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GELECEĞİN EKONOMİSİ
E-TİCARET

T

ürkiye’de u an 35 milyon insann internete eriimi var. Neredeyse iki kiiden biri
internete girebiliyor. Birkaç yl içinde hem bu rakamn 40 milyonu amas, hem
aktif kullanc orannn yükselmesi bekleniyor.
nternet üzerinden alveri ise henüz yeni olmakla birlikte hzla geliiyor. Gelimi
ülkelerde nüfusun yüzde 60’lar online dünyada. Türkiye’deki oran henüz bu noktada
deil. Ama potansiyel çok büyük. E-ticaretin hacmi son 10 ylda 30-40 kat düzeyinde
büyüdü. Gelecee ilikin beklentiler de ayn. Uzmanlar, e-ticaretteki i hacminin 2-3 yl
içinde 10 kat büyüyeceini öngörüyor.
Aslnda pazarn büyüklüüne ilikin
rakamlar çok net deil. Bankalararas Kart
Merkezi (BKM) verilerine göre sanal
POS’lardan yaplan ilemlerin hacmi 22,9
milyar TL. 2011 yl itibaryla dolar baznda
hesaplandnda toplam perakende hacmi
içinde e-ticaretin pay yüzde 6,3’e denk
geliyor. Ancak uzmanlara göre bu noktada tehlikeli bir yanlsama var. Çünkü bu hesap
tüm sanal POS ilemlerini kapsyor. Dolaysyla gerçek e-ticaret rakamlarn yanstmyor.
in içindeki isimlere göre e-ticaretin Türkiye’deki gerçek hacmi 4 milyar TL. Henüz küçük
ama son derece umut verici bir pazar…
Geni Aç’nn bu saysnda, heyecanlandran büyüme potansiyeliyle dikkat çeken eticaret konusunu masaya yatrdk. E-ticaretin hayatmzdaki yerini, kamu, özel sektör ve
akademik dünyadan gelen uzman isimlerle konutuk. Hem mevcut durum, hem sorunlar
ve ihtiyaçlar tüm yönleriyle tartld. Sektörün geliimi için yaplmas gerekenler paylald.
lerleyen sayfalarda doyurucu bir içerik bulacanz umuyoruz.
yi okumalar,

Heyecanlandłran
b ü y ü me

Doan Burda
Dergi Yay›nc›l›k ve Pazarlama A.
Hürriyet Medya Towers 34212 Güneli-‹STANBUL
Tel 0 212 410 32 28 Faks 0 212 410 32 27
capital@doganburda.com
cra Kurulu Bakanı Mehmet Y. Y›lmaz
Yay›n Direktörü (Sorumlu) M. Rauf Ate
Yayın Yönetmeni Sedef Seçkin Büyük
Yaz› ileri Müdürü Ebru F›rat
Yaz› ileri Müdür Yardımcısı eyma Öncel Bayksel
Haber Müdürü Hande Demirel
Görsel Yönetmen A. Bertu Pat›r
Editörler Nilüfer Gözütok, Elçin Cirik,
Yasemin Erdoan
Haber Merkezi Özlem Aydn Ayvac,
Hande Yavuz, Ayçe Aksakal, Bora Erdin
Sayfa Yap›mc›s› Doan Pekta
Grafik Yaman Tetik
Fotoraflar Gökhan Çelebi, Hüseyin Öngen
Marka Müdürü Gökçe Aykaç
Ankara Temsilcisi Erdal pekeen
Tel: 0 312 207 00 95

Yönetim
Genel Yay›n Koordinatörü Yeim Denizel
Tüzel Kii Temsilcisi Murat Köksal
Sat› Direktörü Orhan Takn
Finans Direktörü Didem Kurucu
Üretim Direktörü Servet Kavasolu

Reklam
Grup Bakan› Viki Habif
Grup Bakan Yard›mc›s› Nil Ertan
Sat› Koordinatörü Emel Sönmez
Sat› Müdürü Filiz Kavak, Sevil Homan, Yonca Gönen
Teknik Müdür Nusret K›r›ml›olu
Tel: 0 212 336 53 60-(3 hat) Faks: 0 212 336 53 90
Kurumsal letiim Direktörü Neslihan Sadkolu
Rezervasyon
Tel: 0 212 336 53 00-57-59 Faks: 0 212 336 53 92-93
Ankara Reklam Bölge Temsilcisi Sezinur Balkçolu
Tel: 0 312 207 00 72 - 73
Hedef Sayfalar
Tel: 0 212 336 53 70 Faks: 0 212 336 53 91
Maya Akar Center, Kat: 7 Büyükdere Cad.
No: 100-102 34394 Esentepe/‹STANBUL
Bask› Uniprint Bas›m Sanayi ve Ticaret A.
Had›mköy ‹stanbul Asfalt›, Ömerli Köyü
Çatalca-‹STANBUL Tel: 0 212 798 28 41
Da›t›m Yaysat A.. Tel: 0 212 622 22 22
Yay›n Türü Yerel, süreli, 3 ayl›k

c Capital Dergisi Doan Burda Dergi Yay›nc›l›k ve
Pazarlama A. taraf›ndan T.C. yasalar›na uygun olarak
yay›mlanmaktad›r. Capital Dergisi’nin isim ve yay›n hakk› Doan
Burda Dergi Yay›nc›l›k ve Pazarlama A.’ye aittir. Dergide
yay›mlanan yaz›, fotoraf, harita, illüstrasyon ve konular›n her
hakk› sakl›d›r. ‹zinsiz, kaynak gösterilerek dahi al›nt› yap›lamaz.

DB Okur Hizmetleri hatt› Tel: 0212 478 03 00
okurhizmetleri@doganburda.com
DB Abone Hizmetleri hatt›
Tel: 0212 478 03 00 Faks: 0212 410 35 12-13
abone@doganburda.com
Pazar hariç her gün saat 08.00-20.00 aras›nda
hizmet verilmektedir.

GELECEN
EKONOMS
22,9 milyar TL’ye ulaan sanal ticaret, ciro
olarak küçük ama büyüme hızıyla çarpıcı bir
dünyayı iaret ediyor. Sektördeki oyuncular
gelecekten umutlu. Pazarın, 2-3 yıl içinde 10
kat büyümesi bekleniyor. Bu potansiyel, yerli ve
yabancı birçok yatırımcının da itahını açıyor
kukusuz. Üstelik yeni dönemin “elektronik
dünyası” sadece özel sektörün deil devletin de
gündeminde. Kamunun yürüttüü e-dönüüm
programları ve yapılan yasal düzenlemeler,
e-perakende irketlerinden KOB’lere kadar
çok geni bir kesimi yakından ilgilendiriyor.
Geni Açı’nın bu sayısında, tüm yönleriyle
e-ticaret konusunu masaya yatırdık.
Moderatörlüünü Capital Dergisi Yayın
Yönetmeni Sedef Seçkin Büyük ile Capital
Dergisi Editörü Yasemin Erdoan’ın yaptıı
etkinlie; Gümrük ve Ticaret Bakanlıı
Müstearı Ziya Altunyaldız, Markafoni
Yönetim Kurulu Bakanı Sina Afra, Doan
Online CEO’su Yenal Gökyıldırım,  Bankası
Alternatif Daıtım Kanallarından Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran, 
Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert
Erdomu ve Prof. Dr. ule Iınsu Özmen
konumacı olarak katıldı. Toplantıda, e-ticaret
pazarının geliimi, e-iletme olmaya giden yol,
pazarın potansiyeli ve beklentiler paylaıldı.
4 / 2012

E-TCARET

2012 /

5

6 / 2012

Sedef Seçkin Büyük Öncelikle tüm
konuklarmza ho geldiniz diyorum. Geni Aç
toplantlarmz üç ayda bir  Yatrm’n
sponsorluunda gerçekletiriyoruz. Bu
toplantmzda Türkiye’de e-ticareti masaya
yatracaz. Söze hemen Gümrük ve Ticaret
Bakanl Müstear Ziya Altunyaldz ile
balamak istiyorum. Türkiye son 10 ylda eticarette nereden nereye geldi? E-ticaretin toplam
ticaretteki pay yaklak yüzde 2’lerde. Bat’da
ise yüzde 10-15’lerde. Gelimesi için neler
yaplabilir?
Ziya Altunyaldz Öncelikle toplanty tertip
ettiiniz için teekkürler. Katlmclara da iyi bir
akam diliyorum. Aslnda belki pek çok ey
söylemem lazm. Malumunuz olduu üzere yllar
önce “neyi üretelim”i konuuyorduk. imdi
“neyi satabiliriz”i konuup ona göre üretmeye
baladk. Tabii bu trend her türlü eyin
ticaretinin yaplmasna ve ticaretin de üretimin
lokomotifi olmas haline gelmesine neden oldu.
Burada eyann fiziken deiiminden, özellikle
son yllarda internet kullanmnn artmasyla
birlikte yepyeni bir alan çkt ve bu alan
içerisinde öyle bir baktmz zaman ülkemizin
durumu da fena deil.
Sizler çok daha iyi biliyorsunuz ama yasal
zeminin kullanlmas bakmndan 35 milyon
internet kullanc noktasna gelmiiz ve Türkiye
olarak bu noktada 12’nci srada olduumuza
dair veriler var. B2B (business to business), B2C

ZYA ALTUNYALDIZ “2011 ylnda Türkiye’nin eticarette Hindistan’dan sonra en fazla büyüyen
pazar olduuna dair veriler var. Hindistan biliim
konusunda öne çkm, çar merkezlerinin
merkezi olmu bir ülke. Büyüyen bir Türkiye
pazar, bizim için çok umut verici. Türk insan
aslnda teknolojide yenilie kar ilgili, bu
konuda hassas. Yeniliklere hzla uyum
salayabiliyor. Bu nedenle e-ticarette ve
internette yaplacak yenilikler çok önemli.
Gelecek beklentisi yaratyor. Kamu bu alan nasl
düzenleyip motive ediyor? Özellikle ticaret
alanna baktmzda Türk Ticaret Kanunu’nun
web sayfas açma zorunluluunu çok önemli bir
adm olarak görüyorum. Bir dönem yurt dnda
çalrken, uluslararas firmalara ulamaya
çalrken, orada bile güncellenmemi bilgilere
rastlyorduk. Bu zorunluluun hem yerel hem
uluslararas ticaret alannda bir dinamizm
getireceine inanyorum. Yeni bir dinamizm ve
çalma kültürü gelecek. Her ey manuelden
elektronik ortama geçecek.”

