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ÇALIŞMA HAKKINDA
Bu çalışmada, perakende e-ticaret piyasasındaki gelişmeler ile bu gelişmelerin nedenleri ve sonuçları
ülke örnekleri ve firma davranışları ışığında ele alınmakta, ülkemizde perakende e-ticaretin sağlıklı ve adil bir
şekilde gelişebilmesi için yapılabileceklere ilişkin önerilere yer verilmektedir.
Bu çalışmanın temel amacı, her geçen yıl toplam perakende ticaret içerisindeki payı yükselen
perakende e-ticaretin ekonomik hayatta faydalarının yanı sıra başka bazı önemli etkilerinin de olduğunu ve
olabileceğini ortaya koymak, sektörün kamu tarafından doğru enstrümanlarla kontrol edilmemesi ve bazı telafi
edici önlemler alınmaması halinde ekonomik ve sosyal açıdan bazı zararlara yol açabileceği hakkında
farkındalığı artırmaktır. Çalışmada belli alanlar incelenebilmiş olup, yapılacak ilave çalışmalarda sektörün
etkileyebileceği başka alanlar olduğunun göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Çalışmanın en önemli eksikliği,
perakende e-ticaret sektöründe ülkemizde kamuya açık yeterli veri bulunmamasından dolayı tespitlerin
verilerle yeterince desteklenememesidir. Çalışmada dikkat çekilen söz konusu veriler toplanarak analizlerin
bu çerçevede sonuçlandırılması daha anlamlı sonuçlara ulaşılmasını sağlayabilecektir.
Çalışmada AB, ABD ve Çin gibi ülkelerin mevzuatı ve uygulama örnekleri incelenmiş, perakende eticaretle ilgili basılı ve görsel literatür taranmıştır. Ayrıca ülkemizde geçerli olan mevzuat ve literatür
incelenmiş, yayımlanan mevcut verilerden mümkün olduğunca yararlanılmıştır.
Çalışmanın birinci bölümünde, e-ticaret kavramı açıklanmakta, perakende e-ticaretin özellikleri,
küresel büyüklüğü, dinamikleri ve genel hatlarıyla gelişmeleri incelenmekte, sektörün hacim olarak yüksek
olduğu bazı ülkelerde genel görünüm değerlendirilmektedir. İkinci bölümde perakende e-ticaret piyasasının
temel özellikleri ile zaman içerisinde piyasada oluşan durum, öne çıkan iş modelleri ve firmalar ile bu
firmaların ortak davranışları analiz edilmektedir. Üçüncü bölümde, ikinci bölümde teorik ve ampirik
araştırmalar sonucunda ortaya konulan bilgileri desteklemek için, küresel düzeyde güçlenerek önemli pazar
payına ulaşmış firma örnekleri incelenerek benzer ve farklı yönleri ortaya konulmaktadır.
Dördüncü bölümde, perakende e-ticaret pazarında hakimiyetini her geçen yıl artıran e-pazaryeri iş
yapma modeli ile bu iş modeliyle büyüyen firmaların uygulamaları ve bu uygulamaların yol açtığı bazı
sonuçlar rekabet hukuku açısından değerlendirilmekte ve bu kapsamda uzmanların önerileri ve bazı ülkelerde
yapılan çalışmalar paylaşılmaktadır.
Beşinci bölümde, perakende e-ticaretin ekonomik hayata etkileri bazı alanlar incelenerek ortaya
konulmaktadır. Bu bölümde ayrıca örneklerden ve yaşanan gelişmelerden hareketle, perakende e-ticaretin
birçok alanda derin etkilerinin olduğu veya olabileceği açıklanmakta, sektördeki gelişmelerle birlikte özellikle
küçük firma ve girişimciler ile kamu kurumlarının birtakım zorluklarla karşılaşabileceğine dikkat
çekilmektedir.
Çalışmanın altıncı ve yedinci bölümleri Türkiye’deki gelişmelere, sorunlara ve önerilere
ayrılmaktadır. Altıncı bölümde, ülkemizde perakende e-ticaretin gelişimi ve genel özellikleri ile sektöre etki
eden bazı faktörler incelenmektedir. Yedinci bölümde ise, çalışmanın önceki bölümlerinde elde edilen bulgular
ışığında ülkemizdeki gelişmeler, firma davranışları, ilgili bazı kamu kurumlarının uygulamaları ile mevzuat
gözden geçirilerek, eksiklikler ve yapılabileceklere ilişkin önerilere yer verilmektedir. Sonuç bölümünde ise
çalışmada yapılan tespitler kısaca özetlenmektedir.
Ticaret Bakanlığı ve Rekabet Kurumu’nun bazı birimleri ile Nebi Çelik, Sevgi Yalçın, Selçuk Koç,
Osman Altuntaş, Ayşe Nur Sağkaya ve Bedia Akbaş çalışmanın taslağını inceleyerek değerli görüşlerini
iletmişlerdir. Çalışmada yer verilen veya verilmeyen görüş ve ifadelerden kaynaklanabilecek hata ve
eksikliklerden yazar sorumlu olup, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve çalışmaya katkı sağlayan kurum ve kişiler
sorumlu tutulamaz.
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GİRİŞ
20. yüzyılda ekonomik faaliyetlerin gelişmesinde ve çeşitlenmesinde teknolojik gelişmeler önemli bir
yer tutmuştur. Teknolojik gelişmelerin bir kısmının hayatımıza girmesi uzun zaman alırken, bazıları ani bir
şekilde kendini hissettirmiştir. Bunlardan biri, belki de en önemlisi internet teknolojisidir.
1990’lı yılların ortasından itibaren yaygınlaşmaya başlayan internet teknolojisi, tüm dünyada sosyal
ve ekonomik hayatta önemli ve hızlı değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Bu değişimin önemli etkilerinden
bazıları ticaret hayatında yaşanmaktadır. Kısaca elektronik ticaret (e-ticaret) olarak adlandırılan internet
aracılığıyla yapılan ticaret, ticaretin taraflarının bir araya gelmeden aralarında alışveriş yapmalarına imkan
sağlamaktadır. Aslında tarafların bir araya gelmeden ticaret yapması yeni bir yöntem değildir. Posta, telefon
ve faks gibi yöntemlerle ticaret de taraflar fiziki olarak bir arada bulunmadan yapılmakta olup, üstelik daha
önce başlamıştır. Ancak, bu yöntemlerle yapılan ticaretin hacmi, geleneksel ticaretin sahip olduğu avantajlar
nedeniyle çok sınırlı kalmıştır. E-ticaret ise sunduğu birçok imkanla kısa zamanda önce gelişmiş ülkelerde
ardından gelişmekte olan ülkelerde hızla yayılmaya başlamıştır.
E-ticaret, teknolojinin katkısıyla coğrafya, kapsam ve yöntem olarak sürekli gelişmektedir.
Günümüzde e-ticaret, firmalar, tüketiciler, devlet kurumları vb. grupların kendi içlerinde ve bu gruplar arasında
ticarete imkan sağlamaktadır. Bu çalışmada firmalarla tüketiciler arasında yapılan perakende e-ticaret konusu
ele alınmaktadır.
Perakende e-ticaretin getirdiği en önemli yenilik, firmalar için yeni bir pazarlama imkanı oluşturarak
daha çok tüketiciye kesintisiz bir biçimde tanıtım, pazarlama ve satış imkanı sağlamasıdır. Tüketiciler
açısından sağladığı en önemli fayda ise arama maliyetini azaltması, daha çok ürün çeşidini daha kolay ve daha
ekonomik bir şekilde temin etme imkanı sağlamasıdır.
İlk başlarda az sayıda alanda ve sınırlı taraflar arasında yapılan e-ticaret, internet altyapısının
yaygınlaşması, internete erişim sağlayan cihazların çeşitliliğinin ve kullanımının artmasına paralel olarak hızlı
bir şekilde artmaktadır. Bu süreçte bazı öncü girişimciler önce e-ticaret siteleri kurmuş, ardından tüketicilerin
ilgisini çekebilmek ve gelişen bu pazarda rekabet üstünlüğü sağlayabilmek için sürekli olarak hizmet kalitesini
artırmış, ürün ve hizmet çeşitliliğini yükseltmiş ve fiyatları rekabetçi tutabilmek için etkin yöntemler
geliştirmişlerdir. Bu çabalar sonucunda bazı girişimciler zaman içerisinde dünyanın en büyük şirketleri arasına
girmiştir. Perakende e-ticaretteki gelişmeyi ve artan tüketici ilgisini gören diğer pek çok firma da bu sektöre
girerek pazar payını artırmak ya da en azından korumak için çaba göstermeye başlamıştır.
Aradan geçen yaklaşık 25 yıllık süreçte e-ticaretin gelişmesi sadece firmaların ve tüketicilerin değil,
hükümetlerin de ilgisini çekmiştir. Bu kapsamda e-ticaretin düzenlenmesine ve teşvik edilmesine yönelik
birtakım düzenlemeler yapılmıştır. Ancak, perakende e-ticaret tüm ülkelerde hatta ülke içlerinde tüm
kesimlerde aynı hızla gelişmemiştir. Bunun birçok nedeni bulunmaktadır. Firmalar açısından en önemli engel
adaptasyon ve farkındalık eksikliği olmuştur. Geleneksel ticaret yapan firmaların birçoğu, yeterince bilgi
sahibi olmadıkları, önemini anlamadıkları veya ilave maliyet ve personeli karşılayamadıkları için bu sektöre
çok ilgi göstermemişlerdir. Yakın zamana kadar birçok ülkede tüketiciler de e-ticarete çok az ilgi
göstermişlerdir. Görmeden, denemeden, dokunmadan ürün satın almak, tanınmayan birilerine birtakım özel
bilgileri vermek, düşük gelirli olmak, kredi kartına sahip olmamak vb. nedenler birçok tüketicinin e-ticarete
entegrasyonunu engellemiştir.
Yasal düzenlemeler ile firmaların sundukları güvenceler, avantajlar ve iyileştirmeler zaman içerisinde
her ülkede aynı düzeyde olmasa da firmaları ve insanları e-ticarete teşvik etmiş ve daha çok firma ve tüketici
e-ticarete entegre olmuştur.
Günümüzde e-ticaret çok hızlı gelişmekte, yeni iş modelleri ve birçok yenilikle tüketicilerin karşısına
çıkmaktadır. Bu gelişmeler zaman içerisinde birçok fayda sunan bu ticaret modelinin bazı sakıncalarının
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olduğu veya olabileceği endişelerini de beraberinde getirmiştir. Bu endişeleri en çok artıran ise e-pazaryerleri
olmuştur.
E-pazaryerleri, bazı girişimciler tarafından oluşturulan satıcıların ve tüketicilerin ticaret yapmasına
imkan sağlayan platformlardır. Özellikle küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ) e-pazaryerleri üzerinden satış
yapmayı tercih etmektedir. Çünkü e-pazaryeri üzerinden satış yapmak, birçok firma için kendi internet sitesini
kurarak satış yapmaya göre daha az maliyetli ve daha etkilidir. Ayrıca e-pazaryeri, ölçeği nedeniyle diğer eticaret sitelerine göre daha görünür olabilmektedir.
Öte yandan, bir e-pazaryeri kurmak oldukça maliyetlidir. Çünkü işlemlerin sorunsuz bir şekilde
yapılabilmesi için büyük meblağlar harcanarak teknolojik yatırımlar ve pazarlama harcamaları yapılması ve
kullanıcı deneyimini geliştiren yenilikler sunulması gerekmektedir. Ayrıca, geleneksel tek yönlü ticaretten
farklı olarak çok taraflı ticaret yapıldığı için e-pazaryerlerinin hem tüketicileri hem de satıcıları cezbetmesi
gerekmektedir. Bu durum, sıfırdan bir e-pazaryeri kurmayı çok zor hale getirmektedir. Bu nedenle epazaryerlerinin bir kısmı önce tek yönlü olarak ticaret yapan e-ticaret siteleri olarak kurulmuş, pazarda belli
bir yer edindikten sonra firmaların satış yapabileceği e-pazaryerlerine dönüşmüştür. Bazıları ise her ikisini
aynı anda yapmaya devam etmişlerdir.
E-pazaryerlerinin kuruluş maliyetleri yüksek olmasına karşılık, marjinal maliyetleri düşüktür. Yani bir
e-pazaryeri büyüdükçe karlılığı artmaktadır. Dolaylı ağ etkilerinden dolayı firma bir defa büyüdükten sonra
daha çok tüketicinin alışveriş adresi olmakta ve böylece daha çok satıcıyı e-pazaryerine yönlendirmektedir.
Bu durum e-pazaryerlerinin büyüme odaklı firmalar olması sonucunu doğurmuştur. İlk başlarda birtakım etkin
çözümlerle tüketicilerin ilgisini çekerek firmaları cezbeden ve bu şekilde büyüyen e-pazaryerleri, çok sayıda
firmaya ev sahipliği yaptığı için bu firmalar arasındaki rekabetten yararlanarak tüketiciye uygun fiyatlar
sunabilmiştir. Bazıları, bununla da yetinmeyip, maliyetleri azaltmak ve karlılığı artırmak amacıyla tüketicilere
ve firmalara ilave hizmetler sunmayı hedefleyen ekosistem oluşturmak üzere tamamlayıcı alanlara
genişlemiştir. Diğer bir ifadeyle, e-pazaryerleri, kapsam ve ölçek ekonomilerinden yararlanarak birçok
sektörde faaliyet gösterir hale gelmişlerdir.
E-pazaryerlerinin büyümelerini ve tamamlayıcı pazarlara çok rahat girerek yer edinmelerini sağlayan
en önemli etkenlerden biri de sahip oldukları kişisel verilerdir. Platform üzerinden gerçekleştirilen ticaretin
seyrini, tüketici davranışlarını ve kişisel verileri teknolojik imkanlarla analiz ederek pazar hakkında çok detaylı
bilgilere sahip olan e-pazaryerleri, çok kolay bir şekilde ilave pazarlara girmiş ve zaman içerisinde sadece eticarette değil tamamlayıcı sektörlerde (lojistik, ödeme, ürün geliştirme vb.) söz sahibi olmuşlardır.
Bu süreçte pazar için rekabet eden e-pazaryerlerinden birkaçı çok büyürken, diğerleri pazarda küçük
bir payla yetinmek zorunda kalmış ya da pazardan çıkmıştır. Bunun en önemli nedeni e-ticaretin sınır
tanımamasından dolayı, firmaların ülke içerisinde nerede olursa olsun birbirine rakip olmasıdır. Bu durum,
daha büyük olan e-pazaryerine avantaj sağlamakta, dolaylı ağ etkileri nedeniyle zaman içerisinde tüketicilerin
ve firmaların önemli bir bölümünün büyük olan e-pazaryerine yönelmesine yol açmaktadır. Pazarın bu
özelliğine ek olarak, büyük e-pazaryerlerinin tamamlayıcı alanlara yayılarak bu alanlarda da söz sahibi olarak
avantajlı konuma yükselmesi, rakiplerinin rekabet şansını azaltabilmekte ve pazara girebilecek potansiyel
rakipleri caydırabilmektedir. Ayrıca, büyük firmaların bazı uygulamalarının tüketicilerin ve satıcıların başka
e-pazaryerlerine geçiş yapmasını kısıtlaması da rakiplerin güçlenmesini zorlaştırabilmektedir. Bu tür
faktörlerin etkisiyle, günümüzde birçok ülkede bir veya birkaç e-pazaryeri perakende e-ticarette önemli bir
pazar payı elde etmiştir. Birçok uzmana göre bu süreç, e-ticarette monopolleşmeye yol açabilecek bir seyir
izlemektedir.
Gelişmiş ülkelerde e-pazaryerleriyle ilgili endişelere neden olan başka bir husus, binlerce hatta
milyonlarca firmanın ticaret yapabilmek için belli e-pazaryerlerine bağımlı hale gelmesi ve bu epazaryerlerinin belirledikleri kurallar çerçevesinde ticaret yapabilmesidir. E-pazaryeri operatörlerinin pazarlık
gücü çok zayıf olan satıcılara dayattığı birtakım uygulamalar sıkça eleştirilmektedir.
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Bazı e-pazaryerlerinin pazarda hakim duruma yükselmesi, tüketicilere ve satıcılara yönelik birtakım
uygulamalarına karşılık mevcut hukuk kuralları çerçevesinde ciddi bir yaptırım uygulanmaması, başta rekabet
hukuku olmak üzere birtakım kuralların sorgulanmasını ve büyüyen bu sorunlara karşı akademik ve siyasi
çevrelerde yeni düzenlemeler yapılması gerektiğinin yüksek sesle dile getirilmesine neden olmuştur.
Perakende e-ticaretin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan sorunlar bunlarla sınırlı değildir. Sürekli
büyüyen ve gelişen perakende e-ticaretle birlikte geleneksel ticarette düşüş veya artış hızının yavaşlaması,
vergi tahsilatında azalma, piyasa gözetimi ve denetiminde aksaklıklar ve tüketicinin korunmasında birtakım
sorunlar baş göstermeye başlamıştır. Bu durum, kamu kurumlarını birtakım arayışlara itmiştir.
Bu konularda ABD, AB ve Çin gibi ülkelerde önemli çalışmalar yapılmaktadır. En kapsamlı
düzenlemeler ise AB’de sürdürülmektedir. AB’de son yıllarda mevcut direktiflerde değişiklikler yapılmakta
veya yeni direktifler kabul edilmektedir. Çin’de de son yıllarda birtakım düzenlemeler yapılmış olup, bu tür
düzenlemelerin yakın gelecekte sayılan bu ülkelerde sürdürüleceği gibi, diğer ülkelerde de artırılacağı
öngörülmektedir. ABD’de tartışmalar ve araştırmalar devam etmekte olup, birçok alanda henüz somut bir
ilerleme kaydedilememiştir.
Ülkemizde e-ticaretin geliştirilmesine yönelik olarak son yıllarda birçok mevzuat çıkarılmıştır. Ayrıca
e-ticaretin geliştirilmesine yönelik politika ve tedbirler Kalkınma Planlarında da yer almıştır. Henüz gelişmiş
ülkelerdeki kadar yüksek olmasa da, perakende e-ticaret ülkemizde her geçen yıl artmaktadır. TÜBİSAD
tarafından açıklanan rakamlara göre 2019 yılında perakende e-ticaret bir önceki yıla göre %42,5 artarak 44,9
milyar TL’ye, toplam perakende ticaret içerisindeki payı da %6,2’ye yükselmiştir. Ayrıca TÜİK verilerine
göre perakende e-ticaretin artış eğilimi toplam perakende ticarete göre daha yüksek olup, toplam içerisindeki
payının gelecek yıllarda daha da artacağı beklenebilir.
Ancak, ülkemizde perakende e-ticaret başta İstanbul olmak üzere belirli büyükşehirlerde bazı kesimler
tarafından daha çok tercih edilmektedir. Sektör henüz tabana yayılmamış olup, kırsal kesim ve büyükşehirlerde
firmaların ve tüketicilerin önemli bir kısmı henüz e-ticarete entegre olamamıştır. Bu durum arz ve talep yönlü
birtakım sorunlardan kaynaklanmaktadır. Ayrıca, ülkemizde perakende e-ticaretin seviyesi %6,2 düzeyinde
olsa da, hacim arttıkça gelişmiş ülkelerde yaşanan ve yukarıda değinilen sorunların birçoğuyla
karşılaşılaşılacağı değerlendirilmektedir.
Önümüzdeki dönemde ülkemizde perakende e-ticaretin geliştirilmesine yönelik çalışmalar
sürdürülürken, büyükşehirler ve kırsal kesim dahil tüm kesimlerin e-ticaretin sağladığı imkanlardan
yararlanmasına özel önem verilmelidir. Ayrıca, gelişmiş ülkelerde yaşanan sorunların yaşanmaması veya en
az seviyeye düşürülmesi için ilgili kurumlar, özel sektör ve akademik çevrelerin katkılarıyla gerekli önlemler
alınmalıdır. Bu çalışma, bu konuda farkındalığı artırmayı amaçlamış, bu çerçevede yurtdışı örneklerden yola
çıkarak çalışma yapılabilecek alanları ele almıştır. Söz konusu alanlarda ve belirlenecek başka ilgili alanlarda
daha detaylı çalışmalar yapılarak, ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeler yapılması yararlı olacaktır.
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1.1. Giriş
1990’lı yılların ortalarından itibaren internet teknolojisinin yaygınlaşması, ticarette yeni bir yöntemin
ortaya çıkmasına imkan sağlamıştır. Bu, e-ticaret (elektronik ticaret) yöntemidir. Tarafları bir araya getirmeden
aralarında ticaret yapmalarına imkan sağlayan bu yöntem aslında yeni değildir. Posta, telefon ve faks gibi
yöntemlerle ticaret de taraflar fiziki olarak bir arada bulunmadan yapılmakta olup, üstelik daha önce
başlamıştır. Ancak, bu yöntemlerle yapılan ticaret, geleneksel ticaretin sahip olduğu avantajlara karşı üstünlük
sağlayamadığı için hacmi çok sınırlı kalmıştır. E-ticaret ise sunduğu birçok imkanla, kısa zamanda önce
gelişmiş ülkelerde ardından gelişmekte olan ülkelerde hızla yayılmıştır.
E-ticaretin yayılmasında, ilk ortaya çıktığından bu yana taraflarında, kapsamında ve yönteminde
yaşanan dönüşüm ve gelişim etkili olmuştur. Ayrıca e-ticaret, ticaret yapanların veya yapmak isteyenlerin
sadece ihtiyaçlarına ve sorunlarına çözüm bulmakla kalmamış, onlara çok önemli fırsatlar sunmuştur. Bu da,
daha çok kesimin kısa zamanda e-ticareti benimsemesine olanak sağlamıştır.
Bu bölümde, e-ticaretin kapsamı ve türleri açıklanacak olup, çalışmanın odağının perakende e-ticaret
olması nedeniyle incelemeler bu konuya odaklanacaktır. Bu kapsamda, perakende e-ticaretin sunduğu
imkanlar açıklanacak, küresel çapta gelişimi ele alınacak ve günümüzde perakende e-ticaretin önemli yer
edindiği bazı ülke örnekleri incelenecektir.

1.2. E-ticaretin Tanımı ve Türleri
E-ticaretle ilgili olarak birçok ülke ve uluslararası kuruluş tanımlama yapmıştır.1 Aşağıda e-ticaret için
kullanılan bazı tanımlamalar yer almaktadır.

