemezlerdi’’

Ş. Gürhan Saatçioğlu
Metro Cash & Carry Türkiye,
Tedarik Zinciri Direktörü
@sgurhans

Taraftarların
ömür boyunca
sadık ve aktif bir
şekilde kulüpleri
ile yakın ilişkide
olabilmeleri için
sportif başarının
yanı sıra marka
sadakati gerekiyor

Son iki köşe yazımızda başarılı e-ticaret
şirketlerinin kullandıkları yöntemlerle Fenerbahçe üzerinden Türkiye’deki ve dünyadaki futbol/spor kulüplerini incelemeye başlamıştık. Bu incelemeyi yaparken
bugüne kadar eski metotlarla yönetilen
bu kulüplerin (birçoğu hala dernek statüsünde faaliyet gösteriyor) günümüz dünyasında neden farklı yönetim modellerine
ihtiyaç duyduklarını anlamaya çalışmıştık.
Bu arayış açısından aşağıdaki konuların
önemli olduğunu düşünüp her birini derinlemesine incelemeye başlamıştık:
•
•
•
•
•
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Finans yönetimi
Marka yönetimi
Birçok konuda data bazlı analizler
Sosyal medya kullanımı ve medya
ilişki yönetimi
Maç günü dışındaki gelirleri artırmak

•

amacıyla iş geliştirme faaliyetleri
Taraftar ilişki yönetimi

Bir önceki yazımızda finans yönetiminin
önemine değinmiş, futbol kulüplerinin temsil ettikleri ekonomik büyüklük sebebiyle
artık şirket gibi yönetilmesi gerektiğini
vurgulamıştık. Bugün de marka yönetimine bakmaya çalışalım.
2. Marka yönetimi
Futbol kulüpleri günümüzün endüstriyel
şartlarından önce marka konusunu çok
fazla önemsemezlerdi. Yeni taraftar kazanmak veya mevcut taraftarlarını elde
tutmak için bir çaba içinde olmazlardı.
Çünkü yeni taraftarlık aileden gelen bir
şeydi ve miras yoluyla çocuklara geçerdi.
Sonrasında da taraftarlık kulübün duru-

köşe yazısı
şundan veya başarısından bağımsız bir
şekilde ömür boyu sürerdi. Ancak artık
durum biraz daha farklı…
Günümüzde bir kulübün taraftarı olmak
için sadece aile mirası yeterli olmuyor.
Çocuklar taraftarı olmak istedikleri takımı seçerken onun başarılarına, marka
kimliğine ve toplum içinde temsil ettiği
değerlere dikkat ediyorlar. Bunu bilinçli
ve analitik bir şekilde yapmıyorlar ama
bir şekilde seçimlerinde etkili olduğunu
görmek mümkün.
Diğer taraftan internet ve TV yayıncılığı sayesinde dünyanın büyük liglerindeki
maçları her hafta izlemek ve bu liglerdeki takımlar, antrenörler ve futbolcular
ile ilgili her türlü bilgiye ulaşabilmek çok
kolaylaştı. FIFA, PES ve Football Manager gibi bilgisayar oyunları da bu süreci
destekliyor.

Örneğin Fenerbahçe’nin taraftarlarına
“Kulübün marka kimliği nedir?”, “Hangi değerleri temsil ediyor?” diye sorsak
aşağıdaki cevapları almamız çok mümkündür:
•
•
•
•
•

Atatürk ilkelerine bağlı
Halkın takımı
Futbolun yanı sıra amatör sporlara
önem veren
Sivil toplum örgütü hassasiyeti olan
Kendi içinde farklı grup çatışmaları
olsa bile dışarıdan gelen saldırılara
karşı birlik olan

Kulübü yöneten
yöneticilerin önce
marka kimliğini
doğru tespit
etmeleri önemli

Bunları çoğaltmak mümkün… Bu durumda kulübü yöneten yöneticilerin önce
marka kimliğini doğru tespit etmeleri ve
bunun üzerine marka sadakati yaratacak
şekilde doğru iletişim ve aksiyonlarla başarılı bir marka yönetimi yapmaları çok
önemli bir konudur.