(business to consumer) verilerine baktmz
zaman 2011 ylnda e-ticaretin toplam olarak
hacminin 23 milyar TL’ye geldiini görüyoruz.
Dorusu bu çok önemli bir hacim.
Siz sorunuzda Türkiye’deki hacmin oransal
olarak küçüklüünden bahsettiniz ancak
bendeki rakamlara baktmz zaman aslnda
toplam perakende içinde e-ticaret hacminin
Türkiye’de hem ABD’den hem AB’den yüksek
olduunu görüyoruz. 2011 yl itibaryla 13, 7
milyar dolarlk bir hacim ve toplam 215 milyar
dolarlk perakende hacmi içinde yüzde 6,3’e
denk gelen bir oran var. ABD’de bu oran yüzde
4,6 iken AB’de ise yüzde 4,1’e denk geliyor.
Dolaysyla, aslnda toplam perakendecilik
hacminde Türkiye olarak iyi bir noktada
olduumuzu söylememiz mümkün.
Nereden buraya geldik? Özellikle,
biliyorsunuz Türkiye, Avrupa Birlii ile tam
üyelik müzakerelerini sürdüren bir ülke ve
müktesebat tüm yasalaryla uygulayan bir ülke.
imdi e- ticarete gelince AB’nin “Bilgi Toplumu
ve Elektronik Ticaret” direktifi var. Bu direktiften
hareketle 2007 ylnda bu direktifin ulusal
mevzuata geçirilmesiyle ilgili çalmalar
balam. Bu çalmalar Adalet Bakanl’nn
koordinasyonunda yürümü. Geldiimiz nokta
itibariyle TBMM’nin 24. döneminde daha önce
gönderilen yasa yenilenmi ve komisyona
geçmi. Sanayi, Bilim ve Ticaret Komisyonu’nda
görüülmeye balanm. Burada görüülmeye
balannca aslnda taslan özellikle e-ticaret
hacminin hem dünyada hem Türkiye’de geldii
nokta itibariyle bakldnda, tüm kurumlarn
ortak uzlamasyla çkmas, art paydalarn da
konuyla ilgili katklarnn alnmas yönünde bir
çalma balatld. Bizim de Gümrük ve Ticaret
Bakanl olarak 640 sayl tekilatmzn
yasasnda e-ticaretin gelitirilmesi ve buna ilikin
düzenlemelerin yaplmasna dair bir görevimiz
var. Bu noktada biz de bu çalmalara katldk.
Çalmalar u anda alt komisyonda sonlanma
aamasna geldi. Gayet kapsaml ve önümüzdeki
dönemde e-ticaretin önünü açabilecek nitelikte
bir çalma diye nitelendiriyorum. Çünkü hem
kamu kesiminden hem özel sektörden konuyla
ilgili tüm taraflarn katlmn salayan, katklarn
alan bir çalma oldu.
Bu çalmada neler var? Birincisi; taslak yasa
e-ticaretin gelitirilmesi ve gerekli tedbirlerin
alnmas noktasnda bakanlmza görev veriyor.
Yine bu konuda ikincil düzenlemeleri çkarma
konusunda bakanlmza görev veriyor. Bu
kapsamda e-ticaretin hem hizmet sunucusu
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itibariyle, yani satcnn, hem arac hizmet
sunucusu dediimiz platform salaycnn
sorumluklarn ve yükümlülüklerini düzenliyor.
Bildiiniz gibi bunlar daha önce yoktu. Daha
önce bunlar yine bakanlmz kapsamnda
çkarlan 4077 sayl “Tüketicinin Korunmas
Yasas”na göre hazrlanan “Mesafeli Sat
Sözlemeleri” çerçevesinde yürüyor. Yine 5651
Sayl nternet Yoluyla Yaplan Yaynlar ve Bu
Kapsamda lenen Suçlar yasamz ve bir de
elektronik imza yasas var malumunuz. Tüm bu
düzenlemelere bakldnda biri konunun
tüketici boyutunu düzenliyor, dieri suç
önlenmesine ilikin boyutunu düzenliyor, bir
dieri elektronik imza boyutunu düzenliyor.
Fakat tüm elektronik ticareti tek bana ele alan
bir yasaya ihtiyaç vard. Zaten bu ihtiyaç
nedeniyle bu çalma son aamasna gelmi
durumda.
Çalmann kapsamna baktmz zaman
hem sorumluluklar düzenleniyor, hem
yükümlülükler ve bunlara ilikin para cezalar
düzenleniyor. Biraz önce ifade ettiim gibi ilk
defa olmak üzere hem satcnn yükümlülükleri
hem arac hizmet salayc yükümlülükleri
düzenleniyor. Ayrca bunlara ilaveten bu
hususlar çok net bir ekilde belirleniyor.
Örnein satc mala ilikin olarak hangi
unsurlar, hangi açklkla sunmak zorunda?
Bunlar sunmad zaman edimini yerine getirip
getirmediinden tutun, buna ilikin
yükümlülüklerin ihlali halinde hangi cezalar
alacak? Tüm bu detaylar da barndran çok net
düzenlemeler var. Dolaysyla, dorusu u ana
kadar hem bu alanda aktörlerin duymu olduu
sknt, hem kamuda zaman zaman taraflarn
yükümlülükleri ve sorumluluklarna dair
bakanlk olarak bize de yansyan unsurlarda çok
açk ve net bir düzenleme olduunu görüyoruz.
Belki ilerleyen konumalarda özellikle ilgi
duyduunuz ya da “u alanda nasl bir
düzenleme var?” dediiniz hususlar varsa, daha
açk bilgi vermek isterim. Ama genel çerçeve
özellikle e-ticaretin gelitirilmesi için effaf,
izlenebilir ve kaytl bir sistemin yürütülmesi
gerekiyor. Kim, ne zaman, hangi üründen, ne
kadar satn alm? Bunlarn saklanmasna dair
hususlar dahil hepsinin izlenebildii, takip
edilebildii ve yükümlülüklerin net olarak ifade
edildii bir yasal çerçeve hazrlanyor. Buna
ilikin ikincil düzenlemelerin de bakanlmza
verildii bir çerçeve yasa taslandan
bahsediyoruz. Zannediyorum bu konu
önümüzdeki günlerde ana komisyona gelmi
8 / 2012

olacak. Bunu Gümrük ve Ticaret Bakanl
olarak çok yakndan takip ediyoruz. Alt
komisyon çalmalarna da katldk. Önümüzdeki
günlerde ana komisyondan da geçtii zaman
tahmin ediyorum ki çok zaman almadan
Türkiye, AB müktesebatndaki e-ticaret
müktesebatn kendi ulusal müktesebatna
geçirmi olacak. Daha da önemlisi özellikle eticarete giren tüm aktörlerin artk yasal bir
mevzuat ve bavurabilecekleri bir ulusal
mevzuat olacak. Teekkür ediyorum.
Sedef Seçkin Büyük Biz de çok teekkür
ediyoruz.  Bankas Alternatif Kanallardan ve
Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardmcs
Hakan Aran’a geçmek istiyorum. E-ticaret
uygulamalarnn önemli ayaklarndan biri de
bankaclk. Bu nedenle finans ve bankaclk
sektöründe e-ticaretin geldii yeri sizden
dinlemek isteriz. Geçtiimiz yllar itibariyle
nereden nereye gelindi? Bankaclk ile elektronik
perakende arasnda nasl bir sinerji var?
Hakan Aran Ben de öncelikle kendimi ev
sahibi hissettiim için konuklarmza ho
geldiniz demek istiyorum. Umarm güzel bir
sohbet olur. Ben 1968 doumluyum. 1990
ylnda  Bankas’nda bilgisayar mühendis
olarak göreve baladm. 1997 ylndaki en
önemli projemiz internet bankaclyd. Haziran
1997’de internet bankacln balattk. Böylece
Türkiye’de internet üzerinden ilk bankaclk
ilemleri 1997’de balad. Bir yl sonra, 1998
ylnda  Bankas olarak ilk sanal ticaret
merkezini kurduk. O zaman müstakil internet
üzerinden sat siteleri yoktu. Henüz sanal

HAKAN ARAN “Teknolojiyle doan kuan
sosyalleme algs farkl. Alveri kavram farkl.
Bunlar yakalayp onlara uyum salayabilen
kurumlarn ayakta kald, uyum
salayamayanlarn sahneden silindii bir dönem
gelecek. Sanrm hepimiz deien yaam
tarzlarn yakalamaya çalyoruz. Ben bu
konuda özellikle özel sektörün elindeki
kavramlar tartmyorum. Devletimizi de bu
konudaki öncü rolünden ötürü, e-devlet
uygulamalarndan ötürü kutlamak isterim. in
içinden biri olarak bu konunun ne kadar zor
olduunu çok iyi biliyorum. Teknolojide izleyici
bile olmann çok zor olduu bir ortamda,
devletin düzenleyici olmas bal bana bir
baar. Biz ülke olarak 2023’te ilk 10 ekonomi
içinde olma heyecann duyuyorsak, yabanclar
teknoloji konusunda Türkiye’ye çekebiliyorsak,
bu çok önemli bir baardr.”
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POS’lar çalmyordu, bu siteleri
özgürletirmemitik. Çok iyi hatrlyorum, biz
1998 ylnda sanal ticaret merkezinin içinde
devlet tiyatrosu biletleri, bilgisayar, bilgisayar
malzemeleri satarak, THY gibi, Mehmetçik Vakf
gibi hayr kurumlarn ekleyerek sanal ticarete
baladk. Bizim için gerçekten çok farkl bir
deneyimdi. Dünyada da bu i o zaman için çok
eski deildi. Hatrladm kadaryla ilk kez 1994
ylnda netmarket.com sitesinden Sting’in müzik
CD’sinin sat ilk sat olarak biliniyor. Bizim 4
yl sonra, 1998’de bu ie girmemiz ülke olarak
en bandan beri teknolojide var olduumuzu
gösteriyor. O yllarda bu konu çok yeniydi.
1997’de bir karar alnmt ve 1998 ylnda da
Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu
kuruldu. Bakanlnzn müstearl nezdinde ve
sanyorum TÜBTAK’a da raportörlük görevi
verilmiti. Ben o zaman Elektronik Ticaret
Koordinasyon Kurulu’nun alt teknik komitesinde
 Bankas’n temsilen Türkiye’de elektronik
ticaretle ilgili sorunlar nasl alr, alt yap nasl
kurulur, güvenlik konular nasl çözümlenir,
bunlar tartyordum. O noktadan sonraki
ilerleyie baktmda, 1998’den sonra biz 
Bankas olarak o zamanki adyla Aria’ya yatrm
yaptk. Bunun sonucu olarak bundan 10 yl
önce 2002 ylnda Aria’nn birinci kurulu
yldönümünde bu sefer mobil cüzdan kavramn,
cep telefonundan ödeme kavramn basna
tanttmz biliyorum.  Bankas kulesinde,
restoranda hesap geldiinde bunun ödemesini
masada cep telefonundan yapyorduk. Mobil

SNA AFRA “Birkaç yl sonra Türkiye’deki
internet kullanc saysnn 42 milyon civarnda
olmasn bekliyorum. Bu kitlenin en az yarsnn,
yaklak 21 milyon insann, e-ticaretin herhangi
bir çeidiyle karlaarak para harcamas
bekleniyor. Bir bakma insan saysnn en az ikiye
katlanaca beklentisi var. Müthi bir
potansiyel… Onun için pazardan çok
umutluyum. Ayrca 2012’de e-ticarette en önemli
deiiklik ödeme sistemlerinde olacak. Hatta
deiimin baladn görüyoruz. Mobil ödeme
tarafnda çok ciddi gelimeler var. Mobil BKM
Ekspres geliyor. PayU, iPara var. Yeni alternatifler
geliyor. Türkiye ilginç bir ülke. Tüm
aratrmalarda güven sorunu var gözüküyor ama
Türk insan kadar özel bilgisine sahip çkmayan
bir millet de yok. Tam bir çeliki. Bu yeni ödeme
sistemi alternatiflerinin, güven dediimiz çemberi
krmakta önemli bir seçenek tekil edeceine ve
pazarn büyümesine katk salayacana
inanyorum.”

