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ÖNSÖZ 

 

 

1995 yılında, daha bir çocukken Internet ile ilk kez tanıştığımda gerçekten 

şaşkına dönmüş, teknolojinin o sınırlı haliyle bile ne yapacağıma karar 

verememiştim. Bilgi, eğlence, edebiyat, müzik gibi birçok alternatif sunan bir 

dünyanın, bir telefon kablosu ile son derece az bir hızla bana ulaşıyor 

olmasını bile görmüyordum. Geçen 15 senede benim gibi, Internet de çok 

hızlı şekilde büyüdü, gelişti.  

 

Internet ile bu derece erken tanışabilecek şanslı azınlıktan biri olarak; her 

türlü yeniliği, değişimi neredeyse anında takip edebiliyordum. Üniversite 

sürecim ve sonrasında Internet neredeyse hayatımın en önemli 

parçalarından biri olmuştu. Böylelikle tüm yaşamımı her gün çıkan yeniliklerin 

kaynağı olarak çok ciddi biçimde kolaylaştırıyordu. Daha önce çok başka 

şekillerde uygulanmakta olan elektronik ticaret’in Internet üstündeki 

uygulamalarıyla tanışmam da yaklaşık olarak bu dönemde oldu. 

 

Teknolojiyi ve bilgiyi ne kadar çok seviyor ve takip ediyor olsam da E-Ticaret 

konusunda ne kadar cahil olduğumu tez çalışmam sırasında fark ettim. 

Elektronik Ticaret’in Internet’teki alışveriş siteleri olduğunu düşünürken; 

durmaksızın gelişen bir teknoloji, sürekli büyüyen bir pazar yeri ve uluslar 

arası çapta dev bir ekonomi olduğunu öğrendim. Ülkemin bu sektörle ilk 

tanıştığı yıllardaki üzücü durumunu, 2010 yılına gelindiğinde ise Avrupa 

ülkeleriyle rekabet edişini gördüm. Özellikle ülkemin elektronik ticaret 

alışkanlıklarını, Türkiye’deki değişimleri, kullanıcı davranışlarını incelerken 

sadece bir nesilde ne denli çağ atladığımıza şahit oldum. Google’ın tarihini 

bulmak için bile ilk önce Google’a bakarken kendimi yakalamak, yüzümde bir 

gülümseme oluşturdu.  
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Belirttiğim etkenler nedeniyle çok keyif alarak ve büyük bir şevkle 

oluşturmaya çabaladığım çalışmamın; konu hakkında yazılmış binlerce kitap, 

araştırma, tez arasında naçizane bir özet olarak yer alacağını ve belki de bir 

gün benimle benzer hikâyeyi sahip insanların işine yarayabilecek bir kaynak 

olarak kalacağını umut ediyorum. 

 

Çalışmam boyunca sınırlı zamanına rağmen tecrübesini ve yardımlarını, 

anlayışını ve hoşgörüsünü hiç kaybetmeden benden esirgemeyen sayın 

hocam Prof Dr. Tamer Arpacı’ya, özellikle kaynak konusunda değişik 

şehirlerin hatta ülkelerin üniversite ve firma kütüphanelerini ulaşılabilir kılan 

tüm arkadaşlarıma ve sevdiklerime sonsuz teşekkür ederim. 
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GİRİŞ 

Teknolojinin nimetlerinden olan Internet, pek çok alanda olduğu gibi 

pazarlama alanında da önemli yenilikler doğurmuştur. Geleneksel 

pazarlamanın en önemli kısıtlarından olan zaman ve mekân farkını İnternetin 

ortadan kaldırıyor olması firmaların ve bireylerin dikkatini çekmiş ve 

pazarlamanın Internete taşınmasını ifade eden Internet‟te pazarlama, yeni bir 

doğrudan pazarlama tekniği olarak ortaya çıkmıştır. Internet‟te pazarlama 

sayesinde firmaların tüketicilere, tüketicilerin de firmalara 7 gün 24 saat 

boyunca ve mekân farkı olmaksızın ulaşabilmesi, geleneksel ortamda 

ulaşılması imkânsız sayıda tüketiciye ya da firmaya kolayca erişilebilmesi, 

Internet‟te pazarlamanın hızla çeşitlenmesini de haliyle beraberinde 

getirmiştir.  

Kısa zaman içerisinde önemli kullanıcı sayılarına ulaşan açık artırma 

siteleriyle ilgili olarak Türkiye‟de yapılmış pek fazla çalışmaya 

rastlanmamaktadır. Bu çalışmada açık artırma sitelerinden biri olan 

GittiGidiyor.com tüm yönleriyle ele alınmaya çalışılmış, tüketicilerin bu ve 

benzer siteler hakkındaki tutumları mercek altına alınmıştır. 

Bu amaçla ilk bölümde geleneksel pazarlamadan Internet‟te pazarlamaya 

geçiş süreci ve e-pazaryerleri ele alınarak, Internet‟te pazarlama türleri 

tanıtılmış, tüketiciden tüketiciye elektronik ticaret türünün Internet‟te 

pazarlama içerisindeki konumu belirlenmeye çalışılmıştır. İkinci bölümde 

öncelikle Türkiye‟de elektronik ticaretin gelişimi sayısal verilerle ele alınmış 

ve ABD, Japonya, AB‟nin verileri ile karşılaştırılarak Türkiye‟nin dünyadaki 

elektronik ticaretteki yeri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın üçüncü ve 

son bölümünde ise elektronik ticaret sitelerinden açık artırma konusunda 

Türkiye‟de bir numara olduğu düşünülen GittiGidiyor hakkında bilgi verilmiş 

ve ticaret şekli ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bunun yanında dünyada bir 

numara olan eBay (aynı zamanda GittiGidiyor‟un ortaklığı olan bir firma) ile 

kıyaslama yapılarak farklılıkları ve bezerlikleri üzerinde durulmuştur. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

ELEKTRONİK TİCARET KAVRAMI 

1.1 Elektronik Ticaretin Tanımı  

İnternetin büyük bir kullanıcı kesimi tarafından kullanılmaya başlanmasıyla, 

birbirleriyle Internet üzerinden haberleşen, çeşitli bilgi kaynaklarına ulaşan, 

tartışan, forumlar düzenleyen başka bir deyişle zamanının önemli bir 

bölümünü Internet üzerinde geçiren çok sayıda kullanıcının oluşturduğu ve 

“Elektronik Topluluk” olarak adlandırabileceğimiz bir kullanıcı kitlesi 

oluşmuştur. Bu kitle ilk olarak araştırma için kullandığı Interneti daha sonra 

eğlence, dinlenme, bilgilenme ve alışveriş amaçlı olarak kullanmaya 

başlayınca kullanıcıların sayısı giderek artmıştır. 

“Geçmişi yaklaşık 10 yıl olan Internet ağının kullanıcı sayısının 

her geçen gün artması, önceleri daha çok e-posta ile 

haberleşme aracı olarak kullanılan İnternetin zamanla ticarette 

de kullanılmasını ve elektronik ticaret (e-ticaret) kavramının 

doğmasını sağlamıştır. İnternetin yaygınlaşarak diğer elektronik 

araçların önüne geçmesi ile bugün, elektronik ticaret deyince 

akla Internet üzerinden ticaret gelmektedir.”1 

E-ticaretin evrensel ve genel kabul görmüş bir tanımı olmayıp, e-ticaret  

hakkında farklı tanımlar ortaya konmaktadır. Ancak bu konuda en yaygın ve 

genel kabul görmüş tanım OECD tarafından 1997‟de yapılan tanımdır. Bu 

çerçevede e-Ticaret aşağıdaki eylemleri kapsayan bir süreç olarak 

tanımlanmaktadır: 

 Ticaret öncesi firmaların elektronik ortamda bilgilenmesi ve araştırma 

yürütmesi, 

 Firmaların elektronik ortamda buluşması, 

 Ödeme sürecinin yerine getirilmesi, 

                                                            
1  Işıl Eteş, “E-Ticaret’in Geleceği ve Ülkemiz Dış Ticaretine Yansımaları”, IGEME’den 

Bakış  Dergisi, Sayı 22, Eylül-Aralık 2002, s.45. 
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 Taahhüdün yerine getirilmesi, mal veya hizmetin müşteriye teslimi, 

 Satış sonrası bakım ve destek hizmetlerinin temin edilmesi vb. 

Elektronik Ticaret, genelde Internet kullanılarak yapılan alım satım işlemleri 

olarak düşünülmektedir. Fakat e-ticaret, işletmeler ve müşteriler arsında 

elektronik finansal aracılık yapma işlemlerinden daha da fazlasını 

içermektedir. 

“Birçok uzman e-ticareti, işletmeler ve işletmelerle ilişkide 

bulunan üçüncü şahıs ve kurumlar arasında elektronik aracılık 

işlemleri olarak tanımlamaktadır. Bu tanımdan müşterilerin daha 

fazla bilgi için yaptıkları talepler gibi finansal olmayan işlemlerde 

e-ticaretin bir parçası sayılmaktadır.”2  

Dünya Ticaret Organizasyonu‟na(WTO) göre:   

“E-ticaret; mal ve hizmetlerin sunum, reklam, sipariş, satış ve 

pazarlama faaliyetlerinin telekomünikasyon ağları üzerinden 

yapılmasıdır”3.  

Birleşmiş Milletler Yönetim, Ticaret ve Ulaştırma İşlemlerini Kolaylaştırma 

Merkezi‟ne(CEFACT) göre ise: 

“iş, yönetim ve satın alma faaliyetlerinin, bu faaliyetlerin 

yürütülmesi için yapılanmış veya yapılanmamış iş bilgilerinin, 

üreticiler, tüketiciler ve kamu kurumları ile diğer organizasyonlar 

arasında elektronik araçlar (Elektronik posta ve mesajlar, 

elektronik bülten panoları, www teknolojisi, akıllı kartlar, 

elektronik fon transferi, elektronik veri değişimi vb.) üzerinden 

yapılmasıdır.”4.  

                                                            
2  Zeynep Çöğürcü, “Ekonomik, Toplumsal, Teknik ve Yasal Yönleriyle Elektronik Ticaret”, 

İktisat Dergisi, Sayı 407, Kasım 2000, s.92. 

3  İbrahim Kırçova, İnternette Pazarlama,Beta BasımYayım 2000, s.6. 

4  a.g.e, s.7. 
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Elektronik ticaretin tanımı için İngiltere hükümeti de genel bir tanım 

kullanmaktadır:  

“Elektronik ağlarla, tedarik zincirindeki aşamalarda, 

organizasyon içerisinde, organizasyonlar arasında, 

organizasyonlarla müşteriler arasında veya kamu ve işletmeler 

arasında, ücretli veya ücretsiz olarak yapılan bilgi değiş-

tokuşudur.”5 

Bu tanımların yanında T.C Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye Ulusal Enformasyon 

Altyapısı (TUENA) raporunda, elektronik ticareti, doğrudan fiziksel bağlantı 

kurmaya veya fiziksel bir değiş tokuş işlemine gerek kalmadan tarafların 

elektronik olarak iletişim kurdukları her türlü ticari iş etkinliği olarak 

tanımlanmaktadır. 6 

1.2 Elektronik Ticaretin Tarihçesi 

Elektronik Ticaret‟in anlamı son 30 yılda ciddi biçimde değişmiştir. En başta 

Elektronik Ticaret ileride de detaylı şekilde anlatılacak olan EDI(Electronic 

Data Interchange) ve EFT(Electronic Funds Transfer) gibi teknolojilerin 

kullanımı ile ticari işlemlerin rahatlatılması anlamında kullanılmaktaydı. Bu 

teknolojiler; firmaların, faturalar ve siparişler gibi ticari dokümanı birbirlerine 

elektronik olarak yollamalarına imkân vermek üzere 1970‟lerin sonlarında 

ortaya çıktı. 1980‟lerde ciddi biçimde büyüyen ve tüm toplumlarca kabul 

gören kredi kartları, ATM‟ler ve telefon bankacılığı da Elektronik Ticaret 

çeşitleridir7.   

Bir diğer E-Ticaret çeşidi ise ABD Menşeli Sabre firması ile İngiltere Menşeli 

Travicom firmasının ülkelerinde geliştirmiş oldukları havayolu rezervasyon 

sistemleridir8. 

Elektronik Ticaret‟in diğer bir çeşidi olan Elektronik Alışveriş‟in tarihi  IBM-PC, 

                                                            
5 Dave Chaffey, E-Business and E-Commerce Management, Pearson Education Limited, 

2002, s.6. 

6 Tuena Proje Ofisi, Bilgi Toplumu 2010, http://www.tuena.tubitak.gov.tr/rapor/pdf/bt2010-

ws.pdf , Kasım 1998, Erişim  6 Aralık 2009 

7 Gary schneider, Electronic Commerce, Course Technology, 2006, s.12 

8 Ward Hanson, Kirthi Kalyanam, Internet Marketing and e-Commerce, South-Western 
College Publications, 2006, s.21 



 
 

13 

Microsoft, Apple gibi sektör devlerinden ayrıca Internet/WWW‟nun icadından 

önceye dayanmaktadır. 1979 yılında İngiliz Mucit Michael Aldrich ev 

televizyonunu, evindeki telefon hattını bir işlem bilgisayarına bağlayarak 

Elektronik ticareti icat etmiş oldu9. 

Bilinen ilk B2B 1981‟de Thomson Holidays adlı seyahat acentesi 

tarafından10, ilk B2C ise Gateshead/İngiltere‟de ülkemizde KİPA ismiyle 

faaliyet göstermekte olan TESCO süpermarket zinciri tarafından 

gerçekleştirildi11. Böylelikle Gatshead/İngiltere yaşayan 72 yaşındaki Jane 

Snowball da bu TESCO siparişi ile ilk elektronik alışverişçi olarak 1984 

yılında tarihe geçmiş oldu12. 

Michael Aldrich 1980‟lerde aralarında Ford, Peugeot, General Motors ve 

Nissan gibi isimlerin de bulunduğu çok sayıda firmaya çeşitli sistemler 

pazarladı13. 

Aldrich hem elektronik alışveriş sistemini hem de bu sistemin ticari 

gerekçelerini ve mantığını icat etmişti. 1980‟lerde geliştirdiği sistemler 

çevirmeli ağ kullanmasına rağmen günümüzde kablo ve ADSL teknolojileri ile 

kullandığımız elektronik alışveriş sistemleri kadar hızlıydı. Hiçbir zaman 

patentini almadığı defalarca kopyalanan sistemleri ve çalınan fikirleri 

elektronik alışverişin temellerini oluşturmaktadır. 

1990 yılında Tim Berners Lee‟nin WWW(World Wide Web) web tarayıcısını 

icadı ile akademik haberleşme ağı aniden herkesin, her an kullanabildiği 

Internet adında, uluslararası çapta bir iletişim sistemine dönüştü. Ancak 

Internet üzerindeki herhangi bir ticari girişim 1991 yılına kadar yasaktı14. 

1994 yılında Internetten alışverişin başlamasıyla, Internet güvenlik 

protokolleri ve devamlı bağlantı sağlayan DSL altyapıları da gelişmeye 

                                                            
9 Michael Aldrich, The Inventor's Story, 

http://www.aldricharchive.com/inventors_story.html, Erişim 7 Aralık 2009 

10  C.Palmer, “Using IT for competitive advantage at Thomson Holidays “-Long Range 

Planning, Institute of Strategic Studies Journal. London Cilt 21, Sayı 6, 1988, s.26-29 

11   Videotex takes Gateshead Teleshopping into the home(1984, Eylül), Journal of the IEEE, 

Londra, s.6 

12  Michael Aldrich, Finding Mrs Snowball,  http://www.aldricharchive.com/snowball.html, 

Erişim 7 Aralık 2009,  

13  Michael Aldrich, Pioneer Case Studies,  http://www.aldricharchive.com/pioneer_cs.html, 

Erişim 7 Aralık 2009 

14  Kevin Kelly,  “We Are the Web”,  Wired magazine, Sayı 13, Ağustos 2005, s.8 
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başladı.  

1998 yılında Google kuruldu. Stanford'da doktora yapan iki öğrenci, Larry 

Page ve Sergey Brin, Google'ı 1998'in 7 Ekim gününde 25 milyon dolar yasal 

sermayeyle kurdu. Şirketin GooglePlex denen merkez ofisi Kaliforniya'da 

bulunur ve tüm dünyada 20,000 civarında kişi çalıştırır. Şirketin sermaye 

ortakları, Kleiner Perkins Caufield & Byers ve Sequoia Capital'ı kapsıyor15. 

Şirket ayrıca, içerik sağlayıcı şirketlere özel web arama çözümleri de 

sunuyor.Google'ın piyasa değeri 2009 yılı itibariyle 163 milyar Amerikan 

dolarıdır. Bu rakam ABD borsalarının en büyük 5. şirketi olduğunu 

göstermektedir16 

Google'ın arama ve diğer sunduğu tüm servisler ücretsiz olarak 

sağlanmaktadır. Google gelirini AdWords olarak adlandırılan online 

reklamlardan sağlamaktadır Google'ın kullanıcının görüntülediği sayfalarda 

en ilgili reklamları göstermek üzere geliştirdiği bir teknoloji mevcut. Bu 

konuda araştırma - geliştirme hızla devam ediyor.  

Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse: 

Reklam verenden Tıklama başına örneğin 10 kuruş alıyor, sitesine Google 

reklamlarını koyan kullanıcılara da reklam tıklandığı takdirde 5 kuruş 

vermekte. Reklam veren ve reklam yayınlayan arasında komisyonu sıfatıyla 

yer alan Google‟ın kârı da kalan 5 kuruş oluyor. 

Google.com sayfasındaki Arama sonuç ekranlarına koyduğu reklamlar için 

ise daha yüksek bir ücret talep etmekte.  

2000 yılı başlarında Dot.Com krizi yaşandı. “dot com bubble” kavramı 

endüstriyelleşmiş milletlerde borsaların Internet sektörü ve ilgili alanlardaki 

büyümeye paralel olarak hisse senedi değerlerinde hızlı artış gözlemledikleri 

1995-2000 döneminde ortaya çıkan spekülatif bir olgudur. NASDAQ‟ın 

5132.52 ile tepe yaptığı 10 Mart 2000 dönüm noktası olarak kabul edilebilir. 

Sonrası parlama ve sönme döngüsü şeklinde olsa da, Internet patlaması 

                                                            

15  David A. Vise, Mark Malseed, Google Hikayesi/ Çağımızın En Yeni İş, Medya ve 

Teknoloji Başarısı, çev. Gökçe Köse, Koridor Yayınevi, 2006, s.9  

16  Top Players 2009(Şubat 2010), Bloomberg Businessweek, s.17 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Stanford
http://tr.wikipedia.org/wiki/Doktora
http://tr.wikipedia.org/wiki/Larry_Page
http://tr.wikipedia.org/wiki/Larry_Page
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sergey_Brin
http://tr.wikipedia.org/wiki/1998
http://tr.wikipedia.org/wiki/7_Ekim
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kaliforniya
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%B0%C3%A7erik_sa%C4%9Flay%C4%B1c%C4%B1&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Web
http://tr.wikipedia.org/wiki/2009
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terimi bazen de, 1993‟de ilk kez çıkan ve 1990‟larda devam eden Mozaik 

web (ağ) tarayıcısı ile örneklenen dünya genelinde web kavramında olduğu 

gibi İnternetin dengeli ticari büyümesini ifade etmek için kullanılmaktadır.  

Bu dönem çoğunlukla “dot-com‟lar” olarak anılan, bir grup yeni Internet-

tabanlı şirketin kuruluşu (ki çoğu durumda buna başarısızlığı da denebilir) ile 

anılmaktadır. Şirketler isimlerinin önüne “e-“ öneki ya da sonuna “.com” 

ibaresi koyduklarında hisse senedi fiyatları hızla yükseldiğini gördüler. Bir 

yazarın deyimiyle bu “önek yatırımı” yükselen trend idi.  Hızla artan hisse 

senedi fiyatları, şirketlerin uzun vadede kara dönüştürebileceği pazar güveni, 

hisse senetlerindeki bireysel spekülasyon ve geniş erişimli girişim 

sermayesinin birleşimi birçok yatırımcının teknolojik gelişmelere olan inançla 

F/K(Fiyat-Kazanç) oranı gibi geleneksel değerleri göz ardı ettikleri bir ortam 

yarattı. Sonucunda 10 Mart 2000‟e gelinmiş oldu17.  

2000 yılının sonlarına doğru birçok Avrupa ve Amerika menşeli firma 

servislerini Internet‟e de taşıdılar. Böylece insanlar E-Ticaret‟le ve Internet 

vasıtasıyla çok çeşitli ürünlere ulaşabilme ve alışveriş imkânına sahip olmaya 

başladılar. 

Kısaca E-Ticaret tarihine zaman çizelgesi şeklinde bakarsak: 

“1979: Michael Aldrich online alışverişi icat eder.  

1981: Thomson Holidays, İngiltere'nin ilk B2B online alışverişi  

1982: Minitel, France Telecom tarafından tüm Fransa'da 

kullanıma sunulur. Online sipariş için kullanılır.  

1984: Gateshead SIS / Tesco ilk B2C online alışveriş ve Bayan 

Snowball, 72, ilk online müşteri 

1987: Swreg yazılım ve shareware satmaya başlar. 

Yazılımcılar, elektronik hesapları üzerinden ürünlerini online 

satabilirler.  

1990: Tim Berners-Lee, ilk web tarayıcısı "WorldWideWeb"i bir 

NeXT bilgisayar kullanarak yazar.  

                                                            
17  David Kuo, dot.bomb: My Days and Nights at an Internet Goliath , Back Bay Books, 

2003, s.3-4 
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1993: Mosiac web tarayıcısının yayınlanması.(1997‟de 

geliştirilmesi ve teknik desteği durduruldu) 

1994: Netscape Ekim ayında Mozilla kod adıyla Navigator web 

tarayıcısını yayınlar. Pizza Hut kendi Web sayfasından sipariş 

almaya başlar. İlk online banka açılır. Online çiçek satışı ve 

dergi abonelikleri sunan girişimler başlar. Otomobil ve bisiklet 

gibi ürünler online alışverişe sunulur. 1994'ün sonlarında, SSL 

şifreleme ile güvenliği arttırılmış Netscape 1.0 tanıtılır.  