Bu sebeple günümüzde Fenerbahçeli
olmanın alternatifi artık sadece Galatasaraylı veya Beşiktaşlı olmak değil. Ülkemizdeki çocuklarının birçoğu “Hangi
takımı tutuyorsun?” diye sorulduğunda,
rahatlıkla Barcelona, Real Madrid, Manchester City veya Juventus diye cevap
verebiliyorlar.
“En çok sevdiğiniz futbolcu hangisi?” sorusunun cevapları da doğal olarak Messi,
Ronaldo, Modric, Aguero olabiliyor. Bu
durumda yeni taraftar kazanmak ve onları elde tutabilmek artık çok daha zor.
Bu sebeple futbol kulüpleri için marka yönetimi artık olmazsa olmaz bir konudur.
Bir kulübün gelirlerinin önemli bir bölümünün taraftarların aldıkları kombineler,
kulüp üyelikleri ve satın aldıkları merchandising ürünleri olduğunu biliyoruz.
Taraftarların da ömür boyunca sadık ve
aktif bir şekilde kulüpleri ile yakın ilişkide olabilmeleri için sportif başarının yanı
sıra marka sadakati gerekiyor. Bir markaya sadık olunabilmesi için de kendinizi markanın kimliğine yakın hissetmeniz
gerekiyor. Ancak o zaman aktif ve sadık
bir taraftar kitlesi oluşuyor.
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E-ticaretin Sosyal
Medya Raporu
Somera’nın E-ticaret Çağı için e-ticaret sektörüne yönelik derlediği aylık veriler...
Sosyal medya platformları, e-ticaret
sektöründe yer alan şirketlerin pazarlama, tanıtım ve tutundurma çalışmalarında önemli bir rol oynuyor.
Elde edilen son derece ilgi çekici ve
güncel verilerle de aylara göre karşılaştırma yapmak ve sektörü değerlendirmek mümkün olabiliyor.
16 Ağustos - 16 Eylül 2018 tarihleri arasında Facebook’ta çalışmalarını
yoğunlaştıran markalara bakıldığında
Zen Pırlanta’nın yükselişte olduğu ve
liderlik koltuğuna yerleştiği, sahibin-
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▲
▼
▲
▼
▲
▼
▲
▼
▲
▼
▲
▼
▼
▼
▼
▼
▲
▼
▲
▼
▲
▼
▲

den.com’un ise bir sıra gerileyerek
ikinci olduğu gözlemleniyor. Üçüncü
sırada ise Facebook çalışmalarına
ağırlık veren IKEA dikkatleri çekiyor.

daha farklı bir tablo ile karşılaşıyo-

Twitter’daki ortalama etkileşimlere
odaklanıldığında ise Fenerium’un geçtiğimiz aya benzer şekilde yine birinci olduğu görülüyor. Bu ay yükselişte
olan Mavi ise ikinciliğe yerleşiyor.
Onları üçüncü sırada Teknosa takip
ediyor.

birden gerileyerek üçüncü sıraya düş-

Instagram

rinden bizimle paylaşabilirsiniz.

verilerine

baktığımızda

ruz. Buna göre Trendyol birinciliğe
yerleşirken Zen Pırlanta’nın ikinciliğe
yükseldiği ve Fenerium’un da iki sıra
tüğü gözlemleniyor.
Siz de e-ticaret markalarının sosyal
medya platformlarındaki etkinliklerini
takip edebilir, ön plana çıkan detayları sosyal medya hesaplarımız üze-

Takipçi Sayısı İleti Sayısı Toplam Etkileşim
Zen Pırlanta
sahibinden.com
IKEA
Yemeksepeti.com
GittiGidiyor
Hepsiburada
TEKZEN
ebebek
Civilim.Com
Penti
Teknosa
Fenerium
n11.com
LC Waikiki
Emsan
Modanisa
Deichmann
Decathlon Türkiye
Mavi
Sefamerve
Trendyol
FLO
Joker Toys
Evidea
Tozlu.com
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1.059.769
1.623.175
27.239.909
737.927
2.945.587
2.962.843
392.496
1.398.445
1.892.386
952.259
2.613.543
333.156
1.785.015
5.812.123
783.508
3.173.172
7.458.038
428.873
1.585.572
5.236.822
2.256.362
2.874.610
66.771
1.084.260
2.161.691