POS’lardan slipi çkyordu. O yllar için bize
mucize gibi gelen bir inovasyondu. Bu internet
sitelerinin yaygnlamasyla ve bizim sanal
POS’larmz vermemizle birlikte, bugün web
teknolojisinin geldii noktada konutuumuz,
birçoumuzun yöneticisi olduu siteler bu
noktadan geldii olgunluk seviyesini gösteriyor.
Gittigidiyor.com, hepsiburada.com,
morpiho.com, markafoni.com gibi siteler bugün
ulatklar hacimlerle oldukça önemli bir
seviyedeler. Müstearmzn verdii rakamlar
bunu göstermektedir.
Elektronik bankacln kat ettii mesafe ve
ulat kullanc says da son birkaç yldr olan
patlamann alt yapsn hazrlad. Çok önemli
kilometre talar var. Kredi kartnn olmas
elektronik ticareti patlatmaya yetmedi. Sanal
kartlarn olmas bu konuda hzlandrc etki
yapt. Çünkü internette güvenlik en önemli
sorundu. Kimse kartn vermeye yanamyordu.
Sanal kartlarla, tek kullanmlk limitlerle bu iin
hz artt diye düünüyorum.
Ben burada  Bankas’nn o rakamlardaki
paylarn da paylamak isterim: 2011 ylnda 22,9
milyar liralk ciroda  Bankas’nn internet
üzerinden alverie imkan veren sanal POS’lar
verdii i yerlerinde oluan hacim 4,6 milyar lira.
 Bankas’nn ilem hacminde yüzde 20’lik bir
pay var.
nternet üzerinden bu ii yapan 60 bin iyeri
gözüküyor.  Bankas iyeri olarak gözüken
iyeri saymz 7 bin 500. Burada yüzde 12,5’lik
bir iyeri pazar pay var. nternet üzerinden
kullanlan sanal kartlarn adedi 4,1 milyon adet.
Sanal kart kullanmadan dorudan kredi kartn
kullananlar hariç tutuyorum. Bunun da 482 bini
 Bankas’na ait. Bu da yaklak yüzde 12’lik bir
paya denk geliyor. 2011 yl itibariyle oluan
rakamlar bu ekilde.
Arada bir trend deiiklii daha oldu. Web
teknolojisi web 2.0 adn verdiimiz bir
teknolojiye dönütü. Klasik anlamda bizim
internette var olma, maaza açma, yapt ticaret
alanyla ilgi bilgi verme, müteriye ürün satma
kavramna “karlkl etkileim” kavram dahil
oldu. Kontrolün kullancya, müteriye geçmesi,
tasarmlar kullanclarn yapmas söz konusu
oldu. Ben bilgisayar mühendisliinde okuduum
için iin sadece bankaclk ksmyla deil,
teknoloji ksmyla da çok yakndan ilgiliyim.
Mehur bir hikaye var: Altn madeni arayan bir
firma, tüm aramalarna ramen altn bulamad
için sonunda çareyi internette bilgilerini
paylamakta buluyor. “Elimdeki lisanslar bu,
2012 /

11

aradm yerler bu, buralarda altn arama yetkim
var, bulamadm. Bu konuda bir yarma
açyorum. Altnn yerini tahmin eden büyük
ödülü alacak” deyince tüm dünyadan
kullanclarn o belgeler üzerinde aratrmalar
yapp yarmaya katlmasyla birlikte, çok ksa
sürede altn madeninin yerini buluyorlar. Bu da
sizin internet üzerinden destek aldnzda
nerelere ulaabileceinizin bir göstergesidir. 2.0
teknolojisi ile birlikte bunlar daha çok görüyor
olacaz. Dolaysyla bugünkü sitelerde de
sanrm kullancnn damgasn vurduu,
kontrolün onlarda olduu bir yere doru
gidiyoruz. Ben  Bankas tarafndan baktmda
1998’den 2012’ye doru yaanan geliimi bu
ekilde özetleyebilirim.
Sedef Seçkin Büyük Çok teekkürler Hakan
Bey. imdi iin elektronik perakende tarafna
geçelim isterseniz.
Yasemin Erdoan Evet, sektörün önemli
oyuncularndan Markafoni’nin kurucusu Sina
Afra ve Doan Online CEO’su Yenal
Gökyldrm aramzda. Sina Bey, siz sektörün
geliimini nasl deerlendiriyorsunuz?
Sina Afra Teekkür ederim. Müstear Bey’in
verdii rakamlar sanrm Bankalararas Kart
Merkezi (BKM) rakamlar. Sektör olarak BKM
rakamlarn hepimiz kullanyoruz. Ama BKM
rakamlarnn içinde sadece e-ticaret rakamlar
olmadn da biliyoruz. Hepimizin üzerinde
mutabk kald konu BKM rakamlarn
kullanmak. Bu rakamlarn yüzde 2 – 2,5
orannda yanldn varsaysak bile yine yüzde 4
civarnda oranla pek çok Avrupa ülkesinin
üzerinde bir rakama ulayoruz.
Ben ufak bir anekdot anlataym. Uzun süre
e-Bay’de çaltm. Orada ülkelere bir bak açs
vard. 2005 ylnda Türkiye’ye dönük bir bak
açs yoktu çünkü Türkiye dardan baknca o
zamanki kriterleri yerine getiremiyordu. Aslnda
tek bir kriter vard. O da internet kullanclarnn
saysnn toplam nüfusun yüzde 25’ine ulamas.
2006’da ise ilk defa Türkiye’de irket
bakmaya gelmilerdi. Google’dan biriyle
karlatm. Türkiye’de ofis açacaklarn,
Türkiye’nin “kvamna geldiini” söyledi. Ayn
dönemde Yahoo’dan bir baka kiiyle
karlatm. Yahoo’nun Türkiye ofisi vard ama
servisleri ngilizce’ydi. O da servislerini
Türkçe’ye çevireceklerini söyledi.
Yurtdndan bakldnda Türkiye’nin
yaad bu geliim daha belirgin biçimde
görülüyor. Dardan baknca orman, içeriden
baknca sadece aaçlar görürsünüz. 2006 –
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2007, Türkiye için bir krlma noktas. Yabanc
satn almalarn ve yabanclarn gelilerinin artt
bir dönem. O günden bugüne baktmzda
2008 hariç her yl e-ticaretin yüzde 50 ve
üzerinde büyüdüünü görüyoruz. Sektör
oyuncular olarak aramzda sr paylam vardr.
O konudaki sohbetlerimiz iyidir. Geçen yl eticarette yüzde 50-55 arasnda genel kabul
görmü büyüme oran söz konusu. Bu yln ilk 2
ayna baktmzda da geçen yln ayn
dönemine göre daha büyük bir büyüme hz
olduu söylenebilir.
Sedef Seçkin Büyük Sektördeki mevcut
elektronik perakendecilik formatlarn nasl
buluyorsunuz? Türkiye’de bulunmayan formatlar
var m?
Sina Afra Yok denecek kadar az. E-ticarette
üç tane major format var. Bunlardan biri pazar
yeri. O gittigidiyor.com’da. kincisi klasik e –
retailer. O pazarn en büyüü ise
hepsiburada.com. Üçüncüsü seri ilan. O da
sahibinden.com. Bunlarn hepsi yatay site. Yani
ürün seçenekleri çok geni. Her sitede tekstilden
elektronie kadar her türlü ürün var. Çk
noktalar farkl. Biri koleksiyonculuktan, biri
elektronikten, biri araba seri ilanndan çkm
ama horizantal denen site tarzna gelmiler.
Türkiye’de internette asl ikinci evreyi açan
daha dikey siteler. 2008’de balayan bu süreçte
tekstil siteleri, dikey araba siteleri, emlak siteleri
geliyor. Formatlarn hepsi var. Dünyadaki
gelimelere baktmzda son yllarda çkan iki
deiik model olarak abonelik modelleri ve grup
satn alma (groupon modeli) modelleri var.
Hepsini Türkiye’de görüyoruz. Türkiye
“groupon modeli”nde 200’den fazla örnekle
dünya genelinde Çin’den sonra ikinci srada.
Çin’de 4 bin bizde 200 ama ne olursa olsun
ikinciyiz. Aslnda bu konuda Türkiye’de yok yok
diyebiliriz.
Sedef Seçkin Büyük Peki bu formatlarn ya
da kategorilerin lideri olan ilk 3 oyuncunun
gösterdikleri performans nasl buluyorsunuz?
Yurtdndaki benzerleriyle kyaslandklarnda
durumlar nedir? deal ölçekteler mi?
Sina Afra Türkiye’deki ciro konusunda en
büyük oyuncu hepsiburada.com. Ondan sonra
gittigidiyor.com, üçüncü olarak da
markofoni.com geliyor. Trafik açsndan
bakarsanz sahibinden.com ilk srada gelir.
Ben ciro üzerinden gidiyorum. imdi bu
büyük ülkede kullanamadmz çok büyük bir
potansiyel var. Bence u anda e-ticaretin açld
bir dönemden bahsediyoruz. Benim tahminim
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odur ki 3 sene sonra dönüp bu günlere
baktmzda bugünkü rakamlar bize çok ufak
gelecek. Biz sektörde 1 milyar kelimesini
telaffuz ediyoruz. Bizim hiçbirimizin cirosu
orada deil ama 1 milyar ve 2,5 milyar
konuulan saylar. Bu da yurtd ile
kyaslanarak ortaya çkyor. Ben tekil olarak
irketleri deerlendirmek istemiyorum ama bir
örnek vereyim:
comScore, markafoni olarak benimle
dünyadaki tüm özel alveri kulüplerinin
trafiini paylamt. Ondan sonra biz bir
sralama yaptk. Biliyorsunuz özel alveriin
anas Fransz vente-privee.com’dur. Dünya
genelinde bu alanda çok önemli oyuncular var.
Dünyadaki tüm bu irketleri dahil ederek ve
ziyaret saysn ana trafik kriteri olarak kabul
ederek bir sralama yaptmzda, birinci srada
Fransz vente-privee.com, ikinci srada
markafoni, üçüncü srada Brezilyal privalia.com,
dördüncü srada Rus irket kupivip.ru ve beinci
srada ise Amerikal gilt.com çkt. Ayn
sralamay ciroyla yapsak vente-privee.com yine
birinci srada olur ama onu takip eden dier
irketlerin tümü ABD’li olurdu.
Bizim Türkiye’de aldmz ortalama ürün
sat fiyat 35 ila 45 dolar arasnda. Bu Türkiye
artlarnda güzel bir ortalama. ABD’de gilt’in
satt ortalama ürünün fiyat 120 dolar. Miktar
az olmasna ramen sat rakam fazla. Cirolarn

ULE IINSU ÖZMEN “irketler eer gelecein
irketleri olmazlarsa, e-iletme olmazlarsa
silinecekler. Sadece komu firmayla rekabet
deil dünya çapnda rekabet olacak.
Küreselleme bu zaten. Dönüümlerini
tamamlayanlar en büyük fiziki maazalarndan
daha fazla sat elektronik ortamda yapmaya
balad. Dolaysyla dönüüm esnasnda irketler
çok önemli avantaj salyorlar. E-ticaret
hacminde yüzde 400’lerde büyüme hz var.
Toplam cirodaki oran düük olabilir ama ABD’de
de düük, o önemli deil. E-dönüümün irketler
için de inanlmaz avantajlar var. Satlar artyor,
yeni müteriler elde ediyorsunuz. Mevcut
müterileriniz yeni platformlar istedikleri için
onlara hitap edebiliyorsunuz. Bir de e-ticaretin
yalnzca pazarlama kanal olarak görülmemesi
lazm. E-ticaret, internet üzerinden yaplan tüm
ilemleri kapsyor ve müthi bir maliyet tasarrufu
var. Mekandan bamsz i yapabiliyorsunuz.
Büyük bir zaman ve hz kazanyorsunuz. Bilgiyle
deer yaratp para kazanyorsunuz. Üretim
sürecinden sata kadar inanlmaz maliyet ve
zaman tasarrufu kazanyorsunuz.”