1995: Jeff Bezos Amazon.com'u kurar. 24 saat yayın yapan, 

reklamsız ilk internet radyo istasyonları, Radyo HK ve NetRadio 

yayına başlar. Dell ve Cisco ticari işlemler için Internet 

kullanımına girişir. eBay bilgisayar programcısı Pierre Omidyar 

tarafından AuctionWeb olarak kurulur.  

1998: Elektronik posta pulları Web üzerinden satın alınabilir ve 

indirilerek yazdırılabilir.  

1999: 1997'de 149 bin ABD dolarına satın alınan Business.com 

eCompanies'e 7.5 milyon ABD dolarına satılır. Peer-to-peer 

dosya paylaşım yazılımı Napster kullanıma sunulur. ATG 

Mağazaları Web üzerinden dekoratif ev ürünleri satmaya 

başlar.  

2000: Dot-com krizi.  

2002: eBay, PayPal'ı 1.5 milyar ABD dolarına satın alır. Niche 

perakende şirketleri CSN Mağazaları ve NetShops ürünlerini 

merkezi bir portal yerine birkaç farklı adres yoluyla satmaya 

başlar.  

2003: Amazon.com ilk kez yıllık kar açıklar.  

2005: Youtube açıldı, 2006 yılında Google tarafından 1,6 milyar 

dolara satın alındı. 

2007: Business.com RH Donnelley tarafından 345 milyon ABD 

dolarına satın alınır.  

2008: ABD E-Ticaret ve online perakende satışları 2007'deki 
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miktarın %17 üstüne çıkarak 204 milyar ABD dolarına ulaşır.“18 

1.3. Elektronik Ticarete Konu Olan Değerler 

1.3.1. Mal Satışı 

Internet aracılığı ile mal alım satımı, günümüzde artan oranda karşımıza 

çıkmaktadır. Buradaki mal tanımı fiziki varlığı olan bir ürünü ifade etmektedir. 

Bu anlamda mal, ekonomik değeri olan ve haklara konu olabilen nesnelerdir. 

Bu bağlamda ifade edilen mal satışına, Borçlar Kanunu‟nun satış 

sözleşmelerini düzenleyen hükümleri ve yeterli olmaması durumunda da 

genel hükümler uygulanır. 

Mal satışı, genel olarak, Internet aracılığı ile yapılabilmekle birlikte Kanun‟un 

aradığı bazı özel şartlar, özellikle de yazılı sözleşme yapılması gerekliliği 

nedeniyle bazı malların satışı Internet ortamında gerçekleştirilememektedir. 

Örneğin, taşınmaz mal satışıyla ilgili sözleşmeler Internet aracılığı ile 

yapılamamaktadır. 

Mal satışına ilişkin sözleşmeler Internet aracılığı ile yapılabilmesine rağmen, 

malın teslimi klasik usuller ile yapılmaktadır. Satışa konu olan malın, Medeni 

Kanun hükümlerine göre zilyetliğinin nakli ile ifa aşaması gerçekleştirilir. 

Klasik usuller ile malını teslim alan alıcı, dilerse ödemeyi de klasik usulle, 

teslim anında, elden yapabileceği gibi, Internet aracılığı ile banka havalesi, 

vb. şeklinde de yapabilir. 

Mal satışına ilişkin olarak yapılan işlemlerde dijital ürün satışı farklı bir özellik 

arz etmektedir. Bu satış türünde, taraflar, Internet ortamında yapmış oldukları 

sözleşmenin ifasını da tamamen Internet ortamında gerçekleştirmektedirler. 

Burada, taraflardan birinin, istediği ürünü bilgisayarına indirmesi ile sözleşme 

ifa edilmiş olur. Örnek olarak, bilgisayar programlarının yeni versiyonlarını, 

alıcının bilgisayarına indirmesiyle kurulan sözleşmeyi gösterebiliriz. Karşı 

edimin ifası da, yine kredi kartı veya banka havalesi ile Internet ortamında 

                                                            

18  http://www.ask.com/wiki/E-commerce?qsrc=3044, Erişim 22 Kasım 2009 
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yapılmaktadır. Burada, Internet ortamında kurulmuş olan sözleşmenin, yine 

Internet ortamında ifası söz konusudur. 

1.3.2. Hizmet Sağlanması 

Internet aracılığı ile hizmet taahhüdünde bulunulması da mümkün 

olabilmektedir. Burada, Internet ortamında, taraflardan biri, bir hizmet 

sunumunu borçlanmaktadır. 

Hizmet taahhüdünde, taahhüt edilen edimin ifası iki şekilde olabilir: Birinci 

olarak klasik usulle, fiziki bir ifa söz konusu olabilir; örneğin, Internet aracılığı 

ile uçak bileti temininde, acente, bileti bizzat getirip alıcıya teslim edebilir. 

İkinci halde ise, edim, Internet ortamında ifa edilebilir; örneğin, Internet 

ortamında havale yapılması işleminde, banka, hizmetini yine Internet aracılığı 

ile ifa etmektedir ya da örneğin Internet aracılığı ile rezervasyon yapılması 

işleminde de müşteriye bir rezervasyon numarası verilmesi durumunda 

hizmet Internet aracılığı ile verilmiş olmaktadır. 

1.4. Elektronik Ticaret Araçları 

1.4.1. Elektronik Veri Değişimi 

“Günümüzde yaygınlaşan e-ticaret  aslında bilgisayarların 

kablolar ve uydular aracılığıyla birbirine bağlanmasından kısa 

bir süre sonra kendine iş dünyasında uygulama alanı 

bulmuştur. Yaklaşık yirmi senedir standart dokümanların 

işletmeler arasında elektronik veriler olarak iletilmesi ve 

karşılıklı olarak değişimi olan EDI (Electronic Data Interchange / 

Elektronik Veri Değişimi) uygulamaları bazı sektörlerde yoğun 

olarak kullanılmaktadır. EDI, kuruluşlar arasında farklı 

uygulamalar ile gerçekleştirilen yapısal veri değişimi şeklinde 

tanımlanmaktadır. Bu tanımda yer alan yapısal veri değişimi, 

EDI'nin iş dünyasında kullanılan kâğıt belge değişiminin yerine 

geçtiği anlamına gelir ve Elektronik Ticaret konusu ile doğrudan 
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ilgilidir. EDI uygulamalarında veri, yapısal bir formatta transfer 

edilmektedir.”19 

EDI, bir işletmenin diğer işletmelerle olan her türlü iş evrakı alışverişini 

elektronik olarak ve belirli bir veri standardı yardımıyla gerçekleştirilmesi 

işlemidir. Bu işlem, temel iş verilerinin bir bilgisayardan diğerine 

gönderilmesinde kullanılacak işlem setlerinin veya mesajların standardize 

edilerek belirli bir formata oturtulması prensibine dayanmaktadır. 

EDI uygulaması ile veriyi gönderen konumdaki şirket bir işlem oluşturur ve 

bunu alıcıya gönderir. Alıcı gelen bilgi doğrultusunda işlemi gerçekleştirmek 

için kendi sistemi içindeki düzenlemeleri, operasyonları yerine getirir. 

Örneğin Singapur, tüm ticari işlemlerini EDI kullanarak yürüten ilk ülkedir. 

İhracatçılar, ithalatçılar, nakliye şirketleri ve dış ticaret işlemleri ile ilgili 

yirmiden fazla kuruluş arasında 1989 yılında Singapur Network Sistemi 

(SNS) kurulmuştur. İlgili resmi kuruluşların her birine ayrı ayrı müracaat edip 

izin almak yerine, EDI uygulamasıyla bilgisayar ağında tek bir elektronik 

belge dolaşmakta, SNS‟in kuruluşundan önce 2-3 gün süren işlemler 15-20 

dakika içinde tamamlanmaktadır. Halen ticari işlemlerin %98'inden fazlası bu 

ortamda yapılmakta ve %50 civarında tasarruf sağlanmakta, verimlilik 

artışının ise %20-30 arasında olduğu tahmin edilmektedir. EDI‟nin 

uygulandığı Singapur Limanı‟nın dünyada en hızlı mal sevkıyatının 

gerçekleştirildiği liman olması bu yüzdendir. 20 

 

                                                            
19 www.keremgumrukleme.com/a/kerem.php?p=edi, Erişim 15 Aralık 2009 

20  http://www.oyayuregir.com/edi-makale.pdf, Erişim 15 Aralık 2009 

http://www.keremgumrukleme.com/a/kerem.php?p=edi
http://www.keremgumrukleme.com/a/kerem.php?p=edi


 
 

20 

 

Şekil 1. Basit Bir EDI Uygulaması 

EDI sistemi aracılığı ile transfer edilen verinin alıcı tarafından 

tanımlanabilmesi için standart bir formatta olması gerekir. Dolayısıyla başarılı 

bir EDI uygulaması için iki taraf öncelikle işlemlerin içeriği ve formatı 

hakkında karşılıklı bir anlaşma içerisinde olmalıdırlar. Böylelikle gelen verinin 

ek bir işlem gerekmeden doğrudan alıcının sistemini harekete geçiren girdi 

olması sağlanır. Gelen veri sistemden kâğıt üzerine çıktı olarak da alınabilir. 

EDI‟nin tarihsel gelişimine baktığımızda, 1960‟lı yılların sonuna doğru, 

özellikle demiryolu, havayolu gibi taşıma ağırlıklı firmaların kâğıt üzerinde 

işlem yapmanın iş süreçlerinde aksamalara neden olduğunu fark etmeleri ile 

birlikte EDI için ilk adımlar atılmaya başlanmıştır. Ancak EDI sisteminin ilk 

zamanlarında bilgisayarlar çok pahalı ve günümüze göre teknik açıdan 

yetersiz cihazlardı.Bu nedenle bu küçük avantajdan dahi çok az sayıda firma 

bu cihazlardan yararlanabiliyordu. Bu faktörler EDI Standartlarında önemli bir 

etki yaratmıştır.  

“Elektronik Veri Değişimi, ticari işlerin kodlanması için 

geliştirilmiş standart bir sistemdir. Bundan dolayı ticari işlerin, 

bir bilgisayardan diğerine kontrol kâğıdına basılmış fatura, 
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sipariş gecikmesi ve muhtemel sözsel hatalar olmadan iletişimi 

yapılabilmektedir”21.  

Özetlemek gerekirse EDI genel olarak, belirli standartlar esas alınarak 

işletme ile ilgili teknik bilgilerin firma içinde ve firmalar arasında bilgisayar 

vasıtasıyla aktarılmasıdır. 

“İşletme ortamında, istenen malların, istenen yerde, istenen 

zamanda ve uygun maliyetle elde edilmesi olarak tanımlanan 

pazarlama kavramı açısından ele alındığında EDI, asıl olarak 

siparişler, ilgili bilgiler ve faturalar gibi ticari dokümanların 

elektronik olarak iletilmesi ile ilgilenir.”22 

Zamanla ve ticaret hacminin artması ile iletişim ihtiyacı daha da artmış, kâğıt 

üzerinde yapılan bu işlemlerin yerine işletmeleri çok daha etkin ve geniş bir 

iletişim aracı arama yoluna sevk etmiştir. Elektronik değişim sistemlerinin ilk 

uygulamaları iki tarafın üzerinde anlaştığı bir format aracığıyla başlamıştır. 

EDI ve diğer bilişim teknolojilerinin de desteğiyle oluşturulan bu elektronik 

bütünleşme özellikle şirketlere önemli ölçüde zaman kazandırmakta, coğrafi 

olarak dağılmış iş birimleri ve ilgili kurumlarla işbirliğini arttırarak rekabette 

önemli üstünlükleri beraberinde getirmekteydi. 

EDI sistemlerinin işleyişine bir örnek vermek gerekirse satın alma siparişini 

hazırlayan firma elektronik ortam aracılığıyla siparişle ilgili bilgileri tedarikçi 

firmaya iletir. Yapılandırılmış formatta tedarikçiye ulaşan veri bir yazılım 

yardımıyla sipariş girişi olarak sisteme entegre edilir. Sipariş işleme sistemi, 

kâğıt üzerinde gelen siparişlerde olduğu gibi gerekli düzenlemeleri yaparak 

gelen talebin hazırlanması sürecini başlatır. 

Ancak, her endüstrinin kendi ihtiyaçlarına uygun gördüğü farklı EDI veri 

standartlarını kullanması maliyetleri arttırmaktaydı. Sonuç olarak; farklı 

grupların bir araya gelmesiyle uluslararası EDIFACT (Electronic Data 

Interchange for Administration, Commerce and Transport) yaratıldı. Yaklaşık 

on yıl önce, uluslararası ticaretin etkinliğini artırmak amacıyla, ticari verilerin 

                                                            
21 David Whiteley, E-Commerce; Strategy, Technologies and Applications, The McGraw-

Hill Companies, Manchestar Metropolitian University, 2000, s.5 

22 David Whiteley, E-Commerce; Strategy, Technologies and Applications, 2000, s.5 
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içeriğine elektronik yoldan ulaşabilmek için bir dünya standardına gereksinim 

duyularak bu girişim başlatılmıştır. Standartlaşma süreci ise UN/EDIFACT 

formatına ilişkin ISO standartlarının ilk yayınlandığı 1987 yılında başlamıştır. 

Günümüzde 3 temel set EDI Standardı bulunmaktadır. UN/EDIFACT Avrupa 

ve Asya da yaygınken, ANSI ASC X.12 ve UCS Kuzey Amerika da daha 

yaygındır. Bu standartlar; dokuman ve formların değişimi için formatları, 

karakter setlerini ve veri elementlerini tanımlamaktadır.23 

Sonuç olarak; EDI iş dokümanlarının elektronik olarak değişimine olanak 

sağlamaktadır. Bu teknoloji özellikle geniş organizasyonlar için başarılı 

sonuçlar vermektedir. EDI‟nin temel teknolojisi 1970‟lerden beri bilinmesine 

rağmen Internet bu teknolojiye yeni bir moment kazandırmıştır. Internet 

Elektronik veri değişiminin daha fazla kullanıcı ve daha düşük maliyet ile 

gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Bu alanda özellikle XML/EDI alanında 

hızlı gelişmeler görülmektedir. Yakın gelecekte hem insanlar hem bilgi işlem 

sistemleri tarafından kolayca okunabilecek dokümanlar oluşturmaya yarayan, 

XML‟nin(eXtensible Markup Language / Genişletilebilir İşaretleme Dili ) 

EDI‟nin yerini alması şaşırtıcı olmayacaktır. 

1.4.2. Elektronik Ticaret Yazılımları 

Elektronik Ticaretin şirketler arasında kolay ve etkin uygulanması için, 

birbirlerinin ana bilgisayarlarının, uygulamalarının ve veritabanlarının 

birbirleriyle uyum içersinde olması gerekmektedir. Bunun için standartlaşmış 

protokoller ve veri sunuş şemaları gerekmektedir. EDI bunun için bir standart 

olsa da belli limitleri bulunmaktadır ve aslında Internet için 

yapılandırılmamıştır. 

Web, standart TCP/IP [(TCP (Transmission Control Protocol ) ve IP (Internet 

Protocol)/ İnternet protokol takımı]  ve HTTP (Hypertext Transfer Protocol / 

Hipermetin Aktarma İletişim Kuralı) standart iletişim protokolünün üzerine 

kurulmuştur. Web sayfaları uluslararası yazım standardı olan HTML(Hyper 

Text Markup Language / Zengin Metin İşaret Dili)  dili ile yazılmaktadır. Bu 

standart sadece web sayfalarının görünümü amaçlı kullanılmaktadır. Bunun 

                                                            
23 Gültekin Çağıl, Tedarik Zinciri 1, s.4, http://www.cagil.sakarya.edu.tr/ adresinden 

alınmıştır. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/TCP
http://tr.wikipedia.org/wiki/IP
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daha da gelişmişi olan ve insanların interaktif olarak görüşmelerini sağlayan 

dil ise Java ve ActiveX programlarıdır. 

Elektronik Ticaret uygulamalarında kullanılan dil ise XML(eXtensible Markup 

Language / Genişletilebilir İşaretleme Dili )  olarak adlandırılmaktadır. XML 

genel tanımlama dili SGML‟in(Standard Generalized Markup Language / 

Standart Genelleştirilmiş Biçimlendirme Dili) basit bir sürümüdür. XML gerek 

B2B gerek de EDI sistemlerinde kullanılan bir standarttır. 

XML standardı HTML den farklı bir yapıya sahiptir. HTML web sayfası 

oluşturmada kullanılmakta; XML ise veri ve bilgi tanımlamada 

kullanılmaktadır. XML ile karmaşık mesaj ve dosyalar gönderilebilinmektedir. 

XML standardı B2B kullanımında EDI standardına göre aşağıda belirtilen dört 

sebepten dolayı çok daha uygundur: 

          “1. XML esnek bir dildir. 

2. Mesajlar kolayca okunabilir ve anlaşılabilir. Çeviriciye ihtiyaç 

yoktur. 

3. EDI kurulumu için ileri uzman kişilere ihtiyaç duyulmakta 

olup, XML asgari bilgisayar bilgisine sahip kişiler tarafından 

kurulabilmektedir. 

4. EDI kurulumu pahalı ve bakımı güç bir teknolojidir. XML‟nin 

kurulumu çok kolaydır ve EDI‟e göre çok çok daha ucuzdur.”24 

1.4.3. Elektronik Ticaretin Tarafları 

Elektronik ticaretin farklı bireyleri, endüstri işletmelerini ve resmi kurumları 

kapsayan oldukça geniş bir yelpazede tarafları mevcuttur.  

“Bunlar; 

• Alıcılar, 

                                                            
24 Efraim Turban, Jae Lee, David King, H. Michael Chung, E-Commerce: A Managerial 

Perspective, John Wiley&Sons Ltd., 2001, s.141. 
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• Satıcılar, 

• Üretici / İmalatçılar, 

• Komisyoncular, 

• Sigorta Şirketleri, 

• Nakliye Şirketleri, 

• Özel sektör Bilgi Teknolojileri, 

• Sivil Toplum Örgütleri, 

• Üniversiteler, 

• Onay kurumları, 

• Elektronik Noter, 

• Dış Ticaret Müsteşarlığı, 

• Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 

• Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları‟dır.”  25 

1.5. Taraflar Açısından Elektronik Ticaret Türleri 

1.5.1. İşletmeler Arası Elektronik Ticaret (B2B) 

B2B birçok ticari alıcı ve ticari satıcı firmanın elektronik ortamda bir araya 

gelip alım satım işlemlerini gerçekleştirdikleri ticaret şeklini ifade etmektedir. 

Tavares ve Araujo (2001)‟ya göre26 B2B tipi Elektronik Ticaret bilgi çağının 

tipik bir ürünüdür. 1990 yılının ortalarına kadar B2B tipi Elektronik Ticaret 

sadece bazı büyük firmaların kendi aralarında kurmuş oldukları Elektronik 

Veri Değişiminden(EDI) ibaret, Internet ağı dışında sınırlı bir şekilde 

gerçekleşmekte idi. Yeni yüzyıla girilmesiyle birlikte Deloitte Danışmanlık 

                                                            
25 http://www.kobifinans.com.tr/bilgi_merkezi, Erişim 14 Ocak 2010 

26 Jose Tavares de Araujo Jr.(Mart 2001), Trade And Competition in B2B Markets, 

Organization of American States Trade Unit First Edition, s. 17. 
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firması dünya genelinde B2B tipi Elektronik Ticaret yapan firma sayısının 

sadece 1500 kadar olduğunu belirtmektedir. 2003 sonu itibariyle 1,4 Trilyon 

Dolar, 2004 yılı sonu itibariyle B2B piyasa büyüklüğünün 2 trilyon Dolar 

olduğundan bahsetmektedir. 27 

B2B esasında, iletişim masraflarını ve dış kaynak teminini ekonomik hale 

getiren, pazarın büyümesine yardımcı olan bir prosedürdür. Aynı zamanda 

da, pazarı şeffaf hale getiren, kendi içerisinde rekabet kuralları olan bir ticaret 

şeklidir. 

B2B‟nin kullanılması; bilgi ve belgenin sanal ortamda web siteleri üzerinden 

karşılıklı olarak akışının sağlanması yoluyla yapılmaktadır. Bir mal veya 

hizmetin sipariş aşamasından, pazarlama, satış, sigorta, nakliyat, fatura, 

ödeme ve satış sonrası hizmetlerine kadar ticaretle ilgili hemen bütün 

faaliyetlerin yapılmasıdır. Ayrıca, şirketler arası ortak Ar-Ge, projelendirme, 

ürün tasarımı, mühendislik hizmetleri ile ürün dağıtım ve teslimat işlemleri de 

bu kapsamda yer almaktadır. Şirketler arası ilişkiler olabileceği gibi firma-

marka içi ilişkiler de (firma-bayi-dağıtıcı-tedarikçi) bu kapsamda B2B 

sayılmaktadır. 

Piyasa araştırmacılarının tahminine göre B2B piyasası 2005 yılı itibarıyla 7 ila 

10 trilyon Dolarlık bir ticaret hacmine ulaşacaktır. B2B kullanımı 1997 yılında 

%0.2 iken 2000 yılı itibarı ile %2.1‟e ulaşmış ve 2010 yılı için % 12‟lik bir paya 

ulaşacağı tahmin edilmektedir. Kimyasallar, elektronik, tarım, motor parçaları, 

petro-kimya ürünleri, kâğıt ve ofis malzemeleri B2B‟de en fazla ticareti 

yapılan ürün gruplarını oluşturmaktadır28.  

                                                            
27  http://www.globalforesight.net/Section?Action=View&Section_id=659, Erişim 30 Ocak 

2010 

28  J.Dalton, H.Manning, K.Gardiner, Forrester Research Raporu, Aralık 2003, s. 15  
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Gartner Group‟a göre B2B Elektronik Ticaret‟in beşinci jenerasyonunu 

oluşturmaktadır. Bu jenerasyon tedarikçilerle şirketler arasındaki işbirliğini 

içermektedir29. 

Tablo 1. Elektronik Ticaret Jenerasyonu 

        Basım ve Promosy

on 
1 inci Jenerasyon 

  On-Line Sipariş 

Verme  

B2C B2B 
2 inci Jenerasyon 

  E-Devlet Kişiselleştirme Elektronik 

Pazar 

  
3 inci Jenerasyon 

  E-Mobil  E-CRM E-Öğrenme Multikanal 
4 inci Jenerasyon 

Tedarikçi 

ve Satın 

almacının 

İşbirliği  

Entegrasyon 

Web Servisi 

Uzman Sistemler Uzman Satış 

Sistemleri 
5 inci Jenerasyon 

Kaynak: Efraim Turban, Jae Lee, David King, H. Michael Chung, “ E-Commerce: A 

Managerial Perspective”, John Wiley&Sons Ltd., 2001, s.17. 