Yapılan tanımlar için bakınız https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/23561431en.pdf?expires=1593976751&id=id&accname=guest&checksum=484E66C861DAE01770711F4458214932
1
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Tablo 1.1: E-ticaretin Tanımı
Tanımı Yapan
OECD (2019)
Çin E-ticaret Kanunu
(China, 2018)
ABD İstatistik Bürosu2
Eurostat3
6563 Sayılı Elektronik
Ticaretin Düzenlenmesi
Hakkında Kanun

Tanım
Sipariş almak veya vermek amacıyla özel olarak tasarlanmış yöntemlerle bilgisayar
ağları üzerinden ürün ve hizmetlerin satılması veya alınması
İnternet ve diğer bilgi ağları aracılığıyla ürün veya hizmetlerin satışına yönelik
faaliyetler
İnternet, mobil cihaz (m-ticaret), extranet, elektronik veri değişimi (EDI), elektronik
posta veya diğer karşılaştırılabilir online sistemler üzerinden alıcının sipariş verdiği
veya bir satışın fiyatı ve koşullarının müzakere edildiği ürün ve hizmetlerin satışı
İnternet veya diğer bilgisayarlı ağlarla (online iletişim) gerçekleştirilen elektronik
işlemler aracılığıyla işletmeler, hanehalkları, bireyler veya özel kurumlar arasında ürün
veya hizmetlerin satılması veya alınması
Fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda gerçekleştirilen çevrim içi
iktisadi ve ticari her türlü faaliyet

Yapılan tanımlardan da anlaşılacağı gibi, e-ticareti diğer ticaret yöntemlerinden ayıran temel özellik
“tarafların fiziki olarak bir araya gelmeden bir ürün veya hizmetin satışını veya alımını internet aracılığıyla
yapmalarıdır”. Burada açıklanmasında yarar görülen iki husus bulunmaktadır. E-ticarette satın alınan ürün
veya hizmet fiziki olarak alınabileceği gibi online da alınabilir (örneğin bir filmin ücret karşılığı online
izlenmesi gibi). Diğer önemli husus da, ödeme online sipariş tamamlanırken yapılabileceği gibi nakit de
yapılabilir (örneğin ürün teslim edildiğinde nakit ödeme yapılması). Kısacası, sunduğu geniş seçenek,
kapsayıcı olmasını sağlamıştır.
E-ticaret yöntemiyle ürün ve hizmet alışverişi farklı kesimler arasında yapılabilmektedir. Bunlar
işletmeden tüketiciye (business to consumer-B2C), işletmeden işletmeye (busines to business-B2B),
tüketiciden tüketiciye (consumer to consumer-C2C), işletmeden hükümete (business to governmet-B2G) vb.
olabilmektedir. Zaman geçtikçe yeni yöntemler, yeni taraflar ortaya çıkabilmektedir. Örneğin çiftçiden
tüketiciye (farmer to consumer-F2C) veya Çiftçiden işletmeye oradan da tüketiciye (farmer to business to
consumer-F2B2C) bu yeni yöntemlerden bazılarıdır. Taraflar farklılaştıkça, ticarete konu ürün ve hizmetin
cinsi, büyüklüğü vb. farklılaşabilmektedir. Örneğin B2B ticarette işleme konu ürün miktarının B2C ticarete
göre çok daha fazla olması, C2C ticarette ise daha çok kullanılmış ürünlerin ticaretinin yapılması gibi.
Perakende e-ticaret daha çok B2C kapsamında değerlendirilmektedir. B2C kapsamına ürün satışlarının
yanısıra konaklama ve bilet satışları, elektrik ve su gibi zorunlu ihtiyaçların ödemeleri de girmektedir. Bu
çalışmada, daha çok ürün satışları ele alınacaktır. Ürünler fiziki ürünlere ek olarak, bilgisayara indirilen veya
fiziki olarak alınmayan ve online izlenen videolar, dinlenen müzikler ve okunan kitaplar olabilmektedir.

1.3. E-ticaretin Avantajları
E-ticaret 25 yıllık bir süreçte hacim olarak arttığı gibi, kapsamı da çok genişlemiştir. E-ticaretin bu
şekilde gelişmesinde şüphesiz sunduğu avantajlar etkili olmuştur. Bu avantajlar şu şekilde sıralanabilir:


Arama maliyetlerinin azalması: Tüketicilerin bir ürünü arayıp bulması ve satın alması daha
kolaydır. Tüketiciler bilgisayar, tablet veya akıllı telefonlarla 24 saat kolayca ürün araması yapıp,
istediği ürünün siparişini verebilmektedir.



Bol çeşit: Geleneksel ticarette firmalar belirli büyüklükteki mağaza veya dükkanın büyüklüğüne
bağlı olarak belirli ürünleri sergileyebilmekte, tüketicinin istediği ürünü bulamaması durumunda,
ya mevcut ürünlerden birini alması gerekmekte ya da başka mağaza veya dükkanları dolaşması
gerekmektedir. Bu imkanlar her ülkede, şehirde veya kırsalda mümkün değildir. Oysa e-ticaret,

2

https://www.census.gov/retail/mrts/www/data/pdf/ec_current.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Ecommerce#:~:text=E%2Dcommerce%20can%20be%20defined,mediated%20(online%20communication)%20networks
3
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tüketicilere bulundukları yerden bağımsız şekilde milyonlarca çeşit ürün arasından seçim yapma
imkanı sunmaktadır.


Uygun fiyat: E-ticaretle satış, firmalara daha etkin yöntemler kullanarak satış olanağı sunmaktadır.
Bu durum, firmaların fiyat konusunda tüketicilere daha uygun teklifler sunmasını
kolaylaştırmaktadır. Ayrıca e-ticarette binlerce firmanın aynı ortamda rekabet etmesi
gerektiğinden, tüketiciler için daha uygun fiyatların oluşmasına imkan sağlamaktadır.

Bunlara ek olarak, tüketicilerin endişeleri ve beklentileri doğrultusunda, e-ticaret firmaları daha çok
tüketicinin güvenini kazanabilmek ve ilgisini çekebilmek için kullanıcı deneyimini geliştirmeye yönelik
önemli yenilikler yapmışlardır. Örneğin ücretsiz ve hızlı gönderi, koşulsuz iade, ödeme seçeneklerinin
çoğaltılması ve güvenliğin artırılması, satılan ürün çeşidinin çoğaltılması, mağazadan teslim veya iade
bunlardan bazıları olup, bunlara her yıl yenileri eklenmektedir.
E-ticaretin sadece tüketiciler için avantajları bulunmamaktadır. Satıcı ve üreticiler için tüketiciye
erişimi kolaylaştırmakta ve hitap edilen tüketici kitlesinin de büyümesine imkan sağlamaktadır. E-ticaretin
artan hacmi, birçok sektöre fayda sağladığı gibi, oluşan sinerjiden yararlanmak isteyen birçok girişimcinin de
ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Son olarak, e-ticaretin hükümetler açısından da faydaları bulunmaktadır. Örneğin firma ve tüketici
davranışlarının daha iyi anlaşılarak politika geliştirilmesi ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele bunlara örnektir.
Ancak, bu avantajlardan tam olarak yararlanılabilmesi ve ortaya çıkabilecek yeni sorunların önüne
geçilebilmesi için hükümetlerin dikkate almaları gereken birtakım unsurlar bulunmaktadır. Bu hususlara ileriki
bölümlerde değinilecektir.

1.4. E-ticaretin Küresel Büyüklüğü
E-ticaret yaklaşık 25 yıldır dünya gündeminde olmasına karşılık, bu konuda üretilmiş kesin kabul
gören bir istatistik bulunmamaktadır.4 Bununla birlikte küresel düzeyde e-ticaretin gelişimini takip eden
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferans (UNCTAD), küresel e-ticaret hacminin 2017 yılında bir
önceki yıla göre %13 artarak 29 trilyon ABD Dolarına yükseldiğini bildirmiştir.5 Bu tutarın %88’lik kısmı
B2B e-ticaret olurken, B2C e-ticaret hacmi 3,9 trilyon ABD Doları olarak açıklanmıştır. Ancak, farklı
kaynaklarda farklı veriler görmek mümkündür. Bu farklılık genelde referansların ve metodolojinin
farklılığından veya gruplandırmalardan kaynaklanmaktadır.
Perakende e-ticaretle ilgili daha detaylı analiz sunan eMarketer, küresel perakende ticaret pazarının
büyüklüğünün 2019 sonu itibarıyla bir önceki yıla göre yaklaşık %4,5 artarak yaklaşık 25 trilyon ABD Doları
dolayında gerçekleştiğini, bunun %14,1’lik kısmının yani 3,53 trilyon ABD Dolarının e-ticaret yöntemiyle
yapıldığını tahmin etmiştir. Bu tutar, seyahat ve bilet harcamaları, yemek ve içecek satışları ile elektrik, su,
doğalgaz gibi fatura ödemelerini kapsamamaktadır.6

Bunun başlıca nedenleri, ülkelerin ortak ölçütlere göre istatistik tutmaması, e-ticaretin kapsamının farklı
değerlendirilebilmesi gibi nedenlerdir.
5
Detaylar için bakınız https://unctad.org/en/pages/PressRelease.aspx?OriginalVersionID=505
6
Bakınız https://www.emarketer.com/content/global-ecommerce-2019
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Grafik 1.1: Küresel Perakende E-ticaretin Gelişimi (Trilyon ABD Doları)
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Kaynak: eMarketer 2019 https://www.emarketer.com/content/global-ecommerce-2019

Dünyada 7.1 milyon firma7 e-ticaret yapmakta olup, bu rakam her geçen yıl artmaktadır. Küresel
perakende e-ticaret pazarı hızla büyümesine karşılık belli ülkelerde yoğunlaşmıştır. Listenin ilk beş sırasında
yer alan Çin, ABD, Birleşik Krallık, Japonya ve Güney Kore, pazarın %81,4’lük bölümünü elinde
bulundurmaktadır. Aşağıdaki tablodan da görüleceği gibi Çin tek başına pazarın %50’sinden fazlasını
barındırmaktadır.
Tablo 1.2: Perakende E-ticarette Öne Çıkan Ülkeler ve Pazar Büyüklükleri
No

Ülke

1
2
3
4
5

Çin
ABD
Birleşik Krallık
Japonya
Güney Kore

6
7
8
9
10

Almanya
Fransa
Kanada
Hindistan
Rusya
Dünya

Değişim (%)

2018
(Milyar ABD Doları)
1.520
514
128
111
87

2019
(Milyar ABD Doları)
1.934
586
142
115
103

76
62
41
35
22

82
69
50
46
27

7,8
11,5
21,1
31,9
18,7

2.920

3.530

20,8

27,3
14
10,9
4
18,1

Kaynak: eMarketer 2019 https://www.emarketer.com/content/global-ecommerce-2019

Diğer pek çok ülkede ise e-ticaret hacmi daha düşüktür. Bunun başlıca nedeni e-ticaret gelişmiş
olmasına karşılık pazarın küçük olması veya e-ticaretin yeterince gelişmemiş olmasıdır. Ancak, pek çok
gelişmekte olan ülkede de perakende e-ticaret hızla artmaktadır.

7

Bakınız https://www.etailinsights.com/online-retailer-market-size erişim tarihi 10.07.2020.
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Grafik 1.2: Bölgeler İtibarıyla 2019 Yılında Perakende E-ticaretin Artış Hızı (%)
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Kaynak: eMarketer https://www.emarketer.com/content/global-ecommerce-2019

Perakende e-ticarette kişi başı ortalama harcama da pazar büyüklüğünün önemli bir göstergesidir.
Aşağıdaki grafikten de anlaşılacağı gibi bazı ülkelerde nüfus az olmasına karşılık kişi başına yıllık ortalama
online harcamalar daha yüksektir. Ayrıca, e-ticaretin kapsamı ve tüketiciyi cezbeden özellikleri arttıkça
harcanan miktar da yükselmektedir.
Grafik 1.3: Kişi Başı Yıllık Ortalama Online Alışveriş Tutarları (ABD Doları)
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Kaynak: We Are Social (2020)

1.5. E-ticarete Etki Eden Faktörler
E-ticaretin gelişmesine internet kullanımının yaygınlaşmasının yol açtığı daha önce ifade edilmişti.
Ancak, tek başına internet kullanımı e-ticaretin dünya çapında artması için yeterli olmayıp, farklı bazı faktörler
tarafından desteklenmesi gerekir. Dünyada bazı ülkelerde e-ticaretin daha az gelişmesinde de bu faktörlerin
yeterince gelişmemiş olması etkili olmuştur.
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Nielsen (2019a) e-ticaretin gelişmesine imkan sağlayan bu faktörleri (itici güçler) şu şekilde
sıralamıştır:












Pazar büyüklüğü,
Banka hesabı kullanımı,
İnternet kullanımı,
Akıllı telefon kullanımı,
İş yapma kolaylığı,
Nüfus yoğunluğu,
Posta güvenirliği,
Güven,
Tasarruf kültürü,
E-ticaret perakendecilerinin olgunluğu
Diğer faktörler (hanehalkı geliri, sosyal medya yaygınlığı vb.)

Nielsen tarafından listede yer verilmeyen bilgisayar kullanımı ve maliyetini de e-ticaret pazarıyla ilgili
yapılacak değerlendirmelerde hesaba katmakta yarar bulunmaktadır. Çünkü her ne kadar e-ticarette akıllı
telefon kullanımı son yıllarda artsa da, bilgisayar kullanımı hala e-ticarette önemli bir yer teşkil etmektedir.
Yapılan anketlere göre birçok ülkede tüketicilerin önemli bir kısmı, e-ticarette bilgisayarı tercih etmektedir.
Ayrıca, e-ticarete entegrasyon ilave maliyet ve personel gereksinimini artırdığından özellikle KOBİ’ler ve
küçük işletmeler için bu hususlar önem kazanabilmektedir. Aşağıda e-ticaretin gelişmesinde önemli yer tutan
bazı veriler yer almaktadır.
Grafik 1.4: 2020 Yılı İtibarıyla E-ticareti Etkileyen Temel Göstergelerin Küresel Durumu
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Kaynak: We Are Social (2020)
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Bu oranlar ülkeler arasında önemli ölçüde farklılık göstermektedir. Örneğin E-ticaret Vakfı tarafından
hazırlanan 2019 Yılı Küresel E-ticaret Raporuna (E-commerce Foundation, 2019) göre, internet kullanımının
en yüksek olduğu bölgeler sırasıyla Avrupa (%85) ve Kuzey Amerika (%84) iken, en düşük bölgeler ise Asya
ve Okyanusya (%53) ve Afrika (%56)’dır.
Ülkelerin e-ticarete uygunluğunu değerlendirmek ve karşılaştırmaya imkan sağlamak üzere, 2015
yılında UNCTAD tarafından B2C E-ticaret Endeksi geliştirilmiştir (UNCTAD, 2015a). En son 2019 yılında
yayımlanan endekste ilk on sırada yer alan ülkeler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:8
Tablo 1.3: 2019 B2C E-ticaret Endeksi İlk On Ülke
No

Ülke

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
53

Hollanda
İsviçre
Singapur
Finlandiya
Birleşik Krallık
Danimarka
Norveç
İrlanda
Almanya
Avusturalya
Türkiye

İnternet
Kullananların
Oranı
95
94
88
94
95
98
97
82
92
87
71

Hesabı olan
Bireylerin
Oranı (+15 yaş)
100
98
98
100
96
100
100
95
99
100
69

Güvenli
İnternet
Sunucuları
98
95
97
90
88
100
86
95
94
89
73

Posta Güvenirliği
Endeksi skoru
93
95
97
94
98
79
91
100
86
91
74

Kaynak: UNCTAD, 2019

Tablodan da anlaşılacağı gibi ilk on sırada yer alan ülkeler Singapur hariç gelişmiş ülkeler olup sekizi
Avrupa’da yer almaktadır.
Her ne kadar UNCTAD tarafından geliştirilen endeks birçok önemli faktörü değerlendirmeye almasa
da, belirlenmiş olan dört parametrede ülkelerin eksikliklerini görmeleri için bir fırsat sunmaktadır.
Hükümetlerin e-ticaretin mevcut durumunu ve sorunlarını değerlendirirken veya geleceğe yönelik
öngörülerde bulunurken, kapsamlı değerlendirmeler yapması önem arz etmektedir.

1.6. E-ticaret Piyasasındaki Gelişmeler
1.6.1. Sistemdeki Gelişmeler
İnternetin yaygınlaşması ve e-ticaretin yeni bir yöntem olarak ortaya çıkmasıyla beraber, yukarıda
sayılan faktörlerde önemli gelişmeler yaşanmıştır. Ancak bu gelişmeler tüm ülkelerde aynı düzeyde olmayıp,
gelişmiş ülkelerde ve Çin’de daha ileri düzeylere ulaşmıştır. Çoğu gelişmekte olan ülke ile az gelişmiş ülkede
ise, hükümetler ve firmalar yaptıkları çalışmalarla sürece dahil olmaya çalışmaktadır.
Aşağıda, perakende e-ticarette yaşanan gelişme ve eğilimlerin dikkat çeken özellikleri
açıklanmaktadır.
a. Kapsam
1990’lı yılların ortalarında sadece sınırlı sayıda firma tarafından belirli alanlarda ürünlerin satışıyla
başlayan perakende e-ticaret, günümüzde birçok sektörü kapsamaktadır. Bunlar içerisinde birçok kategoride
Söz konusu endeks, ülkeleri, bireylerin finansal bir kuruluşta hesap sahipliği veya mobil para hizmeti sunan bir kuruluşta
hesap sahipliği, nüfusun internet kullanım oranı (+15 yaş), Evrensel Posta Birliği tarafından hazırlanan Posta Güvenirliği
Endeksindeki puanı ve güvenli internet sunucuları göz önüne alınarak yapılan hesaplamaya göre sıralamaktadır.
8
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ürün satışının yanı sıra, konaklama, ulaştırma, medya ve eğlence, eğitim ve sağlık gibi birçok hizmet sektörü
de yer almaktadır.
b. Şekil
Perakende e-ticaret, firmaların oluşturdukları internet sitelerinde başlamıştır. Kısaca e-ticaret sitesi
olarak adlandıracağımız bu yapılar bir yandan firmanın tanıtımı, iletişim bilgileri vb. bilgileri paylaşırken bir
yandan da tüketiciye doğrudan ürün satışı yapmaktadır.
Şekil 1.1: B2C E-ticaret Şekilleri

Aradan geçen zaman içerisinde bazı firmaların ön ayak olmasıyla yeni bir iş yapma modeli ortaya
çıkmıştır. E-pazaryeri olarak da adlandırılan bu yapılar literatürde “online platform”, “dijital platform”, “çok
taraflı platform, “iki taraflı platform” gibi kavramlar kapsamında da değerlendirilmektedir. E-pazaryerlerinin
kurumsal e-ticaret sitelerinden temel farkı, bu yapıların satıcı ve alıcının etkileşime geçmesi ve alışveriş
yapması için üçüncü bir taraf tarafından işletilmesidir. Ortamı sağlayan (e-pazaryeri operatörü) satışa sunulan
ürün veya hizmetin sahibi olmayıp, sağladığı hizmet karşılığında taraflardan komisyon, üyelik ücreti vb. gibi
ücret tahsil etmektedir.9
c. Yöntem
Günlük hayata giren teknolojik yenilikler e-ticarette de kendini göstermektedir. E-ticaret firmaları bu
yeniliklere hızlı bir şekilde adapte olmakta ve son yıllarda kullanımı yaygınlaşan akıllı cep telefonlarına
E-pazaryeri operatörleri tarafların ikisinden de ücret talep etmeyip, tek taraftan tahsilat yapabilir. Ayrıca e-pazaryeri
reklam vb. başka gelir kaynakları da oluşturabilir. Bu konu ilerleyen bölümlerde daha detaylı ele alınacaktır.
9

11

uyumlu uygulamalar geliştirmektedir. Tüketiciler de, akıllı cihazların birçok özellik bakımından bilgisayar
fonksiyonlarını karşılaması nedeniyle e-ticarette bu cihazları daha sık kullanmaya başlamışlardır.
Grafik 1.5: B2C E-ticarette Kullanılan Cihazlar
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Kaynak: Paypal (2016, 2018)

Yukarıdaki grafikten de anlaşılacağı gibi cep telefonlarıyla yapılan online alışveriş birçok ülkede
2016-2018 yılları arasında önemli bir artış göstermiştir. 2018 yılı itibarıyla cep telefonu kullanılarak yapılan
alışverişlerin oranı Çin’de %42, Hindistan’da %39, ABD’de %32 olarak gerçekleşmiştir. Bu oranlar her geçen
yıl artmaktadır.
ç. İş Yapma Modeli
E-ticaret ilk başlarda sadece dijital pazarlama ve elektronik yöntemle satışı ifade ederken, günümüzde
tüm süreçleri içine alacak şekilde gelişmektedir. Özellikle perakende e-ticarette gözlemlenen bu durumu PwC
(2018) “Dijital Perakendeden Yeni Perakendeye Geçiş” olarak adlandırmaktadır. Anılan çalışmaya göre yeni
sistem tüm değer zincirini dijitalleştiren müşteri odaklı ve veriye dayalı bir yaklaşımdır.
ç. E-ticaretin ve geleneksel fiziki ticaretin birleşmesi (çok kanallı satış)
Dünyanın önemli e-ticaret pazarları olan Çin ve ABD’de Alibaba ve Amazon olmak üzere dev e-ticaret
platformları, fiziki mağazalar açarak veya isim yapmış zincir mağazaları satın alarak, bu mağazaları satışları
artırmak amacıyla dağıtım noktası olarak kullanmaya başlamıştır. Böylece bir yandan hedef kitlesini artıran
bu firmalar bir yandan da dağıtım kanallarını etkinleştirmektedir. Bu sistemin özellikle gıda sektöründe eticarete destek sağlaması beklenmektedir.