düük olmasnn nedeni insanlarn sanal
alverie bütçelerinden düük bir yüzde
ayrmalar. Sektör olarak bunun deimesini
bekliyoruz.
Yasemin Erdoan Yabanclarn ilgisi de
son birkaç ylda bu pazara yöneldi. Farkl satn
almalar oldu. Bu konuda neler söylemek
istersiniz? Önümüzdeki süreçte yatrmcnn bu
ilgisi sürer mi?
Sina Afra Bence yabanc yatrmclarn
Türkiye’ye gelmelerinin üç temel nedeni var:
Birincisi, özellikle Kta Avrupas’nda
yatrmlarn geri dönülerinin çok daha zor
olmas. Oturmu pazarlar bunlar. Ortalama
yüzde 3 ile yüzde 12 arasnda büyüme beklentisi
var. Türkiye, Brezilya ve Rusya ise çok daha
heyecanl duruyor.
kincisi; tüm yabanc yatrmclarn bak
açs u basit hesaba dayanyor: Türkiye’de 35
milyon internet kullancs var. Toplam
nüfusumuzun yarsndan biraz daha az.
Dünyann tüm gelimi ülkelerinde internet
kullanclarnn nüfusa oran yüzde 60’lar
civarnda. sveç’te yüzde 67, Almanya’da yüzde
58, ngiltere’de yüzde 62. Türkiye’de de yakn
bir gelecekte nüfusun yüzde 60’ internette
olacak. Bu durumda 42 milyon gibi bir say
ortaya çkyor. Yatrmclar bu hesaptan yola
çkyorlar. Türkiye’de kaç kiinin kesin olarak eticaret yaptn bilmiyoruz. Genel kabul görmü
bir say yok ama 6 ila 9 milyon kiinin
bankaclk, arkadalk siteleri gibi çeitli yollarla
para harcad sanlyor. 9 milyonu esas alsak
bile bu rakam u anki 35 milyonun yüzde 30’u
bile etmiyor. Tüm gelimi ülkelerde bu oran
yüzde 52’dir. Yani potansiyel mükemmel.
Üçüncü olarak da kredi kart
penetrasyonumuzun çok yüksek olmas. Oran
yüzde 55-60 civarnda. Bu bizi Avrupa’da
ngiltere’den sonra ikinci konuma getiriyor.
Lojistik altyapmz çok salam. 7 tane çok iyi
gönderim irketimiz var. Brezilya ve Rusya’ya
göre altyapmz çok iyi ama onlarn nüfus
avantajlar var.
Mert Erdomu Sina Bey’e bir ey sormak
istiyorum. Türkiye’ye yabanc yatrmclarn
gelmesinde Türkiye’nin bulunduu corafyann
da bir pay var m? Örnein bizim çevremizde
çok önemli harcanabilir bir gelir var ama
çevremizdeki ülkelerde bu tip bir altyap yok.
Örnein Kuzey Irak, Azerbaycan, Türk
Cumhuriyetleri gibi. Oradan buraya i gelmesini
bekliyor musunuz?
Sina Afra u an yatrmclarda hiç öyle bir
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ey gözlemlemiyorum. Türkiye yeterince büyük
bir ülke. Türkiye kendi içinde zaten bir derya.
Etrafnzda olan ülkeleri toplayn bir Türkiye
etmez. Ana pazar kendimiz olmalyz. Ben bir
defasnda öyle bir balk atmtm: “Osmanlnn
dönüü sanal olacak”. Kendi piyasamza
younlaalm, ondan sonra zaten çekim merkezi
oluruz.
Yasemin Erdoan O zaman Doan Online
CEO’su Yenal Gökyldrm ile devam edelim.
Size göre sektörün geliimi nereden nereye
geldi? Sektörün önde gelen oyuncularndan biri
olarak pazardaki büyümeyi, potansiyeli nasl
deerlendiriyorsunuz?
Yenal Gökyldrm Rakamlardan biraz
bahsetmek istiyorum. Bu 22 milyar TL rakam
hepimizin çok houna gidiyor ama orada bence
beklentileri biraz doru yönetmek lazm. Çünkü
Hakan Bey’in de dedii gibi 60 bin iyeri
üzerinden giden bir e-ticaret dünyas yok. Bizim
hesapladmz rakam 4 milyar TL. Türkiye’nin
e-ticaret pazarnn gerçek büyüklüü 4 milyar
TL’dir. Bu BKM rakamlar aslnda hepimizi
ürkütmeye balad. Belki yabanc yatrmc için
iyi olabilir ama Türk yatrmclar olarak hepimizi
ürkütmeye balad. Çünkü gerçek rakam
yanstmyor. Onun içinde çok baka veriler de
var. Sadece e-ticaret rakamlarnn arndrlmas
lazm. Aslnda bankalarmzda çok iyi bir altyap
var. Sanal POS’lar çok kolay ölçülebilir. Bir
örnek vereyim. Ben çok market gezen biriyim.
Marketteki alveri de bankadan geçiyor.

MERT ERDOMU Türkiye’de e-ticaret alannda
son dönemde birtakm satn almalar oldu.
Yabanc yatrmcnn ilgisi sürüyor. Özel giriim
sermayeleri ya da benzer i kolunda olup
büyümek isteyenler doal olarak ilk önce
rakamlar görmek istiyorlar. Piyasaya hakim olan
baz irketler yabanc ortaklklar kurmaya
balad. Dolaysyla geride kalanlarn says
azalmaya balad. Onlarn deerleri bana göre
artyor. lginin azalmas mümkün deil çünkü
potansiyel müthi. Öte yandan baka gelimeler
de var. Türkiye’de güvenli ödeme sistemlerinin
gelimesinin, Türkiye’nin özellikle dousundaki
komularndan çok iyi takdir gördüünü
biliyorum. Kuzey Irak’tan alveri yapmak
isteyenlerin Türkiye’deki tandklarna elektronik
ortamda alverii yaptrp siparileri aldrdklarn
biliyorum. Ben bunun ileride çok daha fazla
gelieceine inanyorum. Kuzey Irak’ta ciddi bir
para ve alveri istei var. Türkiye’ye kar bir
güven de var. Bu durumun, irketlere fazladan
güç kazandracana inanyorum.”

Kadköy’deki elektronik çarsnda 3 metrelik
dükkanda i yapan da banka üzerinden i
yapyor. Bunlarn hepsi e BKM’nin rakamlarna
dahil. Oysa gerçek anlamda bir e-ticaret söz
konusu deil.
Ama yine de büyük bir rakam. Gerçek
oyunculara baktmzda rakam daha da
büyüyor. Bakkallar da POS makinesi
kullanyorlar ama süpermarket says esas
alndnda rakam daha da büyüyor. Kendimi eticaretin geliimi açsndan çok ansl
hissediyorum. Çaltm grubun tarihiyle
Türkiye’deki internetin tarihi neredeyse
özdelemi durumda. 1998’den bu yana
internetin içinde olan bir irketin temsilcisiyim.
Türkiye’ye ne zaman internet gelmi, ne zaman
portallar olumu, arkasndan hepsiburada
kurulmu ve bütün bu geliimleri geçirmi… Bu
yüzden kendimi çok ansl hissediyorum.
Hocamz ule Hanm’n kitabna bile girmiiz.
Ne mutlu bize!
Ben uzun yllar yurt dnda yaadm. Yurt
dnda çalrken global e-ticaretten sorumlu bir
görevim vard. Türkiye’nin internet dünyasnda
olmak için buraya koa koa geldim. Neden?
Çünkü dünyada bu iin ne kadar hzl gittiini
ve Türkiye’nin bu ite ne kadar hzl kotuunu
gördüüm için Türkiye’de bu iin kaptanln
yapmak istedim. Türkiye’de kredi kullanmndan
dolay internet bankacl çok gelimi
durumda. Bu sayede güven çok artm
durumda. Pek çok ülkede hala “ben kredi
kartm bu siteye verebilir miyim?” diye düünen
insanlar varken Türkiye’de bildiimiz kadaryla
6-7 milyon kii internet üzerinden bankaclk
ilemlerini yaptryor. Para transferi, otomatik
ödemeler hep sanal ortamda yaplyor. Bu,
sisteme olan güveni artrrken hem yatay hem
de dikey aksiyonlarn olmas da sektörü büyüten
birkaç unsur. Ben bunu öyle tarif ediyorum:
Önce bir market açlyor, daha sonra uzmanlk
maazalar açlyor. Yatay market çeidi
artrrken, dikey market olayn deerini artryor.
Her ikisinin de birbirine katks çok büyük.
Yine Türkiye yataylardan balayp dikeylere
girerek her alan kapsam durumda. Büyüme
oranlar inanlmaz. 5-6 sektörü kyasladmzda
büyüme rakamlar inanlmaz. Neden bu kadar
büyüyor? Öncelikle tüketicinin önüne büyük bir
rahatlk ve çeitlilik sunuyor. Alveri yaparken
yapmak istediiniz ama yapamadnz kolay
kyaslama imkann siz sunuyor. Fiyat burada
ilave bir destek unsuru. Türkiye’nin her
yerinden farkl çeitlere ulama imkan olmas
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büyümeyi körükleyen esas faktör. Baktmzda
hepsiburada.com’un satlarnn yars
büyükehirlerden geliyorsa kalan yars da
Anadolu’dan geliyor. Demek ki bizim dev
alveri merkezleri, maazalar açamadmz
yerlerde alverii vatanda internet üzerinden
yapyor. Türkiye’nin her yerine ulaabilen
internet altyaps mevcut ve salam bir kargo
altyapmz da olduu için 48 saat içinde
Türkiye’nin her yerine ürünü ulatrmak
mümkün olabiliyor.
Yasemin Erdoan Teekkürler. Bilgi
Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler
Fakültesi’nden Prof. Dr. ule Insu Özmen ile
devam edelim. Sadece e-ticaretle uraan
irketler açsndan sorun yok gibi. Peki esas ii
e-ticaret olmayan iyerleri bu anlamda nasl bir
noktada? Örnein KOB’ler elektronik mecray
yeterince biliyor mu?
ule Insu Özmen Bu sorunuz çok önemli.
Ben 1999 ylnda bu i üzerinde ilk defa
çalmaya baladmda sadece hepsiburada,
sahibinden.com, idefix.com gibi birkaç firma
vard. IBM’le, Microsoft’la birlikte e-ticareti
anlatmaya Anadolu’ya giderdik. Bir konferansta
öyle demilerdi: “Hocam, geliyorsunuz, güzel
eyler anlatyorsunuz ama biz daha e-mail nedir
onu bile bilmiyoruz. Dünyada bu iler nasl?
Onu önce bir anlatsanz?”
O dönemlerden bugünlere geldik. 1999’da
verebileceimiz örnek çok az iken ilerleyen
yllarda kitabmn ikinci ve üçüncü basklarnda
örnekler çoald. Bu gurur verici bir eydi.
Türkiye’nin bu treni kaçrmayaca izlenimini
edindim. Anadolu’da pek çok yere gittim.
Adana, Mersin, Adyaman, anlurfa, Erzurum…
Deil e-ticaret, normal ticareti bile tam olarak
bilmiyorlar. Onlara önce ticaretin, pazarlamann
püf noktalarn anlatarak ie balyorduk.
Ticareti bilmeyen kiiye bir de bana “e”sini
getirdiinizde iin içinden çklmaz bir hale
geliyordu.
Sorunuzun esas ksmna gelirsek…Birincisi
“web’de doanlar” var. idefix.com,
hepsiburada.com gibi. Yanl urada balad.
Herkes bu örnekleri taklit etmek istedi. Biz bunu
anlatmaya çalyorduk. Siz bir KOB’siniz,
iletmesiniz... letmenizin e – dönüümünü
salayabilirsiniz. Ama bir hepsiburada.com
olmak bambaka bir eydir. Ne demekti bu?
nternet sayesinde i yap biçimlerinizi
deitirebilirsiniz. Bu bir amaç deil sizin esas
amaçlarnza hizmet edebilecek çeitli yollar
sunan bir araçtr. Bunlar anlatmaya çaltk.
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KOB’ler ilk yllarda email kelimesini bile
telaffuz edemezken, ufak ufak zorlamalar
balad. Bir KOB unu söylemiti. “Hocam, süt
tedarik ettiimiz bir firma eer internet
üzerinden tedarikçim olmazsan sana süt
vermeyeceim diyor. Ben imdi ne yapacam?”
Böylece yava yava KOB’lerde bir
farkndalk düzeyi olutu. nternet üzerinden
pazarlama yapmak, yazlmlar kullanmak gibi…
O farkndal yakalarken de aslnda çok ac
çektiler. Baz firmalar bu KOB’lere öyle
yazlmlar sattlar ki modülleri kullanamadlar.
Kullanamadklar için bouna çabaladklarn
düündüler ama bir de baktlar ki komu firma
e-ticaret üzerinden ihracat yapmaya balam.
Mesela Papua Yeni Gine’den sadece web sitesi
olduu için sipari alm… te internet alternatif
bir datm kanal olarak görülünce KOB’lerin
de ilgisi artt. Bizler de, sizler de u anda
yaptnz toplant gibi bu iin yaygnlamas için
uramaya devam ediyoruz. Bu iin çok kolay
olmadn, firmalarn birer e-iletme olmalar
gerektiini anlatmaya çaltk. Çok yol kat ettik
ama kat edeceimiz daha çok yol var.
Yasemin Erdoan Bu son yasal
düzenlemeler, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda
yaplacak deiiklikler bu ivmeyi hzlandracak
m?
ule Insu Özmen Evet, irketlerin web
sitesi açma zorunluluu bu ivmeyi artracak.
Örenmek zorunda kalacaklar. Ben KOB’lere
çok güveniyorum. KOB’lerle müthi baar
öyküleri yakalyorum.
Sedef Seçkin Büyük Çok teekkürler. 
Yatrm Genel Müdür Yardmcs Mert Erdomu
ile devam edelim. Bünyenizde e-trading
ilemleri var. Oradaki gelimeler nasl?
Yatrmclarn elektronik ilemlere ilgisi nasl?
Mert Erdomu Benim konum dier
konumaclarmznki kadar zevkli deil aslnda.
Para harcamak baka bir ey, yatrm yapmak
yani trade etmek baka bir ey. in içinde çok
risk var. Yatrmlarnz deerlendirip para
kazanmaya çalmak zor bir ey. Emtia
piyasasnda, tüketim yapar gibi i yapamazsnz.
Çok büyük riskleri vardr. Risk tarafn
vurguluyoruz ama ben de herkesin yapt gibi
ilk önce ksa bir tarihçe vereyim:
Türkiye’de özellikle sermaye piyasalar