1.5.2. Tüketiciler Arası Elektronik Ticaret (C2C) 

“Tüketiciden tüketiciye elektronik ticaret, tüketicilerin online 

pazar yapıcılar (eBay gibi...) yardımıyla birbirlerine satış 

yapmalarını sağlayan bir yoldur. Tüketiciler arası e-ticarette 

tüketici pazar için ürününü hazırlar, açık arttırma veya doğrudan 

satış için ürününü sunar ve pazar yapıcısının ürünü katalog, 

                                                            

29 Andrew Vogel, B2B E-Commerce Explosion, Gartner Group Forecasts, 

http://www.crn.com/itchannel/18833281;jsessionid=LW22GYMPXKLJPQE1GHPCKH4ATMY32JV

N, Erişim 4 Şubat 2010 
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arama motoru gibi ürünün sergileneceği ve bulunacağı alanlara 

koymasını bekler”30 

Tüketiciden tüketiciye e-ticaret, henüz yeni başlayan bir uygulamadır. 

Örneğin ABD‟de insanlar eskimiş eşyalarını, pazar günleri garajlarının önüne 

çıkararak isteyen insanlara satmaktadırlar. Bu satışlar sürekliliği olmayan bir 

ticari faaliyettir ve satıcı ailenin elindeki mallarla sınırlıdır. “Garaj satışı” 

kavramına çok alışık olduklarından Kuzey Amerika‟daki tüketiciden tüketiciye 

e-ticaret uygulamaları büyük bir çevre bulmuştur. Öyle ki kimileri B2C 

dünyasına girecek satışlarını tüketiciden tüketiciye e-ticaret dünyasında 

yapmaya başlamıştır. Örneğin, toptancıdan çok ucuz fiyata yüzlerce, binlerce 

Pokemon kartı satın alıp, bunları satmak gibi. Tüketiciden tüketiciye e-ticaret 

modelinde açık artırma süreci vardır. Burada satılan malın adedi sınırlıdır ve 

satıcı bundan dolayı bir alt limit ve süre koyarak, o süre sonunda en yüksek 

rakamı önerenlere satmaktadır. Bu alt yapıyı kuran şirket de satış işlemi 

üzerinden komisyon almaktadır. Yani, tüketiciden tüketiciye e-ticaret yapan 

bir şirketin aslında alacak ya da satacak bir mal veya hizmeti yoktur. Tek 

amaç, alıcı ve satıcıyı buluşturmaktır. Tüketiciden tüketiciye e-ticaret‟de e-

posta gibi elektronik araçlar vasıtasıyla iki müşterinin bir araya gelerek, mal 

veya hizmetler için anlaşma yapması söz konusudur. Tüketiciden tüketiciye 

e-ticaret hakkında doğru bilgi ve verileri hem tedarik etmek, hem de 

değerlendirmek güçtür. Bu e-ticaret türü Türkiye‟de çok hızlı gelişme 

göstermektedir (Örneğin, www.arabam.com) . 

1.5.3. İşletme ile Tüketici Arasında Elektronik Ticaret (B2C) 

İşletmeden tüketiciye yönelik ticari hizmetlerde elektronik ticaretin işlevi, 

işletme ve müşteri arasındaki ticari ilişkilerin ve işlemlerin web üzerinden 

yürütülmesidir. Web teknolojisindeki hızlı gelişmeler sonucunda ortaya çıkan 

“sanal mağaza” uygulamaları ile Internet'te firmalar elektronik ortamda; 

bilgisayardan otomobile, kitaptan pizzaya birçok ürünün doğrudan tüketiciye 

                                                            

30 Kenneth C. Laudon, Carol Guercio Traver, E-Commerce: business, techonology,society, 

The Davis Group Inc.-Eyewire, 2001, s.14. 
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satışını yapmaya başlamıştır. Dell, Amazon.com, eBay gibi şirketlerin 

hizmetleri bu modele girmektedir. 

Bu bağlamda Internet ve onun getirisi olan “sanal mağaza” uygulaması 

KOBİ‟lerin ticari hedeflerini de yeniden gözden geçirmelerine neden olmuştur. 

Dünya ticaretindeki “.com” değişimini yakalayan işletmeler, sanal dünyada 

showroom veya mağaza açarak yeni müşterilere ulaşmaya çalışmaktadır. 

Günde 24 saat / haftada 7 gün açık ve dünyanın her yerinde şubesi olan 

mağaza açma maliyetleri, “sanal mağaza” uygulamaları ile KOBİ‟lerin 

karşılayabileceği seviyeye inmiştir. 

Yukarıda açıklamaya çalıştığım firmadan tüketiciye elektronik ticarette ayrıca 

aşağıdaki işlemler gerçekleşmektedir: 

“ -Sosyal İletişim: Elektronik uygulamalar, tüketicilerin elektronik 

posta, video-konferans ve haberleşme grupları yoluyla birbiriyle 

iletişim kurmasını sağlar. Temel faaliyet alanı ise eğlence 

sektörüdür. 

-Finans Yönetimi: Online banka hizmetleri kullanarak yapılan 

elektronik uygulamalar, tüketicilerin yatırım ve ticari hesaplarını 

yönetme gibi işlemlerini kapsar. 

-Mamul ve Hizmet Satın Alma: Elektronik uygulamalar, 

tüketicilerin online bilgi ile yeni mamul/hizmet bulmalarını ve 

satın almalarını sağlar.”31 

Internet kullanıcılarının geliri, eğitim düzeyi ve yaşı bu tür ticareti belirleyen 

etkenlerdendir. Genel itibariyle yüksek eğitimli ve gelir düzeyi ortalamanın 

üstünde olan 25-35 yaş arası kişiler, yoğun olarak Internet üzerinden 

elektronik ticarete katılmaktadırlar.32 

                                                            
31 Özge Çatalbaş, Elektronik Ticaretin Ekonomik ve Sosyal Etkileri, Marmara Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2002, s. 43. 

32 Özge Çatalbaş, Elektronik Ticaretin Ekonomik ve Sosyal Etkileri, Marmara Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2002, s. 43. 
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1.5.4. İşletme ile Devlet Arasında Elektronik Ticaret (B2G) 

İşletme ile devlet arasındaki elektronik ticaret, henüz gelişme safhasında olan 

bir modeldir. Bu modelde işletme ile devlet arasındaki işlemler elektronik 

ortamda gerçekleştirilmektedir. Özellikle günümüzde, devlet ihalelerinin 

elektronik ortamda ilan edilip, işletmelerin bu ihalelere elektronik ortamda 

katılmaları ve ihale safhalarını takip etmeleri, Devlet Malzeme Ofisi‟nin son 

zamanlarda başlattığı bir uygulama ile web sayfasından çevrimiçi katalog 

yolu ile satış yapması da bu modele uygun bir uygulamadır.33 

1.6. Elektronik Ticaretin Geleneksel Ticaretten Farkları ile Elektronik 

Ticaretin Avantajları ve Dezavantajları 

Elektronik ticaretin ekonomik ve toplumsal hayatta giderek kendisine daha 

fazla yer edinmesi ortaya birçok avantaj çıkarmaktadır.  

Elektronik iletişimin artmasına bağlı olarak firmalar müşterilerine ve diğer 

işletmeler hızlı, kolay ve ucuz bir şekilde ulaşabilmektedirler. Fiziksel yatırıma 

girmeksizin, mağazalar ya da pazarlama ağları kurmadan pazarlama 

yapılabilmektedir. Elektronik ortam avantajı ile hem ülke çapında hem de 

uluslar arası boyutta zaman etkin kullanılmakta, böylece teslim sürelerinde ve 

stok maliyeti gibi konularda fayda sağlanmaktadır. İhtiyaç duyulan belgelerin 

elektronik ortamda hazırlanması minimum hata ile en kısada sürede 

hazırlanabilmekte, ayrıca kâğıt tüketimini azaltmaktadır. Elektronik ticaret ile 

yeni ürün, pazarlama ve dağıtım tekniklerinin geliştirilmesi, müşteri 

ihtiyaçlarının ve pazardaki değişikliklerin en hızlı şekilde tespitine kolaylık 

sağlanabilmektedir. Ticari faaliyetler tabana yayılmış, Pazar alanı genişlemiş 

ve ekonomik yoğunlaşma meydana gelmiştir. Düşen maliyetler yerel ve 

uluslar arası boyutta rekabet üstünlüğü sağlamakta, aynı şekilde rekabeti de 

arttırmaktadır. Tüketiciler için de çok ciddi avantajlar mevcuttur. İşlem 

maliyetlerinin ve nakliye masraflarının düşmesi, evden çıkmadan ve zaman 

harcamadan alışveriş, yeni ürünlerin bilgilerine kolayca ulaşabilmek, ürünleri 

birbirleri ile karşılaştırarak satın almak bunlardan bazılarıdır. Elektronik ticaret 

sayesinde birçok yeni iş olanağı, görev ve unvan ortaya çıkmıştır. İnternet 

servis ve içerik sağlayıcıları, web sayfası hazırlayıcıları hatta evden hizmet 

                                                            
33 Ulvi Altınışık, Elektronik Sözleşmeler, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2003, s.32. 
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üreten insanlar bile bunlara örnek teşkil edebilir. Ekonomik bir olgu olmasına 

rağmen, ekonominin bilgi ve bilgiyi yönlendirme temelli yapısı nedeniyle 

eğitim, kültür, sağlık, sosyal güvenlik gibi alanlarda sosyal politikaların faydalı 

bir biçimde yeniden oluşturulmasına ön ayak olmuştur. Elektronik ticaret daha 

fazla uzmanlık gerektirmesi nedeniyle, geleneksel yöneticilerin sayısını 

azaltarak hem yatayda hem dikeyde firma küçülmeleri sağlamaktadır. Yine 

işletmeler açısından bakıldığında işletmeler arasında veri transferinde 

kolaylık, personel arası işbirliği, iletişim ve koordinasyona katkı, müşteri 

taleplerini ve önerilerini kolayca değerlendirebilme gibi birçok avantajı 

mevcuttur.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
34  Halil Elibol,  Burcu Kesici, Çağdaş İşletmecilik Açısından Elektronik Ticaret, Selçuk 

Üniversitesi Sosyal Bilgiler Dergisi, 2003,  s.323 
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Tablo 2. Elektronik Ticaret İle Sağlanan Tasarruf Oranları 

ENDÜSTRİ Tasarruf 

Oranı 

% 

ENDÜSTRİ Tasarruf 

Oranı 

% 
Uzay, Makine 

Endüstrisi 

11 Sağlık 5 

Kimyasal ürünler 10 Moleküler Biyoloji ve 

Genetik 

12-19 

Kömür Endüstrisi 2 Metal/Makine 

Endüstrisi 

22 

İletişim 5-15 Medya ve Tanıtım 10-15 

Bilgi Teknolojileri 11-20 İşletme/Bakım/Onarım 10 

Elektronik Parçalar 29-39 Benzin ve Gaz 5-15 

Gıda Katkı Maddeleri 3-5 Kâğıt Endüstrisi 10 

Orman Ürünleri 15-25 Çelik Endüstrisi 11 

Havayolu Taşımacılığı 15-20   

Kaynak: http://www.ses-media.com/E-Ticaret-sistemi-bana-ne-kazandirir.asp 

Elektronik ticaretin yukarıda belirtilen olumlu yanlarına karşın bazı 

olumsuzlukları da bulunmaktadır.  

Elektronik ticaret ile geleneksel ticaret unsurlarının ve geleneksel yöneticilerin 

ortadan kalkmasıyla meydana gelen yatay ve dikey küçülme, ciddi miktarda 

iş gücü fazlasına, böylece de işsizlik artışına sebep olmaktadır. İnternetin 

ulusal veya uluslar arası çapta bir denetici ya da yöneticiye, bir kontrol 

mekanizmasına sahip olmaması, suiistimallerin, aşırılıkların, usulsüzlüklerin 
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ve kural dışı davranışlarını kontrolünü imkânsız kılabilmektedir. Bu nedenle 

ciddi boyutta sorunlar yaşanmaktadır, çözümler ve yaptırımlar 

genişletilmediği sürece devam da edecektir. Elektronik ticaret gelişmiş 

iletişim şebekeleri ile bilgisayarlara ve bunlara bağlı bilgi teknolojilerine 

ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyaçları karşılamayı zorlaştıran çoğu ekonomik 

temelli altyapı eksiklikleri sorunları da beraberinde getirmektedir.35 

1.7. Elektronik Ticarette Genel Sorunlar 

Güvenlik, gizlilik, vergilendirme, Internet üzerinden yapılan ödemeler, teslimat 

ve geri iade, gümrükleme, tüketicinin korunması, telif hakları gibi konularda 

halen sorunlar yaşanmaktadır ve sorunların çözümü için başta ulusal olmak 

üzere uluslararası çalışmalara ve standartlara ihtiyaç vardır. 

Telekomünikasyon teknolojilerindeki gelişmeler, Internet üzerinden yapılan 

ticari işlemleri, sayı ve hacim olarak önemli derecede artırmıştır. Fakat son 

bir-iki yıl içerisinde, bu işlemlerde, özellikle işletmelerle tüketiciler arasındaki 

elektronik ticaretin (B2C) artış hızında bir yavaşlama söz konusudur. Bunun 

en önemli nedenlerinden biri, e-ticarette yaşanan sorunların varlığı ve 

bunların halen devam etmesidir. 

1.7.1. Hukuki anlamda karşılaşılan sorunlar  

Internet‟te ticaret sanal ortamda yürütüldüğünden başka bir ifade ile yazılı ya 

da sözlü herhangi bir kanıta dayanmayan işlemler yapıldığından yasal 

anlamda ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Aynı zamanda daha çok uluslar arası 

alanda yürütülen işlemler nedeniyle de uluslar arası hukuk konusunda halen 

çözülemeyen sorunlar bulunmaktadır. Klasik kara ve deniz ticaret hukuku ile 

çözülebilen birçok sorun Internet ortamında çözülememiştir. Bu nedenle salt 

Internet üzerinden yönetilen ticari faaliyetler için ayrı bir hukuk disiplini 

geliştirilmesi konusunda tartışmalar sürmektedir. Internet üzerinde yürütülen 

ticari faaliyetlerin bir kısmıyla ilgili olarak ortaya çıkabilecek sorunların 

çözümünde yürürlükteki çeşitli yasalardan yaralanmak mümkün olsa da bazı 

sorunlar için ne yapılacağı konusunda henüz tam bir netlik yoktur.  

                                                            
35  Halil Elibol,  Burcu Kesici, Çağdaş İşletmecilik Açısından Elektronik Ticaret, Selçuk 

Üniversitesi Sosyal Bilgiler Dergisi, 2003,  s.323 
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Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu Hukuk Çalışma Grubu Raporunda; 

elektronik ticarete ilişkin faaliyetler ve yasal düzenleme alanları aşağıda yer 

alan başlıklar altında değerlendirilmiştir; 

“1. Tüketicinin korunması ile ilgili mevzuatın yeniden gözden 

geçirilmesi 

2. Elektronik ortamda sözleşmelerin yapılması konusunun 

Borçlar Hukuku çerçevesinde incelenmesi 

3. Elektronik ortamda elde edilen ve muhafaza edilen delillerin 

tanınmasının Usul Hukuku açısından değerlendirilmesi 

4. Elektronik imza konusunda özellikle gizli anahtar unsurunun 

tevdi edileceği bir kuruma gerek duyulup duyulmadığının 

incelenmesi 

5. Elektronik ödeme araçları arasında yer alan elektronik 

parayı kullanıma sunacak olan kurum ve bu kurumla ilgili hukuki 

çerçevenin belirlenmesi 

6. Elektronik ödeme sistemlerinde faaliyet gösterecek 

operatörlerin saptanması, bu operatörler arasında yapılacak 

sözleşmelerin hukuki çerçevesinin belirlenmesi 

7. Elektronik ödeme araçlarını verenler ile kullananlar 

arasındaki sorumluluk dağılımının hukuken ve adil bir orantı 

gözetilerek tesisi 

8. Elektronik ödeme araçlarının yasadışı faaliyetler için 

kullanılmasını önleyici cezai tedbirlerin alınması 

9. Elektronik ödeme araçlarının çalınması veya kaybedilmesi 

halinde sorumluluk ve ispat yükü konularının belirlenmesi 

10. Elektronik işlemler sırasında açıklanan kişisel verilerin 

gizliliği v korunması 

11. Telif hakları ve komşu haklar ile ilgili Fikir ve Sanat Eserleri 
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Kanununda yer alan çoğaltma, umuma arz, dağıtım yetkilerinin 

elektronik iletim açısından yeniden gözden geçirilmesi; bu 

konuda WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı) tarafından 

oluşturulan diplomatik konferansta hazırlanan iki uluslar arası 

anlaşmaya (Telif Hakları Anlaşması ile İcracı Sanatçı ve 

Fonogram Yapımcıları Anlaşması) taraf olunması hususunun 

değerlendirilmesi; kopyalamayı önleyici sistem ve bilgiler ile ilgili 

hükümlerin yukarda sözü edilen Kanuna ilave edilmesinin 

incelenmesi 

12. Online ticaret sırasında haksız rekabet ve aldatıcı 

reklamların irdelenmesi 

13. Elektronik ticaret sırasında kullanılan Internet alan 

isimlerinin (domain names) hukuken korunması 

14. Kamu alımlarında online sistemin kullanımı." 36 

 

1.7.2. Tüketicilerin karşılaştıkları sorunlar 

Elektronik ticarette tüketicinin korunmasından söz ederken iki konu göz 

önünde bulundurulmalıdır. Birincisi; elektronik ticaret, iki farklı işlem 

kategorisini içerir. Bunlardan ilki, fiziki malların seçiminin, siparişinin ve hatta 

ödemenin Internet aracılığı ile yapılmasıdır. Bu tür ticarette esas itibariyle 

Internet, adeta posta yoluyla sipariş vasıtası olarak kullanılmakta, ürün teslimi 

ise, postayla paket teslimi gibi geleneksel yolardan yapılmaktadır. Dolaysıyla, 

bu işleme ilişkin tüketici sorunları posta veya doğrudan satış yoluyla yapılan 

alış verişlerde karşılaşılan sorunların çözümüne benzer yollarla çözülebilir. 

İkinci kategorideki işlemler ise, dijital mallar denilen malların , örneğin; 

yazılım, müzik ve film benzeri malların ticaretini kapsamaktadır. Bu malların 

seçimi, siparişi, bedelinin ödenmesi ve ürün teslimi tamamen sanal ortamda 

yapılmakta ve geleneksel yol ve yöntemler kullanılmamaktadır. Bu tür ticari 

işlemler yeni ve farklı sorunlar içermektedir. 

                                                            
36  Önder Canpolat, E-Ticaret ve Türkiye’deki Gelişmeler, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği, Mart 2001,Ankara, s.30. 
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Göz önünde bulundurulması gereken ikinci konu, elektronik ticaretin sınır 

tanımamasıdır. Aynı ülke içinde yapılan elektronik ticarette karşılaşılan 

tüketici sorunları, diğer yollarla yapılan ticarette karşılaşılan sorunlara benzer 

yöntemlerle çözülebilir. Fakat tüketici ile satıcının farklı ülkelerde bulunduğu 

durumlarda tüketici sorunlarının çözümünde ciddi problemlerle 

karşılaşılmaktadır. 

Mevcut e-ticaret uygulamalarında, hileli ve aldatıcı davranışların oranı gittikçe 

artmaktadır. Tahminlere göre, e-ticaret işlem hacminin %10‟u hileli davranış 

şeklinde gerçekleşmektedir. Bu da göstermektedir ki, tüketicilerin elektronik 

ticaretle hayatları kolaylaştığı gibi, zarara uğrama riskleri de artmaktadır37: 

Internet aracılığı ile ticaretin kendine has özellikleri ve sınır ötesi yapısı 

nedeniyle tüketicileri hileli ve aldatıcı davranışlara karşı korumak da o derece 

zorlaşmaktadır. Satıcının, tüketicinin bulunduğu ülke dışında bulunması 

halinde, tüketici satıcı hakkında gerekli bilgilere sahip olamamaktadır. 

Tüketici, satıcının ülkesindeki tüketiciyi koruma mevzuatını bilse bile, örneğin, 

uluslararası telefon görüşmelerinin, dava açma ve takip etmenin maliyeti, dil 

problemleri ve başka nedenlerden dolayı hak arama konusunda engellerle 

karşılaşmaktadır. 

Bu sorunların çözümünde öncelikle, tüketicileri koruyucu yasal 

düzenlemelerin hazırlanması, hileli ve aldatıcı davranışlarla mücadele 

edilmesi, iş çevrelerinin ve kamuoyunun bilgilendirilmesi ve eğitilmesi, 

sektörün kendi iç denetim ve kontrol mekanizmalarını oluşturmasının teşvik 

edilmesi gerekmektedir. 

“Ülkemizde 1995 yılında yürürlüğe giren Tüketiciyi Koruma 

Kanunu‟nda, online ticaretle ilgili kavramlar yer almamaktadır. 

Online satışlar, kapıdan yapılan satışlar içinde 

değerlendirilebilir. Fakat bunlar yeterli olmamakta, kanunun 

yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir”.38 

                                                            
37  Online Brokerage: Keeping Apace of Cyberspace, Special Study (1999); 

http://www.sec.gov/pdf/cybrtrnd.pdf, Erişim 5/12/2009. 

38 Adem Anbar, http://www.e-kavram.com/e-ticaret/4.asp?makale_id=73, Erişim 20 Aralık 

2009 
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1.7.3. Güvenlik sorunları 

Elektronik ticarete ilişkin temel güvenlik, gönderilen mesajın gizliliğinin ve 

bütünlüğünün korunmasıdır. Elektronik ticarette güvenlik eleştirilen önemli bir 

noktadır.  

“Tüketiciler elektronik ticaretle ödeme yapacaklarsa güvenlik 

talep ederler.”39 

Elektronik ticarette güvenlik sorunu çeşitli boyutlarda tanımlanmaktadır. 