1.6.2. Küresel Perakende E-ticarette Öne Çıkan Ürün Grupları
B2B e-ticarete konu olan sektörler genel olarak imalat sanayi ve toptan ticarettir. OECD (2018), 2015
yılı itibarıyla ABD ve AB’de bu iki sektördeki e-ticaretin toplam e-ticaretteki payının sırasıyla %86,7 ve %70
olduğunu tespit etmiştir.
Perakende e-ticarette ise en çok alışverişi yapılan ürün ve hizmetler incelendiğinde, giyim ürünleri ilk
sırada yer almaktadır. Giyim ürünlerini ayakkabı, elektronik ve kitap, film, müzik gibi ürünler takip etmektedir.
12

Grafik 1.6: Küresel Perakende E-ticarette En Çok Tercih Edilen Ürün Grupları (%)
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Oyuncak ve bebek ürünleri

18

Hobi

17
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Kaynak: Statista

Öte yandan, günümüzde birçok tüketici, alışverişlerde ürün grubuna göre geleneksel ticaret ve e-ticaret
arasında seçim yapmaktadır. Aşağıdaki grafikte de görüldüğü gibi tüketicilerin büyük bölümü pek çok üründe
geleneksel ticareti tercih etmektedir. Ancak, bazı ürünlerde e-ticareti tercih edenler daha fazla olup, diğer
ürünlerde de e-ticareti tercih edenler her geçen yıl artmaktadır.
Grafik 1.7: Ürün Grupları İtibarıyla Tercih Edilen Alışveriş Yöntemi (%)
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Kaynak: E-commerce Foundation 2018
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Perakende e-ticaretin ürün grupları itibarıyla hacmi incelendiğinde, moda ve güzellik ürünlerinin ilk
sırada yer aldığı, onu elektronik ürünlerle oyuncak ve hobi grubunun takip ettiği gözlenmektedir. Ancak, eticaret gerek ülkeler içerisinde gerek ülkeler arasında yaygınlaştıkça, yeni ürünlerin payının artış göstermesi
beklenmektedir. Özellikle Alibaba ve Amazon gibi büyük platformların gıda sektörüne girmesi, yakın
gelecekte gıda sektörünün payının artacağının sinyalini vermektedir.
Grafik 1.8: Dünyada En Çok Perakende E-ticareti Yapılan Ürün Grupları (Milyar ABD Doları)
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Kaynak: We Are Social (2018)

1.6.3. Uluslararası Perakende E-Ticaret
E-ticaretin ülkelerde hızlı bir şekilde gelişmesi, uluslararası e-ticareti de gündeme getirmiştir. Bu konu,
uluslararası kuruluşların gündemine gelmiş ve e-ticaretin artması için çeşitli çalışmalar yapılmaya
başlanmıştır. Nitekim Haziran 2018’de Dünya Gümrük Örgütü “E-ticaret Çerçeve Standartları”nı kabul
etmiştir. Söz konusu standartlar, e-ticaretin gelişmesiyle birlikte sınırlardan geçen küçük paket sayısının
artmasının tüm ülkelerde standart bir şekilde ele alınmasını ve uluslararası ticaretin zarar görmemesini
hedeflemektedir.
Yapılan bir araştırmaya göre (Paypal, 2018) uluslararası e-ticarette, en çok tercih edilen ülkeler Çin
(%26), ABD (%21), İngiltere (%14), Almanya (%10) ve Japonya (%5)’dır. Aynı çalışmada, bölgeler ve belirli
ülkeler bazında tüketicilerin uluslararası e-ticaret eğilimleri de araştırılmıştır. Bölgesel bazda en yüksek oran
Ortadoğu’da (%70) iken bu oran Kuzey Amerika ve Asya-Pasifik bölgelerinde %48 olarak gerçekleşmiştir.
Ülkesel bazda ise, İrlanda’daki e-ticaret yoluyla alışveriş yapan tüketicilerin %84’ü uluslararası
sitelerden alışveriş yaparken, onu %81’ile Avusturya ve %80 ile İsrail takip etmiştir. Öte yandan, Japonya’da
uluslararası sitelerden alışveriş yapanların oranı sadece %6 iken bu oran ABD’de %34, Çin’de %42’dir.
Pitney Bowes (2018), uluslararası perakende e-ticarette tüketicilerin endişe duyduğu başlıca hususları
şu şekilde tespit etmiştir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
14

Yüksek gönderi ücretleri
Yavaş gönderi
Şüpheli ödeme
Gümrük vergileri ödemeden teslim
Karışık iade koşulları
Ödeme seçeneklerinin yetersizliği
Para biriminin yerelleştirilmemesi
Gümrük vergilerinin/diğer vergilerin uygun olmaması

9. Taşıyıcı firmanın tanınmaması
10. Yüksek iade maliyeti
11. Mobil sitenin olmaması
Uluslararası e-ticaret yapan firmaların bu süreçte öncelikleri e-ticaretteki eğilimlere ve yaşanan
tecrübelere bağlı olarak sürekli olarak değişebilmektedir. Pitney Bowes (2018), 2017 yılında en önemli
eğilimlerin sırasıyla talep yaratma, pazaryerine entegre olma, vergi ve gümrük vergilerini doğru hesaplama ve
yerel entegrasyon iken, 2018 yılında önceliklerin dolandırıcılıkla mücadele, yerel entegrasyon, lojistik
yönetimi ve ödeme işlemleri şeklinde değiştiğini tespit etmiştir.
Yurt dışından yapılan alışverişlerde ürün grubu bakımından ülkeler arasında farklılıklar
görülebilmekle birlikte, küresel bazda ilk sıralarda yer alan ürün grupları incelendiğinde, bu ürünlerin ulusal
ölçekte e-ticarette de ilk sıralarda yer aldığı gözlenmektedir. Paypal (2018)’a göre, tüketicileri yurt dışından
ürün almaya iten başlıca nedenler, uygun fiyat (%72), ülkede satılmayan ürünler (%49), yeni ve ilginç ürünler
(%34), daha kaliteli ürünler (%29) ve gönderi ücretinin daha uygun olması (%24)’dır.
Örneğin Çinli tüketicilerin yurt dışından satın aldıkları ürünler10 arasında, sağlık ve kişisel bakım
ürünleri, kozmetik ürünleri ve anne/bebek malzemeleri ön plana çıkmaktadır. Bu alışverişler belirli bir ülkeye
yoğunlaşmamakta farklı ülkelere (ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, Güney Kore vb.) dağılmaktadır. Çinli
tüketicileri bu ürünleri yurt dışından almaya iten en önemli neden ise daha kaliteli ürün arayışıdır.
Grafik 1.9: Dünyada En Çok Uluslararası B2C E-ticareti Yapılan Ürün Grupları (%)
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Kaynak: https://www.paypalobjects.com/digitalassets/c/website/marketing/global/shared/global/mediaresources/documents/PayPal_Insights_2018_Global_Report.pdf
Not: “Son bir yıl içerisinde başka ülkelerdeki e-ticaret sitelerinden ne tür ürün aldınız?” sorusuna verilen cevaplardır.

1.6.4. Pazardaki Büyük Firmalar
Aşağıdaki Grafik 1.10’dan anlaşılacağı gibi, e-ticaret belirli firmalar tarafından domine edilmekte,
diğer firmalar ise kalan payı paylaşmaktadır. Dünya çapında perakende e-ticaretin gayrisafi satış hacmine
göre %60’lık bölümü 13 firmanın elinde bulunmaktadır. Bunlardan Alibaba Grubuna ait olan Taobao.com ve
Tmall.com %29’luk paya sahiptir. Büyük ölçüde Çin piyasasına hitap eden bu Grubu Amazon %10’luk pay
ile takip etmektedir. Listedeki 13 firmanın çoğu ABD’li ve Çinli firmalardır.

10

https://www.marketingtochina.com/guide-understanding-e-commerce-market-china/
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Grafik 1.10: Dünyadaki En Büyük E-ticaret Siteleri/Platformları ve Payları (2019-%)
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1
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40

Kaynak: Statista.com
Not: Taobao.com ve Tmall.com Alibaba Grubuna aittir. Küsürler yuvarlanmıştır

Listede yer alan bazı firmalar, birçok ülkede faaliyet göstermektedir. Örneğin Ecommerce Foundation
(2018) ülkeler itibarıyla en çok ziyaret edilen 3 alışveriş sitesini paylaşmış olup, Amazon.com ABD’nin yanı
sıra birçok Avrupa ülkesinde, Kanada’da, Körfez ülkelerinde, Japonya ve Hindistan’da ilk sırada yer
almaktadır. Listede yer alan eBay da, Avustralya’da ilk sırada yer alırken birçok ülkede ikinci veya üçüncü
sırada bulunmaktadır. Buna ek olarak, bazı firmaların sahibi veya ortağı olduğu ve başka adlarla faaliyet
gösteren bağlı firmaları da bulunmaktadır. Örneğin Malezya ve Vietnam’da ilk iki sırada yer alan Lazada
Alibaba grubuna aittir. Mısır ve Birleşik Arap Emirliklerinde pazar lideri olan Souq.com ise Amazon’un
bünyesindedir.
Aşağıdaki grafikte de en büyük 5 perakende e-ticaret platformunun 2019 itibarıyla gayrisafi satış
hacmi (aracılık ettikleri satışlar) görülmektedir.
Grafik 1.11: En Popüler Beş Perakende E-pazaryerinin Aracılık Ettiği Ticaret Hacmi (2019-Milyar
ABD Doları)
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Kaynak: Statista.com
Not: Taobao.com ve Tmall.com Alibaba Grubu bünyesinde bulunmaktadır.
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JD.com

eBay

Küresel e-ticaret piyasasında müşteri deneyimini geliştirme ve rakiplere göre daha avantajlı fiyatlar,
bol seçenek, ücretsiz veya en uygun kargo, güvenirlik, ödeme sistemi güvenliği gibi birçok önemli faktör
rekabet edebilirliği etkilemektedir. Öte yandan müşteri kitlesini büyüten e-pazaryerleri, domino etkisiyle daha
çok tüketiciyi çekmekte ve göreceli olarak küçük firmalara karşı üstünlük sağlamaktadır. Bu durum, küresel
anlamda büyük firmaların her geçen gün daha da büyümesini sağladığı gibi, küçük firmalar üzerinde baskı
oluşturmaktadır. Küçük firmalar, büyük firmaların sağladığı imkanları veya daha farklı hizmetleri tüketicilere
sunabildiği ölçüde rekabete devam edebilmektedir.
Geleneksel yöntemle satış yapan büyük firmalar da, mevcut durumlarını muhafaza etmek ve büyümek
için, trendi takip ederek e-ticaret sektöründe iddialı olmaya çalışmaktadır.

1.6.5. Covid-19 ve Perakende E-ticaret
2020’nin başında Çin’de ortaya çıkan ve hızlı bir şekilde dünyaya yayılan Covid-19 pandemisi
nedeniyle birçok ülkede fiziki mağaza ve marketlerin kapanması ve tüketicilerin evde kalmaya teşvik edilmesi,
perakende e-ticareti önemli ölçüde etkilemiştir. Bu süreçte birçok tüketici zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için
ilk kez e-ticaret yöntemini kullanmaya başlamış (örneğin yaşlı tüketiciler ve küçük şehirlerde yaşayanlar), bazı
satıcıların da e-ticaret yöntemine geçişi hızlanmıştır. Ayrıca yapılan araştırmalar, e-ticaret yöntemiyle alışveriş
yapan tüketicilerin de 2020’nin ilk altı aylık döneminde bu yöntemle daha sık alışveriş yaptıklarını
göstermiştir.11 Bu gelişmeler e-ticaret sitelerine yapılan toplam ziyaret sayılarına ve alışveriş hacmine
yansımıştır. 2020 yılının Haziran ayında küresel olarak e-ticaret sitelerine tüketicilerin yaptıkları ziyaret sayısı
2020 Ocak ayına göre yaklaşık %37 artarak 22 milyara ulaşmıştır.12 E-ticaret hacmi de 2019 yılına göre büyük
artış göstermiştir. Forrester’ın tahminine göre küresel ölçekte toplam perakende ticaretin 2020 yılında 2019
yılına göre %3,6 azalması beklenirken, e-ticaretin %18 artacağı öngörülmektedir.13 Nitekim küresel perakende
e-ticarette lider konumda olan ülkelerde açıklanan veriler 2020 yılında önemli bir artış yaşanacağına işaret
etmektedir. Örneğin ABD’de 2020 yılının ilk 6 ayında perakende ticaret hacmi bir önceki yıla göre %30,1
artarak 347,3 milyar ABD Dolarına yükselmiştir.14 Dünyadaki en büyük perakende e-ticaret pazarı olan Çin’de
ise toplam hacim ilk 7 ayda bir önceki yıla göre % 9 artarak 6,08 trilyon Yuan’a (889.9 milyar ABD Doları)
ulaşmıştır.15 Birleşik Krallık’ta da 2020 Temmuz ayı itibarıyla perakende e-ticaret hacmi, bazı
normalleşmelerle birlikte Haziran 2020’ye göre %7 düşse de, pandeminin etkisinin henüz hissedilmediği 2020
Şubat ayı hacminin %50 üstünde gerçekleşmiştir.
Covid-19 pandemisinin ani bir şekilde yayılması birçok ülkede perakendecileri ve tüketicileri
hazırlıksız yakalamıştır. Özellikle birçok perakendeci için bu gelişme çok sarsıcı olmuştur. E-ticarete entegre
olamamış olan firmalar, ziyaretçi sayısının azalması ve fiziki mağazaların zorunlu kapanması gibi sonuçlarla
karşılaşmışlardır. Kimi firmalar iflas ederken, kimileri de devlet desteğiyle süreci atlatmaya çalışmıştır. Covid19 öncesinde e-ticarete entegre olmuş olan veya hızlı bir şekilde entegre olarak müşterileriyle diyaloğunu
sürdürebilenlerden de bazıları bu süreçten karlı çıkmışlardır. Bu firmalar yatırımlarını artırmış ve yoğun
reklam kampanyaları düzenlemişlerdir. Bazı firmalar ise her ne kadar e-ticarete entegre olsalar da pandeminin
yol açtığı tüketici tercihlerindeki değişikliklerden ve yoğun rekabetten olumsuz etkilenmişlerdir. Tüketiciler
açısından bakıldığında, evde kalmadan dolayı tüketim tercihleri değiştiği gibi, birçok işyerinin kapanması, iş
kayıplarına veya gelir düşüşüne yol açtığı için tüketim harcamalarında da düşüşe neden olmuştur.
Danimarka’da yapılan bir araştırmaya göre pandemi sürecinde seyahat, giyim, ayakkabı, mücevher, spor
malzemeleri gibi ürün gruplarında e-ticaret satışları tüketici talebinin azalmasından dolayı düşerken, kitap,
Statista tarafından yapılan araştırmaya göre gelişmekte olan bazı ülkelerde bu oranlar daha yüksektir. Örneğin ankete
katılanlardan Vietnam’lı tüketicilerin %57’si, Hindistan’lı tüketicilerin %55’i, Çin’li tüketicilerin %50’si ve Rusya’lı
tüketicilerin %27’si pandemi sürecinde daha sık e-ticareti kullandıklarını bildirmişlerdir. Covid-19 sürecini en sancılı
geçiren ülkelerden biri olan İtalya’da da bu oran %31 olmuştur. Ayrıntılar için bakınız
https://www.statista.com/statistics/1105597/coronavirus-e-commerce-usage-frequency-change-by-country-worldwide/
12
Bakınız https://www.statista.com/statistics/1112595/covid-19-impact-retail-e-commerce-site-traffic-global/
13
Bakınız https://www.forrester.com/report/2020+Online+Retail+Forecast+Europe5+COVID19+Update/-/ERES162238
14
Bakınız https://www.digitalcommerce360.com/2020/08/25/ecommerce-during-coronavirus-pandemic-in-charts/
15
Bakınız http://www.chinadaily.com.cn/a/202009/09/WS5f582dada310675eafc5868c.html
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film, market ürünleri, hobi ürünleri gibi ürünlerde artış yaşanmıştır.16 Benzer durum diğer pek çok ülkede
gözlenmiştir.
Covid-19 pandemisi sürecinde ürün grupları itibarıyla bu düşüş ve yükselişler büyük ölçüde yaşam
tarzı değişikliğinden kaynaklandığından dolayı, normalleşme ile birlikte bir miktar eski seyrine gelebilecektir.
Ancak, süreç içerisinde ilk kez e-ticareti deneyen tüketiciler ile ilk kez bu yöntemle alışverişi yapılan
ürünlerdeki memnuniyet belirleyici olacaktır. Örneğin market ürünlerinin e-ticareti pandemi öncesinde diğer
pek çok kategoriye göre düşükken, pandemi sürecinde en çok tercih edilen ürün grupları arasında yer almıştır.
Tüketicilerin bu alışverişten memnun kalması, pandemi sonrasındaki süreçte bazılarının aynı yönteme
alışverişe devam etmesini kolaylaştıracaktır. Bu konuda yapılan araştırmalar, tüketicilerin önemli bir kısmının
e-ticaretten memnun kaldığını göstermektedir. Örneğin Avrupa ülkelerinde Covid-19 sırasında ve sonrasında
tüketicilerin e-ticarete yaklaşımını araştıran PWC (2020), yapılan anket sonuçlarına dayanarak Almanya,
Fransa, İtalya ve Hollanda’da pandemi sürecinde market alışverişlerini e-ticaret yöntemiyle yapanların
ortalama %80-90’ının pandemi sonrasında da e-ticaretle yapmayı planladığını ortaya koymuştur.17

1.7. Ülke Örnekleri
Dünya genelinde e-ticarette ön planda yer alan ülke ve ülke grupları Çin, ABD ve AB Üyesi ülkelerdir.
Bu ülke ve ülke gruplarının daha detaylı incelenmesi, söz konusu pazarlardaki durumun daha iyi anlaşılmasına
katkı sağlayacaktır.

1.7.1. Çin
Dünyanın en büyük perakende e-ticaret pazarını elinde bulunduran Çin’de iç pazar, uzun yıllardır
istikrarlı biçimde büyümeye devam etmektedir. Ülkedeki perakende e-ticaret hacmi, bir önceki yıla göre %27,3
artarak 2019 yılında 1,93 trilyon ABD Dolarına yükselmiştir (eMarketer, 2019).
Öte yandan, Çin Ulusal İstatistik Bürosu 2019 yılı verilerini henüz yayımlamamıştır. Ancak Büronun
verilerine göre 2015-2018 döneminde perakende e-ticaretin toplam perakende ticaret içerisindeki payı istikrarlı
bir şekilde artarak %13’ten %24’e yükselmiştir.
Grafik 1.12: Çin’de Toplam Perakende Ticaret ve B2C E-ticaretin Hacmi (Trilyon ABD Doları-%)
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Kaynak: http://www.stats.gov.cn/english/Statisticaldata/AnnualData/

16

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/strategy/e-commerce-covid-19-onepage.pdf
Detaylar için bakınız https://www.pwc.de/en/retail-and-consumer/european-consumer-insights-series-2020-newnormal.html
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Çin’de e-ticaret hacminin artmasında son yıllarda internet kullanımının hızla yükselmesinin önemli
katkısı olmuştur. Çin İnternet Ağı Bilgi Merkezi (CNNIC) tarafından yayımlanan rapora18 göre 2019 yılı sonu
itibarıyla internet kullananların sayısı 2018 yılına göre 75 milyon artarak 900 milyon kişiye ulaşmıştır. Rapora
göre, bu artışla birlikte internet kullananların oranı 2018 yılına göre %4,9 artarak %64,5’e yükselmiştir.
Şehirlerdeki internet kullanımı %76,5 düzeyinde iken, pek çok ülkede olduğu gibi Çin’in kırsal kesiminde de
internet kullanımı daha düşüktür. Rapora göre kırsal kesimde internet kullanım oranı %46,2’dir (255 milyon
kişi). Ancak kırsal kesimde internet kullanımında 2019 yılında bir önceki yıla göre %7,8 artış gerçekleşmiştir.
Çin’de online alışveriş yapanların sayısı da hızla artmaktadır. CNNIC raporuna göre online alışveriş
yapanların sayısı 2018 yılına göre 100 milyon artarak 710 milyon kişiye ulaşmıştır.
Nielsen (2018) tarafından yapılan analize göre, Çin’de özellikle perakende e-ticaretin bu denli hızlı
gelişimini tetikleyen beş önemli faktör bulunmaktadır. Bunlar:
1. E-ticaret Festivalleri: Özellikle Alibaba tarafından düzenlenen bu festivaller farkındalığı artırdığı
gibi e-ticareti de geliştirmektedir. Örneğin Bekarlar Günü olarak kutlanan 11 Kasım tarihinde
Alibaba 2017 yılında tek günde 25 Milyar ABD Doları ciro elde etmiştir. 2018 yılında 32 Milyar
ABD Dolarını aşan ciro sonraki yıllarda da artmıştır.
2. Tüketim eğilimindeki artış: Gelir durumunun artmasıyla birlikte başta şehirlerde olmak üzere
kırsal kesimde de e-ticarete ilgi artmaktadır.
3. “Yeni Ticaret” konseptiyle e-ticaretin geleneksel ticaretle birleştirilmesi, e-ticaretin daha etkili
gelişmesine katkı sağlamıştır.
4. Dijital ödeme: Çin’de halihazırda yapılan perakende e-ticaretin %62’si e-cüzdanlarla, %21’i kredi
ve banka kartlarıyla yapılmaktadır. E-cüzdan konusunda piyasaya hakim olan Alipay’ın yanı sıra
WeChat Pay, Baidao gibi e-cüzdanların düşük kullanım ücreti ve kolaylığı, bunların her geçen gün
kullanımının artmasını sağlamaktadır. Statista (2018)’in tahminine göre e-cüzdanların 2022
itibarıyla kullanım oranının %82’ye yükselmesi beklenmektedir.
5. Online platformdan medya platformuna dönüşüm: Çin’de akıllı telefon ve sosyal medya
kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte, sosyal medya ürünler hakkında yorum paylaşılan ve
reklamların yayınlandığı önemli bir platform haline gelmiştir. E-ticaret platformları bu olanakları
etkin bir şekilde kullanmaktadır.
PWC tarafından yapılan Yıllık Küresel Tüketici Eğilimleri anketine göre de, dünyada
tüketicilerin %22’si her hafta online alış veriş yaparken, bu oran Çin’de %50’dir. Bu tüketicilerin %59’u gıda
ve tüketim malzemelerini de online almaktadır (bu oran dünyada %21’dir). Dolayısıyla ülkede bir yandan daha
çok tüketici e-ticarete entegre olurken, tüketiciler online alışverişlerini çok geniş ürün çeşidinde
gerçekleştirmektedir.
Çin hükümeti ülkede e-ticaretin gelişmesi için çeşitli politikalar uygularken, e-ticaretin dört alandaki
gelişimi özel olarak takip edilmektedir. Bunlar kırsal kesimin, mobil ticaretin, taze gıdanın ve anne/bebek
ürünlerinin toplam B2C ticaretteki paylarıdır. Özellikle kırsal kesimin perakende e-ticarete katılımına büyük
önem veren Çin, 2020 yılında “Ülke Çapında Dijital Tarım ve Kırsal Kesim E-ticaretini Geliştirme Raporu”
hazırlanmıştır. Söz konusu raporda taşrada tüketim boyutuyla e-ticarete katılımın arttığına işaret edilmiş ancak
kırsal kesimde tarım ürünlerinin e-ticarete katılımının önündeki temel sorunlara dikkat çekilmiştir (tarım
ürünlerinde markalaşmanın olmaması, satıcıların becerisinin yetersiz olması vb.) Çin’de kırsal kesimin eticarete katılımı konusunda ısrarcı olunmasının nedeni, fakirlikle mücadelede e-ticaretin kuvvetli bir
enstrüman olacağına inanılmasıdır.19
18
19

Bakınız http://www.cnnic.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/qsnbg/202005/P020200513370410784435.pdf
Detaylar için bakınız http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202004/P020200430664543232916.pdf
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Grafik 1.13: Çin’de Belirli Alanlarda B2C E-ticaretin Gelişimi (Trilyon Yuan)
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Kaynak: http://img.ec.com.cn/article/201806/1528093796188.pdf

Çin’de e-ticaret istihdam piyasasında da önemli yere sahiptir. 2012 yılında sektörde 1.9 milyon kişi
doğrudan 14 milyon kişi dolaylı olarak istihdam edilirken bu rakamlar 2017 yılında sırasıyla 3,1 milyon ve 23
milyon kişi olarak gerçekleşmiştir.
Çin’de perakende e-ticaret piyasasına Alibaba grubu hakim durumdadır. Yaklaşık %50’lik bir paya
sahip olan bu grubu JD.com isimli firma %26,51’lik payla takip etmektedir. İki grubun payı %76,61’dir.
Üçüncü sırada ise genç bir firma olan Pinduoduo bulunmaktadır. Henüz dört yaşında olmasına karşılık hızlı
bir yükseliş yakalayan Pinduoduo, tüketicilere sosyal ağlar üzerinden grup şeklinde alışveriş yapma imkanı
sunmaktadır. Birçok üründe %90’a varan indirimler ve çok ucuz fiyatlar sunan firma gelir durumu düşük olan
geniş kesimin ilgisini çekmiştir. Sadece bir yılda kullanıcı sayısını %39 artırarak 585 milyon kişiye ulaşan
firma JD.com’un kullanıcı sayısını geçmiştir. 2019 yılı itibarıyla Alibaba’nın 762 milyon, JD.com’un ise 362
milyon kullanıcısı bulunmaktadır.
Ancak, hızlı bir büyüme trendi yakalayan Pinduoduo istikrarlı bir şekilde zarar etmekte olup, korsan
ve taklit ürünlerin satışına ev sahipliği yaptığı yönünde eleştirilmektedir. Firma 2019 yılında net 1 Milyar ABD
Doları zarar açıklamıştır.20

20

Bakınız Pinduoduo (2020) http://investor.pinduoduo.com/static-files/e212ccbf-c743-4f7e-9320-1a57207da9f0
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Grafik 1.14: Çin’de Perakende E-ticarette En Çok Paya Sahip Firmalar (%)
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Kaynak: http://www.100ec.cn/

Çin’de perakende e-ticarette önemli paya sahip olan ilk üç firmaların pazar paylarında yıllar itibarıyla
değişim de aşağıda gösterilmektedir.
Grafik 1.15: Çin’de Perakende E-ticarette İlk Üç Firmanın Pazar Payları
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Kaynak: http://www.100ec.cn/

Çin’de geçerli olan e-ticaret mevzuatı yabancıların e-ticaret sitesi işletmesine izin vermemektedir. Bu
nedenle örneğin Amazon’un Çin’de faaliyet gösteren sitesi (amazon.cn) Çin vatandaşı olan kişilerin doğrudan
veya dolaylı olarak sahip olduğu firmalar tarafından işletilmektedir (Amazon, 2018).
Çin’de perakende e-ticarete konu olan ürün ve hizmetler de diğer birçok ülkedeki ürünlere benzerlik
göstermektedir. Bunlar arasında, hazır giyim ve moda, tüketici elektronikleri, oyuncak, güzellik ve kişisel
bakım malzemeleri ön planda yer almaktadır.