Toplantnn moderatörlüünü, Capital Dergisi
Yayn Yönetmeni Sedef Seçkin Büyük üstlendi.

dediiniz zaman akla ilk gelen MKB’dir. MKB,
Türkiye’de çok farkl noktalardan balad. Adeta
bir evrim geçirerek bugünlere geldi. lk balad
zaman “ayakl borsa” dediimiz sokak ilemleri
yaplyordu. Sonra tahta sistemine geçildi.
1990’larda stinye’ye geçildi. ABD’de NASDAQ’n
kuruluu 1971. NASDAQ aslnda bir tür
elektronik spot market olarak geçiyor. Bizim
tahta sisteminde yaptmz ii onlar elektronik
ortamda yapyorlar. NASDAQ yetkilileri ile iki –
üç hafta önce MKB’de yemekteydik. Bizden 20
yl önde olmalarna ramen Türkiye’nin borsa

konusundaki elektronik alt yapsnn
kendilerininkinden daha iyi olduunu söylediler.
Bu çok ilginç. Bunu NASDAQ’n azndan
duymak çok önemli. Aldmz yol bakmndan
çok önemli. Borsalarn derinlii bakmndan çok
önemli. Kullanc boyutunda ise istediimiz
yerde deiliz. Hala çok çok büyük bir potansiyel
var.  Yatrm olarak üç tane platformumuz var.
2007’de TradeMaster platformu MKB’ye ve
piyasalara dorudan eriimi salad. Uluslararas
piyasalara, özellikle emtia piyasalarna eriimi
bundan yaklak 6 ay sonra TradeMaster
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International ile saladk. 2011 ylnn aralk ay
itibariyle de TradeMaster FX yani kaldraçl
döviz alm-satm ilemleri üzerine bir platform
daha yarattk. Dolaysyla üç tane platformumuz
var. Ana isim TradeMaster. Altn, buday, petrol
alm, satmn yapabilirsiniz. Risklerinizi azaltmak
ya da speküle etmek için yapabilirsiniz. Döviz
alm-ilemlerinizi yapabilirsiniz. imdi bunu
kaldraçl bir sistem üzerinden de
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yapabiliyorsunuz.
Yaadmz büyüme hz 2008’de yüzde 80,
2009’da yüzde 70, 2010’da yüzde 55 olarak
görülüyor. Her iki iimizden biri elektronik
ortam üzerinden gelmeye balad. Bu çok ciddi
bir deiiklik. Dünyada hisse senedi piyasalar
üzerinde ilemlerin yüzde 70’i elektronik
ortamlarda emir iletimi yaplyor. Türkiye’deki
altyap çok iyi. Veri iletimi, borsalarn bunu

desteklemesi çok iyi. Bu durumda yabanc
yatrmc portföy yatrm için Türkiye’ye
gelmeye balad. 10 yl önce portföy yatrmnda
yabanc pay yüzde 15-20’lerdeyken bugün bu
oran yüzde 70’lere çkt. Bunun ana sebebi emir
iletiminin kolaylamas, effaflamas ve
maliyetlerin dümesidir.
Özellikle elektronik trading sistemlerinin
kullanlmasnn çok önemli etkileri var. Birincisi

çok düük ilem maliyetine sebep oluyor.
Telefonla ilem yapmak çok zaman alyor ve
nakit olarak da maliyetli. Çok büyük likidite,
derinlik yaratmaya balad. Çok büyük rekabet
var ama çok büyüyecek. Rekabetimiz hzla
artyor. Çok büyük effaflk var. Telefonla
yaplan ilemlerde Arac Kurulular Birlii’ne
gidip verileri almak çok zahmetli olurken
elektronik ortamda bu i gayet kolay. Detay
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anlamnda elektronik ortamda her eyi
görebiliyorsunuz. Bizim ilemlerimizde çok
önemli olan bir baka husus alla sat arasnda
al-sat fiyat farklar çok düüyor. Kurularn da
kurular haline geliyor. Bu derinlik ve likiditeyi
artrc çok önemli bir faktör. Sayn müstearmn
da belirttii gibi bizde de B2B ve B2C sistemleri
var. B2B iki bankann veya iki arac kurumun
elektronik ortamda birbirleriyle yaptklar
ilemler. B2C ise kurumsal ya da bireysel
yatrmclarn bizim kaynaklarmz kullanarak
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yatrm yapmalar anlamn tayor. Biz de bu
kavramlar kendi içimizde kullanyoruz.
Sedef Seçkin Büyük Teekkürler. Ben
tekrar Ziya Bey’e dönmek istiyorum. E-ticaretle
ilgili bundan sonra nasl bir düzenleme gelecek?
Bu düzenlemeler sektöre nasl bir pencere
açacak?
Ziya Altunyaldz Tüketiciler açsndan
birkaç hususa deinmek istiyorum. Biliyorsunuz
tacirden tacire ya da esnaftan esnafa ya da
esnaftan tacire ya da tacirden esnafa giden e-

postalarda bir sorun yok. Ne var ki tüketiciler
açsndan istenmeyen e-postalar konusu çok
önemli. Yeni e-ticaret yasa taslanda bu konuda
bir hüküm var. Aldnz ürünle ilgili sat
sonras servisler ya da satla ilgili ilave frsatlar
dnda - ki onlarla da ilgili olarak yeni taslakta
mutabakat aranyor- size pazarlama amaçl,
ticaret amaçl e-posta gönderilmemesiyle ilgili
bir düzenleme var. Rza art... Rza olursa bunun
özellikle satn alnan ürünle ilgili olmas kaydyla
olabileceine inanyorum. Bir tüketici olarak da
bunun gerekli olduuna inananlardanm. Saysz
pazarlama e-postalar alyorsunuz ve bu trafikte
sizin için çok önemli olan mesajlar
kaçrabiliyorsunuz. Dier taraftan mevcut eticaret tasars, u anda geçerli olan mevzuatta
olmayan baz yenilikleri de beraberinde
getiriyor. 7 gün içinde mazeretsiz ürün iadesi ve
10 gün içinde bedelinin ödenmesiyle ilgili
düzenleme ya da aksi hüküm olmadkça alnan
ürünün en geç 30 gün içinde teslimi gibi
tüketiciyi koruyan artlar da yeni e-ticaret kanun
taslanda uygulamada kalmaya devam edecek.
Bir de bizim Gümrük ve Ticaret Bakanl
olarak MERSS (Merkezi Sicil Kayt Sistemi) diye
bir projemiz var. Nedir bu? MERSS’te de
MERNS’te (Merkezi Nüfus daresi Sistemi)
olduu gibi bütün ticari iletmelerin bir kimlik
numaras oluyor. Bu kimlik numaras pilot
olarak Mersin’de uygulanyor. Yaknda tüm
Türkiye’ye yaylacak. Bu numarayla her türlü
ticaret sicil ilemleri elektronik ortamda
yaplabilecek. Firmayla ilgili bilgilere de ilgili
herkes bu numaradan ulaabilecek. Bu
uygulama da iletmelerimiz için bir eik tekil
edecektir. Bunu, çalma ve öreti deiiklii
olarak alglamak lazm.
Bu arada esnafa dönük de Esnaf ve
Sanatkarlar Bilgi Sistemi (ESBS) adl bir
projemiz var. Veri bankas oluturup
uygulamalarn elektronik ortamda yaplmasna
dönük bir uygulama. Aslnda bununla kalmyor.
Toplumun tüm kesimlerini üreticisiyle,
tüketicisiyle elektronik ortama yönlendirecek
yeni düzenlemeleri uygulamaya koymaya
çalyoruz. Ylbanda yürürlüe giren Yeni Hal
Yasas’nda “hal kayt sistemi” diye bir uygulama
devreye girdi. Hem üretici hale gönderecei
ürünleri hem hale göndermeyecei, dorudan