64
9
16
52
30
21
26
104
36
63
28
33
3
17
31
15
34
13
39
437
17
57
20
32
313

466.323
49.457
26.719
68.195
37.062
25.217
30.063
69.496
23.524
38.120
13.855
14.987
1.174
4.562
7.079
3.204
6.667
2.223
6.212
67.458
2.493
8.053
2.336
3.339
25.446

Ortalama etkileşim
7.259
5.495
1.669
1.311
1.235
1.200
1.156
668
653
605
494
454
391
268
228
213
196
171
159
154
146
141
116
104
81
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Takipçi sayısı İleti sayısı Toplam etkileşim Ortalama etkileşim
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▲
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▲
▼
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trendyolcom
zenpirlanta
fenerium
yemeksepeticom
sahibindencom
lcwaikiki
mavi
modanisa
ikeaturkiye
penti
ipekyoltr
sefamerve
jokertoystr
ebebek
floayakkabi
emsan
deichmann_tr
decathlonturkey
beymen
kiplingturkiye
koctas
n11com
mediamarkt_tr
ninewestturkiye
incideri

▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▼
▲
▼
▼
▲
▼
▼
▲
▼
▼
▲
▲
▼

Fenerium.com.tr
Mavi
Teknosa.com
Flo.com.tr
Zenpirlanta.com
Kitapyurdu.com
Yemeksepeti.com
Mediamarkt.com
Koctas.com.tr
N11.com
Idefix.com
Dr.com.tr
Hepsiburada.com
Sanalmarket.com.tr
Babil.com
Ofix.com
Kigili.com
Lcwaikiki.com
Biletix.com
Sahibinden.com
Defacto.com.tr
Lidyana.com
Vatanbilgisayar.com
Decathlon.com.tr
Penti.com

1.047.780
527.358
440.776
91.984
87.057
1.660.656
592.462
1.220.031
1.053.495
695.538
729.412
2.311.296
36.303
653.317
957.207
525.535
409.296
153.130
669.403
23.127
455.413
248.912
146.013
190.490
396.899

92
64
32
63
7
75
57
120
14
68
55
354
20
91
42
31
32
13
160
12
26
14
11
18
63

1.493.815
930.358
388.440
636.763
46.810
468.032
307.437
500.696
58.132
216.983
160.833
1.032.979
52.193
226.748
92.574
66.249
65.764
23.003
278.009
17.240
37.038
19.571
15.168
19.966
69.551

16.237
14.536
12.138
10.107
6.687
6.240
5.393
4.172
4.152
3.190
2.924
2.918
2.609
2.491
2.204
2.137
2.055
1.769
1.737
1.436
1.424
1.397
1.378
1.109
1.103

Takipçi sayısı İleti sayısı Toplam etkileşim Ortalama etkileşim
300.120
173.248
576.952
13.306
102.661
175.262
82.796
527.467
26.761
296.000
101.318
68.838
413.505
48.073
13.310
5.688
119.092
10.750
192.432
213.152
29.640
152.835
193.850
8.546
33.393

86
48
10
49
67
201
162
44
31
6
201
77
13
61
19
28
10
18
87
106
21
76
44
73
19

66.652
5.520
640
3.104
2.699
4.311
3.325
893
430
73
2.561
850
142
591
179
270
82
154
671
811
93
373
206
342
65

775
115
64
63
40
21
20
20
13
12
12
11
10
9
9
9
8
8
7
7
4
4
4
4
3
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En çok paylaşım yapan 3 marka

Sefamerve, Tozlu.com, Kitapyurdu.com

Ortalama etkileşimin en yüksek olduğu günler

Pazar

İleti paylaşımının en yüksek olduğu saatler

08:00

Ortalama etkileşimin en yüksek olduğu saatler

17:00

En çok paylaşım yapan 3 marka

Trendyol, Boyner, Tozlu.com

Ortalama etkileşimin en yüksek olduğu günler

Cumartesi

İleti paylaşımının en yüksek olduğu saatler

08:00

Ortalama etkileşimin en yüksek olduğu saatler

21:00

En çok paylaşım yapan 3 marka

Tozlu.com, Sefamerve.com, Kitapyurdu.com

Ortalama etkileşimin en yüksek olduğu günler

Pazartesi

İleti paylaşımının en yüksek olduğu saatler

12:00

Ortalama etkileşimin en yüksek olduğu saatler

02:00
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Veriler:

Tarih aralığı: 16 Ağustos - 16 Eylül 2018

etkinlik rehberi

Sektörel Etkinlikler

Elektronik ticaretin teknoloji ve toplum eğilimlerinde
yaşanan değişimlerin ışığında yerinde saymayan,
sürekli kendini geliştiren bir yapıya sahip olması,
firmaların ve bu alanda uzman olan kişilerin de yeniliklere açık olmasını zorunlu hale getiriyor.
E-ticaret Çağı dergisi olarak biz de dünyanın hemen

her noktasında e-ticareti ilgilendiren etkinliklerle ilgili
olarak okurlarımızı bilgilendirmek, haberdar etmek
için bu sayımızda bir Etkinlik Rehberi hazırladık.
2018 yılının son çeyreğinde Türkiye’de, Avrupa’da
ve hatta ABD’de gerçekleştirilecek organizasyonları
incelemek için derlediğimiz bilgilere göz atabilirsiniz.

Etkinlik

Tarih

Şehir		

Konusu

Bilgi

DeepCon’18

5-6 Ekim 2018

Ankara

Teknoloji

http://ntz.in/etkinlik97

Webrazzi Summit 2018

17 Ekim 2018

İstanbul

Teknoloji

http://ntz.in/etkinlik90

Digitalzone‘18

18-19 Ekim 2018

İstanbul

Dijital Pazarlama

http://ntz.in/etkinlik014

Retail 4.0

18-19 Ekim 2018

Berlin, Almanya

E-ticaret

http://ntz.in/etkinlik93

Startup İstanbul

19-22 Ekim 2018

İstanbul

Girişimcilik

http://ntz.in/etkinlik94

nopCommerce Days

8-9 Kasım 2018

Las Vegas, ABD

E-ticaret

http://ntz.in/etkinlik91

Blockchain Venture Summit

21 Kasım 2018

Londra, İngiltere

Girişimcilik

http://ntz.in/etkinlik95

B2B Online Europe

28-29 Kasım 2018

Amsterdam, Hollanda

E-ticaret

http://ntz.in/etkinlik39

Slush 2018

4-5 Aralık 2018

Helsinki, Finlandiya

Girişimcilik

http://ntz.in/etkinlik98

Webrazzi Fintech 2018

12 Aralık 2018

İstanbul

Fintech

http://ntz.in/etkinlik96
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E-ticaret Soruları ve Uzman Yanıtları
E-ticaret Çağı’nın öncelikli hedeflerinden biri de Türkiye’de e-ticaret sektörünün sağlıklı
bir şekilde gelişmesi ve büyümesine katkı sağlayabilmek. Bu anlamda Soru - Cevap
bölümümüzde e-ticaret ile ilgili merak ettiğiniz soruları sektördeki önemli isimlere yöneltiyor ve yanıtlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz.
Bu sayımızda da alternatif ödeme yöntemleri, stoklu veya
stoksuz e-ticaret operasyonları ve online tüketici beklentileri hakkında merak ettiğiniz soruları konuların uzmanlarına
yönelttik.

Pazarlama Direktörü Erdem Güngör yanıtladılar. Sektöre
ışık tutulması açısından çok önemli olan bilgi paylaşımı
konusunda bizi kırmayan bu değerli isimlere çok teşekkür
ediyoruz.

Sizden gelen soruları da PaybyMe Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kutay Peker, TechnoStyle E-ticaret
Yöneticisi Yılmaz Gamsız ve GearBest Türkiye E-ticaret ve

Siz de e-ticaretle ilgili sorularınızı bize E-ticaret Çağı’nın
sosyal medya hesapları üzerinden veya soru@eticaretcagi.
com adresine e-posta ile iletebilirsiniz…

İnternet kullanıcılarının e-ticaret
işletmelerinden temel beklentileri neler?
GearBest Türkiye

Erdem
Güngör

“Artık tüketiciler tanınmak, özel hissetmek istiyor”