21

E-ticarette kullanılan cihazlarda son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi Çin’de de değişiklikler meydana
gelmiştir. Örneğin cep telefonuyla alışveriş oranı 2016-2018 döneminde %35’ten %42’ye yükselmiştir (Paypal
2016, 2018). Ayrıca tüketiciler online alışverişlerini en çok, cep telefonlarına indirdikleri e-ticaret
platformlarının mobil uygulamaları üzerinden yapmaktadırlar. Aşağıda, tüketicilerin alışverişe en çok nasıl
başladıklarını gösteren veriler paylaşılmaktadır.
Grafik 1.16: Çin’de Tüketicilerin Perakende E-ticarete Başlama Yöntemleri (2016)
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Kaynak: https://www.ystats.com/wp-content/uploads/2017/05/2017.05.24_Product-Brochure-Order-Form_China-B2C-E-CommerceMarket-2017.pdf China Electronic Commerce Research Centre, November 2016

1.7.2. ABD
ABD Ulusal Telekomünikasyon ve Enformasyon İdaresi’nin verilerine göre ülkede 2019 yılı itibarıyla
internet kullanımı 15 yaş üstü nüfusta %81,1’e ulaşmıştır.21 Verilere göre ABD vatandaşlarının %67,9’u akıllı
telefon kullanmaktadır. Bilgisayar kullanım oranları ise daha düşüktür. Masaüstü bilgisayar kullananların
oranı%27,7, dizüstü bilgisayar kullananların oranı %46,6, tablet bilgisayar kullananların oranı ise %30’dur.
ABD’de internet kullananların %72,2’si interneti alışveriş amaçlı da kullanmaktadır. Bu durum, ABD
halkının yarısından fazlasının internet alışverişi yaptığını göstermektedir. Bu durum ABD’de e-ticaretin
gelişmesine de büyük katkı yapmıştır.
ABD perakende e-ticaret pazarı, büyüklük olarak dünyada ikinci sırada yer almaktadır. ABD İstatistik
Bürosu tarafından açıklanan 2018 yılı verilerine göre, perakende ticaret sektörünün büyüklüğü 5,3 trilyon ABD
Doları, perakende e-ticaret de yaklaşık 520 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Yapılan tahminlerde,
2019 yılında ülkede pazarın büyüklüğünün 586 milyar ABD Dolarına yükselmesi beklenmektedir. Bu tutar,
ülkede toplam perakende ticaretin %10,7’sini temsil etmektedir.22
Grafik 1.17’de, 2012-2018 yılları arasında ABD’nin toplam perakende ticaret ile perakende e-ticaret
rakamları gösterilmektedir. Grafikten de anlaşılacağı gibi toplam perakende ticaret son yıllarda ortalama %24 aralığında artarken, perakende e-ticaret %12-14 aralığında artmaktadır. Bu trendin devam etmesi durumunda
2025 yılında perakende e-ticaretin toplam içerisindeki payı %18’e yükselebilecektir.

21
22

Detaylar için bakınız https://www.ntia.doc.gov/data/digital-nation-data-explorer#sel=internetUser&disp=map
Bakınız https://www.emarketer.com/content/us-ecommerce-2019
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Grafik 1.17: ABD Toplam Perakende Ticaret ve Perakende E-ticaret Rakamları (Trilyon ABD Doları)
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ABD’de perakende e-ticaret içerisinde “sadece online perakende” önemli yer tutmaktadır.23 Ancak
geleneksel satış yapan firmaların da e-ticarete entegre olması ve çok kanallı satışlara başlamasıyla, “sadece
online perakende”nin payı bir miktar düşmüştür. 2018 yılı itibarıyla “sadece online perakende”nin toplam
perakende e-ticaretteki payı %85 dolaylarında gerçekleşmiştir.
Grafik 1.18: ABD’de “Sadece Online Perakende” Ticaretin Toplam Perakende E-ticaretteki Payı
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Kaynak: https://www.census.gov/data/tables/2018/econ/e-stats/2018-e-stats.html

ABD’de perakende e-ticaret birçok ürün grubunu kapsamaktadır. Grafik 1.19’da 2010 ve 2018
yıllarında perakende e-ticarette ürün gruplarının dağılımı gösterilmektedir. 2010 yılında toplam içerisinde
Çalışmada sadece internetten satış yapan firmaların yaptığı satışlar “sadece online perakende”, fiziki mağaza ve eticaretin entegre şekilde kullanılması “çok kanallı satış olarak“ anılacaktır.
23

23

önemli yer tutan mücevher, ofis ekipmanları, bilgisayar ve spor malzemelerinin toplam içerisindeki payı 2018
yılına gelindiğinde düşerken, giyim, elektronik, mobilya ve dekorasyon gibi ürün gruplarının paylarında
önemli artış yaşanmıştır.
Grafik 1.19: ABD’de Perakende E-ticarete Konu Ürün Gruplarının Payı (2010-2018) (%)
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Kaynak: https://www.census.gov/data/tables/2018/econ/e-stats/2018-e-stats.html

Ülkede perakende e-ticaret pazarında 1,8 milyon firma bulunmaktadır.24 Bu firmaların bir kısmı kendi
kurumsal e-ticaret sitesinde satış yaparken bazıları e-pazaryerlerinde tüketiciyle buluşmaktadır. Bazı firmalar
ise her iki yöntemi de aynı anda kullanmaktadır. Kurumsal e-ticaret sitesinin sayısı 1,4 milyon iken, ülkede
100’den fazla da e-pazaryeri bulunmaktadır. Aşağıdaki grafikte, pazarda önemli yer tutan firmalar
görülmektedir. Amazon %38,7’lik payla açık ara lider iken en yakın rakibi olan Walmart’ın payı %5,30’dur.

24

Bakınız https://www.etailinsights.com/online-retailer-market-size erişim tarihi 10.07.2020
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Grafik 1.20: 2020 Yılı İtibarıyla ABD’deki En Büyük E-ticaret Siteleri/Platformları ve Payları (%)
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Kaynak: Emarketer.com

ABD perakende e-ticaret pazarında ilk üç sırada yer alan firmalar e-pazaryeri olarak faaliyet
göstermektedir. Bu e-pazaryerleri aynı zamanda başka ülkelerde de faaliyet göstermekte olup, aracılık ettikleri
firma sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
Tablo 1.4: ABD’nin En Büyük E-pazaryerleri Üzerinden Satış Yapan Firma Sayıları

E-pazaryeri Adı
Amazon
eBay
Walmart

Platformu Kullanan Firmalar
Dünya Geneli
2.700.000
535.000
36.000

Platformu Kullanan Firmalar
ABD
890.000
204.000
30.000

Kaynak: etailinsights

Statista’nın verilerine göre 2018 yılında Amazon’un aylık ABD’li ziyaretçi sayısı 206 milyon iken,
onu 131,9 milyonla Walmart ve 109,4 milyonla eBay takip etmektedir.25

1.7.3. Avrupa Birliği (AB)
Eurostat verilerine göre, düzenli internet kullanımının önemli bir göstergesi olan “son üç ayda internet
kullanan nüfusun oranı” AB ülkelerinde 2008 yılında %61’den, 2019 yılında %87’ye yükselmiştir. Üye ülkeler
arasında internet kullanımının 2019 yılı itibarıyla en yüksek olduğu ülke %98 ile İsveç, en düşük olduğu ülke
ise %68 ile Bulgaristan’dır.26 AB’de interneti günlük kullananların oranı ise %79’dur. İnternet
kullananların %75’i internete evden veya işten taşınabilir bilgisayar veya elde tutulabilir cihazlarla (akıllı
telefon, tablet vb.) erişmektedir. Üye ülkelerde bu konuda da büyük farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin
İsveç’te bu şekilde internet kullananların oranı %93 iken, İtalya’da %50’dir.
AB ülkelerinde internet kullananların (16-74 yaş arası) %63’ü online ürün veya hizmet alımı
yapmaktadır. Bu oranın en yüksek olduğu ülke Birleşik Krallık (%87), en düşük olduğu ülke ise %22 ile
Romanya’dır. Ayrıca, AB’de son üç ayda internet üzerinden alışveriş yapanların toplam nüfusa oranı %53’tür.
Bu oran Birleşik Krallık’ta 80 iken, Bulgaristan’da %14’tür.

Bakınız https://www.statista.com/statistics/271450/monthly-unique-visitors-to-us-retail-websites/
Göstergelere Birleşik Krallık dahildir. Bakınız
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tin00134/default/table?lang=en
25
26

25

Grafik 1.21: AB Ülkelerinde İnternet Kullananların ve Online Alışveriş Yapanların Oranı (2019 - %)
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Kaynak: Eurostat (2020)

Online alışveriş yapanların çoğunluğunu 25-34 yaş aralığında olanlar oluştururken, onları sırasıyla 1624 yaş aralığındakiler ve 35-44 yaş aralığında olanlar takip etmektedir. Cinsiyet itibarıyla incelendiğinde
erkekler, kadınlara göre çok az öndedir. Eğitim düzeyine göre incelendiğinde de, yüksek öğrenim görenler
daha çok alışveriş yaparken, orta düzey eğitim görenler ikinci sıradadır. İstihdam durumuna göre ise, çalışanlar
ve kendi işini yapanlar ilk sırada yer alırken, onları öğrenciler takip etmektedir. En az alışveriş yapanlar ise
emekli ve aktif şekilde çalışmayanlardır.
Online alışveriş yapan tüketicilerin büyük çoğunluğu zaman zaman bu yönteme başvurmaktadır.
Aşağıdaki grafikte alışveriş sıklığıyla ilgili sorulan soruya tüketicilerin verdikleri cevap görülmektedir.
Grafik 1.22: AB Ülkelerinde Online Alışveriş Yapanların Son Üç Aydaki Alışveriş Sıklığı (%)
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Kaunak: Eurostat (2020)

AB ülkelerinde de diğer pek çok ülkede olduğu gibi tüketicilerin daha çok giyim ürünlerini tercih ettiği
görülmektedir.
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Grafik 1.23: AB Üyesi Ülkelerinde Son 1 Yılda Online Alışveriş Yapanların Tercih Ettikleri Ürün
Grupları (%)
Giyim ve spor malzemeleri

65

Ev malzemeleri (mobilya, oyuncak vb.)

46

Kitap, magazin vb.

33

Film ve müzik

29

Elektronik cihazlar

28

Gıda ve market

27

Video oyunları, yazılım

24

Bilgisayar ekipmanları

17

İlaç
Öğrenin materyalleri

16
8

Kaunak: Eurostat (2020)

Eurostat tarafından firmaların e-ticarete katılımlarıyla ilgili yapılan araştırmada da, 2019 yılı itibarıyla
AB’deki finans kesimi dışındaki 10 kişiden fazla personel istihdam eden firmaların ortalama %13’ünün
perakende e-ticaret yaptığı tespit edilmiştir.27 Bu oran Bulgaristan, Litvanya, Portekiz ve
Lüksemburg’da %9’dur. İrlanda’da ise firma katılım oranı %28’e kadar yükselmiştir. Öte yandan firmaların
katılım oranı büyüklüklerine göre farklılaşmaktadır. Örneğin 10-49 arası personel istihdam eden firmaların
katılım oranı %13 iken, 50-249 arası personel istihdam edenlerin katılım oranı ise %15’tir.
AB ülkelerinde firmalar kendi internet siteleri ve uygulamalarıyla ya da e-pazaryerlerine katılarak
perakende e-ticaret yapabilmektedir. Kendi internet siteleri veya uygulamalarıyla satış yapanların oranı %15
iken, e-pazaryerlerinde satış yapanların oranı %6’dır. Dolayısıyla AB ülkelerinde firmalar daha çok kendi
sitelerini tercih etmektedirler. Ayrıca AB’li firmaların %20’si kendi ülkesine, %9’u diğer AB ülkelerine, %5’i
ise AB dışındaki ülkelere de satış yapmaktadır.
AB perakende e-ticaret pazarında en çok ciro elde eden firmalar aşağıda gösterilmektedir. Bu
firmaların bazıları sadece online satış yaparken, bazıları geleneksel yöntemle de satış yapmaktadır.

27

Değerlendirmeye cirosunun %1’inden fazla online satış yapan firmalar alınmıştır.

27

Tablo 1.5: Avrupa’nın En Büyük 20 Perakendecisi (2019)

Firma Adı

Firmanın
Orijini

Ürün
Grubu

Elde
Ettiği
Cironun
Toplam
Cirosu
İçindeki
Payı (%)

Avrupa'da E-ticaretten Elde Ettiği Toplam Ciro
(Milyon Euro)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Amazon

ABD

Gıda Hariç
Tümü

24230

25600

28650

30400

33744

32185

100

Sainsbury's

Birleşik
Krallık
Almanya
Birleşik
Krallık
Almanya

Gıda /Tüm
Gruplar
Moda
Gıda /Tüm
Gruplar
Tüm
gruplar
Tüketici
Elektroniği
Ayakkabı,
Deri,
Moda
Tüm
gruplar
Moda
Gıda /Tüm
gruplar
Moda

1263

1375

1589

6007

8932

5371

14

6452
3533

6600
3675

7016
3661

7321*
4748

7700
6385

8000
-

60
12

1500

1800

2100

2205

6210

5416

20

3750

4000

4200

4770

5613

5500

10

2214

2958

3640

4119

5400

6480

100

4893

-

31

Otto
Tesco
Metro Group
(Mediamarkt/Saturn)
Apple Inc

Lüksenburg

Zalando

Almanya

El Corte Ingles

İspanya

Vente-privee
Carrefour

Fransa
Fransa

ASOS Plc

Birleşik
Krallık
Fransa

Cdiscount
(Casino group)
Mark & Spencer

1800

1164
1850

1335
1860

1396
2278

1556
2954

1333
3100

100
15

780

1058

1590

2181

2897

3034

100

Tüketici
Elektroniği
Moda

2235

2180

3000

2137

2804

2464

11

993

1088

912

1563

2742

2612

22

Gıda /Tüm
gruplar
Tüm
gruplar
Moda, Ev
gereçleri,
elektronik
Moda

1900

2274

2562

2760

2642

2719

7

300

325

384

390

2392

2463

12

1876

2130

2070

2190

2347

2275

100

1460

1730

1748

2303

2333

2365

52

Moda

1460

2286

2414

2942

2299

2160

43

1700

1650

1835

1940

2224

-

9

1240

1340

1382

1560

2125

3120

24%

680

900

1000

1220

2100

2800

100

İtalya

Gıda /Tüm
gruplar
Tüketici
Elektroniği
Tüketici
Elektroniği
kitap, oyun
Moda

524

550

883

2200

2100

2000

100

İsveç

Moda

650

750

978

1440

2020

2071

14

E. Leclerc

Birleşik
Krallık
Fransa

Magasins U

Fransa

Shop direct

Birleşik
Krallık

John Lewis Plc

Birleşik
Krallık
Birleşik
Krallık
Birleşik
Krallık
Birleşik
Krallık
Hollanda

Next PLC
ASDA (Wallmart)
Dixons Carphone
Bol.com

YOOX NET A
PORTER group
limited
H & M Hennes &
Mauritz AB**

Kaynak: https://www.retail-index.com/E-commerceretail.aspx
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Aşağıdaki tabloda da, bazı AB ülkelerinde tüketicilerin en çok ziyaret ettiği e-pazaryerleri
görülmektedir. Son yıllarda adından söz ettiren ve küçük firmalar için önemli bir e-ticaret imkanı olan epazaryerleri AB’li tüketicilerin de büyük ilgisini çekmektedir. Tablodan da anlaşılacağı gibi birçok ülkede
Amazon, Alibaba Grubuna ait Aliexpress ve Ebay ilk üç e-pazaryeri arasında yer almaktadır.
Tablo 1.6: Bazı AB Ülkelerinde Ziyaretçi Sayılarına Göre Lider E-pazaryerleri
Ülke Adı
1. sıra
2.sıra

3.sıra

Almanya
Avusturya
Birleşik Krallık
Belçika

Amazon.de
Amazon.de
Amazon.co.uk
Amazon.fr

Ebay.de
Wilhaben.at
Ebay.co.uk
Bol.com

Otto.de
Ebay.de
Amazon.com
Aliexpress.com

Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti

Aliexpress.com
Mall.cz

Emag.com
Auro.cz

Amazon.com
Heureka.cz

Danimarka

Ebay.com

Amazon.com

Amazon.de

Finlandiya
Fransa

Verkkokauppa.com
Amazon.fr

Ebay.com
Cdiscount.com

Gigantti.fi
Fnac.com

Hollanda
Hırvatistan

Marktplaats.nl
Ebay.com

Bol.com
Aliexpress.com

Aliexpress.com
A1.hr

İrlanda
İspanya

Amazon.co.uk
Amazon.es

Amazon.com
Aliexpress.com

Aliexpress.com
Ebay.es

İsveç
İtalya

Amazon.com
Amazon.it

Ebay.com
Aliexpress.com

Clasohison.com
Ebay.com

Macaristan
Polonya

Aliexpress.com
Allegro.pl

Ebay.com
Olx.pl

Emag.hu
Aliexpress.com

Portekiz

Aliexpress.com

Ebay.com

Amazon.com

Romanya
Slovakya
Yunanistan

Emag.ro
Aliexpress.com
Ebay.com

Aliexpress.com
Mall.sk
e-shop.gr

Amazon.com
Ebay.com
Aliexpress.com

Kaynak:https://www.ecommerce-europe.eu/wp-content/uploads/2019/07/European_Ecommerce_report_2019_freeFinal-version.pdf

Birçok ülkede olduğu gibi AB ülkelerinde de e-ticarette birtakım sorunlar yaşanmaktadır. Bu konuda
gerek işletmelerin gerek tüketicilerin karşılaştığı sorunlar anketlerle tespit edilmektedir. E-ticaret yapan
firmalar arasında yapılan ankette, firmaların en çok karşılaştığı sorunun yeni müşteri bulmak olduğu

anlaşılmıştır (Enterprise Europe Network, 2018).
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Grafik 1.24: AB Üyesi Ülkelerde E-ticaret Firmalarının En Çok Karşılaştığı Sorunlar (2017-%)
27
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7

Yeni Müşteri
Bulmak

Karlılık

Diğer e-ticaret
Marka
siteleriyle Görünürlüğü
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6

Müşteri
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5

İnternet
Online
sitesinde
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sorunlar ve
doğru
sitenin teknik
araçlarla
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ölçülmesi
geliştirilmesi

3

2

Lojistik

Zor ekonomik
şartlar

Kaynak: Enterprise Europe Network (2018)
Not: Son 12 ayda online olarak sipariş edilen ürün ve hizmetler

AB üyesi ülkelerde firmaların %41’i diğer AB üyesi ülkelerle e-ticaret yaparken de sorunla
karşılaşmaktadır. Bu sorunlar arasında %27 ile gönderi ve iade maliyetlerinin yüksekliği ilk sırada yer alırken,
bu sorunu sırasıyla yabancı dil eksikliği (%13), sorunların çözümünün uğraştırması (%12), ürün etiketlemeyle
ilgili sorunlar (%9)ve iş ortaklarının kısıtlamaları (%8) takip etmektedir.
Eurostat tarafından yapılan araştırmaya göre online alışveriş yapan tüketicilerin %65’i e-ticarette sorun
yaşamamaktadır. Sorun yaşayanların ifade ettiği hususlar ise aşağıdaki grafikte gösterilmektedir.
Grafik 1.25: AB Ülkelerinde Tüketicilerin E-ticarette Karşılaştıkları Sorunlar (%)
Problemle karşılaşmadım

65

Teslim süresi belirtilenden uzun

19

Sipariş ve ödeme sırasında teknik sorun

12

Yanlış yada hasarlı teslim

11

Şikayet ve başvuru zor ve geri dönüş tatmin edici
değil

6

Yabancı site ülkeme ürün göndermiyor

5

Garanti ve diğer kanuni haklar konusunda bilgiye
erişimde sorunlar

5

Dolandırıcılıkla ilgili sorunlar

4

Nihai maliyetler belirtilenden yüksek

4

Kaunak: Eurostat (2020)
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2.1.

Giriş

20. yüzyılda ekonomik faaliyetlerin gelişmesinde ve çeşitlenmesinde teknolojik gelişmeler önemli bir
yer tutmuştur. Ancak teknolojik gelişmelerin bir kısmının hayatımıza girmesi uzun zaman alırken, bazıları ani
bir şekilde kendini hissettirmiştir. Bunlardan biri, belki de en önemlisi internet teknolojisidir.
1990’lı yılların ortasından itibaren yaygınlaşmaya başlayan internet teknolojisi, tüm dünyada sosyal
ve ekonomik hayatta önemli ve hızlı değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Bu değişimin ticaret hayatında
getirdiği en önemli yenilik, firmalar için yeni bir pazarlama imkanı oluşturarak daha çok tüketiciye kesintisiz
bir biçimde tanıtım, pazarlama ve satış imkanı sağlamasıdır. Tüketiciler açısından sağladığı en önemli fayda
ise arama maliyetini azaltması, çok daha çeşitli ürünü daha kolay ve daha ekonomik bir şekilde temin etme
imkanı sağlamasıdır.
İnternet teknolojisinin sunduğu bu kolaylık mevcut firmaların yanı sıra birçok girişimcinin de ilgisini
çekmiştir. Zaman içerisinde internet kullanımının da artmasıyla internet girişimcilerinin bazıları, günümüzün
en çok kazanan şirketlerinin kurucusu haline gelmiştir. Örneğin, günümüzde dünyanın en büyük internet
şirketlerinden biri olan Amazon’un CEO’su Jeff Bezos, 1990’ların ortasında internet kullanımının yılda
yaklaşık %2300 büyüme kaydettiğini fark ederek, kitap satışına yoğunlaşmış ve internet üzerinden kitap
satışının önemli bir fırsat sunduğunu keşfetmiştir.28
İnternet sitelerinin girişimcilerin bu kadar ilgisini çekmesinin başka bir nedeni de, daha az maliyetle
kurulan bir internet sitesinin, geleneksel şirketlere göre çok daha kısa sürede büyüyebilmesidir. Örneğin 1943
yılında kurulan ve Avrupa’ya açılabilmek için 30 yıl bekleyen İsveçli İKEA, yaklaşık 70 yıl sonra yıllık 42
Milyar ABD Doları yıllık satış rakamına ulaşabilirken, dijital teknolojiyi kullanan Çinli Alibaba, iki yıl
içerisinde 1 milyon kullanıcıya ulaşmış, 15 yıl içerisinde ise 9 milyon çevrimiçi tüccarı bir araya getirmiş ve
700 Milyar ABD Doları yıllık satış rakamına ulaşmıştır (World Bank, 2018). Şekil 1’de, iki büyük küresel
şirket olan Walmart ve IKEA ile son yıllarda internet teknolojisini kullanarak ticaret yapan Alibaba’nın Çin’de
pazaryeri olarak hizmet veren Taobao.com isimli internet sitesinin satış rakamları ve bazı temel verileri
gösterilmektedir.

28

https://blog.buying.com/can-blockchain-save-the-world-from-amazons-takeover/
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Grafik 2.1: Seçilmiş Bazı Büyük Şirketlerin Büyüme Trendleri

Kaynak: WorldBank (2018)
Not:Taobao.com, Alibaba’nın Çin’de işlettiği e-ticaret platformudur.