Capital Dergisi Editörü Yasemin Erdoan, sektör
temsilcilerine pazara ilikin sorular yöneltti.

sataca ürünleri online olarak kaytlara girerek
kaydetmek ve ilemlerini buradan yapmak ve
hal rüsumunu (vergisini) buradan ödemek
durumunda.
Bunun yan sra tüketici olarak biz de
aldmz ürünü barkodundan hal kayt
sistemine girerek ürünün sicil kaydna
ulaabiliyoruz. Bu ürünün kim tarafndan,
nerede, ne zaman, hangi tohum, hangi gübre
kullanlarak üretildiine kadar her türlü bilgiye
ulamak mümkün olacak. Bütün bunlar aslnda
ticari hayatta hepimizin topyekün bir dönüüme
gittiimizi, üreticiden tüketiciye herkesin eticarete ve elektronik ortama yöneldiini
gösteriyor.
Sedef Seçkin Büyük Çok teekkürler.
Tekrar Hakan Bey’e dönelim. Önümüzdeki
dönemde elektronik bankaclk alannda Türkiye
ve dünya nereye gidecek? Elektronik bankaclk
ile elektronik perakende ve e-ticaret arasndaki
sinerji nereye doru gidecek?
Hakan Aran u anda en ksa vadede
görülen gelime, mobil telefon ve tabletler
üzerinden internetin giderek mobil hale gelmesi.
Dolaysyla firmalarn bu konuda müterilerine
ayn kolayl salamalar ve klasik kartl ödeme
sistemlerinde müteriye salanan konforun
mobil ödemelerle zenginletirildii ve güvenliin
bir kademe daha sanal kartn ötesine girebildii,
iin içine mobil operatör ve servis salayclarn
girdii bir döneme giriyoruz. Baz sitelerin
tabletler için özel olarak hazrlandklarn
görüyoruz. Makine – makine iletiimi çok
önemli. nsansz makineler arasndaki ticari
iletiim. Büyük ehirlerde su bittiinde su
istenmesinde olduu gibi ileride damacanann
içindeki su bittiinde mesajn otomatik olarak
sucuya gitmesi, suyun gelmesi ve ev sahibine
“suyunuz geldi” diye bir onay mesajnn
gönderilecei bir düzenlemenin çok da uzak
olmadn düünüyorum. Bu arada içerik ve yer
paylam konusunda teknolojilerin nerede
olduumuzu, ortam bilen, içerikten haberdar
olan teknolojilerin daha akll, insan zekasna
yakn sistemlerle desteklenmesi ve bu konuda
yapay zekaya sahip sat merkezlerinin
kurulmas muhtemel. Bunlar u anda çok
teknolojik hayal olarak görünebilir. Ben
bankada sadece alternatif datm kanallarndan
deil teknolojiden de sorumlu olduum için ister
istemez zihnim iin teknoloji tarafna da kayyor.
Teknoloji ile ilgili sevdiim bir tanm var: Eer
bir ey çalmyorsa, çalmayan eylere verilen
genel isme teknoloji denir. Burada bir ey artk
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çok pratik, kullanlabilir hale geldiyse artk
teknolojik olarak alglanmyor. Tanmdaki espri
bu. Elektronik ticaret u anda teknoloji ile
adlandrlyorsa bu zorluklarndan,
aksaklklarndan dolaydr. Birinci nesil
dönüüm aksaklklarn ortadan kalkt zaman
biter. letiimin insan vücuduna gömülmü ikinci
ekliyle, bilgisayara, telefona ihtiyaç kalmadan
vücut enerjisiyle baz eyler halledilebildiinde
ikinci aamaya geçilecek.
ule Insu Özmen Ben size e-devlet
konusunda katlyorum. Bu ay vergi ayyd. Pek
çok arkadamzn vergilerini internet üzerinden
yatrdklarn gördüm. Hatta kiranz bankaya
yatyor. O kira geliriniz üzerinden vergi
beyannameniz elektronik ortamda otomatik
olarak hazrlanyor. Bir önceki yl ne kadar
ödendii de ortay çkyor.
Yenal Gökyldrm Bence de gerçekten
Müstear Bey’in de aralarnda bulunduu
yetkililerimizi tebrik etmek lazm. Biliyorsunuz
ikametgah ilmuhaberi diye bir ey vard. Her
Türkiye’ye dönüümde, onu çkartmaya
gittiimde bana “yok artk öyle bir ey” dediler.
Nasl diye sorduumda “bir nüfus dairesine
gidiyorsun, yannda da tapuysa tapu, kontratsa
kontrat, onu götürüyorsun, ilem bitiyor”
dediler. Avrupa’da olan uygulamann bizde de
olmas çok güzel. Bu iin meyveye, sebzeye

YENAL GÖKYILDIRIM “Bizim iimizi yaparken iki
önemli sermayemiz var. Biri insan, dieri
teknoloji. Aslnda en büyük skntmz, ikisinin
birletii yerde. “Teknoloji insan” konusunda
skntlyz. Ama bu kadar yeni olan ve hzl
gelien bir sektörde ayn hzda insan yetimesi
de doal olark zor. Böyle durumlarda insan aç
olmas çok normal. Onu da el birliiyle
çözeceiz. Türkiye’de teknolojinin her çeidini
bulmak mümkün ama teknolojiyi uygulamada
büyük skntlar var. Biz Türk irketleri olarak en
yeni teknoloji neyse onu uygulamak istiyoruz.
Fakat her aldnz teknolojinin uygulanmas
gerekiyor. Hiçbir teknoloji paket deil. Teknoloji
uygulamalarnda büyük skntlar var. En son
teknolojiyi aldnz zannediyorsunuz ama onu
hayata geçirmek için çok ciddi bir çaba ve
zaman harcyorsunuz. Ayrca sektör olarak en
önemli isteimiz e-fatura uygulamasna
geçilmesi. Çünkü faturalarn elektronik ortamda
hazrlanamamas, saklanamamas aslnda
inanlmaz bir milli varlk kayb. O ii çözmek
lazm. Neticede elektronik ticaretten
bahsediyoruz. Faturalarn elektronik olmamas
iin doasna aykr.”
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kadar girmesi çok güzel. Vergileri sanal ortamda
ödeyebilmek çok ama çok güzel.
Sedef Seçkin Büyük Hakan Bey, size
sormak istiyorum. Bugün yapamadmz ama
gelecekte yapabileceimiz bankaclk ilemleri
olacak m? Bir de elektronik bankaclkta bugün
arlkl olarak hangi ilemler yaplyor ve bunun
kompozisyonu deiecek mi?
Hakan Aran Yapamadmz bankaclk
ilemi neredeyse yok diyebilirim. Müterimiz
olmayan kullanclarmzn müteri haline
getirilmesinden balayan, “ben sizin müteriniz
olmak istiyorum” dendiinde sözlemelerin
kaplarna gönderildii, imzalarnn kapdan
alnd, hesabnn otomatik olarak açld bir
yerden balyoruz. Bankaclkla ilgili, bankaclk

tanmna giren tüm ilemleri internet ve cep
telefonu üzerinden bile yaptrabilir durumdayz.
Türkiye’de bankaclk itibariyle yaplamayan
hemen hemen hiçbir ilem kalmad. Bu böyle
olmaya devam edecek gibi görünüyor. Çünkü
biz yeniliklere çok çabuk uyum salayan bir
ülkeyiz. Bu konuda herhangi bir yenilik
geldiinde bunu ilk uygulayan, ilk tamamlayan
ülkeyiz. Kredi kartnda ifre uygulamasna tüm
dünyada geçiliyordu. lk Türkiye’de geçildi. Çok
zor bir eydi. Herkes ifre kullanr duruma geldi.
Bu konuda dünyay artan bir baarmz var.
Elektronik bankaclk alannda Türkiye tüm
bankalaryla örnek durumundadr. lem
kolayl ve güvenlik konusunda da hiçbir
eksiimiz yok.

ule Insu Özmen  Bankas ile ilgili
küçücük bir ey anlatmak istiyorum. Yllar önce
ilk defa motorlu tatlar vergisini internet
üzerinden vereceiz. Ben ilkini verdiim için
ikincisini unutmuum. Yl 2003 ya da 2004
olmal. Vaktim yok, derse yetimem lazm. Açtm
 Bankas’ndan internet bankacl yapacam.
5 dakikam olsa da u ii halletsem diyorum.
Ekran bir açtm, bir pop – up çkt. Ekran’da
öyle yazyor: “Sayn ule Özmen, bankamzdan
daha önce yaptnz motorlu tat vergisi
ödemesini tekrar yapmak için lütfen tklaynz.”
O günden beri pop – uplar severim. Tkladm,
bütün bilgiler ekrana dütü, inanamadm. Daha
önce de benzer ilemleri telefon araclyla
yapyorduk.
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Ayaktakiler (soldan saa):  Yatrm Genel Müdür Yardmcs Mert Erdomu, Doan Online CEO’su Yenal
Gökyldrm,  Bankas Genel Müdür Yardmcs Hakan Aran, Markafoni Pazarlama Direktörü Hakk Arkan.
Oturanlar (soldan saa): Markafoni Yönetim Kurulu Bakan Sina Afra, Prof. Dr. ule Insu Özmen, Gümrük
ve Ticaret Bakanl Müstear Ziya Altunyaldz.
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Hakan Aran 1996’da telefon bankacln
yapmaya baladk. Bir yl sonra internet
bankaclna geçtik.
Yasemin Erdoan Ben yine Sina Bey’e
dönmek istiyorum. Hep iyi taraflarndan
konutuk. Peki sektörde en çok yaadnz
skntlar neler? Tüketiciden gelen ikayetler
neler? Ortadan kaldrmak için neler yaplmal?
Devletin yaptklar yeterli mi?
Sina Afra Bence ana skntlardan biri
istihdamla alakal. Yeterince yazlm uzman ya
da biliim uzman bulmak zor. Türkiye gibi
yüzde 50 orannda büyüyen bir pazardan
bahsediyoruz. Böyle bir pazarda kalifiye insanlar
yüzde 50 hzla yetimiyor. Maalar eleman
skntsndan ötürü ciddi anlamda yüksek.
Dolaysyla yurtdndan eleman aryoruz. Bu
pazartesi Yunanistan’dan bir kiiyi ie aldk.
stanbul’a tand. e balad. Deiik ülkelerden
eleman istihdam ediyoruz. Zizigo’nun pazarlama
müdiresi Alman, i gelitirmedeki arkadalardan
biri Ukrayna’dan. Özellikle bu Yunan arkada
zikrediyoruz. Yunanistan’dan bavuru gelmesi 3
sene önce düünmeyeceiniz bir eydi. nsan
kaynaklarna sordum. Bu sene Yunanistan’dan
gelen bavuru says 20’nin üzerindeydi.
Bunlarn arasnda bilgisayar mühendisleri var ve
bizde hiçbir insann çalmayaca paralara
çalyorlar. Bir bakma bizim eskiden
Almanya’daki gurbetçi vatandalarn çok düük
“ücretlere ne i olsa yaparm” diyerek yaptklar
tarzda ileri yapyorlar. Bir Yunanlnn bunu
kolay kolay içine sindirebilmesi bile kolay deil
ama stanbul olmas çok önemli Yabanc
olmadklar bir kültüre geliyorlar. Bu bir eii
atmz gösteriyor.
Ziya Altunyaldz Türkiye o noktay at
aslnda. Türkiye’de çalmak isteyen dardan
çok insan var. Sina Bey, peki i gelitirme, i
büyütme, i yönetme alannda kaynak sknts
çektiimizi söyleyebilir misiniz?
Sina Afra Evet ama özellikle bilgisayar ve
endüstri mühendisleri, yazlmclar alannda
sknt çekiyoruz. Daha teknik arlkl sknt
var. Lojistik konusunda nispeten rahatz.
Bilgisayar mühendislii ise suyunu çekmi
durumda. Mutlaka Yenal Bey’in de orada kendi
bak açs vardr. Talent (yetenek) sknts
çekiyoruz u anda.
Hakan Aran Bu konuda bir ey söylemek
istiyorum. Biz ayn sknty, 2006 – 2009 yllar
arasnda  Bankas müteri odakl dönüüm
program çerçevesinde yaamtk. Bir anda çok
büyük dönüümlerin yaplmas gerekiyor ve bir