Bunlar major ve minör güvenlik sorunlarıdır;40 

Major Güvenlik Sorunu: Devletlerin ve firmaların yaşadığı veya 

yaşayabileceği güvenlik sorunlarıdır. Uzmanlara göre Hackerlar denilen 

sistem çökerticilere karşı firmalarla istihbarat birimlerinin elbirliği içinde 

olması, firmaların istihbarat birimlerinin savunma sistemlerine katılması ve 

bilgisayarlarını korumaları gerekmektedir. Bilgisayar teröristleri haberleşme 

sistemlerine yanıltıcı bilgi bırakabilir, bir barajın kapaklarını açabilir, telefon 

ağını ve ulaşım sistemlerini felç edebilir, elektrik ve doğalgazı kapatabilir, 

bilgisayar sistemlerini kaosa sürükleyebilir, bankacılık ve finans sektörünü 

çökertebilir 

Minor Güvenlik Sorunu: Tüketici konumundaki bireylerin e-ticaret sürecinde 

karşılaştığı güvenlik sorunlarıdır. İstatistikler her üç kişiden ikisinin sanal 

alışveriş esnasında işlemlerini iptal ettiklerini göstermektedir. Bunun nedeni 

ise alıcının, kart numarası ve şifrelerinin veya kişisel bilgilerinin çalınarak 

bunların kötü niyetle kullanılması endişesi taşımasıdır.  

Bir diğer güvenlik sorunu boyutu ise ağ güvenliği, bilgi ve işlem güvenliği 

olarak iki bölümde incelenmektedir;41 

                                                            
39 Michael Shaw, Robert Blanning, Andrew Whinston, Handbook on Electronic Commerce, 

Springer-Verlay  Ltd., Berlin 2000, s.14. 

40 Işıl Eteş, E-Ticaret’in Geleceği ve Ülkemiz Dış Ticaretine Yansımaları, IGEME’den  

Bakış Dergisi, Sayı 22,Eylül-Aralık 2002. 

 

41 Kenan Çelik, Cemalettin Kalaycı, Elektronik Ticarette Güvenlik ve Açık Anahtar Yapısı, 

Standart dergisi, Sayı 494, Şubat 2003, s.32. 
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Ağ Güvenliği: Yazılım ve ağ yapısından kaynaklanabilecek sorunlar, bu grup 

içerisinde değerlendirilebilir. Internet Servis Sağlayıcıları (ISS), kişisel bilgileri 

elde eden kurumların bu bilgileri sakladıkları ortamlar ve iç güvenlikleri 

bilgisayarların Internet‟e bağlı oldukları sürede maruz kaldıkları riskler ve 

önlemler ağ güvenliği kapsamı içerisinde kalmaktadır. 

Bilgi ve İşlem Güvenliği: Güvenli bir e-ticaret işlemi için, ağ güvenliğinin 

sağlanması tek başına yeterli değildir. Bu nedenle ilave olarak bilginin ve ağ 

temelli işlemin güvenliğinin sağlanması gerekir. Bu ise ancak kimliğinin 

kanıtlanması, bilginin bütünlüğünün ve gizliliğinin sağlanması ile mümkün 

olabilir. Ayrıca reddedilemezlik de garanti edilmelidir. Yani elektronik ortamda 

gerçekleştirilen işlemin tarafları, yaptıkları işlemi daha sonra inkâr 

edememelidirler. 

Gerek mikro ve makro boyutta, gerekse ağ güvenliği ve bilgi ve işlem 

boyutunda e-ticaretin bilgi güvenliğini sağlamak ve tehditleri ortadan 

kaldırmak için bir takım teknikler kullanılır. Bu teknikler şu şekilde 

sıralanabilir; 

 “Dijital İmza: Elektronik imza; bir bilginin üçüncü şahıs ya da 

kurumların erişimine kapalı bir ortamda, bütünlüğü 

bozulmadan ve tarafların kimlikleri doğrulanarak iletildiğini 

elektronik araçlarla garanti eden harf ya da sembollerden 

oluşmuş bir karakter setidir. Dijital imza; elektronik imzanın 

özel bir çeşidi olup bir anahtar çifti ile (açık ve gizli anahtar) 

elektronik ortamda iletilen veriye vurulan bir mühürdür.”42  

“Dijital Sertifika: Dijital sertifika ya da dijital kimlik günlük hayatta 

kullanılan ehliyet, pasaport gibi kimlik kartlarının elektronik 

ortamdaki karşılığını ifade etmektedir. Dijital sertifika kişinin 

kimliğini ve söz konusu bilgiye veya hizmete ulaşım hakkını 

kanıtlamak için elektronik olarak ibraz edilmek üzere 

geliştirilmiştir.”43  

                                                            
42 Organization for Economic Co-operation and Development, E-commerce,  

http://www.oecd.org/publications/pol_brief/1997/9701_poli.htm, Erişim 13 Ekim 2009 

43 Garanti Bankası, e-ticaret, http://www.eticaretgaranti.com.tr, Erişim 3 Aralık 2009 
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 “Açık ve Gizli Anahtar: Anahtar, şifrelemek veya deşifre etmek 

için kullanılan sayısal karakterler dizisidir. Simetrik anahtar 

algoritmasında şifrelemek ve deşifre etmek için aynı anahtar; 

açık anahtar algoritmasında şifrelemek için açık anahtar, deşifre 

etmek için ise gizli anahtar kullanılır.  Dijital imzalar açık anahtar 

algoritmasını kullanır. Dijital imza, imzanın sahibinin gizli 

anahtarı kullanılarak oluşturulur. Alıcı da imza sahibinin açık 

anahtarını kullanarak imzasını kontrol eder Açık anahtar (public 

key) herkesçe bilinir ve açık anahtara bir veri tabanından 

(telefon rehberi gibi) ulaşılabilir. Gizli anahtar ise sadece 

kullanıcının kendisi tarafından bilinir ve kullanılır. “44   

“Şifreleme: Şifreleme, elektronik ortamda iletilen bilginin 

dönüştürülmesi işlemidir. Bu yöntemde bilgi, alıcı dışında başka 

bir kişi tarafından okunamaması ya da değiştirilememesi için 

kodlanır. Şifreleme ile gönderilen herhangi bir bilginin gizliliği 

korunmuş ve bütünlüğü bozulmamış olur. Şifreleme daha çok 

Internet üzerinden alışverişte kredi kartı bilgilerinin aktarımı 

esnasında kullanılmaktadır.”45  

Güvenlik Protokolleri: 

“SSL (Secure Socket Layer): SSL hem bir private key (özel anahtar) 

hem de bir public key (genel anahtar) kullanarak şifreleme yapar. 

Netscape ve Internet Explorer gibi tarayıcıların çoğu (özellikle yeni 

sürümleri) SSL‟i desteklemektedir. SSL güvenlik sistemi tam ve kesin 

bir koruma sağlamaktadır. SSL gönderilen bilginin kesinlikle ve 

sadece doğru adreste deşifre edilebilmesini sağlar. Bilgi 

gönderilmeden önce otomatik olarak şifrelenir ve sadece doğru alıcı 

tarafından deşifre edilebilir. Her iki tarafta da doğrulama yapılarak 

işlemin ve bilginin gizliliği ve bütünlüğü korunur. 

SET (Secure Electronic Transaction): SET iletiminin yapılabilmesi 

                                                            
44 Kobinet, E-ticaret Kütüphanesi, http://www.kobinet.org.tr/hizmetler/e-ticaret, Erişim 
17 Kasım 2009, 
45 Adam Bilgisayar, Elektronik Ticaret, http://www.adambilgisayar.com.tr/ticaret.html, 
17 Kasım 2009 
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için uygulamaya katılan tüm tarafların gerekli SET yazılımını sağlayıp 

sistemlerine yüklenmesi gerekmektedir. Müşteri her hangi bir 

bankada bir hesap açtığında bir sertifika alır ve kendisine iki anahtar 

sağlanır. Dijital imza sipariş için kullanılırken anahtarlardan biri 

şifreleme, diğeri kimlik belirleme ve ödeme bilgileri için kullanılır.”46   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
46 Adam Bilgisayar, Elektronik Ticaret, http://www.adambilgisayar.com.tr/ticaret.html, 
17 kasım 2009 
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İKİNCİ BÖLÜM 

TÜRKİYE’DE ELEKTRONİK TİCARET 

2.1. Türkiye’de Elektronik Ticaretin Gelişimi 

Türkiye‟de e-ticaretin Internetin ülkemizde kullanılmaya başlamasından kısa 

bir süre sonra uygulanmaya başladığı tahmin ediliyor. Migros, Superonline 

gibi çeşitli web sitelerinde elektronik alışveriş yapma imkânı sağlanıyordu. 

Özellikle finans sektöründe faaliyet gösteren firmalar e-ticaret yatırımlarına 

1990‟ların ortalarından itibaren hız veriyor. 

Geleneksel alışveriş alışkanlıklarının değişerek yerini giderek E-Ticarete 

bırakabilmesi E- Ticaretin güvenliğinin sağlanması ve sağlanan bu güvenliğin 

kurum, kuruluş, firmalar, kısacası tüm işletmeler ve tüm insanlara 

duyurulması ile mümkün olacaktır. Aksi takdirde zamandan kazandırması, 

ihtiyaç duyulan mala en kısa sürede ulaştırmasına rağmen güvenlik en 

önemli etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Elektronik ticaretin ortaya çıkışı 

Internetin bir teknoloji olarak kullanıldığı 1990‟lı yılların öncesine kadar gitse 

bile, Türkiye‟de asıl yaygınlık kazandığı dönem Internet teknolojisinin geliştiği 

dönem olmuştur; yani birkaç yıllık bir geçmişi vardır. Dolayısı halen daha yeni 

tanınmakta, yaygınlaşmaya devam etmektedir. 

2.2. Türkiye’de Elektronik Ticaretin Mevcut Durumu  

Türkiye‟de, son yıllarda Internet kullanımında görülen artış elektronik ticaretin 

gelişmesi için önemli bir altyapı oluşturmaktadır. Kişisel bilgisayar sahipliğinin 

artmasıyla birlikte “Internet cafe” olarak isimlendirilen ve toplu Internet hizmeti 

veren kuruluşların artması, bazı kamu ve özel kurumların Internet üzerinden 

hizmet verme girişimlerin çoğalması, bireylerin elektronik ticarete olan ilgisini 

artırmıştır. Internet kullanımı bakımından bazı Avrupa ülkelerinin önünde yer 

alan Türkiye, elektronik ticaret konusunda daha alt sıralarda yer almaktadır. 

Internet kullanımında, Portekiz, Slovakya, Polonya ve İtalya‟dan önce gelen 

Türkiye, İspanya ve Çek Cumhuriyeti ile yakın oranlara sahiptir. Elektronik 

ticarette ise sadece Portekiz‟in önünde ve Slovakya ile aynı orana sahiptir. 

Türkiye İstatistik Kurumu‟nun 2009 yılı araştırmasına göre Türkiye‟deki 

hanelerin %30‟nun Internet erişimine sahip olduğu, buradan hareketle ve yine 
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anketlerle 16-74 yaş arası bireylerin %38‟inin Internet kullanıcısı sayıldığı 

açıklanmasıyla47 Türk Internet kullanıcılarını hedefleyen bir iktisadi 

teşebbüsün tam 25 milyon potansiyel ziyaretçisi, hatta müşterisi olduğu 

sonucu ortaya çıkmıştır. 

Türkiye‟de elektronik ticaretin öncülüğünü finans sektörü yapmaktadır. 

Neredeyse tüm finans kuruluşları Internet üzerinden hizmet 

verebilmektedirler. Bankalar, menkul kıymet ve yatırım kuruluşları, 

müşterilerine mevduat ve yatırımlarını sanal ortamdan yönetme imkânları 

sağlamaktadırlar. 1997 yılında Internet bankacılığının işlem hacmi 1.2 milyar 

Dolar iken bu rakamın 2001‟de 5 milyar Dolara çıktığı bilinmektedir48.  

Aşağıdaki tabloda da e- ticaret hacminin 2003-2008 yılları arasında ne denli 

arttığını açıkça görmek mümkündür. 

Tablo 3. 2003-2008 Türk E-Ticaret Hacmi 

Kaynak: Cihan Salim, Türkiye’de e-Ticaret Nereden Nereye… Online Ticaret Hacmi Tahmini, 

Beklentiler ve Başarı Faktörleri, http://www.cihansalim.net/blog/2009/turkiye%E2%80%99de-

e-ticaret-nereden-nereye%E2%80%A6-online-ticaret-hacmi-tahmini-beklentiler-ve-basari-

faktorleri 

                                                            
47 TİK, 2009 raporu. 2009 

48 Finansın Geleceği Sanal Olacak (2002 Mayıs 14) Referans Gazetesi. 

http://www.cihansalim.net/blog/2009/turkiye’de-e-ticaret-nereden-nereye…-online-ticaret-hacmi-tahmini-beklentiler-ve-basari-faktorleri
http://www.cihansalim.net/blog/2009/turkiye’de-e-ticaret-nereden-nereye…-online-ticaret-hacmi-tahmini-beklentiler-ve-basari-faktorleri
http://www.cihansalim.net/blog/2009/turkiye’de-e-ticaret-nereden-nereye…-online-ticaret-hacmi-tahmini-beklentiler-ve-basari-faktorleri
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Center for Retail Research (CRR) araştırma merkezinin 2010 yılı ile ilgili 

olarak beklentilerini içeren raporu yayınlandı. Rapordan aldığım aşağıdaki 

tabloya göre 2009 yılında İngiltere, Almanya ve İskandinav ülkelerindeki e-

ticaret hacminin toplam perakende sektörüne oranı %5‟in üzerine çıkmış. 

Burada İngiltere‟de %10‟a yaklaşan inanılmaz oranın da altını çizmemiz 

gerekli. 2010 yılı beklentileri ise tüm Avrupa‟da toplam perakende sektör 

hacminin yatay bir seyir izleyeceği, buna karşılık Online alışverişin ise %20 

dolayında büyüyeceği yönünde.  

Tablo 4. 2010 Tahmini Internet Satış Rakamları 

  

2009 

perakende 

piyasasındaki 

İnternet satış 

oranı 

Tüm perakende 

piyasasında 

2010’da 

beklenen 

büyüme 

2009-2010 

Internet 

satışlarındaki 

artış 

2010 

perakende 

piyasasında 

beklenen 

İnternet satış 

oranı 

İngiltere 9,5% 1,7% 12,4% 10,5% 

Almanya 6,9% 1,9% 17,2% 7,9% 

Fransa 4,9% 1,3% 31,4% 6,3% 

İtalya 0,8% 0,2% 20,5% 1,0% 

Benelüks 3,5% 1,5% 21,6% 4,3% 

İspanya 1,0% -0,1% 25,0% 1,2% 

Danimarka 6,1% 1,4% 17,1% 7,0% 

İsveç 4,8% 1,7% 18,0% 5,6% 

İsviçre 4,8% 1,7% 17,6% 5,6% 

Norveç 6,3% 1,7% 20,7% 7,5% 

Finlandiya 4,9% 1,4% 21,7% 5,9% 

Polonya 2,0% 2,0% 36,4% 2,6% 

Ortalama 4,7 1,4% 19,6% 5,5% 

Kaynak: CRR 2010 Raporu 

İtalya ve İspanya‟nın diğer Avrupa ülkelerine kıyasla gerek insan ilişkileri 

gerekse alışveriş alışkanlıkları yönünden Türkiye‟ye daha çok benzediği bir 

gerçektir. Ülkemiz için 2010 yılı itibariyle TÜİK ve özel araştırma şirketleri 

verileri sonucunda ortaya çıkan %40 Internet kullanım ve %10 e-ticaret 

penetrasyon oranlarının, bu ülkelerdeki 2005 yılı verileri ile benzeştiği 

değerlendirildiğinde, e-ticaret gelişim süreci açısından benzer evrelerden 

geçeceğimizi öngörebiliriz. Aşağıdaki verilere göre İtalya ve İspanya‟daki e-

ticaret müşterileri diğer Avrupa ülkelerindeki müşterilerle neredeyse aynı yıllık 
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ortalama alışveriş tutarına sahip olsa da bu ülkelerdeki e-ticaretin toplam 

perakende sektörü içindeki payı %1 seviyelerinde seyrediyor. Buradan basit 

bir çıkarım yaparsak; nüfusun büyük bölümünün henüz e-ticaret ile 

tanışmamış olmasının, İtalya ve İspanya e-ticaret hacimlerinin toplam 

perakende pazarlarına göre düşük kalmasına neden olduğunu ifade 

edebiliriz. Zaman içerisinde Internet sitelerinden alışveriş yapma oranının 

artacağını göz önüne alırsak bu ülkelerde ciddi bir büyüme potansiyeli 

olduğunu fark edebiliriz. Daha önce de belirtilen benzerlik de göz önünde 

bulundurulursa Türkiye‟de de birkaç yıl içerisinde benzer bir faz ile 

karşılaşacağı öngörüsünde bulunulabilir49. 

Türkiye‟deki kamu kurumlarının önemli bir bölümü de, Internet üzerinden 

hizmet verme konusunda oldukça mesafe almışlardır. Pasaport için müracaat 

etmekten, trafik cezalarını öğrenme ve ödemeye, istatistik ve yayınlara 

ulaşmaya kadar farklı hizmetler verilmektedir. 

“Kamu ve özel sektörlerdeki bu gelişmelere rağmen nitelikli 

işgücü yetersizliği, Internet hızının çok yavaş olması, dijital 

telefon hatlarının her yere ulaşamaması, Internet kullanım 

ücretlerinin yüksek olması, Internet servis sağlayıcılarının 

kaliteli hizmet verememesi, kargo hizmetlerinin güvenli 

olmaması, kredi kartı kullanımının yaygın olmaması en önemlisi 

de elektronik ticaret alanında hukuksal altyapının 

oluşturulamaması elektronik ticaretin gelişmesi önündeki 

engellerden bazılarıdır.”50 

2.3. Elektronik Ticaretin Ekonomik ve Sosyal Yaşama Etkileri 

Elektronik ticaret, klasik ticaret anlayışının yapısını, unsurlarını oldukça derin 

bir biçimde değiştirmektedir. Ama işletmeler için temel prensipler elektronik 

ticaretin doğmasıyla değişmemiştir. İşletmelerin temel amacı yine minimum 

maliyetle, maksimum kar elde etmektir. Elektronik ticaret özü itibariyle 

ekonomik bir olgudur, ama sosyal ve kültürel alanlarda da çok büyük etkileri 

                                                            
49 Center for Retail Research(CRR), Online Trends 2010, Ocak 2010 

50 İbrahim Güran Yumuşak, Elektronik Ticaretin Gelişmekte Olan Ülkelere Etkileri ve 

Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme, http://www.ceterisparibus.net/arsiv/igy.doc, Erişim 25 Aralık 

2010 
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ortaya çıkmaktadır. Bu sosyal ve kültürel etkiler de yine ekonomik temellere 

dayalıdır. Bunun nedeni elektronik ticaretin ekonomik etkilerinin oldukça 

geniş bir alana yayılmış olmasıdır.  

E-ticaretin, ekonomik ve sosyal yaşamda kayda değer değişikliklere neden 

olduğu gözle görülmektedir. Bu konu başlıklarını ayrı ayrı sıralarsak, 

Ekonomik yaşama ilişkin etkileri; 

 İşletmelerde genel maliyetleri düşürmekte, 

 İşletmeler arası rekabeti artırmakta, 

 Düşen maliyetler fiyatlara yansımakta, 

 Tüketici açısından ürün seçenekleri artmakta, 

 Sanal aracılar oluşmakta, 

 7 gün 24 saat (7×24) çalışma prensibi ile sürekli ticaret ve alışveriş 

imkânı sunarak hayatı kolaylaştırmakta, 

 İşletme ile Tüketici arasında e-ticaret (B2C) oranının, teknolojik 

altyapının gelişmesi ve tüketiciye daha kolay ulaşılması ile yükselmesi 

beklenmekte, 

 Telekomünikasyon alt yapısındaki gelişmeler ile KOBİ‟lerin doğrudan 

evdeki tüketiciye satış yapması ve pazarını genişletmesi tahmin 

edilmekte, 

 E-Ticaret ile zamanın göreli önemi değişmekte, pazara coğrafi olarak 

yakın olmanın önemi ortadan kalkmakta, 

 Firma tedarik/zincir yönetiminde düzenli bir planlama ile maliyetler 

düşürülmekte, 

 Sipariş alma, alındı makbuzu, fatura tutarlılığı vb. izlemede yapılan 

hatalar e-ticaret ile düşmekte, böylece genel maliyetler azalmakta, 

 Pazar yapısını değiştirmekte, 

 Firmanın iş organizasyonu ve modelleri değişmekte, 

Şeklinde özetlenebilir. 
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2.3.1. Firmalar ve Elektronik Ticaret 

Elektronik ticaretin firmalara genellikle mağazacılıktan daha fazla fayda 

sağladığı söylenebilir. Bunları şu şekilde özetlemek yerinde olacaktır.  

E-Ticaret firmaların “just-in-time” verimliliğinin artmasında fayda sağlar. 

Ayrıca satın alma ve sipariş işleme süreçlerinin verimlilik düzeylerini 

arttırarak, satışları bulma ve işleme maliyetlerini ve satış sonrası hizmetlerin 

maliyetini düşürür. 

İşletmeler daha geniş bir ölçekte reklam yapma ve küresel bir pazara düşük 

maliyetlerle ürün satma imkânına sahip olur. Böylece E-Ticaret, kişilere özgü 

ürünler ile kitlesel ürünler arasındaki maliyet farkını değiştirir ve tüketici ile 

karşılıklı etkileşime izin verir. E-Ticaret ayrıca, perakendeci ve toptancı gibi, 

geleneksel aracıları kaldırarak tüketici ile üreticiye zaman, maliyet ve kâr 

avantajları sağlar. Önceden özel olarak büyük firmalara göre uyarlanmış, 

karışık ve pahalı bir uygulama olan e-ticaretin yeni biçimlerinde küçük bir 

yatırımla “web” de satıcı olmak ve milyonlarca kişiye ulaşmak mümkün olur. 

Özellikle herkese açık bir ağ olan Internet üzerinde daha önce birbirini hiç 

tanımayan kişiler ilişkiye geçer. 