Oldukça kârlı göründüğü için birçok girişimcinin ilgisini çeken bu sektörde zaman geçtikçe rekabet
artmıştır. Ancak, bir sektör kârlılık açısından çok cezbedici olsa bile, zayıf bir rekabet stratejisi izlerse
yeterince kâr elde edemez (Porter, 1985). Bu nedenle, tüm e-ticaret firmaları Alibaba grubu gibi büyüyememiş,
çoğu zaman içerisinde yok olmuş veya düşük çapta faaliyetlerini sürdürmüştür. Bazıları ise rekabet yarışında
“ortada sıkışmış”29 ve lider konuma yükselse bile bunu sürdürememiştir. Örneğin e-ticaretin ilk yaygınlaştığı
yıllarda ABD’de eBay lider konuma yükselmiştir. Ancak daha sonra Amazon eBay’ı koltuğundan etmiştir.

2.2.

Piyasa Koşulları

Bir piyasada rekabet ortamını belirleyen 5 faktör bulunmakta olup, bunlar ilgili sektördeki ürün veya
hizmetlerin fiyatlarını, firmaların katlanmak zorunda oldukları maliyeti ve yapmaları gereken yatırım tutarını
belirlemektedir (Porter, 1985). Bunlar:
1.
2.
3.
4.
5.

Yeni rakiplerin girişi
İkame mal veya hizmetlerin tehdidi
Alıcıların pazarlık gücü
Tedarikçilerin pazarlık gücü
Mevcut rakipler arasındaki yarış

Ancak, bazı sektörlerde mevzuatla bazı faktörlerin etkisi azaltılmış veya ortadan kaldırılmıştır.
Örneğin elektrik, su gibi bazı sektörlerde mevzuat birden fazla firmanın faaliyetine izin vermediği için bu tür
piyasalar istisna kabul edilebilir. Aşağıdaki şekilde gösterilen 5 faktörün geçerli olduğu piyasalarda rekabet
eden firmalar, ürün veya hizmeti farklılaştırarak, maliyet avantajı sağlayarak ve odaklanarak rakiplerine
üstünlük sağlayabilmektedir (Porter, 1985).

Porter (1985)’a göre, eğer bir firma bütün jenerik stratejileri denediği halde hiçbirinde başarılı olamadıysa, ortada
sıkışmış demektir. Çalışmaya göre, ortada sıkışmış firma dezavantajlı bir şekilde rekabet edecektir çünkü en az maliyete
sahip olan, ürünlerini farklılaştırmış olanlar veya odaklanabilenler herhangi bir bölümde daha iyi bir pozisyona sahiptir.
Böyle bir durumda ortada sıkışmış firma kârlı bir ürün veya alıcı keşfedecek kadar şanslı olsa bile, sürdürülebilir rekabet
avantajına sahip rakipler hızlı bir şekilde bu vurgunu ortadan kaldıracaktır. Bu nedenle ortada sıkışmış firmalar, sadece
faaliyet gösterdikleri sektör çok elverişli ise veya diğer rakipler de ortada sıkışıksa cazip kâr elde edebilir.
29
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Şekil 2.1: Rekabetin Koşullarını Belirleyen Faktörler

Kaynak: Porter (1985)

Perakende e-ticarette aradan geçen yaklaşık 25 yıllık dönemde yeni iş modelleri gelişmiş ve firmalar
arasında yoğun bir rekabet yaşanmıştır. Bu süreçte bir yandan geleneksel satış yapan firmalar kendi e-ticaret
sitelerini kurarak satışa başlamış, bir yandan da birçok satıcıyı tek platformda toplayan e-pazaryerleri
oluşmuştur. Bunlar, bir yandan kendi aralarında, bir yandan da geleneksel yöntemlerle (örneğin fiziki
mağazalar) satış yapan firmalarla rekabet etmeye başlamıştır. Artan rekabet sonucunda toplam perakende
ticaret içerisinde geleneksel ticaretin payı azalmaya, e-ticaretin payı ise artmaya başlamıştır. Artan e-ticaret
içerisinde de e-pazaryerlerinin payı gittikçe yükselmiştir. Günümüzde küresel e-ticaretin yaklaşık %60’ı epazaryerlerinde yapılmaktadır.30
Günümüzde büyük e-ticaret platformlarının çoğu e-pazaryeri olarak faaliyet göstermektedir. Bir çeşit
çok taraflı (veya iki taraflı) platform olan pazaryerleri, iki veya daha fazla sayıda tarafı bir araya getirerek onlar
arasında doğrudan etkileşime imkan sağlayan yapılardır (Hagiu ve Wright, 2014).31
İki yönlü piyasalarda, her birey sadece bir tüketici değil aynı zamanda bir “girdi”dir (Julien, 2001).
Dolayısıyla girdi olmadan platform faaliyetlerini sürdüremez. Çünkü bir tüketicinin platforma katılımı ağ
etkisi yaratmaktadır. Ağ etkileri doğrudan ve dolaylı ağ etkileri olarak ikiye ayrılmaktadır. Doğrudan ağ
etkileri, bir ürünün tüketici için değeri, başkalarının o ürünü kullandıkça artmasıyla ortaya çıkar (Evans, 2009;
Haucap ve Heimesgoff, 2013). Örneğin literatürde sıkça kullanılan örnek telefondur (Farrell ve Klemperer,
2007). Bir kişinin telefona sahip olmasının yaratacağı katkı, başkalarının da telefona sahip olmasıyla artacaktır.
Çok taraflı piyasalarda esas belirleyici olan dolaylı ağ etkisidir (Choi, 2010). Dolaylı ağ etkileri, piyasanın bir
tarafının ilgisinin diğer kesimi harekete geçirmesidir. Örneğin bir çarşıya daha çok tüketicinin gelmesi,

Bakınız https://cdn.shopify.com/s/files/1/0898/4708/files/The_Global_Ecommerce_Playbook.pdf
İki taraflı piyasalarda firmalar tüketiciler arasında veya satıcılar ile-tüketiciler arasında hizmet vermektedir. Çok taraflı
olduğunda genellikle üçüncü bir taraf da dahil olmaktadır (örneğin reklam verenler). Çok taraflı piyasaların geleneksel
piyasalardan (tek yönlü piyasalar) temel farkı arada bulunan platformlar, kolaylaştırıcı rol oynamaktadır (Hagiu ve Wright
(2015). Tek yönlü piyasalarda, bir firma tedarikçiden bir ürünü sözleşmeyle satın alarak kâr karşılığı tüketiciye satarken,
pazaryerlerinde (iki veya çok taraflı) platform sahibi, satıcının alıcıya ulaşmasına imkan sağlamakta, bunun karşılığı
belirli bir ücret veya komisyon almaktadır.
30
31
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satıcıların o çarşıya ilgisini ve çarşıda bulunma isteğini artıracaktır. Kredi kartları, oyun konsolları ve epazaryerleri dolaylı etkinin sıkça rastlandığı alanlardır.
Esasen pazaryeri uygulaması yeni değildir. Ticari hayatın başlamasıyla beraber hep var olmuş, ancak,
toplumsal ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak şekil ve kapsam değişikliği yaşamıştır. Örneğin pazar, çarşı,
iş merkezi, fuar ve Alışveriş Merkezleri pazaryerlerine birer örnektir. Hatta günümüzde bazı mağazalar bile
kısmi pazaryeri gibi çalışarak, uzmanlık gerektiren bazı ürünler için firmalara reyon veya stantlar tahsis ederek
iki yönlü çalışmaktadır (Hagiu ve Wright, 2014).32 Bazı pazaryerleri belirli ürün veya hizmet grubuna
odaklanırken bazıları daha çok ürün çeşitliliği göstermektedir. Ürün çeşitliliği çok olan pazaryerlerinde dolaylı
etki daha fazladır.
E-pazaryerlerinin geleneksel pazaryerlerinden en önemli farkı, uzak yerlerden dahi kolay erişim
imkanı sunabilmesidir. Bu nedenle, örneğin, bir şehirde birden çok pazaryeri olması, söz konusu pazaryerleri
şehrin farklı bölgelerine hitap ettiği için birbirlerine sınırlı etki oluştururken, e-pazaryerleri birbiri için rakip
hatta tehdittir. Çünkü bir müşteri hepsine eşit mesafededir. Bilgi aracısı rolü olan bu platformlar aynı zamanda
satıcı ve tüketici arasındaki güven endişesini de ortadan kaldırarak daha güvenli alışveriş yapmalarını sağlayan
bir güven aracısı işlevi de görmektedir (Busch, 2020).33
Ticari hayatta yaşanan birçok yeniliğin eski yöntemi yok ettiği veya küçültüğü gibi e-pazaryerleri de
klasik anlamda satış yapan e-ticaret sitelerinin büyük çoğunluğunu işlevsiz bırakmıştır.34 Bunun en önemli
nedenlerinden biri e-pazaryerlerinin arama maliyetini daha çok azaltmasıdır. Çünkü, internet teknolojisinin ve
sonrasında e-ticaretin yaygınlaşmasıyla beraber birçok ülkede çok sayıda firmanın internetten satış yapmaya
başlaması, zaman içerisinde özellikle küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ) açısından fark edilebilirliği
azaltmış, insanlar açısından ise uygun fiyata ürün bulmayı ve karşılaştırma yapmayı güçleştirmiştir. Arama
motorları, fiyat karşılaştırma siteleri ve pazaryerleri bu süreçte önemini hissettirmiş ve zaman içerisinde
güçlenmeye başlamıştır.35
E-pazaryerleri ilk başlarda belirli ürün gruplarına yoğunlaşmış (örneğin kitap, çiçek, elektronik, giyim
vb.), ardından daha geniş ürün veya hizmet yelpazesini barındıracak şekilde genişlemiştir. Böylece epazaryerleri çok fonksiyonluluğu (firmalar açısından görünürlüğü artırması36, tüketiciler açısından zaman
tasarrufu sağlayarak daha güvenli alışveriş yapmasına imkan sağlaması vb.) sayesinde tüketicilerin ilgisini
daha çok çekmiş ve güçlenmeye başlamıştır.
E-pazaryerlerini ön plana çıkaran başka bir husus ise, büyük miktarda veriye sahip olmaları ve bu
veriyi kullanarak birçok alanda (tüketici tercihleri, piyasa koşulları, gelişmeler) rakiplerine göre çok önceden
bilgi sahibi olmalarıdır. Örneğin bir firma kendi internet sitesinden satış yaptığında, sitesini ziyaret eden ve
alış-veriş yapan sınırlı sayıda müşterinin tercihlerini veya davranışlarını takip edebilirken, her gün milyonlarca
tüketici ve on binlerce satıcı arasındaki işleme ev sahipliği yapan e-pazaryerleri, rakiplerinin, hatta platform
üzerinden satış yapan satıcıların bile sahip olmadığı verilere sahip olabilmektedir. Bir tüketicinin hangi ürünler
ve satıcılarla ilgilendiği, hangi markalara daha çok zaman ayırdığı, ne tür ürün aldığı, ne kadar harcama yaptığı,
yaklaşık geliri vb. birçok veriye sahip olmaktadır. Bu veriler, e-pazaryerinin geliştirilmesinde kullanılabildiği
gibi, faaliyet alanının geliştirilmesinde ve ücret karşılığı bir gelir kapısı olarak kullanılabilmektedir. Bu da
veriye sahip firma açısından rekabet avantajı sağlamaktadır. Her ne kadar verinin net etkisini ölçmek zor olsa
Çalışmada örnek olarak büyük mağazalarda kozmetik reyonları, büyük elektronik marketlerde marka stantları örnek
olarak sayılmıştır.
33
Bilgi aracısı olarak tanımlanmasının nedeni, e-pazaryerlerinin satıcıların ve tüketicilerin karşılıklı bilgiye erişimini
kolaylaştırmasıdır.
34
Tanınırlığı veya marka değeri olmayan ve homojen ürünlerin satışını yapan siteler genelde kapanmış veya çok az iş
yapar hale gelmişlerdir. Bu sitelerden ürün satanlar, özellikle de KOBİ’ler, daha az maliyet ve daha çok görünürlük
vadeden e-pazaryerlerine katılmışlardır.
35
E-pazaryerleri ve fiyat karşılaştırma siteleri arasındaki temel fark, birincisinde satış yapılırken diğeri sadece aranan
ürünün en uygun fiyatlı olduğu siteleri kullanıcıya sunmaktadır.
36
Örneğin Alibaba üzerinden satış yapan firmalar ortalama 3 ve maksimum 98 ihraç ülkesine erişebilirken, fiziki satış
yapanlar ortalama 1 ve maksimum 50 ülkeye ulaşabilmektedir (World Bank, 2016)
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da, yapılan bazı çalışmalar, veriye dayalı yenilik yapan firmaların, diğerlerine göre ortalama %5 ile %10
arasında daha hızlı verimlilik artışı sağladığını ortaya koymaktadır (OECD, 2015). Bu nedenlerle internet
platformları tarafından toplanan büyük miktarda veri “nano-ekonomi” isimli yeni bir ekonomi dalı meydana
getirmiştir (World Bank, 2016; Varian 2014; Varian and Farrell 2004).
E-pazaryerlerinin yukarıda sayılan özellikleri aslında dijital piyasaların çoğunluğunda geçerlidir.
Özetlemek gerekirse, dijital piyasalar, firmaların faaliyetlerini uzaktan icra edebilmeleri, son kullanıcıların
değer yaratılmasına katkı sağlaması, maddi olmayan varlıkların önemi ve güçlü ağ etkileri ile büyük verinin
değerinden kaynaklanan “kazanan pazarın çoğunu alır (winner takes most)”37 özelliğinden dolayı geleneksel
piyasalardan farklı özellikler göstermektedir (EU Commission, 2018).
Bu durum dijital piyasalarda “piyasa içi değil, piyasa için” rekabet yaşanmasına neden olmaktadır
(Farrell ve Klemperer, 2007; Argentesi ve Diğerleri, 2019). Piyasa için rekabet, ağ etkilerinden dolayı
pazardaki firmalar arası rekabetin sonucunda kazananın pazara hakim olması şeklinde bir sonucun ortaya
çıkmasıdır. Bu nedenle “kazanan herşeyi alır (winner takes all)” kavramı da sıkça kullanılmaktadır.38 Çünkü
genellikle kazanan piyasada hakim olurken, kaybedenler ya küçük bir payla yetinir veya piyasadan çekilir.
Böyle bir ortamda, 20-25 yıl önce yoktan varolan, aradan geçen zamanda küresel e-ticaret pazarında
lider konuma gelen ve her geçen gün pazar payını daha da artıran Alibaba ve Amazon gibi firmaları
diğerlerinden ayıran en önemli özellik, bu firmaların uyguladıkları benzer stratejilerden kaynaklanmaktadır.
Bu stratejileri üç başlıkta toplamak mümkündür:
1. Büyüme Odaklılık
2. Kullanıcı Deneyimini Geliştirme
3. Savunma
Bu üç strateji zaman zaman ortak çalışmakta ve birlikte uygulanmakta olup, söz konusu firmaların
nihai hedefleri bir “ekosistem”39 oluşturarak alanlarında tek adres haline gelmektir.

2.3.

Büyüme Odaklılık

Amazon yıllarca zarar etmesine rağmen sürekli büyümeyi tercih etmiştir. Yatırımcılar zarar etmesine
rağmen firmayı desteklemiştir. Benzer stratejiyi Çin’de Pinduoduo izlemektedir. 2016 yılından bu yana zarar
eden firma, 2019 yılında 1 Milyar ABD Doları zarar açıklamıştır. Ancak büyümeye devam etmekte ve
finansman bulmakta sorun yaşamamaktadır. Peki neden ve nasıl?
Mali kar, hemen hemen tüm ticari faaliyetlerin hedefidir (Barkai ve Benzell, 2018). Bir firmanın kâr
yaptığı sürece büyümesi genellikle olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. Ancak, bir firmanın
büyümek için karından yatırıma ayırdığı oran arttıkça, hissedarlarda bir endişe olabilmektedir. Çünkü firma
yatırıma kaynak ayırınca hissedarlara dağıtacağı kar da azalmaktadır. Bu noktadan hareketle, Tirole (1988),
genellikle firmaların büyümesi konusunda hissedarlar ile yöneticiler arasında bir çatışmanın yaşandığını ve
yöneticilerin farklı amaçlar için (genellikle kendi konumlarını korumak) büyümeyi tercih ettiğini, oysa bazı
konularda hizmet satın alınması veya ayrı alt firmalar kurularak da ölçek ekonomilerinden
yararlanılabileceğini savunmaktadır. Günümüzde birçok firma Tirole ile aynı görüşte olup, daha ekonomik
olması ve organizasyonel açıdan daha uygun olması nedeniyle bu yöntemi tercih etmektedir.
Öte yandan, bazen firmalar, kar etmese de büyüme iddiasında olabilmektedir. Bir firmanın kar
etmeden veya karı ikinci planda tutarak büyümesinin doğru olup olmadığı literatürde öteden beri tartışılmıştır.
Scherer (1980)’e göre uzun vadede bir firmanın varlığını sürdürebilmesi için karının negatif olmaması gerekir
Bu görüş Rysman (2009) ve DCEP (2019) gibi bazı başka çalışmalar tarafından da desteklenmektedir.
Kamepalli ve Diğerleri (2019), UNCTAD (2019a), Khan (2017), AGPC (2016) ve Chicago Booth (2019) gibi
çalışmalar elde ettikleri bulgulara dayanarak dijital piyasaları “kazanan herşeyi alır” şeklinde tanımlamaktadır.
39
Ekosistem kavramını özellikle Alibaba Grubu sıkça kullanmaktadır. Alibaba Grubuna göre ekosistem e-ticaretin yanı
sıra lojistik, ödeme, yerel hizmetler gibi bağlantılı tüm iş kollarını içeren bir platform topluluğudur.
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ve bunu gerçekleştiremeyen bir firma yok olacaktır. Bu nedenle, kar ön planda tutulmalıdır. Oysa Maurer
(1955) ve Penrose (1959) duruma çok farklı yaklaşmaktadır. Maurer (1955)’e göre büyük firmaların büyüme
güdüsünün ardında makul nedenler bulunmaktadır. Bunun en önemli nedenini, büyük firmaların herhangi bir
kişi veya bir grubun kontrol edebilmesi için fazla büyük olmasına bağlayan Maurer, bu nedenle bu firmaların
öncelikle, “yatırımlarından dolayı sosyal olarak onaylanmış kar payı almaya alışan hissedarları” için değil,
kendileri için çalıştığını savunmaktadır. Bundan dolayı Maurer’e göre firmanın amacı, tüm firmaların ortak
amacı olduğu düşünülen, şu anda veya gelecekte azami kar elde etmek değil, gelecekte sağlıklı bir mevcudiyete
sahip olmaktır, karın büyüklüğü önemlidir ancak ikinci derecede önemlidir.
Tirole (1988)’in aksine firmaların büyüdükçe etkinliğini yitireceği beklentisinin yanlış olduğunu
savunan Penrose (1995) ise, büyüyen firmalarda büyümeyle birlikte yönetimsel fonksiyonlar ile temel idari
yapının köklü bir dönüşüm sürecinden geçtiğini, her ne kadar küçük firmalarla aynı fonksiyonları yürütse de,
yürütme şekillerinin büyük farklılıklar gösterdiğini ve bu “firmaların” ayrı bir gözle takip edilmesi gerektiğini
savunmaktadır. Firmaların sırf büyüme adına, zarar edecekleri genişleme yatırımını yapmayacaklarını da ifade
eden Penrose, firmaların uzun vadede karlarını artırmak arzusuyla finansal ve yatırım kararlarını kontrol
ettiklerini varsaymanın makul göründüğünü, yatırımın marjinal getiri oranına bakmaksızın, pozitif getiri
sağlayacak her bir yatırımla birlikte toplam karın da artacağını ve firmaların karlı olacağını değerlendirdikleri
genişleme imkanlarının avantajını kullanmak için hızlı bir şekilde genişleyeceklerini savunmaktadır.
Teoride bu şekilde farklı görüşler ortaya atılsa da gerçekte büyük firmaların, özellikle de perakende eticarette başta Amazon olmak üzere e-pazaryerlerinin büyüme uğruna yıllarca zararla çalıştığı görülmüştür.
2006-2016 yılları arasında borsa değeri %1910 artan firmanın 2021 yılı itibarıyla ABD’nin en büyük giyim
perakendecisi ve dünyanın en değerli firması olması beklenmektedir; üstelik de ciddi bir kar açıklamadan
(Callahan, 2018). Amazon ve diğer bazı firmalar, aslında sektör az karlı olduğu için değil, büyüme hedefiyle
yatırıma ve reklama büyük meblağlar harcadığı için az kar yapmaktadır. O halde bu noktada önem kazanan iki
soru bulunmaktadır. Bu firmalar fazla kar yapmıyorlarsa, büyümeyi nasıl finanse ediyorlar? Büyümek bu
firmalar için neden bu kadar önemli?
Büyümeyi nasıl finanse ediyorlar? E-pazaryerleri büyümelerini iki şekilde finanse edebilmektedir.
Birincisi, yatırım ve tanıtım harcamalarını kredi çekerek ve borçlanarak karşılamazlar. Bu harcamaları
karşılayacak kadar kar yapmaktadırlar. Geleneksel firmalardan temel farkları, karlarının daha büyük bölümünü
yatırım ve tanıtım için harcamalarıdır. Amazon örneğinde olduğu gibi, bunu sağlayan, piyasanın özelliği ve
yatırımcıların büyüme uğruna az karı onaylamasıdır (Molla, 2019; UNCTAD, 2019a; DCEP, 2019). Amazon
faaliyete başladığı ilk yedi yıl sürekli olarak borçlanmış ve borcu 2 Milyar ABD Dolarına ulaşmış (Khan,
2017), ancak buna karşılık yatırımcılar desteklerini çekmemişlerdir. Çünkü yatırımcılar da firma büyürse uzun
vadede kar yapacağına inanmışlardır. İkincisi, borca rağmen yatırımcıları rahatlatan, her gün binlerce, hatta
milyonlarca işleme ev sahipliği yapan büyük e-pazaryerlerinin serbest nakit akışlarının yüksek olmasıdır.
Serbest nakit akışları biraz kara benzer. Nitekim Jeff Bezos, serbest nakit akışını önemli bir ölçü olarak
görmektedir. Bunun nedeni, Amazon’un sattığı her ürünün parasını anında ödemek zorunda olmamasıdır.
Örneğin Finansal Araştırma Platformu Sentieo’tan alınan son nakit dönüştürme döngüsü verilerine göre,
Walmart tedarikçilere ödeme yaptıktan ortalama üç gün sonra ödemelerini tahsil ederken, Amazon tedarikçilere
ödeme yapmadan yaklaşık 18 gün önce ödemeleri almaktadır. Ayrıca, Amazon’un satışları büyüyor ki, bunun
anlamı, serbest nakit akışının tersine dönme tehlikesi bulunmuyor. Serbest nakit akışları, Amazon’a çalışanlara,
tedarikçilere ve hissedarlara rahatlıkla ödeme yapabilmesini ve gelecek için yatırım yapmasına imkan sağlıyor.
Üstelik de yatırım yapmak için kullandığı bu para karşılığında faiz ödemek zorunda kalmıyor. Yatırımlarla bir
yandan iş kollarını genişletirken, bir yandan da yatırım yaptığı reklam, Amazon Web Hizmetleri gibi alanlarda
daha yüksek kar marjı elde ediyor (Molla, 2019). 2015 yılında Amazon’un operasyon karının 2/3’ü Amazon
Web Hizmetlerinden sağlanmıştır (Ovide, 2018).