E-ticaret ve Pazarlama Direktörü

Gelişen teknoloji ve donanım sayesinde
e-ticaret siteleri de geliştiler. En başlarda
ulaşılamaz gibi görünen e-ticaret siteleri
Facebook ve Twitter gibi uygulamalarla
ulaşılabilir ve dokunulabilir hale geldi. İşte
Türkiye’de e-ticaret sektöründe beklentileri
değiştiren köşe taşı burası.
Şimdi buradan geriye baktığımız zaman
sadece aradığı ürünün ucuzunu bulmaya
endekslenen tüketiciler topluluğu -ki bunlara toplayıcı diyebiliriz- Google’ın arama
algoritmasını sürekli yenilemesi sayesinde
avcı durumuna geldiler ve ikinci evrilmede
avcılar tarafından bulunmak isteyen e-ticaret sitelerinin Google ile evrimleşmesi
süreci başladı.
Köşe taşından çok değil, bir adım öteye
ilerlediğimizde tüketicilerin avcı-toplayıcı rolünde yaklaşımla alışveriş kararları
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aldığını görmeye başladık. Bunu takip
eden süreçte kullanıcı yorumları baş göstermeye başladı ve 2010’dan itibaren
e-ticaret siteleri “yorum” merkezlerini açtı.
Avcı-toplayıcı grup aynı zamanda sorgulayıcı olmuştu.
Peki hangi soruları soruyorlardı?
Ürün gerçek mi?
Satıcı güvenilir mi?
İade kabul ediliyor mu?
Başkaları neler demiş?
Ürün hakkında video-yorum var mı?
Değişimi iyi okuyan e-ticaret siteleri altyapılarını ve günlük rutinlerini bu ihtiyaçlara
göre karşıladılar. Çok değil, 3 sene içinde yukarıdaki soruların cevaplarını kendi
kurdukları iletişim ağında bulan tüketiciler
artık daha başka şeyler arıyorlardı: Kampanya.

İşte burada ikiye ayrılan tüketiciler artık
cazip kampanya severler ve sadece kampanya seven tüketiciler olarak sınıflandırılmaya başlandı. Kampanya sevenlerin
cazip kampanyalar sevenlerden ayrıldığı
noktada fiyat arayışı yine gündeme geldi.
Artık kullanıcılar da kampanya sever ya
da cazip kampanya severler olsun sadakat aramaya başladılar. Ama sadakati belirleyen unsur ise hala “ürünün fiyatı” idi.
Kanunlar tüketiciyi koruyordu ve artık bilinçli tüketici istemediği yerde kalmıyordu.
Artık tüketiciler tanınmak istiyor, özel hissetmek istiyor, dokunmak ama dokunulmamasını istiyor, hala fiyatı istiyor ve daha
fazla teknoloji diyor. Mobil diyor. Hız diyor. Hızlı alışveriş ve sorunsuz iade diyor.
Günümüz e-ticaret tüketicileri özetle “sadakat istiyorsan bir köpek al, beni çekmen
çok pahalı” diyor!

soru-cevap

E-ticaret sitesinde farklı ödeme yöntemleri
sunmak işletmelere ne gibi fayda sağlayabilir?
PaybyMe
Satıştan Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı
E-posta: kpeker@payby.me

Kutay
Peker

Toplumun her kesiminde kullanıcıların
ihtiyaçları farklılık göstermektedir. Bu
ihtiyaçlar doğrultusunda da firmalar
kullanıcılarına uygun çözümleri sunmakta ve buna bağlı olarak kullanıcı
alışkanlıkları şekillenmektedir. Bu süreç
üretimden pazarlamaya, ticaretin her
adımında kendisini göstermektedir.
Ödeme sistemlerinde de durum tam
anlamıyla bu şekildedir. Her kullanıcının ihtiyaçları ile alışkanlıkları farklıdır
ve firmalar bu ihtiyaçlar ile alışkanlıklara kulak vermek zorundadır. Nasıl
ki bir manavın elmadan başka meyve