Coğrafi ve ekonomik sınırlar aşamalı olarak ortadan kalkar. Küresel düzeyde 

hızlandırıcı ve yaygınlaştırıcı etki yapar. E-Ticaret, firmaların daha yakın 

işbirliği içerisinde çalışmalarını sağlar ve tüketicilerin istedikleri zaman işlem 

yapmasına olanak yaratır. Anlaşılacağı üzere Internet, reklamın satışa 

dönüştüğü en etkili ortamdır ve Internet‟in iş/ticaret için önemli bir platform 

haline gelmesi standartlarının sınırlayıcı olmamasından ve açık doğasından 

kaynaklanmaktadır. 

“Basitleştirilmiş iş süreçleri, yatay örgüt hiyerarşileri, elemanların 

sürekli eğitimi, firma içi dayanışma ve işbirliğinin artması, 

esneklik, yüksek uyum gücü gibi özellikler belirleyici hale 

gelir.”51 

                                                            
51 Zeynep Ersoy, Elektronik Ticaretin Ekonomik ve Sosyal Etkileri, Görüş, Mart 2000, s.26. 
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2.3.2. Tüketicilere Etkisi 

Internet ile tüketiciler, yılın her günü ve 24 saat alışveriş yapabilme olanağı, 

daha düşük fiyatla mal ve hizmet satın alma imkânı, dijital ürünler adı verilen 

yazılım türü mallara daha kolay erişim, kendi aralarında dünya çapında takas 

yapabilme olanağı şeklinde sıralanabilir.  Bunun yanında evden çıkmadan 

alışveriş imkânı sağlar ve ulaşım için harcanan giderler azalır.  

2.3.3. Makroekonomik Etkileri 

Türkiye‟de elektronik ticaretin kullanımı yaygınlaştıkça makro ekonomik 

etkileri de görülecektir. Bu etkilerin görülmesi için ve bu konuda kesin bir 

yargıya ulaşmak için henüz geçen süre yeterli değildir, ancak yine de gerek 

kamu kesiminin gerekse özel kesimin yaptığı çalışmalar bu konuda öngörüde 

bulunulabilinmesine yardımcı olmaktadır.  

“Elektronik ticaret, etkinlik ve verimliliğin sağlanması, 

demokratik katılımın mümkün kılınması, güvenilirliğin, hesap 

verebilirliğin ve saydamlığın sağlanması gibi hedefler 

doğrultusunda kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması için 

yeni imkânlar sunmaktadır.”52  

B2G ve C2G elektronik ticaret bu açıdan önem taşımaktadır. 

“Elektronik ticaret Türkiye‟de kamu yönetimi açısından yeni 

imkânlar sunmaktadır. Kamu alımlarının elektronik ortamda 

yapılması maliyetleri düşürmekte, işlemlerin daha hızlı ve şeffaf 

olmasına olanak sağlamaktadır.”53  

Kamu yönetimleri elektronik ticaretin kullanımı ile daha etkili ve verimli bir 

işleyişe kavuşturulmaktadır. Bununla birlikte, elektronik ticaretin ekonomik bir 

olgu olmasına karşın piyasanın küreselleşmesi ve ekonominin bilgi temelli bir 

yapı esasına dayandırılması ile eğitim, kültür, sağlık gibi alanlarda 

yaygınlaşmasıyla yeni sosyal politikaların üretilmesini zorunlu kılmaktadır. 

                                                            
52 Özgür Uçkan, E – Devlet, E – Demokrasi ve Türkiye, Literatür Yayınları, İstanbul, 

Nisan 2003, s.43. 

53 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel 

Sekreterliği(2010) Esmahan Arıcı, Elektronik Ticaret  Raporu, Rapor No: 18, Temmuz 2000, s.46. 
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Elektronik ticaret, Türkiye‟de KOBİ‟lerin fazla olmasından dolayı, KOBİ‟lerin 

yurtdışı pazarlara erişimi için uygun bir ortam yaratmaktadır ve bu durum 

Türk dış ticaret dengesini olumlu etkilemektedir. Basit bir anlatımla 

Türkiye‟de dış ticarette açıklar meydana gelmesinin nedeni ihracattaki artışın 

ithalattaki artışa göre düşük oranlarda gerçekleşmesidir. Dış dengeyi 

sağlamanın yolu, ithalatı kısmak ya da ihracatı arttırmaktır. İthalatı kısmak 

üretimi yapılamayan hammadde, ara mal ve yatırım mallarının alımını kısmak 

demektir ve bu durum ülke açısından tehlike oluşturur. Bu nedenle ihracatı 

arttırmak gerekir, bunun için de kullanılacak en önemli araçlardan biri 

elektronik ticarettir. 

Türkiye‟de ne yazık ki kayıt dışı ekonomi yüksek oranlardadır. Elektronik 

ticaret gerekli hukuki düzenlemelerin yapılması şartıyla kayıt dışı ekonomiyi 

azaltır. Ayrıca, elektronik ticaret bireylerin kamu organizasyonuna denetim, 

eleştiri ve iyileştirme olarak doğrudan katılımına olanak sağlamaktadır. 

Elektronik ticarette birey ile kamu kurumu ilişkilerinde para akışının söz 

konusu olduğu durumlarda artan şeffaflık, tüm kamu yönetim sürecini olumlu 

olarak etkilemekte ve bireylerin kamu yönetimine, dolayısıyla devlete ve 

siyasi yapılara duyduğu güveni arttırmaktadır54. 

2.3.4. Pazarlama ve Reklamcılığa Etkileri 

E-ticaret ürün desteğini, direkt hizmetleri, bilgi zenginliğini ve müşterilerle 

interaktif temasları arttırmaktadır.  

E-ticaret var olan ürünler için yeni dağıtım kanalları yaratmakta, ürünlerin 

tüketicilere direkt ulaşımlarını ve direkt iletişim biçimlerini desteklemektedir. 

Internet üzerinden pazarlama ile müşterilere bilgi verme ve dağıtım 

maliyetlerinin düşmesi satıcıların büyük tasarruf etmelerine sebep 

olmaktadır. Esas tasarruflar, dijital ürünlerin dağıtımının (müzik ve bilgisayar 

yazılımı gibi), fiziksel dağıtımla karşılaştırılması sonucunda fark edilmektedir.  

Internet teknolojileri ve E-Ticaret ürün ve hizmetlerin dijital dağıtım sürelerini 

kısaltabilmektedir. Ayrıca yönetimsel işlerin büyük oranda fiziksel dağıtımla 

                                                            
54 Özgür Uçkan, E – Devlet, E – Demokrasi ve Türkiye, Literatür Yayınları, İstanbul, 

 Nisan 2003, s.44 
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bağdaştırıldığı göz önüne alınırsa, özellikle uluslararası sınırlamalar önemli 

derecede azaltılabilmekte, devir zamanları %90 oranından fazla 

kısaltılabilmektedir.55     

E-Ticaret, mağazalardan alışveriş veya televizyondan sipariş ile elde edilen 

standart ürünlerle sınırlandırılmaya alternatif olarak, kişiye özel ürün olanağı 

da sağlamaktadır. Dell Bilgisayar kişiye özel üretimin başarılı bir hikâyesidir 

ve American Dell Computer Corporation bunun güzel bir örneğini 

oluşturmaktadır. 

1996 yılında elektronik satışa başlayan bu şirket, 1998‟de elektronik yoldan 

günde 5 milyon dolardan fazla satış yapar hale gelmiştir. 18 ayrı dilde servis 

vermektedir. Firma gelirlerinde yıllık %20‟lik bir artış elektronik satışın 

başlamasından sonrası gerçekleşmiştir. Bu yenilik ile Müşteri 

memnuniyetinde ciddi bir artış olduğu belirtilmektedir. Nitekim bir ana bayi 

online satın alma avantajından dolayı yılda 7 milyon dolar tasarruf ettiğini 

ifade etmektedir56. 

Bunda da teknolojik altyapıyı sağladığı için, şüphesiz en önemli pay 

Internet‟e aittir. Kişiye özel üretim ve direkt pazarlama ile birlikte, kitlesel 

reklamcılıktan daha etkili bir kavram olan birebir ve direkt reklamcılık 

gelmektedir. Tüm bu gelişmeler sadece online ticaretin reklam yönetim 

biçimlerinde değişikliğe neden olmayıp, geleneksel yollarla sipariş edilen ve 

dağıtılan ürün ve hizmetlerin reklam yönetimlerinin biçimlerinde de önemli 

değişimler yaratmıştır. 

İleride GittiGidiyor.com örneğinde de incelendiği üzere, Internet‟in sağladığı 

faydaları etkili biçimde kullanan reklam sektörü ilk defa karşılaşılan pek çok 

yeniliğe, pek çok ilginç projeye imza atmıştır. 

2.3.5. Yönetime Etkileri 

Bilgilerin elektronik ortamda tutulması ile herhangi birisi, herhangi bir 

zamanda herhangi bir yerden ihtiyaç duyduğu bilgiye bir başkasına gerek 

                                                            
55 Efraim Turban, Jae Lee, David King, H. Michael Chung,  E-Commerce: A Managerial 

Perspective, John Wiley&Sons Ltd., 2001, s.14. 

56 Veysel Bozkurt, Kobi’ler ve Elektronik Ticaret, 

http://iktisat.uludag.edu.tr/dergi/6/veysel/veysel.html, Erişim 4 Ocak 2010 
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kalmadan ulaşabilmektedir. Fiyat listeleri, sipariş formları, tanıtım filmleri, vb. 

materyallere firmanın servis bilgisayarından ağ aracılığı ile güncel olarak 

erişilebilmektedir. Internet teknolojisi, kişilere bulundukları yerden bağımsız 

olarak bilgiye erişim imkânı sunmaktadır. Müşterilerine destek vermek için 

seyahat eden çalışanların, ihtiyaç duyduğu bilgiye herhangi bir zamanda 

herhangi bir yerden güncel olarak ulaşabilmesi, firmanın müşterilerinin 

ihtiyaçlarına cevap vermedeki performansını artırmaktadır. 

“İş adamları, pazarlamacılar güncel bilgilere gece veya gündüz 

istedikleri zaman erişebilmekte, iş ortağının veya firmasının web 

sitesine ulaşarak son fiyat listesine, üretim rakamlarına, 

malların çıkış tarihine kolaylıkla ulaşabilmektedir. Internet, 

verinin paylaşımına ve çalışanların işbirliği yapmasına ciddi bir 

altyapı sunmaktadır.”57  

Firmalar, haber grupları, konuşma odaları, vb. araçlar ile değişik coğrafi 

konumlardaki çalışanlarını bir araya getirerek çalışma grupları 

oluşturabilmekte, müşterilerinin önerilerini değerlendirebilmekte, firmaya dair 

önemli kararları çalışanların fiziken dahil olmaları gereken toplantılara ihtiyaç 

duymadan sanal olarak gerçekleştirebilmektedir. 

2.3.6. Sosyal Hayata Etkisi 

Günümüzde Internet‟in ifade ettiği anlam göz önüne alındığında; eğitim, 

sağlık ve kültür alanında ucuz Internet erişiminin yaratılması sosyal hayata 

etkide çok ciddi önem arz etmektedir. Aynı şekilde Internet‟in sunduğu 

imkânlardan toplumun her kesiminin eşit oranda faydalanması için gerekli 

altyapı ve ortamın da oluşturulması gerekmektedir. Ekonomik bir olgu 

olmasına karşın piyasanın küreselleşmesi, organizasyonların bilgi temelli bir 

yapıya geçmelerini ve böylece ekonominin bilgi temelli yapı esasına 

dayandırılmasını getirmekte, bunun sonucunda eğitim, kültür, sağlık gibi 

alanlarda yaygınlaşarak sosyal politikalar üretilmesini zorunlu kılmaktadır. E-

Ticaret‟in de büyük katkısıyla devam eden küreselleşme sürecinde, 

ülkemizdeki ve dünyadaki her ekonomik tabakadan insanın bu teknolojinin 

                                                            
57 http://www.kobinet.org.tr/hizmetler/e-ticaret/e-ticaret-kutuphanesi/ba1.html, Erişim 4 Ocak 

2010 
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avantajlarından faydalanması ve dâhil olabilmesi için yürütülecek çalışmalar 

çok ciddi önem arz etmektedir. E-ticaret vasıtasıyla günlük hayatta 

karşılaşma imkânı olmayan bireyler sanal ortamda buluşma imkânı buluyor 

olsa da, bu aktivitelerin Türk insanının öteden gelen kimi alışkanlıklarını terk 

etmesine sebep olabileceği de düşünülmesi gereken bir noktadır. E-ticaret 

aktivitesinde yüz yüze ticari ilişki kurulamaması bireylerin yabancılaşmasına 

ve dostluk ve güven esasına dayalı alışveriş alışkanlığının giderek 

azalmasına sebep olabileceği unutulmamalıdır.  

Bugün bütün dünyada okulları Internet‟e taşımak, böylelikle Internet‟i büyük 

bir kütüphane olarak kullanmak, farklı okul/ülke/kıta‟daki ve dolayısıyla farklı 

kültürlerdeki insanlarla tanışma, kaynaşma ve ortak projeler gerçekleştirme 

gibi etkinliklere olanak sağlamaktadır. Artık küresel bilgi, öğrencilerin başka 

öğrenme kaynaklarına erişmelerini sağlıyor. Eğitim ağlarına erişim, 

alanlarında birer efsane olmuş en iyi öğretmenlerin kilometrelerce uzaktaki 

derslerine katılma şansını yaratıyor. Sözel iletişim ve öğrenme yöntemleri 

video-konferans, bilgisayar konferansı ve e-mail gibi yollarla grup öğrenmesi 

amacıyla kullanılabiliyor. Bununla beraber birebir temas olmadan, talep 

üzerine tıbbi koruma sağlanması tele-tıp olarak adlandırılıyor. Tele-tıp kişiler 

evlerindeyken, acil durumlarda tecrit oldukları yerlerde ve uzman sağlık 

personeli arasındaki uzaktan konsültasyonlarda kullanılıyor. Hasta ile 

doktorun aynı mekânda olması durumu ortadan kalkmakta ve mevcut doktor 

artık tek bilgi kaynağı olmaktan çıkmaktadır. 

2.4. Türkiye’de Elektronik Ticaret Projeleri 

Türkiye‟de teknolojinin hızlı gelişimini Internetle tanışmasına bağlayabiliriz.  

Internet sadece birkaç yıl öncesine dayanmasına rağmen, kullanımı için 

gerekli olan teknolojik altyapının sürekli gelişmesiyle, Internet kullanımı 

ülkemizde de her alanda büyük bir hızla yaygınlaşmaktadır. Özellikle 1999 

yılından itibaren Internet kullanıcılarının sayısındaki hızlı artış, Türkiye'deki 

şirketleri de Internet ortamına girmeye zorlamıştır. Elektronik ticaretin 

gerçekleştirilmesi için bürokratik, hukuki ve eğitim altyapısının 

hazırlanmasında devletin büyük rolü ve sorumluluğu vardır. Elektronik 

ticarette devletin görevi, özel sektörün ulusal ve uluslararası elektronik ticaret 
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işlemlerinde karşılaştığı sorunları çözmek, engelleri kaldırmak ve ihtiyaç 

duyulan yerde gereken desteği sağlamak şeklinde tanımlanabilir.58 

“Günümüzde Türkiye‟deki elektronik ticaret uygulamalarının en 

göze çarpanları işletmeden son kullanıcılara (B2C) satış 

biçimiyle gerçekleşmektedir. Ancak dünyadaki mevcut 

uygulamalardan anlaşılabileceği gibi işletmeden işletmeye 

satış(B2B) ve işletmeden devlete(B2G) satış elektronik ticaret 

hacminin büyük kısmını oluşturmaktadır.”59 

 Bu kapsamda Türkiye‟de elektronik ticareti geliştirmeye yönelik bir takım 

çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar şöyle özetlenebilir: 

2.4.1. TUENA (TÜRKİYE ULUSAL ENFORMASYON ALTYAPISI ANA 

PLANI) Projesi 

Ağustos 1997 tarihinde toplanan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) 2 

önemli karar almıştır. Bunlardan biri ulusal enformasyon altyapısının 

kurulması ve diğeri de elektronik ticaret ağının kurulmasıdır. Bu karar 

çerçevesinde Ulaştırma Bakanlığı destek ve finansmanı ile TÜBİTAK-BİLTEN 

tarafından yürütülen bu projede alan çalışmalarına 1998 yılında başlanmış ve 

2000 yılında güncelleme çalışmaları ile birlikte tamamlanmıştır. Çalışmada 

Kamu Bilişim Teknolojileri altyapısı da belirlenmeye çalışılmış, ancak bu 

ayrıntılı kamu envanteri çıkarımı amacına yönelik olarak yapılmamıştır.  

TUENA çalışması belirlenen konu başlıklarında ulusal bir durum tespit 

çalışması ile bunun çerçevesinde Türkiye‟nin 2010 yılına kadar Ulusal 

Enformasyon Altyapısı konusunda yapması gerekenleri ortaya koyan bir ana 

plan niteliğindedir. Uzun dönemli stratejik planlamaya cevap bulmaya yönelik, 

tekrarlanabilen bir araştırma paketi niteliğinde olan TUENA projesinde şu 

temel sorulara yanıt aranmıştır; 60 

                                                            

58  Recep Demir, Ülkelerin Elektronik Ticarete Hazırlık Değerlendirmesi, Dış Ticaret Dergisi, 

Sayı 22, Temmuz 2001, s. 25. 

59 Mustafa Taştan, Internet, E-Ticaret ve Endüstri İlişkilerine Etkileri, 

http://www.insankaynaklari.gokceada.com/konu3_1.html, Erişim 25 Kasım 2009 

60 http://edevlet.tripod.com/bektas_.htm, Erişim 8 Aralık 2009 
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 Enformasyon teknolojisi alanındaki konumumuz, birikimimiz nedir? 

(Durum Saptaması )  

 Dünyadaki teknolojik, kurumsal eğilimler ve gelişimin yönü nedir? 

 Dünyadaki Eğilimler nelerdir? 

 Dünyadaki gelişimler ışığında gelecekte ülkemizdeki gereksinimler ve 

talepler neler olacaktır, nasıl karşılanabilir? ( Altyapı planlaması )  

 Enformasyon teknolojisi altyapısının kurulmasında ulusal katkıda 

bulunabileceğimiz alan, ürün ve hizmetler nelerdir? Bu alanlardaki ulusal 

katkının payında hangi büyüklüklere ulaşılabilir? ( Ulusal Katkı Payı 

Belirleme, Hedef Belirleme)  

 Enformasyon teknolojisi alanında nasıl bir kurumsal yapılanma ile 

öngörülen hedeflere ulaşılabilir?  

2.4.2. BİLGE Projesi 

Önemli kamu projelerinden birisi de, Gümrük müsteşarlığı tarafından 

yürütülmekte olan BİLGE projesidir. Projenin amacı, gümrük işlerinin 

yürütülmesinde, gümrük komisyoncuları, taşıma şirketleri ve ithalatçı firmalar 

tarafından kullanılan gümrük belgelerinde EDI uygulamasını geliştirmektir. 

2.4.3. TTNet Projesi (Today and Tomorrow Network) 

Türk Telekom A.Ş. tarafından başlatılan ve Mayıs 1999 itibariyle test amaçlı 

açılmış olan TTNet projesi, Türkiye‟nin haberleşme altyapısına çok önemli 

katkıda bulunacak bir projedir. TTNet yurt dışı bağlantıları, gelişkin omurgası, 

kullanılan teknoloji ve servisleri ile ülkemizi 21. yüzyılın bilgi işlem 

uygulamalarında ileri noktalara taşımaktadır. 

2.4.4. Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu (ETTK) 

25 Ağustos 1997 tarihinde kurulan Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu 

(ETTK) Türkiye‟deki e-ticaret faaliyetlerini kontrol ve geliştirme görevini 

üstlenmiştir. ETTK e-ticareti geliştirmek için geliştirdiği politikalara bakmak 

Türkiye‟nin elektronik ticaret geliştirme planı hakkında ipucu verecektir. 
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ETTK‟nın Mayıs 1998 raporunda eylem planı temel hatlarıyla 

şekillenmektedir.61 

 Gerekli teknik ve idari altyapının kurulmasını sağlamak 

 Hukuki yapıyı oluşturmak 

 Elektronik ticareti özendirecek önlemler almak 

 Ulusal politika ve uygulamaların uluslararası politikalar ve 

uygulamalarla uyumunu sağlamak.  

 

ETTK‟nın elektronik ticaretin özendirilmesi konusundaki görüşleri ise 

şöyledir:62 

 Hedef kitle KOBİ‟ler olmak üzere, elektronik ticaretle ilgilenen kişi ve 

kuruluşlar için, ilgili merciler tarafından, elektronik ticareti tanıtıcı eğitim 

programlarının hazırlanarak uygulanması, 

 Elektronik ticaretin gerektirdiği bilgisayar yazılım ve donanımını 

edinmek isteyen kişi ve kuruluşlara, KOBİ‟ler öncelikli olmak koşuluyla, 

gerekli finansman desteğinin sağlanması, 

 Sunulan iletişim hizmetleri için alınan ücretlerin olabildiğince düşük 

seviyede tutulması ile ilgili ilkelerin gözden geçirilmesi 

 Servis sağlayıcılara rekabet kuralları gözetilerek özendirici 

olanakların sağlanması 

 Belirlenecek bir geçiş dönemi içinde, kamu kuruluşlarında gerekli 

teknik ve idari düzenlemeler yapılarak, kamu alım ve satım işlemlerinin 

elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ve böylece devletin her konuda olduğu 

gibi elektronik ticarette de öncülük görevini yerine getirmesi.  

2.5. Gelişmiş Ülkelerde Elektronik Ticaretin Mevcut Durumu, Yapılan 

Çalışmalar ve Türkiye İle Karşılaştırılması 

E-ticaret konusunda çalışmalar yapan ülkeler sayısal olarak fazla olmasına 

karşın bunlardan bazıları diğer ülkeler göre biraz daha ileridedir. ABD, 

Japonya, Malezya, Hindistan ve Çin bunlara örnek olarak sayılabilir. 

Bunlardan ABD ve Japonya zaten teknolojik açıdan dünyanın en önde gelen 

ülkelerinden ikisidir. Malezya‟da ise e-ticaret konusunda dünyada örnek 

                                                            
61 “21 YY. Ticaretinin Yeni Arenası: E-Ticaret”, İzmir Ticaret Odası, 2000, s.65. 