Dolayısıyla aşağıda daha detaylı inceleneceği gibi faaliyet kollarını genişletmesi, bir yandan epazaryerinin büyümesine finansal destek sağlarken, bir yandan kullanıcı sayısı olarak büyümesine yardımcı
olmaktadır.
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Büyümek bu firmalar için neden bu kadar önemli? Çok taraflı piyasalarda büyümenin birçok faydası
bulunmaktadır. Dolaylı ağ etkilerinden daha çok yararlanırlar ve rakiplere üstünlük sağlarlar. Rakiplere
üstünlük sağlamalarını kolaylaştıran başka bir husus ise büyüdükçe daha çok veriye sahip olmalarıdır
(UNCTAD, 2019a). Bu kazanımlar sayesinde diğer firmalar karşısında birçok alanda daha avantajlı olurlar.
Ebay’ın 2019 Yıllı Raporunda, daha büyük olan firmaların rekabette Ebay’e karşı üstünlükleri şu şekilde ifade
edilmiştir:40
Daha büyük sermayelerinin olması,
Diğer sektörlerde veya belirli önemli pazarlarda baskın ve güvenli konuma sahip olmaları,
Ebay’ın hitap ettiği tüketicilere ve satıcılara başka ürün ve hizmet sunmaları,
Başka gelir kaynaklarına sahip rakiplerin, pazarlama ve tanıtım kampanyalarına daha fazla kaynak
ayırabilmeleri,
e. İnternet sitesine, mobil platformlara, uygulamalara ve sistem geliştirmeye daha fazla kaynak
ayırabilmeleri,
f. Daha agresif fiyatlandırma politikaları benimsemeleri,
g. İnternet sitelerinde müşteri deneyimini geliştiren, daha hızlı ve/veya ücretsiz gönderi, Pazar günü
ve aynı gün teslimat, daha uygun iade veya diğer işlem hizmetlerini sunabilmeleri,
h. Daha hızlı ve verimli bir şekilde yenilik yapabilmeleri ve elde edecekleri yeni teknolojilerin,
onların daha verimli veya daha düşük maliyetli hizmetler sunmasını sağlayarak rekabet baskısını
artırması,
i. Bazı büyük firmaların kredi kartı değişimi, internet araması ve mobil işletim sistemleri de dahil
olmak üzere daha küçük olan firmaların başarısı için önemli olan diğer ürün ve hizmetleri kontrol
etmeleri, bu ürünler ve hizmetlerle ilgili olarak fiyatlandırma, kullanılabilirlik, şartlar veya
operasyonlarda yapabilecekleri ayarlamalar veya manipülasyonlarla küçük firmalara karşı rekabet
avantajı sağlayabilmeleri.
a.
b.
c.
d.

Platform büyüdükçe bu avantajlar daha belirgin hale gelmektedir. Geride kalanların ise ne olacağını
zaman belirleyecektir. Aslında Maurer (1955)’in de belirttiği gibi firmaların büyümek istemelerinin temel
nedeni gelecekte de var olabilmektir. Çünkü büyük olmak, firmaya çoğu zaman rekabette avantaj sağladığı
gibi yok olma riskini de ortadan kaldırmaktadır. Örneğin perakende ticarette esas rekabet, yeni açılan aynı tip
dükkanlardan değil, bu dükkanları eninde sonunda yok edecek olan çok katlı mağaza, market zinciri,
süpermarket, postayla satış mağazalarından kaynaklanmaktadır (Schumpeter, 1942). Bunun en önemli nedeni,
süpermarket ve diğerlerinin dükkanlara göre hem daha bol çeşit sunması, hem de daha büyük ölçekte olmasıdır.
Böylece Porter (1985)’in dile getirdiği 5 faktörden biri olan “tedarikçilerin pazarlık gücü”nü kırarak satacağı
ürünleri daha uygun maliyetle temin ederek tüketiciye uygun fiyat sunabilmesidir. Bu tür durumlarda büyük
olan işletme, tüketiciye sadece küçük firmada olmayan ürünü satmayacak, küçük firmanın diğer satışlarını da
çalabilecektir (Klemperer ve Padilla, 1997).
Perakende e-ticarette de durum pek farklı değildir. Bir e-ticaret platformunda uygun fiyat ve bol çeşit
varsa, daha çok satış yapılabilecektir. Standart satış yapan bir e-ticaret sitesiyle karşılaştırıldığında e-pazaryeri
bu kapsamda çok daha avantajlıdır. Çünkü, büyük miktarda ürünü satın almak zorunda değildir ve o ürünleri
siteye yüklemek için daha az emek harcamaktadır. Bu kapsamda, e-pazaryerleri finansal olarak daha az
maliyetle daha çok çeşidi tüketicinin beğenisine sunma imkanına sahiptir. Piyasada birden fazla pazaryeri olan
durumlarda ise, hem tüketicinin hem de satıcının dikkatini çekebilmek için, bir pazaryerinin daha büyük
olduğunu ortaya koyması gerekmektedir.41
Özetle, perakende e-ticarette de birçok dijital piyasada olduğu gibi firmaların karları, bu firmalar
büyüdükçe artmaktadır. Çünkü, dijital piyasalar, değerli bir hizmet yaratmak için yapılan başlangıç yatırımları
ile sabit maliyetlerin, ilave kullanıcılardan kaynaklanan sıfıra yakın veya düşük marjinal maliyetlerle birleştiği
güçlü ölçek ekonomisi özelliği taşır (DCEP, 2019).
Detaylar için bakınız Ebay (2020).
Bu nedenle Çin’de JD.com ve Pinduoduo her ne kadar satış hacmi olarak Alibaba Grubunun gerisinde olsa da,
ziyaretçi sayısı, kullanıcı sayısı vb başka parametreleri öne sürerek en büyük olduklarını iddia etmektedirler.
40
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Ölçek ekonomileri, bir ürünün üretilen biriminin artması durumunda birim başına üretim maliyetinin
azalmasıdır (Tirole, 1988). Ölçek ekonomileri maliyetleri düşürdüğü için rekabette her zaman önemli
olmuştur. Örneğin sanayi şirketleri, dev şirketler olabilmek için ölçek ekonomilerini kullanmışlardır: bir çelik
şirketi ne kadar üretebilirse, birim maliyetlerini o kadar azaltabilmekte, böylece küçük rakiplerini duvara
sıkıştırabilmekte ve araştırma, pazarlama ve dağıtım için daha çok kaynak ayırabilmektedir (Economist, 2016).
Geleneksel piyasalarda ölçek ekonomileri genellikle üretimle ilişkilidir ve kapsamını yer ve ulaştırma
maliyetleri sınırlandırırken, dijital piyasalarda yerel veya ülkesel düzeyde değil küresel düzeyde yoğunlaşmayı
desteklemektedir (DCEP, 2019).42
E-ticarette ölçek ekonomileri özellikle pazaryerlerinde güçlü olmakla birlikte, tek yönlü olarak faaliyet
gösteren bazı büyük firmalarda da maliyet yapısına bağlı olarak görülebilir. Örneğin Netflix firması tek yönlü
olarak faaliyet göstermektedir ve ölçek ekonomilerinden yararlanmaktadır.
İçerik maliyetlerimiz doğası gereği sabit ve birkaç yıllığına sözleşmeye bağlandığı için, eğer öngördüğümüz gibi
büyüyemezsek, harcamalarımızı ayarlayamaz ve üyelik başına gelirimizi artıramayız. (Netflix, 2020)

İki yönlü platformlar olan e-pazaryerlerinde ise, ölçek ekonomileri şu şekilde işlemektedir: Firma
başlangıçta özellikle teknolojik altyapı yatırımı yapmaktadır. Bu kapsamda platform tasarımı, ödeme işleme,
verilerin saklanabileceği sunucular, diğer donanım malzemeleri ve uygulamalar bunlar arasında ilk sırada yer
almaktadır. Platforma katılan satıcı ve alıcı sayısı arttıkça, eğer başlangıçta yatırım iyi planlandıysa çok fazla
ilave yatırım yapma ihtiyacı ortaya çıkmamaktadır. Bu nedenle platform büyüdükçe karlılığı da artmaktadır.
Örneğin işlem yükü arttıkça, bir platform kargo şirketleriyle daha avantajlı anlaşma yaparak, ücretsiz kargodan
kaynaklanan maliyetleri düşürebilmektedir.
Büyük firmaların büyüme stratejilerinde kapsam ekonomilerinden yararlanmak da yer almaktadır.
Kapsam ekonomileri, ürünler arasında maliyet azaltıcı dışsallıkların bulunmasıdır (Tirole, 1988). Bu durum eticaret platformunun büyümesine yardımcı olduğu gibi kırılganlığını da azaltmaktadır (Tirole,1988).
Büyük firmaların kapsam ekonomilerinden yararlanması, esasında bir ekosistem kurma ihtiyacından
da kaynaklanmaktadır. Çünkü, e-ticaret sektöründe bir firmanın veya platformun diğer rakiplere karşı avantaj
sağlayabilmesi için birçok hususu hesaba katması ve ilgili olabilecek her alanda kusursuz işleyen bir sistem
kurması gerekmektedir. Örneğin lojistik ve ödeme sistemi bunlardan biridir. Kargoların müşteriye ulaşması
konusunda genellikle kargo şirketlerine bağımlı olan bir platform, eğer lojistik piyasası gelişmemişse, daha
çok maliyete katlanacağı gibi, kargo şirketlerinden kaynaklanan kargonun gecikmesi ve kaybolması gibi
nedenlerden olumsuz etkilenebilecektir. Böyle durumlarda kargo sektörüne de girerek bir yandan ekosistemini
daha iyi yönetebilecek, bir yandan da ilave gelir elde edebilecektir.
Ayrıca, tüketicinin ihtiyaç duyduğu diğer alanlar da firmanın rekabette hesaba katması gereken
alanlardır. Bu kapsamda büyük firmaların ortak özelliği komşu alanlara girerek, portföyündeki müşterilerin
yarattığı sinerjiden yararlanmalarıdır. Çünkü teknoloji geliştikçe, platform sahipleri genelde platformlarının
kapsamını genişletmek ve tamamlayıcı piyasalarla entegre olmak için fırsatla karşılaşırlar (Gawer ve
Cusumano, 2013). Bu durumu “piyasa zarflama” olarak nitelendiren Eisenmann ve Diğerleri (2010),
kaplamanın genellikle tamamlayıcı, ikame veya foksiyonel olarak ilgisiz olan iki tabaka arasında
yapılabildiğini ancak başarılı olabilmesi için hedefin ve saldıranın kullanıcılarının büyük ölçüde örtüşmesi,
saldıranın fiyat farklılaştırmasından kazanç elde edebilmesi ve kapsam ekonomilerinin yüksek olması
gerektiğini savunmuştur. Büyük firmalardan örnek vermek gerekirse, Booking Holding, önce otel
rezervasyonu şeklinde başladığı e-pazaryeri faaliyetlerine, seyahat edenlerin büyük ölçüde ihtiyaç duyduğu
uçak bileti satışı, araç kiralama, restoran rezervasyonu ve arama motoru gibi faaliyetleri de ekleyerek kendi
alanında bir ekosistem yaratmıştır. Amazon da benzer şekilde kitap satışıyla başladığı faaliyetlerinde e-

Yer (lokasyon) maliyeti, firmanın bulunduğu yerdeki üretim için gerekli girdi (işgücü, hammadde vb.), tesis maliyeti
(kira, arsa, bina vb.), işletme maliyeti (elektrik, doğal gaz vb.) gibi maliyetleri ifade etmektedir.
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pazaryerine dönüşmekle kalmamış, platformda biraraya getirdiği tüketici ve satıcıların başka alanlardaki
ihtiyaçlarına yönelik hizmetleri ekleyerek genişletmiştir.
Büyük firmalar bu kapsamda, mevcut müşteri ve tedarikçi ilişkilerini kullanmış, markalaşmayı ve
teknik uzmanlığı paylaşmış ve en önemlisi tüketici verilerini paylaşmış ve birleştirmiştir (DCEP, 2019). Çünkü
halihazırda sahip oldukları e-pazaryerleri sayesinde milyonlarca tüketici ve satıcılarla ilgili çok çeşitli verilere
sahiptir ve bu avantaj, onların yeni atıldıkları alanda başarılı olmasına çok önemli katkı sağlamıştır. Bu tür
yaklaşımı en başarılı uygulayanların başında gelen Amazon’un ilk kurulduğu yıllardaki rakip iş kolları ve
günümüz itibarıyla rakip iş kolları aşağıda gösterilmektedir. Tablodan da anlaşılacağı gibi Amazon birçok
alanda artık söz sahibidir.
Tablo 2.1: Amazon’un 1997 ve 2019 Yıllarında Rakipleri
1997
 Online kitap, CD ve Video satıcıları;
 Amazon dışındaki firmaların ürünlerini sattıkları eticarette uzmanlaşan veya gelirlerinin önemli bir
payını e-ticaretten elde eden firmalar;
 Yayıncılar, dağıtıcılar ve Barness &Noble ve
Bertelsman AG gibi, kitap, müzik ve video satıcıları
ile entegre medya şirketleri.

2019
 Firmalara ve tüketicilere sunulan veya satılan ürünlerin fiziki,
online veya çok kanallı perakende satıcıları, yayıncıları,
dağıtıcıları, üreticileri ve imalatçıları;
 Fiziki, dijital veya interaktif medyanın her türlüsünü veya her
türlü dağıtım kanalını sunan yayıncılar, üreticiler ve
dağıtıcılar;
 Ürünleri ve hizmetleri doğrudan veya diğer perakendecilerle
işbirliği içerisinde keşfetme, kullanma ve temin etme imkanı
sunan internet arama motorları, fiyat karşılaştırma siteleri,
sosyal ağlar, internet portalları ve diğer online ve uygulama
tabanlı programlar;
 İnternet sitesi geliştirme ve hosting, çok kanallı satış,
envanter ve arz zinciri yönetimi, reklam, gönderi, müşteri
hizmetleri ve ödeme işleme gibi e-ticaret hizmeti sunan
firmalar;
 Online veya online olmayan yöntemlerle kendileri veya
üçüncü taraflar için gönderi ve lojistik hizmeti sunan
firmalar;
 Firma içi veya bulut tabanlı altyapı ve diğer hizmetler de
dahil olmak üzere bilgi teknolojisi hizmetleri veya ürünleri
sağlayan firmalar;
 Tüketici elektroniği, telekomünikasyon ve elektronik cihazlar
tasarlayan, üreten, pazarlayan ve satan firmalar;
 Online veya fiziki mağazalarda market ürünleri satan firmalar

Kaynak: Amazon 1998; 2020

Büyümede ağ etkilerinden, ölçek ve kapsam ekonomilerinden faydalanan bu firmalar, büyük miktarda
yatırım yapmaktadırlar. Yatırımlarda öne çıkan iki husus işlevsel ve coğrafi alan olarak genişlemedir. Firmanın
mevcut işlevlerinin etkinliğini artırmak ve zenginleştirmek için yapılan yatırımlar bir yandan mevcut
kullanıcıların ilgisini sürdürmek, bir yandan da fark yaratarak yenilerini kazanmayı hedeflemektedir. Coğrafi
genişleme ise, kendi anavatanlarında elde ettikleri başarıyı aşama aşama küresel düzeye taşımayı
hedeflemektedir. Yapılan yatırımlar, bazen firma satın almaları veya firmalara ortak olma şeklinde, bazen de
mevcut sermaye stokunu ve beşeri sermayesini güçlendirmek veya büyütmek şeklinde gerçekleşmektedir.
Yapılan yatırımlar, genellikle teknolojik altyapıyı ilerletmek, personel kapasitesini geliştirmek, lojistik ağını
ve ödeme sistemlerini güçlendirmek ve hizmet alanını çeşitlendirmeye odaklanmıştır.


Teknolojik altyapı: teknolojik altyapı e-ticaret ve platform sitelerinin faaliyetlerinin temel bileşenidir.
İnternet endüstrisinde sürekli olarak değişen teknoloji, endüstri standartları, mobil uygulamalar,
medya ve içerikler e-ticaret ve platform firmalarının sürekli takip etmesi ve öncü olması gereken
alanlardır. Ayrıca, artan müşteri portföyü, içerik ve trafik, kişisel verilerin hassasiyeti, bu firmaların
sürekli olarak teknolojik altyapılarını performans ve güvenlik açısından kontrol ederek geliştirmelerini
zorunlu kılmaktadır. Büyük bir müşteri kitlesine sahip olan bu firmalar, müşteriler hakkında sahip
oldukları verileri yapay zeka ve algoritmalar yoluyla pazarlama ve lojistik gibi birçok alanda
kullanarak rekabet avantajı sağlayabilmektedir. Bu nedenle büyük firmalar teknolojik altyapıya her
zaman önem vermektedir.
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Personel: kaliteli ve özverili çalışan personel e-ticaret sitelerinin hızlı büyümesine önemli ölçüde etki
etmektedir. Birçok başarılı internet sitesi az sayıda özverili personelle serüvene başlamış, zaman
içerisinde takıma uyum sağlayabilen çalışanların eklenmesiyle büyümüştür. Bunun bilincinde olan
büyük firmalar, çalışanlarına yatırım yaparak onları ellerinde tutmayı ve büyümeyle paralel olarak
kaliteli personel istihdam etmeyi önemli bir zorunluluk olarak görmektedir. Özellikle kullanılan
teknolojik altyapının sürdürülebilmesi için mühendisler, yeni ürün geliştirilebilmesi için tasarımcılar,
yazılım mühendisleri, siber güvenlik uzmanları vb. firmaların başarısına önemli ölçüde etki ettiği için
bu alanlara özel önem verilmektedir.


Lojistik: Bazı büyük firmalar için yapılan işin doğası gereği (örneğin Booking ve Netflix) birinci
öncelik olmasa da, perakende ürün e-ticaretinde lojistik sisteminin hızlı ve etkili çalışması rekabette
en belirleyici alanlardan biridir. Bu nedenle, rakiplere karşı avantaj sağlayabilmek için büyük firmalar
etkili çözümler geliştirmektedir. Örneğin Çin’in ikinci büyük e-ticaret platform firması olan JD.com,
2018 yılında Şangay’da sadece 4 kişinin çalıştığı ancak günde robotlar sayesinde 200.000 paketin
gönderiminin yapıldığı bir depo açmıştır.43 Alibaba, lojistik firmalarını etkin bir şekilde organize
etmeyi başarmış, Amazon ise lojistik ağını kurmuştur. Bunlara ek olarak dağıtım merkezleri açma ve
sayısını artırma, fiziki mağazalar satın alınması ve açılması önemli yatırım alanları olup, büyük
firmalara lojistik alanında rekabet üstünlüğü sağlamayı hedeflemektedir.



Ödeme sistemleri: Müşterinin nasıl ödeme yapmak istediğini bilmek de en az müşterinin ne almak
istediğini bilmek kadar önemlidir (UPS, 2019). Ödeme sistemlerini etkili kılmak ve aynı zamanda
müşterilerin endişelerinin giderilmesi için büyük firmalar birtakım yenilikler sunmaktadır. Paypall,
Alipay gibi ödeme sistemlerinin yanısıra farklı metotlar geliştirilerek bir yandan müşterinin güvenini
kazanmak ve bir yandan da ödemelerin sağlıklı ve kolay yapılabilmesi amaçlanmaktadır.44 Bu
kapsamda finansal alanda yatırımlar yapılmaktadır.



Hizmet alanını genişletme: Büyük firmaların birçoğu holding şeklinde örgütlenmiş ve kamuoyunda
yoğun olarak bilinen platformlarını desteklemek ve güçlendirmek için satıcılara ve müşterilere ilave
hizmetler (finans, reklam, lojistik, eğlence, bulut ve web hizmetleri vb.) sunmaktadır.45 Böylece hem
satıcı sayısını hem de alışveriş yapan tüketici sayısının artırılmasına katkı sağlamaktadır.

Kutu 2.1: Tamamlayıcı İş Kollarının Platformun Büyümesinde Kullanılması
Büyük e-pazaryerleri son yıllarda finans alanına önemli yatırım yapmaktadırlar. KOBİ’lere kredi sağlayan bu
firmaların sağladığı belli başlı faydalar şunlardır:
1. Mevcut satıcıların platforma bağlılığını artırmak,
2. Yeni satıcıları cezbetmek,
3. İlave gelir elde etmek,
4. Toplum nezdinde KOBİ’leri desteklediği için prestij kazanmak
Küçük işletmelere kredi sağlama faaliyetlerini halihazırda Alibaba (Ant Financial), JD.com (JD Finance) ve Amazon
etkin şekilde yapmaktadır. Örneğin 2014-2018 yılları arasında Ant Financial 4 milyondan fazla Çinli işletmeye kredi
sağlamıştır (World Bank, 2019). Amazon, 2018 yılında ABD’li KOBİ’lere Amazon’da yer alan e-dükkanlarını
geliştirebilmeleri için 1 Milyar ABD Doları kredi sağlamıştır (Amazon, 2019).
Büyük firmalar kredi sağlarken, platformda topladıkları verileri firmaların risk değerlendirmesinde etkin bir şekilde
kullanmaktadırlar (World Bank, 2019)

43

https://www.freightwaves.com/news/technology/jdcom-opens-automated-warehouse-that-employs-four-people-butfulfills-200000-packages-daily
44
Paypall 2002 yılında Ebay tarafından satın alınmıştır. Alipay, Alibaba grubu tarafından oluşturulmuştur.
45
ABD’de reklam verenler 2019 yılında Amazon’a 11,33 Milyar ABD Doları ödemişlerdir. Bu rakam 2018’e göre %53
artışa işaret etmektedir (Koch, 2019),
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2.4.

Kullanıcı Deneyimini Geliştirme

Kullanıcı deneyimini geliştirme, perakende e-ticarette en önemli rekabet alanlarından biridir. Bu
nedenle, büyük firmalar kullanıcı deneyimini geliştirmek için sürekli olarak iyileştirmeler yapmaktadırlar. Bu
iyileştirmeler, firmanın kendi insan kaynağıyla, hizmet alımıyla, zaman zaman da küçük girişimlerin satın
alınması yoluyla yapılabilmektedir. Bu kapsamda odaklanılan belli başlı alanlar şunlardır:


En uygun fiyatın sunulması: Diğer firmalara göre daha uygun fiyat sunanlar, her zaman için avantaj
sağlamaktadır. Ancak uygun fiyat sadece ucuz ürünlerin satılması olarak algılanmamaktadır. Bu
kapsamda, diğer rakiplerin fiyatları algoritmalar sayesinde takip edilerek daha uygun fiyatların hızlı bir
şekilde yansıtılması da sağlanmaktadır. Örneğin Kasım 2012’de tatil sezonu hazırlıkları sırasında
Amazon’da bir günde 2.5 milyon ürünün fiyatları değiştiriliyorken, aynı ay Walmart’ta bir ayda 50.000
civarında fiyat değişikliği yapılmıştır (Dot.Econ, 2015; Mehra, 2015). Ayrıca, büyük firmalar pazaryeri
olarak faaliyet gösterdikleri için, rakip firmalar takip edilmese dahi platform içerisinde satıcılar arasındaki
rekabet nedeniyle de fiyatlar düşmektedir. Çünkü fiyatı daha düşük tutan firmalar platformdaki
aramalarda ilk sıralarda görüntülenebildiği için, satıcılar fiyatları olabildiğince düşürmekte, bu durum
platformda uygun fiyatların ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla platformda satıcı sayısı arttıkça,
platform içerisinde özellikle fiyat rekabeti arttığı için, satıcı sayısı az olan platformlara göre daha uygun
fiyatlar oluşabilmektedir.



Ürünlerin hazır bulunması: Platformda satışı yapılan ürün veya hizmetlerin stokta yer alması veya
sipariş verildiğinde gönderilebilecek durumda olması gerekmektedir. Platformda yer alan bir ürün sipariş
verildiğinde tüketicinin veya müşterinin “tükendi” yanıtıyla karşılaşması kabul edilebilir bir durum
değildir. Satıcılar karşısında yüksek bir pazarlık gücü bulunan büyük e-pazaryerleri, satıcılarla yapılan
sözleşmelerde, satıcıların sipariş verildikten belirli süre içerisinde siparişi göndermesini şart
koşabilmektedir. Aksi halde üyeliğinin askıya alınması, komisyon oranının yükseltilmesi veya ceza
uygulanması gibi yaptırımlar uygulanabilmektedir. Bu uygulama nedeniyle tüketicilerin siparişlerle ilgili
olabilecek şikayetleri de en aza indirilmeye çalışılmaktadır.