anda çok sayda programcya ihtiyacmz vard.
Böyle bir istihdam Türkiye’de mümkün deildi.
Biz o dönemde Hindistan’dan, Filipinler’den,
spanya’dan yazlmclarla çalmak zorunda
kalmtk. Bu bina bir anda Birlemi Milletler’e
dönmütü. Onlardan i alp onlar yöneten birisi
olarak orada unu görmütüm: Aslnda
Türkiye’de de bu konuda bizimle elemeyen
gizli bir isizlik var. Doru alanlara kanalize
edilmeleri gerekiyordu. O kapsam biz biri
Ankara’da, biri de Düzce’de iki yazlm fabrikas
kurduk. Hindistan’a, Filipinler’e göndereceime
yazlmlar kendi dilimizde buralara gönderelim
dedik. Be kii çalyorsa bir kii çalsn. Dördü
burada olsun. Hintli deil Düzce’deki
arkadalarmz çalsn. Bunlar kurduk, bu
yaplar kullandk. Dorudan istihdam etmek ya
da beini istihdam etmek yerine birini alp bu
ekilde yapabilirsiniz. Çünkü Anadolu’da isizlik
çok yüksek. Orada da i bekleyen bilgisayar
mühendisleri var. stanbul’da olmadklar için iistihdam elemesi maalesef olmuyor.
Sina Afra Çok doru, çok güzel bir ey.
stihdam sorununun bir iç bir de d boyutu var.
Biz Hindistan’ denedik, beceremedik.
Prosedürleri uzun. Hakikaten zor.
Tüketici haklarna gelirsek bununla ilgili bir
skntmz yok. Biz iade süremizi gönüllü olarak
30 güne çkardk. Hatta ayakkab sitelerimizde
360 güne çkardk. Tüketiciyle “yasada 7 gün
yazyor, sen sekizinci gün geri döndün”
tartmas yaamak istemiyoruz. Devlet
tarafndan bunun 14 güne çkartlmasn
istiyoruz ama biz devletten bir adm önde olalm
dedik.
Ama baka bir sknt olarak elektronik fatura
konumuz var. Bir ayda bizden 600-700 bin
paket çkyor. Her birinin üçer nüsha faturas
çkyor. te onlarn her birini saklamak
zorundayz. Bizim u anda muktezar olarak bir
elektronik fatura yapmamz mümkün
gözükmüyor. Telekomünikasyon irketleri ve
benzerleri diye duydum. O gerçekten olumlu
olabilir. Faturalarn iki nüshas müteride, tek
nüshas bizde kalyor. O tek nüshann bile
saklama maliyeti çok fazla. Saklayalm ama
elektronik ortamda saklayalm. Tüketici isterse
faturay fiilen gönderelim ama eminim ki
tüketicinin de yüzde 95’i elektronik faturay
tercih edecektir. Elektronik faturay daha çabuk
ulatrabiliriz. Ticaretin e-ticaret olduu bir
dönemde faturalarn da “e” olmas iyi olur.
Sisteme girip geçmi dönem faturalar incelemek
de mümkün olabilir.
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Son olarak unu diyeceim. Bu dorudan
yatrmcyla ilgili. Borsay, MKB’yi konutuk.
Ben Türkiye’ye bir teknoloji borsasnn gerekli
olduunu düünüyorum. Pek çok internet
irketinin borsaya girme kriterlerini yerine
getiremediini görüyorum. Son iki seneden en
azndan birini karl geçirmek gibi örnein. Kara
geçmese de hzl büyüyen irketleri içinde
barndran bir borsa olmal. Hem yeni bir çk
kanal Türkiye’de açlm olur. Amazon’un
yllarca zarar edip yeni yeni kar ettiini
biliyoruz. Ayn ekilde facebook ve twitter
henüz kara geçiyor. Benim devletten tek bir
arzum olacaksa bu olacak. stanbul’da bir
teknoloji borsas hem internet ve ona yakn
sektörlerin kalknmasna yardmc olacak, hem
de etraftaki tüm ülkelerden insanlarn kaytl
olma isteini çok kamçlayacak.
Sedef Seçkin Büyük Çok teekkürler. Hakk
Bey, siz Markofoni’nin pazarlama direktörü
olarak e-perakendecilikteki pazarlama
yaklamn nasl deerlendiriyorsunuz?
Hakk Arkan Pazarlamann yatrmlar
öncelikli olarak dijital. u anda çok ciddi
bütçeler ayrlyor. nternet ve mobil reklamlar
olarak. Dijital taraftaki pazarlama ölçülebiliyor.
irketimizde, geçen yl pazarlama bütçesinin
yüzde 70’i dijitale ayrld. 2011 içinde 360 derece
pazarlama iletiimi yaptk. Belirlediimiz
performans kriterlerine göre ölçüm yapmaya
çaltk. u anda e-ticaret firmalarnn youn
rekabet yüzünden geleneksel pazarlamaya da
pay ayrdklarn görüyorum. Bu sektör için biraz
tehlikeli.
Sedef Seçkin Büyük Yenal Bey, gelecekte
elektronik perakende alanna yeni oyuncu girii,
rekabette yön deiiklii alanndaki
beklentileriniz nedir?
Yenal Gökyldrm Genel internet piyasas
yurt dndaki yatrmclar için o kadar hareketli
bir piyasa ki… Grup grup geliyorlar, tek tek
geliyorlar… Neden bunu yapyorlar? Tek cevab
var: Heyecan. Yatrmc heyecana gelir.
Avrupa’da bu yok. Ben ie baladmdan beri
yüzdelerle deil çarpanlarla büyüyeceimizi
söylüyorum. Doanonline ve hepsiburada
olarak. Çünkü bir kere pazar büyüyor, ikincisi
pazardaki baz büyüyor, üçüncüsü iimizi iyi
yaptmz için pazar paymz büyüyor. Yatrmc
da parasn nerede katlayp geri alabilirse oraya
yatrm yapyor. Pek çok büyük oyuncu
“Türkiye’de kiminle ortaklk yapabilirim diye”
aray içinde. Ayrca görmediimiz atl para da
Türkiye’ye bu konuda girmeye çalyor. 2012’de
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bunun tepe noktaya ulaacan sanyorum.
Çünkü bir noktadan sonra arz talep konusu bu.
O kadar arz da olmayacak artk. Mal belli.
Doru köelerde doru yerleri tutanlar
büyüyecekler. Bir sonraki aama konsolidasyon.
Yani ufak tefek olanlarn birlemesi ya da
büyüklerin himayesine girmesi olacak. 2012 en
tepe noktann olduu yl olacak. Gelen gelecek.
Yatrmn yapan yapacak ya da yapmaya
balayacak. Sonra pazar normal seyrine
dönmeye balayacak.
Yasemin Erdoan ule Hanm ile devam
edelim. En çok hangi sektörler e-ticareti
kullanyorlar? Sektörün ilerlemesi ile ilgili neler
yaplmal?
ule Insu Özmen E-ticaret yapabilecek
sektörler tüketicinin ihtiyacna göre deiiyor.
Perakendecilik, elektronik ürünler... E-ticaret
sektörü diye ayr bir sektörü de ifade edebiliriz,
tekstil sektörünün, elektronik sektörünün eticaretinden de bahsedebiliriz. Tamamen
tüketicinin talepleriyle ilgili bir durum. Dünyada
ve Türkiye’de ihtiyaçlar bizlerden farkl,
elektronik ortamdan alveri yapmak isteyen
yeni bir kuak ortaya çkyor. Bunlar TV deil
internet üzerinden film izlemek, müzik dinlemek
istiyorlar. Temel kural deimedi. htiyaca göre
üretim yaplmal. Düünün, 1988 – 1990
döneminde doan çocuklar internet ile
dodular. lkokuldan itibaren internet içinde
yayorlar. Artk ekonomik güçlerini elde etmi
durumdalar. 2012- 2014’ten sonra bir patlama
yaanacak. Ben kendi çocuklarmdan biliyorum.
Alverilerini internet üzerinden yapyorlar.
Bütün sektörler için çok büyük potansiyel var.
Özel alveri kulüpleri vastasyla erkek egemen
alveri kadn egemenliine geçebiliyor.
Kitaptan tutun, dokunmadan tekstil ürünü
almaya kadar... Kstlama söz konusu
olmayacak. Herkes ileride elektronik iletme
olacak. Dünya bir lojistik üssü haline gelecek.
Sedef Seçkin Büyük Mert Bey ile devam
edelim.  Yatrm olarak e-ticaret, e-perakende
alanna yatrm yapmak isteyen yatrmclarn
ilgisi geçtiimiz yllarda nasld? Bir de eklemek
istedikleriniz varsa alalm lütfen.
Mert Erdomu Türkiye’de e- tradingle ilgili
firmalara kar ilginin artacana inanyorum.
Say azaldkça deer de artacaktr. Ekonominin
temel kural budur. Türkiye’de elektronik alm
satm foreks ve dier piyasalarla birlikte artyor.
Dünyada bu konuda son üç ylda en çok
büyüyen bölge Uzakdou. Özellikle de Singapur
ve Hong Kong. Sermaye piyasalar, halka arzlar

geliiyor. Büyüme hz olduu için ivme
büyüyor. Çin ve Hindistan gibi sermayeyi ucuz
üreten ülkeler çok yakn. Penetrasyonlar bizim
duyduumuz kadaryla çok yüksek. Güney
Koreli bir firmayla bir toplant yaptk. nternet
hzlar olaanüstü yüksek. Kullanc says çok
fazla. Bence Bat yerine Uzakdou’ya bakmak
gerekiyor. Bütün Batl bankalar Hong Kong ve
Singapur’da istihdamlar artryorlar. Tersine göç
balad. Biz de dikkatlerimizi oraya çevirmeliyiz.
Hem edinimlerimiz, kazanmlarmz artabilir hem
de orada pazar bizden de hzl büyüyor. Bu
gelimeleri dikkatli takip etmek, yenilikleri
kaçrmamak adna çok önemli.
Sedef Seçkin Büyük Teekkürler. Dier
konumaclarmza eklemek istedikleri bir ey
var m diye sormak istiyorum.
Yenal Gökyldrm Benim üç yöne mesajm
var. Birincisi bu iin tedarikçi tarafna… Baz
markalar bayi alarndan korktuklar için
internet andan da korkuyorlar. Ben de onlara
diyorum ki darda olan darda kalr.
nternetteki bir aktivitenin dardaki sekiz
aktiviteye denklii var. Yani internetten bir sat
yaptnzda darda sekiz sat yapyorsunuz.
Kimse darda kalmasn diyoruz. kincisi
yatrmclara yani giriimcilere… Bu i uzaktan
göründüü kadar kolay deil. Çok dikkat
etmelisiniz. Geri dönü yok. Her krdnz

tüketici size 20 – 30 küskün tüketici olarak geri
dönüyor. Ev ödevlerini doru düzgün yapmadan
yola çkmasnlar. Operasyonu, lojistii,
güvenlii, teknolojisi, ödeme sistemleri… Liste
çok uzun. Biz 12 yldr iin içindeyiz ama her
gün yeni bir ey öreniyoruz. Üçüncü mesajm
ise tüketicilere… Ayn sokakta alveri
yaparken yaptklar gibi sanal ortamda da
nereden alveri yaptklarna çok dikkat
etsinler.
ule Insu Özmen Benim gençlere,
iletmelere ve giriimci adaylarna mesajm var.
Herkes giriimci olamaz. Olmas gerekenler
olmallar ama bu iin bir de profesyonel çalma
boyutu var. Profesyonel olarak bu sektörde
giriimci olmadan da çalabilirler. letmenin
normal kurallarn bilmeden “e”sini hiç
yapamazsnz. “E”sinde kurallar biraz daha farkl.
E-vizyon sahibi olmak gerekiyor. KOB’ler,
iletme sahipleri, böyle bir dönüüm sürecinde
kendi dönüüm kurallarn kendileri
ayarlamallar. Çünkü yaptklar iin içeriini en
iyi kendileri bilir. Son mesajm YÖK’e olsun. Biz
eitimcilere de çok önemli iler düüyor.
Sektördeki en önemli eksiin yetimi insan
kayna olduu açkça ifade edildi. E-ticaret
yüksek lisans program olarak da okutmal.
Sedef Seçkin Büyük Herkese çok teekkür
ederim.