62 ETTK raporu, Mayıs 1998 
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sayılabilecek uygulamalar yer almaktadır. Ülke uluslararası ticaret 

işlemlerinde tamamen otomasyona geçmiş ve bürokrasiyi yok denecek kadar 

azaltılmıştır. ABD ve Japonya'da yer alan uygulamalar ise dünyaya örnek 

teşkil ettikleri birçok proje ile hatırı sayılır derecede yenilikçi ve ilericidir. Bu 

ülkeler bu vasıflarıyla ileride detaylıca inceleneceklerdir. 

Türkiye‟de, özellikle B2B ve B2C uygulama türleri görülen elektronik ticaret, 

ilk kez 1999 yılında uygulanmaya başlanmıştır. Fakat daha yavaş bir artış 

izleyen kullanıcı sayısı da göz önünde tutulursa, elektronik ticaret 

kullanımında 2001 yılına kadar çok fazla bir artış yaşanmamıştır. Bu tarihten 

sonra gerek işletmeler, gerekse tüketiciler dünyadaki yeni gelişmelere hızlı 

bir şekilde adapte olmaya başlayarak bu konuda önemli adımların atılmasına 

sebep olmuşlardır. Genç bir nüfus yapısına sahip olan Türkiye‟de, son beş 

yılda Internet kullanımında görülen artış elektronik ticaretin gelişmesi için 

önemli bir altyapı oluşturmaktadır. Kişisel bilgisayar sahipliğinin artmasıyla 

birlikte Internet cafe olarak isimlendirilen ve toplu Internet hizmeti veren 

kuruluşların artması, bazı kamu ve özel kurumların Internet üzerinden hizmet 

verme girişimlerinin çoğalması, bireylerin elektronik ticarete olan ilgisini 

arttırmıştır. Fakat yine de Internet kullanımı bakımından bazı AB ülkelerinin 

önünde yer alan Türkiye, elektronik ticaret konusunda gelişmiş ülkelerin 

gerisinde yer almaktadır. 

Tablo 5. ABD, Japonya, AB ve Türkiye’nin Elektronik Ticaret 

Değerlerinin GSYİH Değerlerine Oranları 

Yıllar ABD(%) Japonya(%) AB(%) Türkiye(%) 

 

1999 1,11 0,12 0,19 0,002 

2000 4,99 0,97 0,92 0,005 

2004 8,60 1,89 2,02 0,025 

2006 13,53 4,23 4,24 0,111 

2007 20,21 10,16 8,41 0,210 

Kaynak: www.unctad.org ve www.oecd.org adreslerindeki verilerden derlenmiştir. 

 



 
 

55 

Tablo 5‟de görüldüğü üzere, Türkiye‟nin elektronik ticaret değerlerinin GSYİH 

içindeki payı, ABD, Japonya ve AB ülkelerine kıyasla oldukça düşüktür. 

Burada, GSYİH ve elektronik ticaret değerleri 1999-2007 yılları için yaklaşık 

olarak ve milyar dolar cinsinden alınmıştır. Bu durumda görüldüğü gibi ABD, 

Japonya ve daha sonra AB ülkeleri bu konuda dünyada lider durumdadır ve 

gelecekte de bu liderliklerini koruyacakları tahmin edilmektedir. ABD‟nin, 

Japonya‟nın, AB‟nin elektronik ticaret hacminin GSYİH oranlarına 

bakıldığında, 1999‟dan 2003 yılına kadar artış seyri izlediği görülmektedir. 

1999-2007 yılı ortalaması ABD için % 9,66, Japonya için %3,47, AB için 

%3,15 ve Türkiye için % 0,07‟dir. 

 

Tablo 6‟dan yararlanarak bakacak olursak 2003 yılında sadece 260 milyon 

TL seviyesinde olan Türkiye‟de e-ticaret hacmi, her yıl yaklaşık ikiye 

katlanarak büyüme göstermiş ve 2008 yılı sonunda 9 milyar TL seviyesine 

ulaşmıştır. Bankalar arası Kart Merkezi (BKM) tarafından açıklanan verilere 

göre, özellikle yılın ikinci yarısındaki toparlanmanın etkisi ile 2009 yılında e-

ticaret hacmi yıllık bazda 10 milyar TL seviyesini aşarak 10,3 milyar TL 

seviyesinde gerçekleşmiştir. 

 

Tablo6. 2003 – 2009 E-Ticaret İşlemleri 

 

Kaynak: http://cnetturkiye.com/haberler/aktuel/3850-imdi-internetten-para-kazanma-zaman 

Şubat 2010 
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2009 yılında ektisini gösteren ekonomik kriz, işlem hacmi artışında bir 

yavaşlamaya sebep olsa da, 10 milyar seviyesine ulaşan rakamlar, değişen 

alışkanlıklara ve teknolojiye olan güvenin artmasına işaret ediyor. 

Başka bir deyişle, Türk insanı alışverişini her geçen yıl biraz daha e-ticaret 

yönüne kaydırıyor. 

2.5.1. Amerika Birleşik Devletleri 

ABD e-ticaret konusunda en etkin ve kapsamlı çalışan, bu konuda dünyaya 

liderlik yapan ülkelerin başında gelmektedir. ABD'de bilim ve teknolojiye 

verilen önem ve ayrılan kaynak, Internet'in bu ülkede doğmasına ve yaygın 

kullanılmasına yol açmıştır. Bunun doğal bir sonucu olarak ABD, E-ticarette 

Internet'i en çok kullanan ülke konumuna gelmiştir. ABD, ulusal e-ticaret 

ekonomisinin dünyanın en büyük e-ticaret ekonomisi olmasının sebebini, son 

yıllarda beklentilerin ötesinde bir büyüme göstermesini ve ABD‟nin genel 

yaklaşımını, aslında "Küresel E-ticaret İçin Bir Çerçeve" ile açıklamıştır.Bu 

dokümanda Haberleşme sektörü ve e-ticaret konusunda yapılması 

gerekenler şu şekilde özetlenmiştir; 

 Özel sektör yatırımlarının,  devlet tarafından kontrol edilen haberleşme 

firmaların özelleştirilmesi yoluyla teşviki 

 Tekelci telefon piyasalarında rekabetin teşvik edilmesi ve devamlılığının 

sağlanması, haberleşmede adil fiyatlarla bağlanmanın sağlanması, yabancı 

yatırımlara açılması ve anti-tröst uygulamalarının güçlendirilmesi 

 Networklere ayrım-gözetmeme temelinde açık erişimin garanti altına 

alınarak, Küresel Bilgi Altyapısı kullanıcılarının en geniş bilgiye ve hizmete 

ulaşmalarını sağlamak 

 Teknolojik gelişmeleri izleyen ve bağımsız bir organ denetiminde, esnek 

ve rekabetçi bir düzenleme uygulamak şeklinde belirlenmiştir. 

Sonuç olarak ABD 1997 yılında yaptığı bu öngörüler zamanla hayata 

geçirmiş ve halen geçirmekte olup, zamanın ve dünya koşullarının 



 
 

57 

gerektirdiği yeni düzenlemelere en hızlı şekilde sağlanan adaptasyon ile ülke 

Internet ve E-Ticaret konusundaki liderliğini açık ara önde sürdürmektedir63.  

2.5.2. Japonya 

Japonya e-ticaret konusunda kurumsal düzeyde sağladığı örgütlenme 

modelleri ile yoğun çalışan, çok sayıda pilot proje yürüten ülkelerin başında 

gelmektedir. 1995'te E-ticaret Ortamını Geliştirme Komitesi, 1996 başında da 

(Electronic Commerce Promotion Council of Japan) ECOM kurulmuştur. 

İçeriğin ölçülmesi en ciddi sorunlardan biridir. Japonya Uluslararası İş 

Çalışma Grubu'nun1999 yılı raporunda, tüketicilerin satın alma eğilimlerinin 

ve sanal mağazaların uluslar arası hale gelmesi etraflıca incelenmiştir. 

Ayrıca kişisel bilgisayar kullanımının yaygınlaşması ile gelişen uluslararası 

(firma-tüketici) e-ticaret işlemlerinde öncelikli olarak ele alınması gereken 

konular şöyle belirlenmiştir:64. 

 Malın dağıtımı  (gümrük işlemleri,  geri iade ve satış sonrası hizmetler). 

 Fikri Mülkiyet Hakları 

 Vergilendirme (uluslararası e-ticaret işlemlerindeki standartlar; kaynak 

yeri ve yerleşim yeri tanımı). 

 İşletmenin yönetimi   (zaman,   firma kodu,   elektronik doküman, 

elektronik menkul kıymetler, sanal işletme, iş ahlakı). 

 İşletmenin yönetimi (zaman, firma kodu, elektronik doküman, elektronik  

menkul kıymetler, sanal işletme, iş etiği).  

2.5.3. Avrupa Birliği  

AB, e-ticaret konusunda yoğun çalışmalar yapmaya başlamış bir topluluktur. 

AB Komisyonu'nun 1999'de hazırladığı raporunda, birliğin temel hedefinin e-

ticaretin Avrupa'da hızla gelişmesini sağlamak olduğu belirtilmiş ve e-ticaretle 

                                                            
63 A Framework for Global Electronic Commerce, White House Publications, 1997 

64      http://www.jipdec.or.jp/archives/ecom/en/ecomjournal/1999/ECOMJournal1999_E.pdf,  

Erişim 17 Mart 2010 
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ilgili çalışmalarda birbirini tamamlayıcı iki hedef belirlenmiştir. Bunlar, e-

ticarete güveni oluşturmak ve tek pazara tam olarak girilmesini sağlamaktır. 

Topluluk E-ticaretin gelişebilmesi için kullanıcıların ve iş çevrelerinin 

elektronik ortamda yaptıkları işlemlerin değiştirilmeyeceğine, 

engellenmeyeceğine emin olmalarını hedefleyen politikalar geliştirmeye 

çalışmaktadır. Bu konuda OECD'nin hazırladığı Şifreleme İlkeleri, 

uluslararası uzlaşmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. 

Komisyon, dijital imzanın tek pazar'da yasal kabulü konusunda bir çerçeve 

oluşturmuştur. Sertifikasyon otoriteleri için asgari ölçütleri oluşturma 

çalışmaları da bu kapsamda ele alınmıştır65. 

AB‟nin önemli hedeflerinden biri olan e-ticarette tek pazara tam olarak 

girilmesi sürecinde, üye ülkelerin değişik çözümler ve uygulamalar 

geliştirmeleri etkin olmayan bir yol olarak görülmekte ve Tek Pazarın 

bütünlüğünü bozacak bir yaklaşım olarak değerlendirilmektedir. Üye ülkelerin 

farklı uygulamalar yapmasını engellemek amacıyla "Transparency 

Mechanism Directive" hazırlanmıştır66. 

Birlik bünyesinde, uygulamalarda aksaklık ve farklılaşmalara meydan 

vermemek için, tüm Avrupa'da uygulanabilecek uygun ve kabul edilebilir 

yasal bir çerçeve hazırlanmıştır. Bu çerçevede bilginin korunması, veri 

tabanlarının yasal korunması ve uzaktan yapılan sözleşmelerle ilgili 

direktiflerde e-ticaretin gereksinimleri de dikkate alınmaktadır. 

AB bünyesinde E-ticareti düzenleyen yasal çerçevenin ana çizgileri şu 

şekilde belirlenmiştir: 

 Aşırı düzenleme yapılmamalıdır, 

 Tek Pazar özgürlüklerine dayanmalıdır, 

 İş hayatının gerçeklerini dikkate almalıdır 

Komisyon, e-ticaretin küresel düzeyde gelişimi için, tek pazar'da e-ticaretin 

çeşitli bölümleri için yapılacak düzenlemelerin (şifreleme, sayısal imza, bilgi 

                                                            
65  The Economic Council and Social Committee and the Commission of the Regions(1999), A 

European Initiative in Electronic Commerce, Communication to the European Parliament 

66 http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/transparency_en.htm, Erişim 15 Şubat 2010 
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güvenliği ve gizliliği, sözleşme yasası, yeni elektronik ödeme araçları gibi) 

uluslararası iş birliğini içeren düzenleyici bir çerçeve içinde oluşturulması 

gerektiğini düşünmektedir. 

AB bünyesinde yürütülen bir diğer proje ise ECLIP (Electronic Commerce 

Legal Issues Platform) projesidir. Bu proje AB Komisyonunun başlattığı ve 

finanse ettiği ESPRIT(European Strategic Program on Research in 

Information Technology) programı kapsamında yer almaktadır. Projenin 

amacı, ESPRIT içinde yürütülen bilgi ve haberleşme teknolojileri pilot 

projelerine yasal konularda danışmanlık hizmeti vermektir. Bazı üniversite ve 

danışmanlık firmalarının oluşturduğu bir konsorsiyum tarafından 2001 yılında 

tamamlanmıştır. Bu çalışmanın konuları; fikri mülkiyet hakları, vergilendirme, 

sorumluluk, kullanıcıların korunması, sözleşme yasası, uluslar arası özel 

hukuk ve elektronik ödemelerdir. ECLIP, e-ticaretin yasal boyutunda ülkelerin 

incelemesi ve uyumlulaştırması gereken yasalar şu şekilde belirlenmiştir; 

Sözleşme Yasası, Tüketiciyi Koruma Yasası, Ticari Marka Yasası, Telif Hakkı 

Yasası ve Vergi Yasası67.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
67 A European Initiative in Electronic Commerce, 1999. 

http://128.176.101.170/eclip/eclip_I.htm, Erişim 9 Mart 2010  

http://128.176.101.170/eclip/eclip_I.htm
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRKİYE’DE ELEKTRONİK TİCARET ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

3.1. GittiGidiyor Hakkında Genel Bilgi  

Dinamik fiyatlandırma uygulamalarına sahip siteler, açık artırma usulü ile 

çalışır ve genel olarak “açık arttırma siteleri” olarak anılırlar. En bilinen 

örnekleri küresel anlamda eBay, Türkiye‟de ise GittiGidiyor‟dur. 

5 Şubat 2001 tarihinde yayına başlayan GittiGidiyor.com, alıcılarla satıcıları 

buluşturan bir e-ticaret sitesi yaratmak üzere yola çıkan Serkan Borançılı, 

Burak Divanlıoğlu ve Tolga Kabataş tarafından kurulmuş bir elektronik ticaret 

şirketidir. C2C e-ticaret siteleri içerisinde en bilineni 37 ülkede faaliyet 

gösteren ve dünyanın en büyük elektronik ticaret şirketi olan eBay‟dir. 

eBay‟in açtığı yolda ilerleyen Türk siteleri içerisinde ise Türkiye‟nin en büyük 

elektronik ticaret platformu olan GittiGidiyor‟dur68. 

 

 

Şekil 2. http://www.gittigidiyor.com anasayfa 

                                                            
68 “eBay GittiGidiyor’a Ortak Oldu”(2007 Mayıs 3), HaberTürk  

http://www.gittigidiyor.com/main/basin/basin_main.php?cat=b
http://www.gittigidiyor.com/main/basin/basin_main.php?cat=b
http://www.gittigidiyor.com/main/basin/basin_main.php?cat=b
http://www.gittigidiyor.com/
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Şekil 3. www.ebay.com ana sayfa  

Türkiye'de bireyler arası e-ticaretin gelişebilmesi için Internet kullanıcılarına 

güvenli ve keyifli bir alışveriş ortamı sunmanın önemli olduğunu ve bu 

nedenle GittiGidiyor.com‟un hem alıcıları hem de satıcıları koruyan bir 

ödeme-onay sistemi bularak “Sıfır Risk Sistemi” ile Internet‟ten yapılan 

alışverişi, fiziksel alışverişten daha güvenli hale getirmiştir. Açılışından bir yıl 

sonra alıcılar, açık artırmaya katılıp teklif vermenin yanı sıra artık 

GittiGidiyor'da HemenAl seçeneğiyle de alışveriş yapabiliyordu. Açık 

artırmada taksit sistemi dünyada ilk kez 2003 yılında GittiGidiyor'da 

uygulanmaya başlandı. 2004'e gelindiğinde GittiGidiyor'un kayıtlı kullanıcı 

sayısı 100 bine ulaşmıştır. Aynı yıl Dükkânlar bölümü açılmış ve Internet 

kullanıcısına e-ticaretle işlerini büyütmek için bir imkân daha sunulmuştur.  

GittiGidiyor, tıklama başına kazanç fırsatı sunan İş Ortaklığı Programı'nı da 

2005 yılında başlattı. Yine aynı yıl ilk TV reklam kampanyası gerçekleştirildi. 

Günümüzde, 3,6 milyon kayıtlı kullanıcı, 500 binden fazla günlük ziyaretçi ve 

1,5 milyonu aşkın günlük satış fırsatıyla Türkiye‟nin en işlek elektronik 

alışveriş merkezi olarak halen işletme kazancını artırmaya devam etmektedir. 

Ayda 7 milyon tekil ziyaretçiden 15 milyon ziyaret almaktalar ve yine ayda 

150 bin ödeme işleminin gerçekleşmesini sağlamaktalar. Gittigidiyor yönetim 

kurulundan alınan istatistikî bilgiye göre en çok sipariş verilen iller sırasıyla 

İstanbul, Ankara ve İzmir. 

 

 

http://www.ebay.com/
http://www.gittigidiyor.com/main/static/sifir_risk.php
http://dukkanlar.gittigidiyor.com/
https://aff.gittigidiyor.com/aff/index.jsf
http://www.gittigidiyor.com/main/basin/basin_main.php?cat=r
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 İstanbul : % 31 Kadın, % 69 Erkek 

 Ankara : % 27 Kadın, % 73 Erkek 

 İzmir : % 26 Kadın, % 74 Erkek 

En çok sipariş verilen ürünler, kadınlarda bot, çizme, gömlek, bluz ve elbise; 

erkeklerde ise, PC oyunları, sweatshirt ve cep telefonu. Ortalamada, 

siparişlerin %25‟i kadınlar, %75‟i erkekler tarafından veriliyor. Gittigidiyor.com 

da şu an itibarıyla 120 kişi çalışmaktadır. 

Gittigidiyor aynı zamanda uluslararası elektronik ticaret şirketi olan Ebay.com 

ile Mayıs 2007‟den beri azınlık ortağıdır. Şu an için ağırlıklı olarak tecrübe, 

bilgi ve iş yapış biçimleri paylaşımına öncelik verdiğini söyleyen firma 

yöneticisi en önemli işleyiş farklılıklarının başında, kuruldukları günden bu 

yana uygulaya geldikleri, hem alıcı hem de satıcının ticari açıdan mağdur 

olma riskini ortadan tamamen kaldıran ve adını da bu özelliğinden alan “Sıfır 

Risk Sistemi” dedikleri koruyucu sistemin geldiğini vurgulamaktadır. Sadece 

bu nedenle bile GittiGidiyor ve eBay ayrı platformlar üzerinde çalışan 

yapılardır. “GittiGidiyor” markası, kendi özelinde son derece yüksek bir 

bilinirliğe ve marka değerine sahip. Bunun yanında artan cep telefonu 

teknolojisi için dizayn edilmiş olan GittiGidiyorMobil oldukça fazla ilgi görmüş 

durumda; görmeye de devam ediyor. Firma yetkilisi bu konuyu şöyle 

açıklıyor:  

“Bir kez mobil ortamdan sitemize erişen kullanıcılarımız, sürekli 

bu ortam üzerinden ürün arıyor, teklif veriyor ve gelen 

mesajlarını kontrol ediyor. Bu etkin kullanım referansı ve 3G 

gibi mobil deneyimi hızlandıran faktörlerin de etkisi ile Türk 

Internet kullanıcısının yakın gelecekte mobil Interneti çok daha 

fazla tercih edeceğini düşünüyoruz. Bu yüzden biz de 

GittiGidiyorMobil‟i daha kullanışlı hale getirmek, 

GittiGidiyor.com Internet sayfasında yapılan her şeyi mobil 

ortama da taşımak için çaba sarf etmekteyiz.”69 

                                                            
69 http://thenextweb.com/tr/2009/10/08/gittigidiyor-hakknda-merak-edilen-sorular-ve-cevaplar/, 

Erişim 9 Mart 2010 

 

http://www.gittigidiyor.com/
http://www.ebay.com/
http://www.gittigidiyor.com/main/static/gittigidiyor_cep.php
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GittiGidiyor, çok çeşitli mecralarda tanıtım amaçlı aktiviteler gerçekleştiriyor.. 

Bunlar kampanya amaçlarına göre, yerel ve ulusal televizyon kanalları, 

radyolar, outdoor (otobüs, billboardlar vb. gibi) reklam alanları olabilmekte. 

Internet‟te ve Internet kültürü ile doğan bir marka olmaları sebebiyle, Internet 

tanıtım ve pazarlama mecralarını da oldukça ağırlıklı olarak kullanmaktalar. 

Bu tanıtımlar genellikle 6.400‟den fazla web sitesini içeren İş Ortaklığı ağları 

ve Google AdWords sistemleri üzerinden olmakta. GittiGidiyor en iyi geri 

dönüşleri internet pazarlama mecralarından almakta. 

GittiGidiyor, geleneksel iletişim mecralarının yanı sıra, Internet tabanlı 

ağızdan ağza pazarlama kampanyaları da hazırlamakta ve çok başarılı 

sonuçlar elde etmekte. Türkiye‟de gerçekleştirilmiş en yüksek geri dönüşleri 

olan iki viral kampanya da GittiGidiyor‟un hayata geçirdiği ve yürüttüğü 

kampanyalar oldu. Hem “Ah Anam Lahanam” viral videosu, hem de son 

zamanlarda oldukça konuşulan, hem yazılı hem görsel basında ses getiren 

“Eski Sevgiliye Kapak” viral videosu, sosyal medya paylaşımı sayesinde bu 

viral etkiye ve başarıya ulaşmış oldu. Bu kampanyalar, markanın milyonlarca 

Internet kullanıcısına ulaşmasını, popülerlik kazanmasını sağladı. Bu sebeple 

GittiGidiyor.com‟un, sosyal medyayı oldukça verimli kullanan bir marka 

olduğu kesinlikle söylenebilir. Firma yöneticisi hâlihazırda da sosyal medyayı 

kullanan ve çok daha fonksiyonel geri dönüşleri olacak projeler üzerinde 

çalışmaya devam ettiklerini bildirdi. Yakın zamanda GittiGidiyor‟u Facebook, 

Friendfeed ve Twitter gibi sosyal medya sistemlerinde çok aktif olarak 

görmenin mümkün olacağı bilgisini verdi. 