“Her kullanıcının ihtiyaçları ile alışkanlıkları
farklıdır ve firmalar buna kulak vermek zorundadır”
satmadan ayakta kalamayacağını biliyorsak, ödeme sistemlerinde de aynı
durum geçerlidir.
Ülkemizde son derece yaygın olan
kredi kartı kullanımının yarattığı kullanıcı alışkanlıklarını artık tüm fiziksel
ortamlarda görüyoruz. POS alternatifi
sunmayan bir tacir neredeyse kalmadı. Taksiciden pazarcıya kadar alternatif ödeme yöntemi sunabilmek bir
zorunluluk haline geldi.
Bu durum sanal platformlarda çok
daha güçlü bir şekilde kendini göster-

mekte. E-ticarette bugün onlarca farklı ödeme yöntemi sunulmakta; sanal
POS’tan havaleye, mobil ödemeden
ön ödemeli kartlara kadar birçok yöntem mevcut ve bu yöntemlerin her
birinin kendi kullanıcı kitlesi bulunmakta.
Ticaret yapan hiç kimse, kendisinden
bir ürünü satın almak isteyen kullanıcıyı sanal ortamda kredi kartını
kullanmak istememesi neticesinde kaybetmek istemez. Bu sebeple ne kadar
çok müşteriye hitap etmek istiyorsak,
seçeneklerimiz o kadar çeşitli olmalı.

Yeni bir e-ticaret sitesi için stoklu çalışmak mı,
yoksa stoksuz çalışmak mı daha avantajlı?
TechnoStyle
E-ticaret Yöneticisi

Yılmaz
Gamsız

E-ticarete yeni başlayanlar için stoksuz
ilerlemek daha mantıklı olabilir; daha fazla ürünün satışını deneyerek satış gösteren ürünlere yoğunluk verebilirler. Ancak;
- Stoksuz ticarette stok maliyetiniz olmadığından reklam bütçenizi daha etkin kullanabilirsiniz.
- Stok kalma, satılamama gibi riskler olmadığından odağınızı sadece satış üzerine yoğunlaştırabilirsiniz.
- Depo ve personel maliyetleriniz ortadan
kalkar.
- Firma stoklarını takip için çok iyi bir
organizasyon kurmanız gerekecektir; firmaların stoklarını çok iyi takip edip biten
ürünleri satıştan kaldırmanız gerekecek.
- Stok yetersizliğinden kaynaklanan müş-

“Stok yetersizliğinden kaynaklanan müşteri
memnuniyetsizliği büyük zararlar verebilir”

teri memnuniyetsizliği sizlere büyük zararlar verebilir.
- Pazar yerleri veya iş ortaklığı yaptığınız firmalar sizlere stok yetersizliğinden
kaynaklı ceza faturaları oluşturabilir ve
bir anda büyük zararların eşiğine gelebilirsiniz.
- Teslimat hızı e-ticarette çok önemli; ürünleriniz stoğunuzda olmadığında ürünlerin
kargoya veriliş süresi uzayacak ve müşterilerinizin satın alma oranı düşecektir.
Diğer yandan stoklu ticarette;
- Stok maliyeti, depo maliyeti, personel
maliyetine maruz kalacaksınız.
- Stokları tüketememe ve piyasada değişen fiyatlardan dolayı ortaya çıkacak

zararı üstlenmiş olursunuz.
- Hızlı gönderim imkanından dolayı daha
fazla müşteri tarafından tercih edilebilirsiniz.
- Müşteri sorularına hızlıca cevap verebilirsiniz.
- Vadelerden kaynaklı finansal sıkışma
yaşayabilirsiniz.
Peki zararı en aza indirerek nasıl iyi satış
ve müşteri memnuniyeti sağlarız? Kargo
operasyonlarınızı yöneteceğiniz deponuzu, ürünleri satın alacağınız piyasaya
yakın bir bölgede konumlandırmanız
sizlere avantaj sağlayacaktır. Çalıştığınız
firmalardan XML almanız ve stokları anlık
olarak görebileceğiniz bir sistemle çalışmanız hataları en aza indirecektir.
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e-ticaret sözlüğü