ZYA ALTUNYALDIZ
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PAZAR 3 YILDA
10 KAT BÜYÜYECEK
Türkiye’deki e-ticaret i hacmi yaklaık 23 milyar TL büyüklüünde. Bu
rakam, son yıllardaki hızlı büyüme hesaba katıldıında gayet çarpıcı. Zira
sektör 10 yıl öncesine göre 40 kat büyümü durumda. Ama daha alınacak
çok yol var. Gelimi ekonomilerde toplam i hacmimin yüzde 10-15’i
sanal ortamda gerçekleiyor. Sektör uzmanları yakın gelecekte
Türkiye’nin de bu rakamları yakalayacaına inanıyor.

A

slnda e-ticaretle tanal çok olmad.
Ama sektördeki hzl büyüme dikkat
çekici. nternet kullanmnn giderek
yaygnlamas, e-ticaret pazarnn da
hzla gelimesini salyor. Uzmanlara göre
sektör, 10 yl öncesine kadar 30-40 kat büyümü
durumda. Bankalararas Kart Merkezi verileri de
bu çarpc rakamlar destekliyor. 2011 verileri,
pazarn 22,9 milyar TL’lik büyüklüe ulatn
gösteriyor.
Elektronik Ticaret letmecileri Dernei
(ETD) Bakan Hakan Orhun’a göre bu büyüme
ivmesi katlanarak sürecek. Pazardaki geliim ise
hem internetten alveriin yaygnlamas ve
irketlerin bu mecray daha profeyonelce
kullanmas sayesinde olacak. Orhun’un gelecee
dönük beklentisi, e-ticaret hacminin 2-3 yl
içinde 10 kat büyüyecei yönünde.
ETD Bakan Hakan Orhun ile Türkiye’de eticaretin mevcut durumunu ve gelecee dönük
beklentileri konutuk.
E-ticarette Türkiye son 10 ylda nereden
nereye geldi?
10 yl önce Türkiye’de e-ticarette bir elin
parmaklar kadar irket varken bugün e-ticaret
çok önemli ve büyük bir sektör haline geldi. 10
yl önceki verilere baktmzda o zaman ana
problemlerden biri internetteki kii saysyd.
Artk bu konu alm durumda ve imdi bu
kiilerin internette geçirdikleri zamann daha
büyük bir ksmn alverie kaydrmann
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peindeyiz. Çünkü 10 yl öncesine göre internet
çok daha hzl, içerikler çok daha zengin ve
mecralar çok daha çeitli. Zaten bu sayede de
son 10 yl içindeki büyüme 30-40 kat oldu
diyebiliriz.
Türkiye’de e-ticaretin hacmi son verilere
göre nedir? Toplam perakendenin ne
kadar e-ticaret üzerinden gerçekleiyor?
BKM verilerine göre 2011 ylnda, yerli ve
yabanc kartlarn yurtiçi kullanmndan doan eticaret hacmi yaklak 22,9 milyar TL olarak
gerçekleti. 2010 ylna göre kyaslandnda eticaret 2011 ylnda yüzde 50 artm görünüyor.
Ancak unutulmamas gereken bir konu var. Bu
rakamn içinde sigorta, turizm gibi bizim ETD
olarak mevcut alanmzn dnda olan veriler de
görünüyor. B2C (business to consumer firmadan müteriye e-ticaret) dediimiz son
müteriye internetten fiziki ürün satna
baktmzda, 2011 hacminin 2 milyar dolar
atn söyleyebiliriz.
Bu oran ABD ve Avrupa gibi gelimi
ülkelerde nedir?
Gelimi ülkelerde toplam perakende
içindeki e-ticaret hacminin yüzde 10-15
olduunu görüyoruz. ngiltere ve Amerika gibi
ülkelerde artk e-ticaret hayatn çok önemli bir
parças ve kiiler bunu alkanlk edinmi
durumdalar. Bizim ülkemizde u anda bu
deneyimi yaam olan 7 milyon kiiye yakn bir

kitle bulunuyor. Ancak 30 milyonu akn
kullancy düündüümüzde halen ulalmam
büyük bir potansiyel olduunu görüyoruz.
Türkiye e-ticaret pazarndaki yllk
büyüme oran nasl? Potansiyel nedir?
Kriz yllarnda bile büyüyen e-ticaretin yllk
büyüme oran her zaman yüzde 50’ler civarnda
oldu. Burada biraz önce bahsetmi olduum
alveri yapan kii saysnda 2 kat büyüme ve
alveri frekansnn 4-5 kat büyümesini 2-3 sene
içinde görebiliriz. Bu da sektörümüze 2-3 yl
içinde 10 kat büyüme getirecektir.
Peki alverilerin yüzde kaç sanal
ortamda yaplyor?
Türkiye’deki genç kesim büyümenin en
önemli iaretlerini veriyor. Bu kesimin büyük bir

ETD NELER YAPIYOR?
2007ʼDE KURULDU “Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği
(ETİD), 2007 yılında e-ticaret sektöründeki öncü şirketler tarafından
sektörün büyümesini sağlamak amacıyla kuruldu. Bu büyümenin
sağlanması için gerekli hukuki düzenlemelerin gerçekleştirilmesini,
şirketlerin ve hedef kitlenin sektörle ilgili eğitilmesini ve
bilinçlendirilmesini amaçlıyoruz.
YASAL ÇALIŞMALAR Dernek çatısı altında yapılan araştırmalar,
çalışmalar ve üyelerin sektörel tecrübeleriyle Türkiyeʼde e-ticarete
ilişkin hukuki altyapının oluşturulmasında, mevzuattaki eksikliklerin
veya ihtiyaçların tespitinde ve çözümlenmesinde sektöre büyük katkı
sağlayıcı ve yol gösterici çalışmalarda bulunduğumuza inanıyorum.
Sektörün önde gelen 30ʼun üzerindeki şirketi, ETİDʼe üye. Derneğimiz,
sektör adına çok önemli işlere imza atıyor. Hem sektör hem tüketici
nezdinde değer yaratan çalışmalarını sürdürüyor.”
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“E-TCARET SABIR ”
KOBİʼLER DE HIZLANDI “Yeni ticaret yasasıyla
beraber şirketlerin internet sitesi açma zorunluluğu
KOBİʼlere önemli bir ivme kazandırdı. Basit kurulabilen
altyapılarla ʻMadem internet sitemiz var, o zaman
internet üzerinden satış da yapalımʼ mantığı ile birçok eticaret sitesi kuruldu. Bu siteler kısa vadede çok büyük
hacimlere ulaşamasalar da sektörün büyümesiyle
beraber önemli işlevlere sahip olacaktır.
ANALİZ VE SABIR GEREKLİ İnternetten satış için
sabretmek, çok çalışmak, çok analiz yapmak gerekir.
Burada ne kadar emek harcanırsa başarı o kadar hızlı
gelecektir. Ancak belki de en önemli konu hizmet
kalitesidir. Ne satılırsa satılsın, müşterilere en iyi hizmeti
sunmak için çok çaba sarf etmek gerekir. İşin olmazsa
olmazı budur.”

çounluu interneti kullanyor, ürünlerini
oradan seçiyor. Bir ksm ebeveynlerinin
yardmyla alveri yapabiliyor. lerleyen
dönemde bu kesimin kredi kart sahibi olmasyla
beraber alverilerde internetin çok daha
önemli bir pay alacan öngörmek çok kolay.
Aktif internet bankaclk kullancs says 7
milyona yaklat. E-ticaret deneyimi yaam kii
says da buna yakn. Kadn-erkek dalmda her
yl kadnlarn says erkeklere yaklayor. Aslnda
yaplan aratrmalarda biliyoruz ki satn al
butonuna basanlar erkek de olsa satn alma
kararn verenler kadn. O nedenle diyebiliriz ki
herkes artk internetten alveri yapyor.
Önümüzdeki süreçte Türkiye’de eticaretin nasl bir noktaya gelmesini
bekliyorsunuz?
Türkiye’de e-ticaret çok çekici bir konu ve
bu cazibe önümüzdeki dönemde de sürecek. Ne
i yaplrsa yaplsn herkes iinin “e” bacan
düünmek zorunda olacak. Çünkü fiziksel ve
online perakendecilik giderek birleiyor. Bunun
dnda sosyal alveri kavramyla facebook’taki
milyonlarca Türk, alveri deneyimlerini
facebook üzerinde yaayacak. Bu dorultuda bir
sonraki 10 ylda da 30 kat büyüme hayalci bir
yaklam olmayacaktr.
E-ticaretin irketlere sunduu en önemli
avantajlar neler?
E-ticaret öncelikle irketlere, müterilerine ve
hedef kitlelerine daha yakn olma imkan
sunuyor. Müterilerini daha iyi tanyabilmek,
onlara daha iyi hizmet sunabilmek için bu çok
önemli. Bunun dnda da tabii ki internet
önemli bir iletiim mecras. Getirdii hacimle de
ciddi bir sat kanal olarak konumlandrlabilir.
Tüketici açsndan bakarsak sanal
alveriin avantajlar / dezavantajlar
neler?
Tüketici açsndan internet bir avantajlar
dünyas. Kyaslamann kolay olduu, hizmet
kyaslamasnn yaplabildii, önceki tüketici
deneyimlerinin hzla bulunabildii, frsatlara ve
indirimlere oturduu yerden ulat inanlmaz
bir dünya buras. Dezavantaj olarak aklma
gelen hiçbir ey yok. Sadece ufack bir uyarm
var. Nasl ki fiziksel alverite nereden alveri
yaptmza dikkat ediyorsak, sanal ortamda da
ayn noktalara kesinlikle dikkat etmeliyiz.
Gerekli dikkat gösterildii takdirde bu avantajlar
dünyas kullanclara çok ey kazandracaktr.
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