3.2. Firmanın Elektronik Ticaret Şeklinin incelenmesi 

Gittigidiyor‟da satılan malların çeşitliliği daha önce hiçbir geleneksel 

pazarlamada görülmediği kadar çok ve oldukça etkileyicidir. Bu çeşitlilik öyle 

bir boyuttadır ki e-ticaret kapsamında kitaplar, konser biletleri, geyik şeklinde 

kürdan tutucuları, koltuklar, klarnet vb. müzik aletlerinden çinilere kadar pek 

çok ürüne rastlamak mümkündür. Bunlardan kullanılmış kitap ve ucuz çiniler 

gibi bazıları gerçekten çok ucuzdur (10 TL‟nin altında) ve geleneksel 

pazarlardan çok bitpazarlarında bulunabilecek tarzda ürünler de bu sitede 

bulunmaktadır. Özellikle yeni yeni başladığı dönemde eBay‟de ağırlıklı olarak 

bu tarz ürünlerle beraber koleksiyon ürünlerine yönelmiş ancak daha sonra 

http://www.timsah.com/Ah-anam-lahanam/q0QVrzu6j7x
http://www.facebook.com/video/video.php?v=1031677931509&oid=110233672381
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ürün çeşitlenmesi artmıştır. Türkiye için de başlarda durum farklı olmamıştır. 

E-ticaretin yeni yeni bilinmeye başladığı zamanlarda durumu şöyle ifade 

edilmiştir; 

“Türkiye'deki e-ticaret sitelerinden bazıları ise bitpazarını 

andırıyor. Ekonomik kriz sonrasında vatandaşlar, ev ve 

dükkânlarındaki fazlalık eşyalarını bu portallarda satmaya 

çalışıyor. Türk sitelerinde takas yoluyla da alışveriş 

yapılabiliyor.” 70 

Bugün bu sitelerde bilgisayardan telefona, gelinlikten kozmetik ürünlerine 

kadar kaliteli ürünler de bulunmaktadır. Teklif vericilerin aradıkları ürüne 

kolayca ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla alışveriş sitelerinde ürünler 

kategorilere ayrılmıştır. 

GittiGidiyor da açık artırma ve hemen al sistemine dayalı elektronik ticaret şu 

şekilde işliyor: 

Öncelikle GittiGidiyor'da teklif verebilmek için kişinin kayıtlı kullanıcı olması 

ve kullanıcı sözleşmesini onaylamayı da içeren bazı şartları sağlaması 

gerekiyor.71  

GittiGidiyor'un temel formatı, online açık artırma formatı ve bu format, teklif 

verme prensibiyle çalışıyor. Satıcıların ürünlerini belirli bir süreliğine 

listeledikleri ve en yüksek teklif sahibine satış yaptıkları bu formatta önceden 

ürünü kazanan belli olmuyor.  Açık artırma ve teklif sisteminin işleyişi ise şu 

şekilde 72:  

   Kullanıcı sahip olmak istediği ürüne, verebileceği en yüksek 

teklifi, yani, üst limitini veriyor. GittiGidiyor, girilen bu üst limite kadar 

kullanıcı yerine otomatik artırma yaparak teklif veriyor. Diğer teklif veren 

kullanıcılar kullanıcının üst limitini göremiyorlar. Bu işleyişe de otomatik 

                                                            
70  “Müzayede    de    Artık    Sanal    Dünyada”(2002 Nisan 22), Haber Vitrini 

 

71 http://www.gittigidiyor.com/main/yardim/yardim_mainv2.php?cat=ka, Erişim 10 Mart 2010 

72 http://www.gittigidiyor.com/main/yardim/yardim_mainv2.php?cat=dpc, Erişim 10 Mart 2010 

http://www.gittigidiyor.com/php/onkayit.php
http://www.gittigidiyor.com/main/yardim/yardim_mainv2.php?cat=dpk
http://www.gittigidiyor.com/main/yardim/yardim_mainv2.php?cat=ka
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artırma adı veriliyor. Otomatik artırma sayesinde, kullanıcı vermiş olduğu 

üst limitten daha düşük bir fiyata da ürüne sahip olabiliyor. 

   Kullanıcı süre sonunda en yüksek teklif sahibi ise, ürünü 

kazanmış oluyor. GittiGidiyor kullanıcıyı e-mail ile bilgilendiriyor. Kullanıcı 

ürünle ilgili tüm işlemleri (ödeme, kargo takibi vb) Bana Özel/Durum 

sayfasından yapabiliyor.  

   Bir ürüne verilebilecek minimum teklif miktarını belirleyen 

minimum artış fiyatı, ürünün "şu anki fiyatına" göre değişiklik gösteriyor. 

Ürünün fiyatında artış oldukça, minimum artış fiyatı da artış gösteriyor.  

   Sıfır Risk Sistemi (SRS)  alışveriş sırasında yaşanabilecek 

problemleri ortadan kaldırmaya, hem alıcının hem de satıcının ticari 

anlamda mağdur olma riskini tamamen bertaraf etmeye yönelik bir işleyiş 

olarak adlandırılıyor. Bu işleyiş ile alıcı ve satıcı arasında nadiren 

problem yaşandığı belirtiliyor. Bu istisnai problemler de genelde 

taraflardan birinin ticarete konu detaylar hakkında yeterince bilgi 

edinmemesinden ve alıcı/satıcının arasındaki iletişim eksikliğinden 

kaynaklanıyor. 

Sıfır Risk Sistemi şu şekilde işliyor:  

1- Ürünü alın / Ödemenizi güvenli bir şekilde GittiGidiyor havuz 

hesabına yapın.  

2- Evinizde deneyin / Satıcı ürünü size kargolasın; ürünü evinizde 

deneyerek inceleyin. 

3- Onay verin / Ürünü beğendiyseniz paranızın satıcıya aktarılması 

için onay verin.  

4- Paranız satıcıya aktarılsın / Ödeme onayınızla birlikte paranız 

havuz hesaptan satıcıya aktarılsın. 

Sıfır Risk Sistemi‟nin işleyişi, GittiGidiyor.com‟da detaylı bir şekilde 

kullanıcılara anlatılıyor. Kullanıcı, „nasıl alırım‟ ve „nasıl satarım‟ sorularının 

cevabını, sitede yer alan videolar eşliğinde kolaylıkla öğrenebiliyor. 73 

Bugüne kadar satılan en yüksek fiyatlı ürün, 14.500 TL‟ye satılmış bir ses 

sistemi. İlginç ürünlerin listelendiği özel bir kategori yok, ancak hemen her 

                                                            
73 http://www.computerworld.com.tr/gittigidiyordan-riski-sifirlayan-bulus-detay_228.html, 

Erişim 10 Mart 2010 

http://www.gittigidiyor.com/BanaOzel/durum.php
http://www.gittigidiyor.com/main/static/sifir_risk.php
http://www.gittigidiyor.com/main/static/sifir_risk.php


 
 

66 

ana kategoride oldukça ilginç ürünler bulmak mümkün. Ayrıca, yeni hayata 

geçirilen bir Günün Fırsatı bölümü var. Burada da sıklıkla değişen ve %70‟e 

varan indirimlerle satılan ürünler bulabilmek mümkün. 

İş ortaklığı Programı dâhilinde, bugün için, 6.400‟ün üzerinde site bulunmakta 

ve bu sayı her geçen gün artmakta. Site sahipleri, tıklama başına 5 ila 10 

Kuruş arasında değişen gelirler elde edebiliyor. Bu gelir, web sitesinin 

GittiGidiyor reklamını yerleştirdiği alana bağlı olarak artan tıklanma oranına 

göre değişim gösteriyor. Bu günlerde, yeni açtıkları inceleme.GittiGidiyor.com 

sayfası üzerinde çalışmaktalar. Bu sayfalarda, kullanıcıların yazdığı ürün 

incelemeleri ve satın alma rehberleri yer alıyor. Kullanıcılar, ürün inceleme 

sayfalarında, bir ürünün tüm teknik özelliklerini görebiliyorlar, diğer 

kullanıcıların yorumlarını ve o ürünün performansına verilen notları 

okuyabiliyorlar. Satın alma rehberleri sayfalarında ise, birçok kategoride, ürün 

alırken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda çeşitli bilgiler sunuluyor. 

GittiGidiyor kullanıcıları, bu sayfalara çok fazla ilgi göstermiş.Açıldığı tarihten 

bu yana 5.000‟in üzerinde ürün incelemesi yapılmış; 100‟ün üzerinde satın 

alma rehberi yazılmış. Firma yapacağı iyileştirmelerle ve kullanıcı katkılarıyla, 

bu inceleme/rehber sayfalarının Türk Internet kullanıcısının bir ürün hakkında 

bilgi almak istediği zaman mutlaka uğrayacağı bir yer haline dönüşmesini 

hedefliyor. Her ay katlanarak büyüyen ziyaretçi istatistikleri de bu öngörüyü 

destekliyor74 

Satıcı kullanıcılar ise bu sitede satmak istedikleri ürünün özelliklerini 

anlatarak tanıtımını gerçekleştirip istedikleri fiyatı belirtirken diğer sitelerden 

farklı olarak iletişim bilgilerini de veriyorlar. Böylece alıcı kullanıcılar söz 

konusu ürünü beğendiklerinde satıcı kullanıcılarla site vasıtasıyla değil, kimi 

zaman e-mail kimi zaman da telefon yoluyla iletişime geçiyorlar. Yani ürünün 

yeni sahibine ulaştırılması ve ödemenin gerçekleştirilmesinde sitenin rolü 

burada devreye giriyor. Kişiler bu konulara kendi aralarında karar verirler ise 

ve siteyi devreden çıkarırlar ise sıfır risk kavramı ile uyuşmayan tamamen 

alıcı ve satıcı arasında olabilecek güven içermeyen bir alışveriş söz konusu 

oluyor. Bu durumda karşılıklı güven esastır. Bu da kimi zaman ürünün 

gönderilmemesi, ödemenin yapılmaması, ayıplı ürün gönderilmesi vb. 

                                                            
74 http://thenextweb.com/tr/2009/10/08/gittigidiyor-hakknda-merak-edilen-sorular-ve-cevaplar/, 

Erişim 9 Mart 2010 

http://inceleme.gittigidiyor.com/anasayfa
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istenmeyen sonuçlara yol açabilmekte ve taraflardan biri zarar 

görebilmektedir. Bu gibi nedenlerden dolayı direk satıcı ile temasa geçilmesi 

kolaylığını kullanmak uygun olabilir ancak alışveriş işlemini site üzerinden 

yapmak güven riskini ortadan kaldıracaktır. 

3.3. Aynı Sektörden Başka Bir Firma İle Karşılaştırılması 

Türkiye‟de bu amaçla kurulmuş GittiGidiyor.com‟un diğer benzerleri 

Hemalhemsat.com, Nevaria.com, sahibinden.com vb. asıl amaçları olan 

alışveriş ortamını sağlamanın yanında GittiGidiyor gibi reklam,pazarlama 

faaliyetlerini de kapsayacak şekilde tasarlanmışlardır. Bu sitelerin her birinin 

farklı işleyiş tarzı ve sistemleri vardır. Ancak GittiGidiyor ile kıyaslanabilecek 

yeterlilikte benzerlikleri bulunmamaktadır. Bu nedenle GittiGidiyor‟u henüz 

kendi alanında tek rakibi olan ebay ile kıyaslamak daha uygun olacaktır. 

Türkiye‟deki sitelerde açık artırmadan hoşlanmayan alıcı-satıcılarına “Hemen 

Al” seçenekli yani sabit fiyatlı ürün alma-satma olanağı da sunarlar. Küresel 

bağlamda Internet‟te alışveriş konusunda lider olan eBay de benzer şekilde 

bu olanağı kullanıcılarına sunmaktadır. Kendisini Türkiye‟nin en büyük e-

ticaret platformu olarak tanımlayan Sahibinden.com sitesi de aslen bir ilan 

sitesi olmakla beraber açık artırma sitelerindeki “Hemen Al” seçenekli ürün 

alım-satımı fırsatına benzer şekilde, dileyen müşterilerine “Güvenli E-Ticaret” 

adı altında bir hizmet sunmaktadır. Güvenli E-Ticaret sistemi (GET), 

sahibinden. com‟un ilan veren satıcı ile alıcı arasındaki alışverişin güvenli bir 

ortamda yapılmasını sağlayan hizmeti olarak tanımlanmaktadır75. Bu 

hizmetiyle sahibinden.com, alıcı ile satıcı arasındaki para transferi ve ürün 

teslimatının sorunsuz şekilde gerçekleşmesini sağlamaktadır. 

eBay‟in cirosu 2006 yılında 2005 yılı rakamlarına oranla %31 artış göstererek 

6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2007 yılı sonu itibariyle toplam geliri ise 

7.5 milyar dolardır. Bu da 2006 yılına göre %25‟lik bir artış demektir. eBay‟e 

kayıtlı kullanıcı sayısı Eylül 2009 itibariyle 350 milyon kişinin üzerindedir76. 

                                                            
75 Güvenli E-Ticaret Nedir?, http://www.sahibinden.com/index. php?a=1044&b=266, Erişim 

12 Mart 2010 

 

76 eBay Inc. Reports Fourth Quarter and Full Year 2009 Results, 

http://investor.ebayinc.com/common/download/download.cfm?companyid=ebay&fileid=345224&file
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2001 yılında yayın hayatına başlayan GittiGidiyor ise 3 Mayıs 2007 tarihinden 

beri eBay‟in Türkiye iştirakidir. Dünyanın en büyük online alışveriş platformu 

eBay, GittiGidiyor'a ortak olmuş böylece tarihte ilk kez global bir Internet 

markası bir Türk şirketiyle işbirliği içine girmiştir. Bugün GittiGidiyor, 4.7 

milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı, 500 bin günlük tekil ziyaretçi ve 

2.000.000'u aşkın anlık satış fırsatıyla Türkiye'nin en işlek alışveriş 

sitelerinden biri olmuştur. Hâlihazırda Toplam 3 bin 618 kategoride ürün satış 

yapmaktadır. Bugüne kadar 8 milyonun üzerinde satış işlemi 

gerçekleştirmiştir. 145 kişilik ekibi ve yüksek teknolojik altyapısı ile 

milyonlarca kullanıcıya 7 gün 24 saat kesintisiz ulaşmaktadır77. 

3.3.1. E-Ticaret Sitelerinde Ödenen Ücretler 

E-ticaret sitelerinde alıcılar ürün bedeli ve eğer alıcının ödeyeceği satışta 

belirtilmişse kargo ücreti haricinde hiçbir ekstra ödeme yapmazlar. Satıcılar 

için ise genellikle bazı ücretler söz konusudur. Listeleme ücreti ve satış 

komisyonunu hemen her C2C sitesi talep eder. Listeleme ücreti ürünün 

listelenmesi için alınan ve ürünün başlangıç fiyatı veya eğer var ise rezerv 

(asgari) fiyata göre belirlenen bir ücrettir. Bu ücretin belirlenmesi için her 

sitenin kendisine özgü fiyat aralıklarının belirtildiği tabloları vardır. Satış 

komisyonu da satışın gerçekleşmesi durumunda satıcıdan alınan bir ücrettir. 

eBay‟de kapanış fiyatının %5.25, GittiGidiyor‟da %10‟u alınır. %10 komisyon 

oranının dökümü: %3 ila %4 KDV ve Banka kart hizmet bedeli(her bankanın 

farklı hizmet bedeli olabilir) + %6 - %7 GittiGidiyor geliri olarak açıklamıştır. 

Ebay ayrıca satış fiyatı yükseldikçe ek bir takım ücretler de talep etmektedir. 

Bu iki temel ücretin haricinde açık arttırma siteleri opsiyonel bir takım 

hizmetler karşılığında da ücret talep ederler.  Bunlar ürünü vitrinde sergileme, 

kalın yazı fontu kullanma, ekstradan resim ekleme, asgari fiyat belirleme gibi 

durumlarda alınan ücretlerdir ve bu özelliklerin kullanılıp kullanılmamaları 

satıcının inisiyatifindedir. Ayrıca bu sitelerde aylık belirli bir ücret karşılığında 

sanal dükkân açma imkânı vardır. Dükkânlarda satılan ürünler iade olarak 

alınıp tamir edilmiş, stoklarda kalmış, vitrinde beklemiş ürünler ya da çoğu 

                                                                                                                                                                         
key=b455630d-4bb9-4ba5-adb1-40dcf29e82ce&filename=eBay_Q409EarningsRelease.pdf, Erişim 

12 Mart 2010 

77 http://www.gittigidiyor.com/main/basin/basin_main.php?cat=a, Erişim 10 Mart 2010 
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zaman hiç kullanılmamış ürünler olabilmektedirler. Bu dükkânlar genellikle 

gerçek dükkânların e-ticaret sitesindeki uzantısı niteliğindedirler. Ebay ve 

GittiGidiyor‟da pek çok tanınmış ya da tanınmamış markanın dükkânları 

vardır. Örneğin Toshiba‟nın eBay‟deki dükkânında herhangi bir sebepten 

dolayı iade alınmış ve gerekli görülmesi halinde arızalı parçaları değiştirilerek 

yenilenmiş diz üstü bilgisayarlar açık artırma ile uygun fiyatlardan satışa 

çıkarılmaktadırlar. Bu dükkânlar vasıtasıyla yapılan e-ticaret de aslında B2C 

türüdür.78 

3.3.2. Elektronik temsilci 

Elektronik temsilci,  

“Şahısların aracılığı olmadan bir hareket başlatan, elektronik 

mesajlara ya da uygulamalara cevap veren bir yazılımdır.”79  

E-ticaret sitelerinin çoğu alıcı tarafa elektronik temsilci kullanma imkânı 

sunarlar. Bu hizmet GittiGidiyor ve Nevaria‟da “otomatik arttırma”, 

Hemalhemsat.com‟da “otomatik teklif” adı altında sunulmaktadır. Bu hizmet 

şu şekilde çalışır: kullanıcı ürün sayfasındaki teklif verme kutusuna ürüne 

vermeye razı olduğu en yüksek fiyatı girer. Bu fiyat site tarafından üst limit 

olarak kabul edilir ve açıklanmaz. Ürün fiyatında sadece minimum artış 

miktarı kadar bir yükselme olduğu görülür. Başka kullanıcılar teklif verdikçe 

site otomatik olarak girilen üst limite ulaşılana kadar minimum teklif 

miktarınca kullanıcı adına artırma yapar. Böylece rakip kullanıcıları anında 

fiyat artırımları ile yıldırma şansı doğar. Şayet bu limit başka bir kullanıcı 

tarafından geçilirse site e-posta ile bilgilendirme postası atar. Otomatik 

artırma sayesinde açık artırma sonunda, verilen üst limitin daha da altında, 

hiçbir uğraş vermeden ürüne sahip olma şansı doğar80 81 82. Açık artırma 

                                                            
78 Açık Artırma & Sabit Fiyat Ücretleri, http://www.gittigidiyor.com/ 

main/yardim/yardim_main.php?cat=fqb , eBay.com Fees, eBay, Help, Selling, Listing Your Item, 

Fees, eBay.com Fees, http://pages.ebay.com/help/sell/fees.html,  Erişim 12 Mart 2010 

79 “TV ve Internetten Alışveriş Yapmadan Önce Bunları Okuyun” (2007, Ağustos 21), Hürriyet 

http://www.hurriyet.com.tr/ankara/7122881.asp?gid=140&a=614363, Erişim 9 Mart 2010 

80 Otomatik Artırma/Üst Limit Vermek, 

http://www.gittigidiyor.com/main/yardim/yardim_main.php?cat=dpe, Erişim  12 Mart 2010 

81  Nevaria Kullanma Klavuzu, http://www.nevaria.com/yardim.asp?durum=al, Erişim 12 

Mart 2010 
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sitelerinin sunduğu elektronik temsilcilerin haricinde üçüncü şahısların 

sunduğu elektronik temsilciler de söz konusudur. Bunların en bilinenleri 

Vendio (www.vendio.com) ve Bidnapper‟dır (www.bidnapper.com). Vendio 

satıcılar, Bidnapper alıcılar için elektronik temsilci hizmeti sunar. Vendio‟nun 

yaptığı iş satıcının ürünleriyle ilgili girdiği bilgileri açık artırma sitesine girmek 

ve faturalama, tahsilât gibi süreçleri otomatikleştirmektir. Bidnapper ise 

alıcılar için otomatik artırmaya benzer bir iş yapmakta, alıcının razı olduğu 

fiyatı son anda siteye girerek ürünü kazanmaya çalışmaktadır. Ancak e-

ticaret sitelerinin çoğu artık bu tarz davranışlara karşı uyanmışlardır ve ürün 

fiyatında son anda bir artış olursa alışveriş süresini birkaç dakika 

uzatmaktadırlar. Üçüncü tarafların sunduğu bu hizmetlere Türkiye‟de pek 

rastlanmamaktadır. Özellikle eBay kullanıcıları için tasarlanmış olan bu 

siteler Amerika‟da yaygın olarak kullanılırlar. 

3.3.3. Emanet hizmeti 

Internet'ten açık artırmaya katılan kullanıcılar zaman zaman çeşitli 

dolandırıcılık türleri ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Emanet hizmeti bu 

dolandırıcılık türlerinden biri olan, satıcının parayı aldıktan sonra ürünü veya 

taahhüt ettiği ürünü göndermemesinin önüne geçme amaçlı olarak 

sunulmaktadır.  