Seçeneklerin çoğaltılması: Platformda satışa sunulan ürün kategorisi ve her bir kategorideki ürün
yelpazesinin geniş olması, daha çok tüketiciye hitap edebilmeyi mümkün kılmaktadır. Böylece
tüketicilerin uğrak yeri haline geldiği için, satıcıları da çekebilmektedir. Büyük firmalar, bu dolaylı ağ
etkisi nedeniyle her yıl satıcı sayısını ve ürün çeşidini artırmayı başarmışlardır. Ürün çeşitliliğinin fazla
olması rakiplerinde olmayan ürünleri satma imkanı sağladığı gibi onların mevcut müşterilerini de çalma
imkanı vermektedir. Ayrıca, yukarıda değinildiği gibi platform içi rekabeti artırdığı için fiyatların
düşmesine de olumlu katkı sağlamaktadır. Bu kapsamda, büyük platformlar sadece otomatik olarak
oluşan ağ etkileriyle yetinmemiş, tanıtım kampanyaları yaparak, cazip koşullar sunarak ürün çeşitliliğini
artırmışlardır. Zaman zaman tanınmış markalarla müzakereler yapılarak onların katılımı sağlanmış,
böylece katılan markaların rakiplerini ve markaların çekim gücünden faydalanmak isteyen küçük
firmaları da katılmaya teşvik etmişlerdir.



Hızlı ve ücretsiz gönderi: İnternet sitelerinden sipariş verenlerin veya sipariş vermeyi düşünenlerin en
çok merak ettiği konulardan biri siparişin ne zaman kendine ulaşacağıdır. Bu sürenin öngörülebilir olması,
hatta en kısa süreye indirilmesi, müşteri potansiyelini artırmaktadır. Bu kapsamda büyük firmalar, gönderi
konusuna özel önem vermiş, teslimat süresini çok kısaltmayı başarabilmişlerdir. Büyük firmalar
gönderinin sadece hızını artırmamış aynı zamanda çoğu zaman ücretsiz yapmıştır. Gönderinin hızlı ve
üstelik ücretsiz yapılması, bir maliyettir. Bu maliyete e-pazaryerlerinde çoğunlukla satıcılar
katlanmaktadır. Ancak, e-pazaryerlerinin sahipleri, kargo firmalarıyla pazarlık yaparak gönderi ücretlerini
cazip düzeylere indirebilmektedir. Hatta pazaryerlerinin, kargo firmalarına karşı da üstün bir pazarlık
gücü olduğu için onları kendi standardına uyuma zorlayabilmektedir. Böylece hem gönderinin hızını
garanti altına almakta bir yandan da maliyetini satıcılar açısından makul düzeyde tutabilmektedir.
Amazon daha da ileriye giderek kendi kargo firmasını kurmuştur. Böylece, hem kazancını çeşitlendirmiş,
hem gönderi hızının garantisini sağlamış hem de hizmet aldığı kargo firmalarına karşı pazarlık gücünü
daha da artırmıştır.
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Ürün bilgisinin genişletilmesi: Tüketiciler, yüzyüze alışverişlerde görerek, inceleyerek ve gerekirse
deneyerek ürünü satın alıp almayacağına karar vermektedir. E-ticarette, bu imkanlar olmadığı için,
tüketici ürünü alıp almama konusunda daha çok tereddüt yaşamaktadır. Bu tereddütü gidermek için
platformlarda satışa sunulan ürün ve hizmetler hakkında mümkün olduğunca açık ve anlaşılır bilgi
sunularak tüketici ikna edilmeye çalışılmaktadır. Büyük platformlar, bu kapsamda site tasarımında
standartlar geliştirerek satıcıların standart bir biçimde bilgi girmesini sağlamış, satıcılara destekler
sunarak onların bilgi düzeyini artırmıştır. Böylece platformda ürünler hakkında gerekli görsel ve bilgilerin
sunulmasını sağlamışlardır.
Büyük firmaların sıklıkla kullandığı başka bir yöntem de “tüketici yorumları”dır. Satışa sunulan ürünler
veya satıcılar hakkında yorumların eklenebildiği bölümler koyarak, tüketicilere sadece satıcının sunduğu
bilgilerle sınırlı kalmadan, değerlendirmelere erişim imkanı sağlamışlardır.



İade ve değişim olanaklarının genişletilmesi: Perakende ticarette, satın alınan ürünün herhangi bir neden
sunmadan rahatlıkla iade edilebilmesi, tüketicinin güvenini ve alışveriş yapma olasılığını artırmaktadır.
İnternetten yapılan alışverişlerde iade veya değişim imkanı olması daha büyük önem taşımaktadır. Çünkü
tüketici ürünü görme, inceleme ve gerekirse deneme imkanı bulamamaktadır. Bu nedenle birçok ülkede
internetten yapılan satışlarda iade ve değiştirme olanağı mevzuatla garanti altına alınmıştır. Her ne kadar
mevzuat iade ve değişim imkanı tanısa da, e-ticarette bu süreç tüketici açısından zahmetli ve tereddüt
barındırmaktadır. Bunun nedeni, bir ürün alındıktan sonra iade edilmesi için tekrar paketlenmesi, kargo
firmasına teslim edilmesi, firmaya ulaştıktan sonraki sürecin belirsizliği ve para iadesi için belirli zaman
gerektirmesi, tüketiciyi zaman zaman endişelendirmektedir. Bu tereddütler, tüketicinin e-ticarete olan
ilgisini azaltabilecek önemli faktörlerdir.
Bu tereddüdü en aza indirebilmek için büyük firmalar mağazaya iade seçeneğini uygulamaya koymuş,
iadelerde ücretsiz kargo hizmetini başlatmış, ücret tahsilatını geciktirerek tüketicinin güvenini artırmış ve
başka birtakım uygulamaları hayata geçirmiştir.



Platform kullanımının kolaylaştırılması: Büyük firmaların internet sitelerinde en önem verdikleri
uygulamalardan biri kullanımı kolay bir site tasarlamaktır. Bu sitelerde yer alan milyonlarca ürünle ilgili
olarak, üye olma, arama, karşılaştırma, siparişi tamamlama, ödeme ve iade gibi süreçleri müşteriler
açısından kolay anlaşılır ve uygulanabilir şekilde tasarlamışlardır. Son yıllarda tüketicilerin bu
platformları daha kolay kullanabilmelerini sağlamak için, kişiselleştirmeler yapılmıştır. Bu sayede,
tüketicinin geçmiş ziyaretlerinden ve alışverişlerinden elde edilen ilgi alanı ve ihtiyaçları ile ilgili bilgiler
algoritmalar yoluyla takip edilerek tüketicilere özel seçeneklere daha kolay erişmesine imkan
sağlanmaktadır.
Bunlara ek olarak, kullanıcı deneyimini geliştirmek için akıllı telefonlar da dahil olmak üzere internet
erişimi olan tüm cihazlarla ve internet tarayıcılarıyla uyumlu çalışmayı ilke edinmişlerdir. Kullanıcıların
herhangi bir bağlantı sorunu yaşamaması için de, sitedeki işlem yoğunluğu, içerik vb. etkenleri de
gözönüne alarak gerekli sistem güncellemelerini ve geliştirmelerini vakitlice yapmakta, siber saldırılar ve
felaket durumlarına karşı tedbirler almaktadırlar.
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Çok kanallı satış: Büyük e-ticaret platformlarının bazıları, e-ticaret piyasası diğer ürünlere göre düşük
seyreden market ve gıda ürünlerinin de satışına başlamıştır. Bu girişim, büyüme stratejilerinin bir parçası
ve mümkün olduğunca çok kişinin harcamasından daha büyük bir pay alma çabasının bir sonucudur.
Market ve gıda ürünleri ticareti diğer ürünlere göre genellikle daha hızlı yapılması gereken bir ticaret
türüdür. Raf ömrü genelde kısa olan ve tüketimi aciliyet arz eden bu ürünlerin teslimat sürelerini
tüketicinin tercihi doğrultusunda hızlı bir şekilde yapabilmek için Amazon ve Alibaba, fiziki mağazalar
alarak bu alanda faaliyetlerini yoğunlaştırmışlardır. Tüketiciler marketlere giderek alışveriş
yapabilecekleri gibi platform üzerinden de sipariş verebilmektedir. Böylece, büyük firmalar bir yandan
ürün çeşitliliğini artırarak büyümeye devam ederken, bir yandan da sahaya inerek görünürlüklerini
artırmaktadırlar.



Güvenirliğin artırılması: E-ticaret siteleriyle ilgili olarak hemen hemen tüm dünyada en çok endişe edilen
husus, kişisel verilerin özellikle de finansal bilgilerin güvende olup olmadığıdır. Büyük firmalar,
tanınırlıkları sayesinde, güven konusunda diğer rakiplerinin önünde yer almaktadır. Buna ek olarak,
çeşitli ödeme imkanlarını kabul etmektedirler. Ayrıca, bilgilerin güvenliği konusunda herhangi bir sorun
yaşamamak için her yıl önemli yatırımlar yapmaktadırlar.



Müşteri güveninin kazanılması: Yeni satıcı ve alıcı bularak büyümeyi hedefleyen büyük firmalar, aynı
zamanda mevcut tüketicilerini de korumak isterler. Bu kapsamda satıcılar ve tüketiciler arasında tam
güveni teşkil etmek amacıyla, daha önce değinilen hususlara ek olarak, satışı yasak olan, sağlığa ve
çevreye zararlı olan veya fikri mülkiyet haklarını ihlal eden ürünleri satmalarına engel olmak, ürünlerin
platformda tanıtıldığı şekilde tüketiciye ulaştırıldığını sağlamak öncelikli hedefleri arasındadır. Örneğin
Alibaba Grubu, fikri mülkiyet haklarını ihlal eden ürünlerin platformlarında satışını engellemek için ABD
hükümetiyle yakın işbirliği yapmaktadır (Tusikov, 2019).



Müşteri hizmetleri: Oldukça çok sayıda müşteri ve tüccara ev sahipliği yapan e-pazaryerlerinde, müşteri
hizmetlerinin kesintisiz ve kolay bir şekilde sunulması ve sorunlara hızlı ve etkili çözümler getirilmesi
gerekmektedir. Büyük firmalar bu hizmetlerin aksamaması için teknolojik imkanları sonuna kadar
kullanabilmekte ve değişik seçenekler sunarak satıcıların ve tüketicilerin yaşayabilecekleri sorunları hızlı
bir şekilde gidermek için yatırım da dahil gerekli çalışmaları yapmaktadırlar.
Kutu 2.2: Alibaba Grubunun Müşteri Deneyimini Geliştirmeye Yönelik Stratejisi
Tüketiciler, satıcılar, markalar, perakendeciler ve diğer katılımcılar arasında güçlü ağ etkileri yaratan sağlıklı ve
coşkulu dijital ekonomiyi sürdürebilmemiz, başarımız için kritik derecede önemlidir. Bu ağ etkilerini sürdürebilmemiz
ve güçlendirebilmemiz şu alanlardaki kabiliyetimize bağlıdır:
 Tüm katılımcılar için güvenli ve açık platformlar sağlayabilmemiz ve bu katılımcıların çıkarları arasında denge
sağlayabilmemiz,
 Tüketiciler için geniş bir yelpazede yüksek kaliteli ürünler, hizmet ve içerik sunabilmemiz,
 Tüketicileri, satıcıları, markaları ve her büyüklükteki perakendeciyi çekebilmemiz,
 Tüketicilerin, satıcıların, markaların ve perakendecilerin gelişen ihtiyaçlarını karşılayacak etkin teknolojiler, altyapı
ve hizmetler sunabilmemiz,
 Güvenli ödeme sistemleri ve emanet hizmetleri düzenleyebilmemiz,
 Veri güvenliği ve mahremiyet önlemleri konusundaki endişeleri karşılayabilmemiz,
 Lojistik veri platformumuzu geliştirmemiz ve lojistik hizmet sağlayıcılarıyla dağıtım ve gönderi hizmetlerini
koordine edebilmemiz,
 Satıcılarımıza, markalarımıza ve perakendecilerimize ticari olarak makul koşullarda kaliteli hizmet sunabilecek
hizmet sağlayıcılarını çekebilmemiz ve onları tutabilmemiz,
 Müşteri hizmetlerimizin kalitesini sürdürebilmemiz ve
 Piyasanın değişen taleplerine uyum sağlamaya devam edebilmemiz.
Kaynak: Alibaba (2019)



Komisyon Oranları: E-pazaryerlerinin operatörleri tarafından satıcılardan tahsil edilen komisyon oranları
da tüccarları çekmede önemlidir. Örneğin, Alibaba, küresel perakende e-ticaret platformu olan Ali
Express’in sahip olduğu satıcı sayısını artırmak için komisyon oranlarını bir koz olarak
kullanabilmektedir. 2019 yılında Avrupa’lı satıcılara da açılan Ali Express, İspanya’da Amazon’un
egemenliğini kırmak için daha cazip komisyon oranları sunmaktadır. Ali Express, satışlardan %5-8
aralığında komisyon talep ederken, Amazon aylık 39 Dolar aylık sabit ücret ve satışlardan %7-15 arası
komisyon tahsil etmektedir (Dowsett ve Yu, 2019).
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2.5.

Savunma
Dijital piyasalardaki genel durumu Akeloff ve Diğerleri (2018) şu şekilde açıklamıştır:
“Birçok pazar önemli ağ dışsallıkları göstermektedir. Bunların üç özelliği bulunmaktadır. Birincisi, kazanan
firmalar pazarlarından aşırı bir pay alırlar ve rakipleri ile aralarında büyük bir açık oluşur. İkincisi, kazanmak
çok zordur ve elde edilse bile bir gecede kaybolabilir. Son olarak, kazananlar dominant pozisyonda olsalar bile
uykuda değildirler. Sürekli olarak kaliteyi artırma eğilimindedirler, fiyatlarını düşük tutarlar ve bazen ortalama
maliyetin bile altında tutarlar.”

Her ne kadar bu firmalar “uyumayarak” muhtemel rakipleri önlemek için kaliteyi artırmayı ve fiyatları
düşük tutmayı sürdürseler de, “bir gecede kaybolma” tezi uygulamada pek görülmemektedir. Bunun başlıca
nedeni piyasaya yeni giren firmaların karşılaştığı “tavuk-yumurta sorunu”dur (Caillaud ve Jullien, 2003).
Piyasaya yeni giren bir e-pazaryerinin yaşadığı “tavuk-yumurta-” sorunu, daha çok tüketici çekmek için satıcı,
satıcı çekmek için ise müşteri çekmesi gerektiğini ifade etmektedir.46 Bazı firmalar, bu sorunu aşmak için
piyasaya ilk önce geleneksel (tek yönlü) yöntemle girip, piyasada tanındıktan sonra aşamalı olarak veya kısmen
pazaryeri olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.47 Ayrıca, çok taraflı piyasalarda geri bildirimler, geçmiş
satışlara dayandığı için büyük firmalar için bağlılık ve piyasa gücü etkisi yaparak yeni firmaların girişini
engelleyebilmektedir (Hagiu ve Wright (2015). Bu sayede Amazon ve Alibaba gibi firmalara rakip olabilecek
yeni firmalar piyasaya girmeye cesaret edememektedir. Sahip oldukları bulut hizmetleri de tehditlerden
önceden haberdar olmalarını sağlamaktadır (Barwise ve Watkins, 2018).48
Bazı firmalar ise, piyasaya girerek savaşmayı tercih etmektedir. Bu kapsamda başvurulan
yöntemlerden biri “dinamik veya giriş fiyatlaması”dır (Farrell ve Klemperer, 2007; Rysman, 2009). 49 Bu
fiyatlama, pazara girmek ve tanınmak için önce düşük fiyat uygulayıp, bir taban oluşturduktan sonra fiyatların
artırılmasıdır (Rysman, 2009). Fiyat rekabetinde genellikle tüketiciler hedeflenir (Armstrong ve Wright, 2005;
Armstrong, 2006). Bunun nedeni tüketicilerin satıcılar üzerinde pozitif dışsallığının olmasıdır (Armstrong,
2006). Tüketicilere yönelik yapılan bu rekabette, en etkin yöntemlerden biri Julien (2001)’e göre “böl ve
kazan” taktiğidir. Bu yöntemde, tüketiciler arasında da ayrım yapılarak lider durumdaki tüketiciler (diğer
tüketicilerin katılımına daha az önem veren) rekabetin hedefi olurlar.50 Piyasaya yeni girmeye çalışan veya
payı küçük olan firmalar agresifçe fiyat indirimi yaparak tabanını geliştirmek istese de genellikle başarılı
olamazlar, çünkü, piyasaya yerleşmiş olan firmaların geniş bir ağı, markaları ve gözle görünür bir şekilde
sermayeye erişim imkanları bulunmaktadır (Katz ve Shapiro, 1994). Bu nedenle yeni firmalar, genellikle belirli
küçük bir payla yetinmek zorunda kalırlar.

Literatürde birçok teorisyen bu hususa dikkat çekmiştir. Detaylar için bakınız Rochet ve Tirole (2003), Caillaud ve
Jullien (2003), Farrell ve Klemperer (2007), Rysman (2009), Haucap ve Heimesgoff (2013), Hagiu ve Wright (2015),
Hagiu ve Wright (2014)
47
Amazon bu firmalara en güzel örnektir. İlk başta kitap satıcısı olarak faaliyetlerine başlayan firma daha sonra, üçüncü
tarafların ürünlerini satabileceği bir pazaryeri olarak da hizmet sunmaya başlamıştır. Amazon halihazırda her iki yöntemle
de satış yapmaktadır.
48
Amazon ve Alibaba gibi firmaların bulut hizmetleri sunduğu firmalar arasında rakipleri de yer almaktadır. Dolayısıyla
bu firmaların rakiplerdeki veya potansiyel rakiplerdeki hareketleri gözlemleyebilme imkanları bulunmaktadır.
49
Giriş fiyatlaması genellikle yıkıcı fiyatlamayla karıştırılmaktadır. Giriş fiyatlaması genellikle piyasaya yeni giren bir
firmanın veya ürünün tanıtımı ve pazarda yer edinmesi için yapılan indirimdir ve gelecekte artırılması hedeflenir. Yıkıcı
fiyatlama ise genellikle rakipleri pazardan atmak için fiyatların maliyetin altında tutularak satış yapılmasıdır. Burada
amaç,
piyasa
rakiplerden
temizlendikten
sonra
fiyatların
artırılmasıdır.
Detaylar
için
bakınız
https://corporatefinanceinstitute.com/search/predatory+pricing/
50
Julien’e göre bu tür tüketiciler “girdi”, diğerleri ise tüketicidir ve fiyat farklılaştırması, firmaya hangi tüketicinin girdi,
hangisinin tüketici olduğunu anlamasına yardımcı olur. Detaylar için bakınız Julien (2001).
46
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Kutu 2.3: Dolaylı Ağ Etkilerinin Bulunduğu Çok Taraflı Piyasalarda Fiyatlama
Bu tür piyasalarda bir firmanın büyüyebilmesinde fiyatlama çok önemlidir. Fiyat yapısı önemli olduğu için, her
iki tarafın da platforma katılmaya ikna etmek için tasarlaması gerekmektedir (OECD, 2009). Normal şartlarda tam
rekabet ortamında fiyatlar marjinal maliyete eşittir (Evans, 2009). Ancak iki yönlü piyasalarda, en yüksek dolaylı ağ
etkisi yaratan gruptan daha az ücret alınır (OECD, 2009). Dolayısıyla bir taraf sübvanse edilmektedir ve bu taraf aynı
zamanda talebinin fiyat esnekliği daha yüksek olan taraftır (Haucap ve Heimesgoff, 2013). Haliyle, bir taraftaki
müşteriler marjinal maliyetin altında fiyat öderken, diğer tarafta marjinal maliyetten yüksek fiyat öderler (OECD,
2009). Fiyat bazen “0” hatta “eksi” bile olabilir (Armstrong, 2006; Evans 2009). 51 Bu kapsamda e-pazaryerleri
tüketicilerden, platformu kullandıkları ve alışveriş yaptıkları için ücret almazken, platformdan satış yapan firmalardan
almaktadır. Çünkü tüketicilerin talebinin fiyat esnekliği yüksekken, satıcılarınki düşüktür. İki yönlü piyasalarda bazı
hallerde aynı tarafta da fiyat farklılaştırması yapılabilmektedir. Örneğin, satıcı tarafında iş hacmi büyük olan tacirlerden
(Rysman, 2009) ve satışa sunulan popüler ürünlerden daha düşük ücret alınması, tüketici tarafında ise, diğer tüketicileri
etkileme olasılığı yüksek olan tüketicilere daha avantajlı koşullar sunulması (Julien, 2001) aynı tarafta fiyat
farklılaştırmasına birer örnektir.