A/B Testi
Karşılaştırma yoluyla farklı tasarım,
kullanım ve içerik örneklerinin değerlendirilerek çevrimiçi mecraların yüksek dönüşüm oranlarına ulaşmasına
yardımcı olan bir test biçimidir. Test
için hedefe göre belirlenen varyasyonları içeren anasayfa, buton veya
form yapıları, her bir kullanıcıya farklı
bir varyasyonda paylaşılır. Kullanıcıların eylemlerine göre hedeflenen sonuca başarıyla ulaştıracak varyasyon
seçilir.
CPS (Cost Per Sale)
Dijital reklam platformunda satış ortaklığı modeliyle yapılan pazarlama
faaliyetlerinde en önemli satış metotlarından biridir. Satılan her ürün başına
alınan veya verilen ücret olarak basitçe tanımlanabilen CPS’in tam olarak
gerçekleşebilmesi için reklamın kullanıcıya ulaşması, onun aracılığıyla kullanıcının ürünü görüntülemesi ve satış
işlemini tamamlaması gerekir.
Dönüşüm Hunisi
Tüketicilerin web sitesi ziyaretlerinde,
dönüşüm hedefini tamamlama yolundaki adımlarının analiz edilmesine
yardımcı olur. Kullanıcıların anasayfa50 ı www.eticaretcagi.com

dan hedefe kadar olan ziyaretlerinin
başlangıç ve bitiş aşamalarının analiziyle oluşturulan grafiklerdeki huni
şekli sebebiyle bu isim verilmiştir.
Dönüşüm hunisi aracılığıyla tüketicilerin web sitesi içindeki hareketlerinin
nerede sonlandığı, hangi aşamalarda
sorunlar ile karşılaşıldığı gibi sorulara
çözüm aranır.
Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim (eWOM)
Ağızdan ağıza pazarlama faaliyetlerinin dijital platformlarda uygulanması
şeklinde özetlenebilen eWOM kavramı, etkileşim yoluyla pazarlamanın
sac ayaklarından birini oluşturuyor.
Dijital devrimle beraber eWOM, ürün
veya hizmetler hakkında bilgi elde
etme ve paylaşmaya sınır ötesi olanak sağlayan önemli bir kaynak olarak değerlendiriliyor.
Isı Haritası
Web sitesi kullanıcılarının sergiledikleri davranışları analiz etmek amacıyla
kullanılan bir yöntemdir. Isı haritaları,
kullanıcıların imleç hareketlerini takip
ederek nereye tıklandığı, nerede duraklandığı ve nerede gezinmenin sonlandığı gibi önemli bilgiler verir.

Kliring Sistemi
Takas sisteminin modern halini ifade
eden kliring sistemi; ihracat ve ithalat süreçlerinde döviz kullanılmadan,
kliring ofisleri aracılığıyla alınan veya
verilen malın değeri kadar mal alınıp
verilmesiyle yapılan bir ticaret türüdür.
SLA (Service Level Agreement)
Hizmet seviyesi anlaşması olarak Türkçe’ye çevrilen SLA, müşteri ile hizmet
sağlayıcı arasında düzenlenlenir. Bu
anlaşmada, müşteriye sağlanan hizmetlerin niteliği, miktarı ve teslim zamanı gibi hizmet detayları belirtilir.
SLA çerçevesinde anlaşma taraflarının
yükümlülükleri tanımlanır ve bu sayede iki tarafın da gerçekleştirmek zorunda olduğu işlemler garanti edilir.
Wireframe
Web sitesi oluşturma aşamasında sitenin iç hiyerarşisinin nasıl olacağına
dair çizilen, sitenin içeriğindeki bilgilerin nasıl konumlandırıldığı ve görünümünün nasıl organize edildiğini
gösteren, basit çizgilerden oluşan ve
renk kullanılmayan taslak tasarımlarına wireframe adı verilir.

www.eticaretcagi.com ı 51

BKM
Express
ile

CEPTEN ÖDEME KOLAYLIĞI
TÜM MİGROS’LARDA!

HEMEN
İNDİR
VE DENE

Cüzdanın Dijital Hali

Migros
Kasa
Ödemesi

BKM EXPRESS
UYGULAMASINI
AÇIN.

52 ı www.eticaretcagi.com

EXPRESS ÖDEME
SEÇENEĞİNİ VE
MİGROS KASA
ÖDEMESİNİ SEÇİN.

34768

EKRANA GELEN
ANLIK KODU
KASA GÖREVLİSİNE
İLETİN.

KARTINIZI
SEÇEREK,
ÖDEME TUTARINA
ONAY VERİN.

SMS İLE GELEN
TEK KULLANIMLIK
ŞİFREYİ GİRİN VE
ÖDEME İŞLEMİNİZİ
TAMAMLAYIN.