"Güvenli Ticaret sistemi olarak da bilinen bu hizmet siteyi 

kullanan alıcı ve satıcıların garantili bir şekilde para ve ürün 

değişimini gerçekleştirebilmeleri için tasarlanmıştır. "83 

“Escrow” olarak bilinen ve “güvenli ticaret döngüsü”nü sağlayan emanet 

hizmetini GittiGidiyor sitenin altyapısının içine yerleştirmiş ve Türkiye‟de bu 

sistemi ilk uygulayan e-ticaret firması olmuştur. Hemalhemsat.com ve 

Nevaria gibi diğer Türk siteleri de GittiGidiyor‟dan örnek aldıkları bu hizmeti 

kullanmışlar; satış sürecinin doğal bir parçası olarak sunmuşlardır. Bu siteler 

bu hizmet karşılığında kullanıcılarından bir ücret talep etmezler. eBay ve 

                                                                                                                                                                         
82   Açık Artırma Nedir? Nasıl Katılabilirim?, http://www.hemalhemsat.com/Shop/, Erişim 

12 Mart 2010 

83  “Gidiyor,  Gidiyor Gittiii!”(2001 Mart 16), Sabah,  

http://arsiv.sabah.com.tr/2001/03/16/z13.html 
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yurtdışı kaynaklı çoğu e-ticaret sitesi ise bu hizmeti sunmamaktadırlar. Ancak 

bu hizmeti veren Escrow gibi (www.escrow.com) ücretli sitelere kendilerini 

dolandırıcılardan korumaları için kullanıcılarını yönlendirmektedirler. eBay 

kullanıcılarına özellikle 500 dolar ve üzeri ödeme yapacakları alışverişlerinde 

Escrow‟u kullanmaları yönünde tavsiyede bulunmaktadır.84 

C2C e-ticaret sitelerinde emanet hizmetinin işleyişi şu şekilde gerçekleşir: 

Açık artırma sonuçlandıktan sonra kazanan alıcı, ürün bedelini 3 iş günü 

içerisinde, kredi kartı, banka havalesi veya EFT ile sitenin havuz hesabına 

öder. Para, havuz hesapta açık artırma numarası ile bloke edilir. Satıcı 

ödeme alındıktan sonra 3 iş günü içerisinde ürünü alıcıya gönderir ve kargo 

fiş numarasını ve kendi banka hesap numarasını sisteme girer. Alıcı ürünü 

teslim alıp kontrol ettikten sonra, gönderilen ürünün satış esnasında sunulan 

ürün olduğunu ve bir sorun olmadığını taahhüt eder. Benzer şekilde, 

GittiGidiyor‟da “Bana Özel/Durum”, Nevaria‟da “Hesabım” sayfasından ürüne 

onay verir. Ürün bedeli, alıcının onayıyla site tarafından satıcının banka 

hesabına aktarılır. Eğer ürün taahhüt edildiği gibi çıkmaz ya da hiç 

gönderilmezse alıcı onay vermek yerine bu durumu siteye bildirir ve parasını 

havuz hesabından geri alarak ürünü satıcıya gönderir.85 

Üçüncü şahıslar tarafından sunulan emanet hizmetinde sürecin 

gerçekleşmesi açısından pek bir fark yoktur. Tek fark alıcının ödeme ve onay 

işlemlerini müzayede sitesi üzerinden değil de emanetçi site üzerinden 

yapmasıdır. Parayı teslim alan ve onaydan sonra satıcıya ileten site 

emanetçi sitedir. 

GittiGidiyor ve diğer Türk sitelerinin çoğu normal alışveriş sürecinde “güvenli 

ticaret” imkânını sunarken eBay‟de alıcı ürünün ücretini öder ve satıcı 

ödemeyi aldıktan sonra ürünü gönderir. Aslen sistemleri genel olarak 

incelendiğinde aynı gibi görünen eBay ile GittiGidiyor arasındaki en önemli 

fark da buradan yani ödeme sistemlerinden kaynaklanmaktadır. EBay‟in 

ödeme sistemindeki bir diğer fark da PayPal(internet üzerinden çalışan 

online bir ödeme sistemi) ile ödeme imkânı sunmasıdır. EBay‟de listelenen 

                                                            
84 eBay    Glossary, http://pages.ebay.com/help/newtoebay/glossary.html, Erişim 14 Mart 2010 

85 Ticaret Nasıl Gerçekleşiyor?, 

http://www.gittigidiyor.com/yardim/yardim_main.php?cat=dtg, Erişim 10 Mart 2010 

http://www.escrow.com/
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ürünlerin yaklaşık %90‟ında PayPal ile ödeme kabul edilmektedir. PayPal‟ın 

yaptığı iş alıcının kredi kartı veya banka hesabı bilgilerini satıcıya sunmadan 

sadece ödeme yapıldığını bildirmektir. Yani alıcı ödemeyi PayPal‟a yapar, 

PayPal parayı satıcıya iletir. Böylece güvenilir bir aracı ile daha güvenli ve 

huzurlu bir ortamda alışveriş gerçekleşmiş olur. GittiGidiyor gibi emanet 

hizmeti sunan sitelerde ise buna gerek yoktur çünkü bu sitelerde para havuz 

hesabına aktarılıp ödeme oradan yapıldığı için alıcının kredi kartı ya da 

hesap bilgileri zaten korunmakta, satıcıya iletilmemektedir.86 

3.3.4. Geri bildirim hizmeti 

E- ticaret sitelerinde alışveriş tamamlandıktan sonra alıcı ve satıcı birbirlerine 

puan vererek alışveriş sürecinin özetini yazar, yani birbirleri hakkında geri 

bildirim yaparlar. Hemen her açık artırma sitesinin sunduğu bu hizmet 

GittiGidiyor ve Nevaria‟da “kullanıcı profili sistemi” adıyla sunulmaktadır. 

Kullanıcıların geçmişte yaptığı alışverişler neticesinde diğer kullanıcılar 

tarafından değerlendirilmeleri ile oluşan ve kullanıcıların güvenilirliği 

hakkında ipuçları verme amacını taşıyan bu hizmet, aslında C2C e-ticaret 

sitelerinin en önemli yapı taşlarından biridir. Kullanıcı adının yanındaki 

parantez içindeki işlem sayısına tıklanarak açılan tablodan o kullanıcının o 

güne kadar aldığı olumlu, olumsuz ve tarafsız yorumların sayısını görmek ve 

aşağısındaki tabloda da yorumlara ulaşmak mümkündür. 

                                                            
86 Why PayPal?, http://pages.ebay.com/paypal/buyer/, 14 Mart 2010 
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Şekil 4. GittiGidiyor geribildirim hizmeti 

 

E-ticaret sitelerinde kullanıcılar birbirlerinin profillerini incelemekte ve bu o 

kullanıcı ile alışveriş ilişkisine girip girmeme kararları üzerinde etkili 

olmaktadır. “Menlik” ve “Alm”‟ın yaptıkları araştırmanın sonuçlarına göre 

profilinde olumlu yorumların yüksek olması dolayısıyla itibarı yüksek olan 

satıcıların açık artırmaları daha yüksek fiyatlarla kapanmaktadır. Bu bakış 

açısıyla, siteye yeni üye olan satıcılar için eski ve pozitif itibara sahip 

satıcılarla yarışmak zor olabilir. Dahası, bir sitede kazanılmış olan itibarın 

başka sitelere transfer edilememesi yüzünden yüksek itibarlı bir satıcının 

başka bir siteye geçmesi durumunda müzayedelerinin düşük fiyatlarla 

sonuçlanması gibi bir takım maliyetlerle yüz yüze gelmesi söz konusu 

olmaktadır. Bu yorumlar alıcılara hangi satıcının ürününe teklif verecekleri 

konusunda doğru yolu görmeye yardımcı olmakta, alıcılar yüksek itibarlı 
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satıcıları tercih etmektedirler. Bu sebeplerle itibarı yüksek kullanıcılar bir kere 

alışverişe başladıkları site hangisiyse ona bağlanmakta ve diğer sitelere 

geçmeyi göze alamamaktadırlar87. 

3.3.5. Diğer hizmetler 

Elektronik ticaret sitelerinin sunduğu diğer hizmetler şu şekilde sıralanabilir: 

Taksitle alım yapabilme: Bazı sitelerde ürünlerin ödemesinde taksit 

kolaylığı sağlamaktadır. Örneğin GittiGidiyor‟da satıcı dilerse peşin fiyatına 3 

taksit imkânı sunabilir. Satıcının bu imkânı sunmadığı durumlarda da site 

cüzi vade farkları ile bu imkânı alıcıya vermektedir. Bu hizmeti Nevaria ve 

Hemalhemsat.com da sunmaktadır. Aynı zamanda ebay‟da bu hizmeti 

vermektedir. 

Satıcıya soru sorabilme: Tüm sitelerin sunduğu bu hizmet ile alıcılar ürünle 

ilgili sormak istedikleri soruları açık artırma süreci içerisinde satıcıya sorabilir 

ve ona göre teklif verir ya da vermezler. 

Sabit fiyatlı ürün alabilme: Elektronik ticaret sitelerinde satıcıya bağlı olarak 

her ürün açık artırma ile satılmamakta bu sistemden hoşlanmayan ya da 

beğendiği ürünü kaçırmak istemeyen kullanıcılar için “Hemen Al” ya da “Buy 

it Now” seçenekli belirli bir fiyattan satılan ürünler sunulmaktadır. 

Ürün takibi yapabilme: Bu siteleri de beğenilen ürünlere o anda teklif 

vermeyerek izlemeye alma imkânı vardır. İzlemeye alınan ürünün bitmesine 

kısa bir süre kala kullanıcı e-posta ile bilgilendirilir. 88 

 

 

 

 

 

                                                            
87 Mikhail I. Menlik, James Alm, Does a Seller’s eCommerce Reputation Matter?, Evidence 

From eBay Auctions”, http://aysps.gsu.edu/publications/2002/ebay.pdf, Erişim 14 Mart 2010 

88 Yardım, http://www.gittigidiyor.com/yardim/yardim_main.php, Erişim 24 Şubat 2010 

http://hemalhemsat.com/
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SONUÇ 

Türk tüketicisi açısından ele alındığında e-ticaret sürecinin gerçek anlamda 

2001 yılında faaliyete geçen GittiGidiyor ile başladığını söylemek 

mümkündür. GittiGidiyor‟dan önce dünya e-ticaret devi eBay‟deki ve diğer 

yabancı sitelerdeki açık artırmalara Türkiye‟den katılan bir kesim olmasıyla 

beraber, Türk tüketicisinin o zamanlar Interneti yeni benimsiyor olması, bu 

sitelerin yabancı dilde yayın yapıyor olmaları, yüksek nakliye maliyetleri ve 

ürünlerin uzun sürede ulaşması gibi nedenlerle yoğun bir talep ve bilinirlik 

oluşmamıştır. Türkiye‟de akla ilk gelen, en çok bilinen ve en sık kullanılan 

açık artırma sitesi olan GittiGidiyor e-ticaret kavramını Türk tüketicisine 

öğretmiş ve ücretsiz olarak sunduğu emanet hizmeti ile tüketicilerin güvenini 

kazanmayı amaçlamıştır. Bu çalışma kapsamında yapılan araştırmaya göre 

birçok forum incelenmiş aynı zamanda tüketici yorumları değerlendirilmiştir 

bu kapsamda tüketicilerin e-ticaret sitelerine güven duyma konusunda ve 

açık artırma sitelerinde satın alma sürecine ilişkin değerlendirmelerinde 

kararsız kaldıkları, bu sitelerde karşılaşılan olumsuzlukların varlığına ise 

katıldıkları görülmüştür. Çalışma, kullanıcıların bir nevi bu olumsuzluklardan 

rahatsız olduklarının göstergesidir. 

İnsanlar genellikle güvenlik endişeleri ve satın alma sürecinin işleyişine ilişkin 

bilgisizlikleri nedeniyle Internet üzerinden alışveriş yapmaktan 

çekinmektedirler. Sabit fiyatlandırma ile çalışan sitelere ilişkin bu 

çekimserliğin varlığı dinamik fiyatlandırma ile çalışan elektronik ticaret 

sitelerinde kendisini daha belirgin olarak göstermektedir. Türkiye‟de yeni yeni 

kabullenilen e-ticarete ilişkin endişelerin zaman içerisinde ortadan kalkacağı 

ve bu tarz çalışmalarda geçmişe göre bilinçlenmiş tüketicilerden elde edilen 

verilerle daha anlamlı sonuçlara ulaşılabileceği öngörülebilir. Internet‟te 

pazarlamanın bir türü olan tüketiciden tüketiciye e-ticaret gerek küresel 

bağlamda gerekse Türkiye‟de Internet‟te pazarlama açısından önemli bir yere 

sahiptir.  

Türkiye‟de özellikle GittiGidiyor‟un yakaladığı büyük başarı bu pazardan pay 

kapmak isteyen yeni ticaret sitelerinin açılmasına sebep olmakta ancak bu 

sitelerin büyük bir çoğunluğu büyük ticaret siteleri ile rekabet edemeyip kısa 
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süre içerisinde yok olmaktadırlar. Internet‟te özellikle ilk olma avantajını 

kullananların büyük başarılar yakaladıkları göz önüne alındığında e-ticaret 

konusunda köşe başlarının tutulmuş olduğunu görmek mümkündür. 

Türkiye‟nin en büyük açık artırma sitesi olan GittiGidiyor bu konuda ilk olma 

avantajını yakalamıştır ve bu pazarda adeta tekelci bir görünüm çizmektedir. 

Orta büyüklükte sayılabilecek diğer benzer siteler, Hemalhemsat.com ve 

Nevaria.com ise GittiGidiyor‟u takip etmekle beraber bu sitenin büyüklüğüne 

yaklaşamamışlardır. Bu durumun en önemli sebebi ise bu sitelerin sunduğu 

geri bildirim hizmeti vasıtasıyla toplanmış kullanıcı yorumlarının bir siteden 

diğerine taşınamıyor olmasıdır. Bir elektronik ticaret sitesinde alım-satım 

yapmaya başlamış ve olumlu yorumlar toplamış bir kullanıcı bu profilini başka 

bir siteye taşıyamayacağı ve sıfırdan başlamayı göze alamayacağı için yeni 

açılan sitelere geçmeyi genellikle istememektedir. Bu da pazarda en fazla 3–

4 açık artırma sitesinin yüksek miktarlarda kar elde etmesi, diğerlerinin ise 

aynı başarıya sahip olamamasına sebep olmaktadır. 

Elektronik ticaret siteleri, kullanıcılarını memnun edebilmek ve güvenliklerini 

sağlamak adına elektronik temsilci, emanet hizmeti ve geri bildirim gibi bir 

takım hizmetler sunmaktadırlar. Özellikle GittiGidiyor alanında ilk olmanın 

avantajlarını çok iyi değerlendirmiş, daha sonra açılan Türk sitelerine 

kullanıcılarının kaymasını da bilhassa geri bildirim hizmeti sayesinde büyük 

ölçüde engellemiştir. Tüketicilerin e-ticaret sitelerinin sunmuş olduğu 

hizmetlerden oldukça memnun oldukları görülmektedir. Ayrıca sitelerin 

müdavimi olan kişilerin memnuniyet düzeyi de diğer kullanıcılara oranla daha 

yüksektir. Bunun bu siteleri kullanım tecrübesiyle alakalı olduğu, bu 

sitelerden daha çok alışveriş yapanların bu hizmetleri daha çok kullandıkları 

için daha çok bilgi sahibi oldukları ve daha kararlı yorum yapabildikleri 

düşünülmektedir.  

Elektronik ticaret sitelerinde ürün çeşitliliği çok fazladır. Pek çok kategoride 

ürün tüketicilerin beğenisine sunulmaktadır. Bununla beraber sitelerden en 

çok elektronik eşyaların satın alındığı görülmektedir. Elektronik ürünler 

fiziksel ortamda herhangi bir mağazada beğenilip karar verildikten sonra 

markası ve modeliyle Internet üzerinden araştırılıp satın alınması en kolay 

olan ürünlerin başında gelmektedir. Bu ürünler satın almadan önce tekrar 
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tekrar görüp dokunmayı gerektirmeyen ürünlerdir. Durum, giyim ürünleri 

örneğiyle karşılaştırılırsa daha kolay anlaşılacaktır. Örneğin bir kazak 

alınmaya karar verildiğinde insanlar dokunarak, görerek, üzerlerine 

deneyerek almak isterler. Internet‟te sadece fotoğrafı görünen bir kazak eve 

geldiğinde malzemesi ve rahatlığı açısından sorun yaratabilir. Elektronik 

ürünlerde ise böyle riskler yoktur. Belli marka ve modeldeki bir ürün her yerde 

aynı üründür. 

E-ticaret kavramı Türk tüketicisi için halen temkinli yaklaşılan ve yeni 

sayılabilecek bir kavramdır. Ancak sitelerin gelecekte oldukça gelişeceği ve 

kullanıcı sayılarını oldukça arttıracakları öngörülmektedir. Son zamanlarda 

sıkça yayınlanan TV reklâmlarının ve bu sitelerin yıllar bazındaki kullanıcı 

sayısı artış trendinin de bu öngörü üzerindeki etkisi büyüktür. Tüketicilerinin 

büyük çoğunluğunun temkinli yaklaştıkları e-ticaret sitelerine ilişkin 

çalışmaların, bu temkinliliğin zaman içerisinde bu siteleri tanımakla beraber 

yerini rahatlığa bırakacağı düşünülürse, ileride daha yararlı ve net sonuçlar 

vereceği öngörülmektedir.  

Devletin ve özel sektörün e-ticaretin gelişimi için direk ve dolaylı 

müdahaleleri, e-ticaretin gelişimine ve özendirilmesine katkı sağlayacaktır.  

Direk müdahale e-ticarete dikkat çekecek bilgilendirme çalışmaları ve 

üniversitelerde, meslek liselerinde veya teknik okullarda e-ticaret ile 

doğrudan ilgili bölümler açılması ile gerçekleştirilebilecektir. E-ticaret konusu 

başlı başına bir uzmanlık alanıdır. Her ne kadar teknolojinin avantajlarından 

yararlanılması nedeniyle uygulamada kolay gibi görünse de ürünün 

tedarikinden teslimatına kadar çok iyi yönetilmesi gereken bir süreç söz 

konusudur. Büyük cirolara ulaşmak, müşteri portföyünü genişletmek ve bu 

yoğunluğu karşılayabilmek için uzman kadrolara ihtiyaç vardır. 

Ayrıca halen ciddi derecede boşluklar ve eksiklikler bulunan yasal 

düzenlemelerin küreselleşen dünyaya paralel bir şekilde ve bir an önce 

yapılması gerekmektedir. Her ne kadar birçok çalışma yapılıyor olsa da, 2010 

Türkiye‟sinde İnternete yönelik hem yasama, hem yürütme, hem de yargı 

boyutunda çok ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Belirsizlikler, uzman kadroların 

eksiklikleri, boşluklar, adaptasyon sürecinde yaşanan sıkıntılar, kendini 
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güvensiz ve boşlukta hisseden yatırımcıların ve kullanıcıların dünya çapında 

artık sektör olarak değerlendirilen e-ticaret‟e katılımlarındaki potansiyel artışı 

engellemektedir. 

Dolaylı müdahale olarak da teknolojik yatırımların artırılması, hızlanarak 

devam etmesi gerekmektedir. Türkiye‟nin e-ticaret‟te geç kalmasının 

sebeplerinden biri de internet hızında yavaş kalmış olmasıdır. İnternet 

hızında yaşanan bu sorun yavaş yavaş giderilmekte, ancak internet altyapısı 

hızla gelişiyor olmasına rağmen, kişisel ve kurumsal kullanım altyapı 

maliyetlerinin hala çok yüksek olduğu görülmektedir. ABD ya da Avrupa‟da 

verilen hizmetlere ve talep edilen ücretlere baktığımız zaman ne kadar geride 

kaldığımız anlaşılmaktadır. Günlük gazetelerde bile her gün karşılaştığımız 

üzere dünya üzerindeki en pahalı İnternet hizmetlerinden biri Türkiye‟de 

bulunurken, şu an e-ticaret ve İnternet teknolojileri konusunda şimendifer 

konumunda olan ülkeler dünyanın en ucuzu altyapılarını sağlamaya devam 

etmektedirler. Çalışmam içerisinde de belirttiğim üzere hem yatırım/hizmet,   

hem de kullanım açısından yaygınlaşacak bir e-ticaret için artan bir internet 

kullanımı gerekmektedir. Yaygın bir İnternet kullanımını için de erişim 

maliyetlerinin düşürülmesi, altyapısal ve hukuki düzenlemelerin ivedilikle 

yapılması gerekmektedir. 

Ancak bu şekilde Türkiye‟de e-ticaret‟in hitap ettiği kitle genişleyecek,e-ticaret 

hem kullanıcılar hem de işletmeler için vazgeçilmez olacaktır. 
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ÖZET 

 

 

Türkiye‟de Internet kullanımının yaygınlaşması ile beraber Internet'ten 

alışveriş yapan kullanıcı sayısı da giderek artmaktadır. Internet üzerinden 

alışverişe duyulan yoğun ilgi İnternette pazarlamanın çeşitlenmesine sebep 

olmuştur. Geleneksel pazarlama yöntemleri ile ulaşılamayacak kadar çok 

tüketiciye Internet üzerinden kolayca ulaşılabilmesi tüketicilerin de Internete 

taşınmasına sebep olmuştur. Elektronik ticaret türleri içerisinde doğrudan 

bireysel kullanıcıyı hedefleyen tüketiciden tüketiciye C2C(Consumer to 

Consumer) e-ticaret siteleri büyük bir potansiyel yakalamıştır. Ebay ile 

küresel bağlamda yoğun ilgi gören e-ticaret Türkiye‟de etkisini GittiGidiyor ile 

göstermiştir. Bu çalışmada Internet‟te pazarlama açısından elektronik ticaret 

siteleri incelenmiştir. Türkiye‟de elektronik ticaret siteleri kullanıcılarının sayısı 

arttıkça, tüketicilerin siteler hakkındaki tutumlarının farklı boyutları daha kolay 

incelenebilecektir. Türkiye‟de henüz 9 yıllık bir geçmişi olan elektronik ticareti 

tüketicilerin çoğunun yakın zamanda keşfettikleri ve yeni yeni tanımaya 

başladıkları düşünülürse, zaman içerisinde sistem daha iyi tanınacaktır, 

benimsenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Internet, Elektronik ticaret, Pazarlama, GittiGidiyor, eBay
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ABSTRACT 

 

 

The number of people using e-commerce facilities has expanded as internet services 

became widely used in Turkey, . The demand towards e-commerce led marketing 

from internet to be diversified. The easy access to a great number of consumers 

through internet, which could not be met with classical marketing methods, has led 

many consumers to start utilizing internet facilities. Being one of the e-commerce 

methods; C2C (Customer to Customer) e-commerce websites which direclty targets 

individual users have recently gained a great potential. The e-commerce which is 

conceptualized wtih eBay in global world, has found a place in Turkey with the 

website GittiGidiyor. In this study, electronic commerce websites are evaluated in 

terms of marketing from internet. As the number of e-commerce website users 

increase, the consumers’ approach towards these websites would better be 

investigated. With the fact that electronic commerce in Turkey dates 9 years back 

and consumers only get to know this concept, it is obvious that the e-commerce will 

in time be better known and internalized. 

 

Keywords: Electronic commerce, Marketing, GittiGidiyor, eBay, Auction 
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