Çok taraflı piyasalarda, tekel olmasa da piyasaya hakim duruma yükselen firmaların konumlarını
korumak ve daha da yükseltmek için başvurdukları başka yöntemler de vardır. Örneğin kalite konusunda sıkça
başvurulan yöntemlerden biri rakiplerinin ortaya koydukları yenilikleri “kopyalama” dır (UNCTAD, 2019a).
Böylece zayıf yönlerini hızlı bir şekilde telafi edebilirler. Kopyalama, platformun temel fonksiyonlarının
(tasarım, kullanılabilirlik vs.) yanısıra lojistik, ödeme sistemleri vb. tüm alanlarda olabilir. Her ne kadar yeni
giren firmalar da büyük firmaları birçok konuda kopyalasa da, henüz oluşmamış ağları nedeniyle piyasa için
bunun pek bir önemi yoktur. Son yıllarda robotik dağıtım merkezleri kurulması ve mağazaya iade imkanı gibi
birçok uygulama piyasa oyuncuları arasında kopyalamalarla yaygınlaşmıştır.
Büyük firmalar hangi konularda inisiyatif geliştireceklerine veya neleri taklit edeceklerine, piyasayı
ve tüketici davranışlarını takip ederek karar verirler. Bu noktada onlara, rakipleri tarafından kopyalanamayacak
güç veren “veri”yi kullanırlar. Büyük firmalar platformlarında gerçekleşen her hareketi, satışla sonuçlanmasa
dahi takip edebilmektedir. Müşterilerin hangi ürünle veya markayla ilgilendiği, o ürünü ne kadar incelediği,
hangi hususlara önem verdiği, sepete attığı ne tür ürünleri satın aldığı, ne tür ürünleri iade ettiği vb. Dolayısıyla,
zayıf yönlerini görüp, piyasada bu tür zayıflıkları gidermek için gerekli adımları atmaktadırlar.
Büyük firmalar rekabeti engellemek ve rakipleri önlemek için iki farklı metoda daha başvurabilirler.
Bunlar parite anlaşmaları ve ürün bağlamadır (Evans, 2009).
Parite anlaşmaları çok taraflı piyasalarda platform sahibiyle platformu kullanan satıcı arasında yapılan
ve satıcı tarafından platforma ayrıcalık tanınmasını sağlayan anlaşmalardır.52 Her ne kadar şikayete konu bazı
bu tür anlaşmalar son yıllarda özellikle gelişmiş ülkelerin rekabet kurumları tarafından incelenerek rekabete
aykırı bulunup iptal edilmişse de, uygulandığı dönem boyunca büyük olan platformların daha da büyümesine
katkı sağlamıştır.
Bağlama ise satıcı konumundaki bir teşebbüsün, bir ürünün satışını alıcının ayrı bir ürünü de alması
koşuluna bağlamasıdır (Rekabet Kurumu, 2014). Çok taraflı piyasalarda sıkça karşılaşılan bu durum,
genellikle bir piyasada hakim olan bir firmanın, bu konumunu kullanarak başka bir alanda da hakim olmaya
çalışmasından kaynaklanmaktadır (Choi; 2010). Bu durum tüketicilerin daha faydalı başka taraflara kaymasını
engellerken (OECD, 2009), platform açısından da dışsallıkları içselleştirmesini sağlamakta, bir yandan da
hitap ettiği çeşitli müşteri kitlesine daha değerli olan ilişkili ürün ve hizmetler sunma imkanı vermektedir
Örneğin kredi kartı kullanan müşterilerden ücret alınmaması hatta bazı hallerde ödüller verilmesi gibi. Detaylar için
bakınız Rochet ve Tirole (2003)
52
E-ticaret sektöründe “Parite Düzenlemesi” olarak da adlandırılan bu tür anlaşmalar kendi içlerinde de “dar parite” ve
“geniş parite” şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Dar paritede bir tacir, bir platforma verdiği fiyattan daha ucuz fiyata kendisi
satamaz. Ancak, satıcı başka platformlara daha uygun fiyat verebilir. Geniş paritede ise, bir tacir, bir platforma verdiği
fiyattan daha ucuza kendisi satamayacağı gibi başka bir platforma da veremez. Özellikle Booking,com’un sıkça kullandığı
bu yöntemler ülkemiz de dahil birçok ülkede “rekabeti engellediği” için yasaklanmıştır.
51
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(Evans, 2009). Dolayısıyla çok taraflı piyasalarda yoğunlaşma olmasını engelleyen hususlardan biri olan
tüketici farklılığının etkisi bu tür yöntemlerle sınırlandırılmaktadır.53
Çok taraflı piyasalarda büyük firmaların konumunu korumasını sağlayan başka bir husus geçiş
maliyetleridir. Geçiş maliyetleri, müşterinin yeni bir sağlayıcıya geçme aşamasında karşılaştığı, sağlayıcının
mal ya da hizmetine ödeyeceği fiyatın dışında kalan her türlü maliyettir (Rekabet Kurumu, 2014). Geçiş
maliyetleri arasında mevcut ürünle uyum, kurulum maliyetleri, öğrenme maliyeti, belirsizlik, kazanılmış
hakların kaybedilmesi ve psikolojik maliyet yer almaktadır (Klemperer, 1995). Bu durum, firmalara sürekli
müşterileri üzerinde bir piyasa gücü oluşturmasını sağlar ki, bu durum, firmaların mevcut pazar paylarının
gelecek karlarında önemli bir belirleyici olduğunu gösterir (Klemperer, 1995).
Çok taraflı piyasalarda, platformu kullanan hem satıcılar, hem de tüketiciler geçiş maliyetleriyle
karşılaşırlar. Dolayısıyla ağ etkileriyle büyüyen firmalar, geçiş maliyetleriyle de kullanıcı stoklarını kolay
kolay kaptırmazlar. Yapılan bir araştırmaya göre, online alışveriş yapanların %16’sı, bir e-ticaret platformunda
alışverişini tamamlamadan önce, platformun üyelik hesabı oluşturulması talebi karşısında alışveriş sepetini
iptal ettiğini belirtmiştir (UPS, 2019).
Geçiş maliyeti, satıcıların ve tüketicilerin birden fazla e-pazaryerini kullanması durumunda
azalabilecektir. Ancak, internet platformlarında bu maliyetler arasında genellikle profil oluşturmak için
harcanan zaman ve çaba, üyelik maliyeti gibi maliyetler yer aldığından, insanlar çoğunlukla tek bir platformu
kullanmayı tercih etmektedir (King, 2013). Ayrıca, her platformun farklı kuralları, tasarımı vb. olduğu için
öğrenme sorunu oluşturabilmektedir (Haucap ve Heimesgoff, 2013). Satıcılar açısından da birden fazla
platformdan aynı anda siparişleri etkin bir şekilde takip etmek, platformun öngördüğü sürelere uyarak
siparişleri zamanında göndermek, bir yandan da fiziki satışlara devam etmek ilave emek ve maliyet
gerektirmektedir.
Satıcıların karşılaştıkları önemli bir geçiş maliyeti daha vardır ki, bu, itibarın taşınamamasıdır (Haucap
ve Heimesgoff, 2013). Belli bir platformda uzun süre başarılı satış yapan bir firma, müşterilerin geri
bildirimleri sayesinde bir prestij elde etmektedir. Bu durum, firmayı o platformda daha tanınır hale getirmekte
ve benzer ürün satan firmalara karşı rekabet üstünlüğü kazandırmaktadır. Firmanın o platformu terk ederek
başka bir platformda satış yapmak istemesi durumunda, yeni bir firma muamelesi görecek ve önceden var olan
firmalar karşısında daha az tanınır bir duruma geçebilecektir.
Büyük firmaların savunma amaçlı kullandığı faaliyetlerden bir başkası Eisenmann ve Diğerleri
(2010)’nin tanımladığı piyasa zarflamasıdır. Yukarıda belirtildiği gibi büyüme amaçlı kullanılan bu
inisiyatiflerin küçük girişimleri hatta köklü firmaları bile pazara girme konusunda vazgeçirici bir etkisi
bulunmaktadır. Çünkü bu durum tamamlayıcı piyasalardaki firmaları yeniliğe yatırım yapma konusunda
isteksiz yapar (Gawer ve Cusumano, 2013). Amazon bu durumu ABD’de fazlasıyla başarmıştır.
Amazon, diğer şirketlere verebileceği zarar nedeniyle bir fiil haline gelmiştir. “Amazonlanmak”, Amazon’un
sizin sektörünüze girmesinden dolayı firmanızın ezilmesi demektir. Amazonlanma korkusu, ticaretin o kadar
tanımlayıcı bir özelliği haline geldi ki, bu fenomenin yaklaşık üç yıl içinde ortaya çıktığını kolayca unutturuyor
(Ovide, 2018).

Son olarak, büyük firmaların savunma amaçlı kullandıkları silahlardan biri satın alma ve ortaklıklardır.
Satın alma ve ortaklıklar, yukarıda da değinildiği gibi büyümek ve kullanıcı deneyimini geliştirmek için de
kullanılmaktadır. Ancak, bazı durumlarda, belli bir alanda yükselen rakipleri yok etmek, yenilikçi fikirlerle
ortaya çıkan girişimlerin büyümesini engellemek veya bu girişimlerin rakipler tarafından ele geçirilmesinin
önüne geçmek için de başvurulmaktadır. Amazon’un bu tür davranışlarını araştıran Khan (2017), firmanın
2008-2010 yıllarında bebek bakımı, ev ürünleri ve kişisel bakım konusunda yükselen Quidsi isimli e-ticaret
Amazon’un bağlama sayılabilecek bazı uygulamaları bulunmaktadır. Örneğin, Amazon tarafından başlatılan lojistik
hizmetlerinin gücünü artırmak için satıcıların bu hizmeti kullanmaya ittiğiyle ilgili olarak şikayetler artmaktadır. Detaylar
için bakınız https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-11-08/amazon-merchant-lays-out-antitrust-case-in-letterto-congress erişim tarihi 14.04.2020
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firmasını alarak önemli bir rakipten nasıl kurtulduğunu ortaya koymuştur. Her ne kadar bu tür satın almalar
sadece e-pazaryerlerine özgü davranışlar olmasa da, bu sektörde etkisi daha güçlü olmaktadır. Çünkü dolaylı
ağ etkilerinden dolayı belli bir konuda geri planda kalmak büyük firmalara pahalıya mal olabilmektedir.
Sonuç olarak, yıllardır süren yoğun rekabet sonrasında, bazı istisnalar hariç (örneğin Netflix) 54 epazaryerleri yöntem olarak üstünlükleri sayesinde e-ticaret piyasasında ön plana çıkmış ancak bu modeli
benimseyen firmalar arasından da bazıları ağ etkileri, ölçek ve kapsam ekonomilerinden dolayı lider konuma
yükselmişlerdir. Sonrasında ise, lider olan firmalar konumlarını korumak için gerekli olan stratejileri keşfetmiş
ve kararlı bir biçimde uygulamışlardır. Gelinen süreçte, lider firmalar her geçen gün rakipleri ile aralarındaki
mesafeyi açmakta ve büyümeye devam etmektedir.

Amazon ve Alibaba’nın online yayıncılık sektörüne de girmelerine rağmen Netflix’in önüne geçememesinin en önemli
nedeni, her ikisinin de bu alana yeterince odaklanamamasıdır. Netflix, piyasaya ilk giren olması, uzun dönemli
sözleşmelerle içerikleri garantiye alması ve belki de en önemlisi isim yapan kaliteli yapımları nedeniyle kadar büyümesini
sürdürebilmiş ve konumunu koruyabilmiştir. Ancak, Netflix, Walt Disney gibi tecrübesi ve mali gücü olan ve
odaklanabilecek firmaların yakın geçmişte bu sektöre girmesiyle önümüzdeki yıllarda ciddi bir rekabetle karşılaşacaktır.
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Bir önceki bölümde, perakende e-ticaret pazarının genel özellikleri ele alınarak, bazı firmaların
pazarda nasıl yükseldiği teorik ve ampirik çalışmalardan örneklerle açıklanmıştı. Bu bölümde, küresel düzeyde
perakende e-ticaret pazarında dikkat çeken 5 firmanın büyüme ve yatırım stratejileri incelenmektedir.
İncelenen firmalardan Alibaba, Amazon ve Ebay diğer faaliyetlerinin yanısıra perakende ürün e-ticaretinde de
faaliyet gösterirken, Booking Holding daha çok seyahat ve konaklama alanında, Netflix ise eğlence odaklı
faaliyet göstermektedir.55

3.1.

Alibaba

Tarihçesi
1999 yılında Çin’de bir grup yatırımcıdan 5 milyon ABD Doları finansman sağlayarak işe koyulan 18
kişilik bir ekip, aynı yıl Çin için toptan alışveriş sitesi olan 1688.com’u ve küresel toptan alışveriş sitesi olan
Alibaba.com’u kurmuştur. Kısa sürede sağladığı başarıdan dolayı 2000 yılında 20 milyon ABD doları ek
finansman temin eden firma, 2001 yılının Aralık ayında 1 milyon kayıtlı kullanıcıya ulaşmıştır. Bu başarının
ardından 2002 yılında kar etmeye başlayan firma 2003 yılında Çin içinde perakende alışveriş sitesi olan Taobao
pazaryerini kurmuştur. 2004 yılında ise ödeme platformu olan Alipay’ı kurmuş, 2005 yılında Yahoo ile
ortaklığa giderek Yahoo’nun Çin operasyonlarını üstlenmiştir. 2006 yılında Taobao Üniversitesini oluşturarak
online platformunun alıcılar ve satıcılar tarafından nasıl kullanılabileceğini öğretmeye başlamıştır. Firma 2007
yılında Hong Kong borsasına girmiş ve aynı yıl online pazarlama teknoloji patformu olan Alimama’yı
kurmuştur. 2008 yılında Taobao pazaryerini desteklemek için “üçüncü taraf” statüsündeki markalar için
Tmall’ı oluşturmuş, aynı yıl Alibaba araştırma ve geliştirme enstitüsünü kurmuştur. 2009 yılında Alibaba
Bulutu kurmuş ve HiChina isimli Çin’in en önde gelen internet altyapı hizmet sunucusunu satın almıştır. 2010
yılında da Çin’li ihracatçıların dünya çapında doğrudan tüketicilere ulaşabileceği Aliexpress’i kurmuş ve
ABD’nin küçük işletmelerine e-ticaret çözümleri sunan Vendio ve Auctiva isimli firmaları satın almıştır. Aynı
yıl Juhuasuan isimli flaş satış yapan site oluşturulmuş, 2013 yılında ise lojistik firmalarıyla beraber Cainiao
isimli lojistik ağını kurmuştur. 2014 yılında T-mall’ı küresel hale getirmiş, UCWeb isimli mobil browser

Bu bölümde firmalarla ilgili verilen bilgiler, ilgili firmaların ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC)
sunmak üzere hazırladıkları yıllık raporlarından derlenmiştir. Söz konusu raporlara www.sec.gov veya firmaların
kurumsal internet adreslerinden ulaşılabilmektedir.
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şirketi satın almış ve China vision isimli sinema ve televizyon yapım şirketinin %60’ını satın almıştır. 2016
yılında güneydoğu Asya’daki en büyük e-ticaret platformu olan Lazada’yı satın almıştır.56
Misyon ve Vizyon
Alibaba grubunun misyonu “herhangi bir yerde iş yapmayı kolaylaştırmak”, vizyonu ise “geleceğin
ticaretinin altyapısını inşa ederek müşterilerin en az 102 yıl yaşayacak bir firma olan Alibaba’da buluşması,
çalışması ve yaşaması”dır. Grup amacını, 2036 yılı itibarıyla tüm dünyadan 2 milyar tüketiciye hizmet sunmak,
güçlendirilmiş 10 milyon karlı firma ve 100 milyon istihdam oluşturmak olarak açıklamıştır. Grup bu amaca
ulaşmak için üç alanda yatırım yapmaktadır: küreselleşme, taşraya genişleme ve büyük veri ve bulut
hizmetleri.
Küreselleşme çabaları üç eksende yürütülmektedir. Bunlar, dünyadan Çin’e (Tmall Global ve Taobao
Global aracılığıyla dünyadaki tüccarların Çinlli tüketiciyle buluşması), Çin’den dünyaya (Alibaba ve
Aliexpress) ve dünyadan dünyaya (bölgesel ve ülkesel siteler, örneğin Lazada)’dır.
Taşraya genişleme amacıyla başlatılan Rural Taobao programıyla, taşranın kaliteli ürün ve hizmetlere
erişimi ile şehirli tüketicilerin taşralı çiftçilerin ürünlerine erişimi kolaylaştırılmaktadır.
Faaliyet Alanları
Alibaba grubunun faaliyet alanları ticaret, bulut hizmetleri, dijital medya ve eğlence ve yenilik
inisiyatifleridir. Alibaba’nın kurucularından Jack Ma’nın egemen, Alibaba Grubunun da hissedarı olduğu Ant
Finans, platformlarda tüccarlara ve tüketicilere ödeme ve finans hizmetleri sunmaktadır.
i)

Ticaret faaliyetleri

Alibaba Grubunun ticari faaliyetleri 4 alt başlıkta toplanmaktadır. Bunlar:






Perakende Ticaret
 Çin’de perakende ticaret (Tmall ve Taobao pazaryerleri57, Alibaba Health, Hema-Freeshippo,
Idle fish (C2C e-pazaryeri), Tmall Süpermarket vb.).
 Küresel ve sınır aşan perakende ticaret (Aliexpress, Lazada, Tmall Global, Kaola, Tmall
Taobao World, Trendyol ve Daraz)
Toptan Ticaret
 Çin’de toptan ticaret (1688.com ve Lingshoutong platformu)
 Küresel ve sınır aşan toptan ticaret (Alibaba.com)
Lojistik hizmetleri (Cainiao Ağı-Veri platformu ve küresel dağıtım ağı)
Müşteri hizmetleri (Alimama (online pazarlama platformu), Taoxianda (fiziki perakendecilerin eticarete entegrasyonunu sağlayan platform), Ele.me (yeme-içme sipariş uygulaması), Koubei (restoran
ve yerel hizmetler rehberi), Fliggy (online seyahat platformu))
ii)

Bulut hizmetleri

1 milyondan fazla müşterisi bulunan Alibaba Bulut Hizmetleri, firmanın kendi bileşenlerine ve diğer
müşterilere veri bankası, depolama, güvenlik, idare ve uygulama hizmetleri, büyük veri analizi gibi çeşitli
hizmetler sunmaktadır. 2019 verilerine göre firma bu alanda yıllık gelir itibarıyla Asya Pasifik bölgesinde
birinci, dünyada ise üçüncü sırada yer almıştır.

56
57

Bu paragraf https://www.alibabagroup.com/en/about/history adresinde yer alan bilgilerin özetidir.
Taobao’nun satıcıları genelde kişiler ve küçük firmalardır. Tmall’da büyük firmalar ve markalar satış yapmaktadır.
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Dijital medya ve Eğlence

iii)

Dijital medya ve eğlence, Alibaba’nın Live@Alibaba vizyonunun önemli bir parçası ve ticaret
dışındaki gelirlerini artırmak için stratejisinin önemli bir parçasıdır. Firma ticaret sektöründen elde ettiği
tecrübe ve sahip olduğu veri teknolojisi sayesinde tüketicilere ilgilerini çekecek medya ve eğlence içeriği
sunmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda firmanın sahip olduğu Youku (video paylaşım platformu) and UC
Browser (mobil arama motoru) isimli markalar dijital medya ve eğlence içeriği sunmak için dağıtım platformu
olarak kullanılmaktadır. Sunulan içerik arasında oyunlar, kitaplar ve müzik benzeri hizmetler yer almaktadır.
Bu kapsamda Alibaba Pictures, Alibaba Games ve Alibaba Literature gibi her biri ilgili alanda üretim ve
dağıtım yapan firmaların eserleri de yaygın olarak kullanılmaktadır.
Yenilik İnisiyatifleri

iv)

Yenilik inisiyatifleri kapsamında dijital harita, navigasyon ve canlı trafik bilgileri sağlayan Amap, aynı
zamanda son kullanıcılara yiyecek içecek siparişi ve taksi çağırma gibi hizmetler de sunmaktadır. DingTalk
(haberleşme platformu) ve Tmall Genie (yapay zeka kullanılarak geliştirilmiş olan sesli alışveriş, sipariş,
arama ve kontrol asistanı) Alibaba grubunun diğer önemli yenilik inisiyatifleri arasında yer almaktadır.
Ana Gelir Kalemleri
Alibaba grubunun Çin’deki perakende e-pazaryerlerine Mart 2020 itibarıyla, yaklaşık 300 milyon
günlük aktif kullanıcı mobil uygulamayla erişim sağlamıştır. Grubun perakende e-pazaryerlerinin yıllık aktif
müşteri sayısı 31 Mart 2019-31 Mart 2020 tarihleri arasında %11 artarak 726 milyon kişiye yükselmiştir. Aynı
dönemde Taobao ve Tmall’ın aracılık ettiği toplam satış tutarı %9 artarak 930,5 Milyar ABD Dolarına
yükselmiştir. Grubun 2019 yılı toplam geliri (31 Mart 2020 itibariyle son bir yıllık süre) bir önceki döneme
göre Dolar bazında %28 artarak 71,98 Milyar ABD Dolarına ulaşmıştır.58
Grafik 3.1: Alibaba Grubunun 2014-2019 Yılları Toplam Geliri ve Net Karı (Milyon ABD Doları)
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Not: Yıllık veriler 1 Nisan-31 Mart aralığına aittir. Örneğin 2019 yılı verileri 1 Nisan 2019-31 Mart 2020 dönemine aittir.

Toplam gelir içerisinde oransal olarak en çok artış sağlanan alan %57,5 ile bulut hizmetleri ve %27,8
ile ticaret hizmetleridir. En az artış sağlanan alan ise %6,1 ile dijital medya ve eğlence sektörü olmuştur.
Grubun 2018’de olduğu gibi 2019 yılında da %86’lık payıyla en çok gelir elde edilen faaliyet alanı ticaret
hizmetleri olmuştur. Çin’deki perakende e-ticaret gelirleri tek başına Grubun toplam gelirinin %66’lık kısmını

58

Yuan cinsinden toplam gelirler %35 artmıştır.
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oluşturmaktadır. Gelirin %14’lük kısmı ise ticaret dışı diğer faaliyetlerden elde edilmiştir. 2019 yılında elde
edilen gelir, faaliyet alanları itibariyle aşağıda gösterilmiştir.59
Grafik 3.2: Alibaba Grubunun 2019 Yılı Gelirinin Faaliyet Alanları İtibarıyla Dağılımı (%)
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Alibaba grubunun toplam gelirleri içerisinde en büyük paya sahip alan, Çin’de yürütülen perakende
ticaret hizmetleridir (toplam içindeki payı %66). Bunun içerisinde ise Grubun ana gelir kalemleri Müşteri
yönetimi (%34), komisyonlar (%14) ve diğer yollardan (Intime, Tmall İthalat ve Hema mağazalarının dahil
olduğu yeni perakende ticareti) (%17) elde edilen gelirlerdir. En önemli gelir kalemi olan müşteri yönetimi
gelirleri, P4P (Pay for Performance-Peformans için Öde) pazarlama hizmetleri (arama sonuçlarında görünmek
için firmalardan tahsil edilen ücretler), görüntülü pazarlama hizmetleri, üçüncü taraflarla yapılan anlaşmalar
yoluyla reklam amaçlı hizmetlerden sağlanan gelirlerdir. Komisyon gelirleri ise, tüccarlardan satılan eşya
başına tahsil edilen eşyanın değerinin %0.3 ile %5 arasında tahsil edilen ücretlerdir. Komisyon oranları
uluslararası perakende ticarette daha yüksektir. Örneğin Ali Ekspress’te komisyonlar %5 ile %8 aralığında
tahsil edilmektedir.
Çin içinde ve uluslararası toptan ticarette ise gelirler genel olarak üyelik aidatları, ilave hizmetler
(gümrük hizmetleri vb.) ve müşteri yönetimi hizmetleri (özellikle P4P hizmetleri) için tahsil edilen ücretlerden
oluşmaktadır.
Ana Maliyet Kalemleri
Grubun operasyon maliyetleri 5 grupta toplanmaktadır. Bunlar:

59

1 Nisan 2019-31 Mart 2020
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Gelir maliyetleri: Lojistik ve envanter maliyetleri, mobil platform ve internet sitelerinin operasyonlarının
idamesi için katlanılan maliyetler, bilgisayar, sunucular, çağrı merkezleri vb. cihazlarda ortaya çıkan
amortisman maliyetleri, içerik satın alma maliyetleri vb. maliyetlerden oluşmaktadır.
Ürün geliştirme maliyetleri: Araştırma ve geliştirme personeline ödenen maaş, prim, diğer ödemeler ve hisseye
dayanan tazminatlar ile Grubun iş kollarında kullanılmak üzere geliştirilen yeni teknolojiler için yapılan diğer
ödemelerden oluşmaktadır.
Satış ve Pazarlama Maliyetleri: Online ve ofline reklam giderleri, promosyon giderleri, maaşlar, primler vb.
giderlerden oluşmaktadır.
Genel ve İdari Maliyetler: idari ve yönetici personelin maaşları, primleri, hisseye dayalı tazminatları ile diğer
idari ve hukuksal süreçlerin yürütülmesi için yapılan giderlerdir.
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Amortisman Maliyetleri: Grubun sahip olduğu özellikle patent ve marka
gibi maddi olmayan varlıklar için belirlenmiş olan süre çerçevesinde düşülen amortisman giderleridir.
Söz konusu maliyet kalemleri ile şerefiye değer kaybının toplamı 2019 yılı itibarıyla 59 milyar ABD
Doları olarak gerçekleşmiştir. Toplam operasyon maliyetlerinin kırılımı aşağıda gösterilmektedir.
Grafik 3.3: Alibaba Grubunun Operasyon Maliyetlerinin Dağılımı (%)
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2018 yılıyla karşılaştırıldığında, 2019 yılında operasyon maliyetleri Yuan bazında %30,8 artmıştır.
Bunun en önemli nedeni, özellikle lojistik ve dağıtım maliyetlerine bağlı olarak gelir maliyetlerinde %36,4
artış yaşanmasıdır.
Teknolojik altyapı
Veri merkezleri, dağıtık yapı, yenilikçi serinletme sistemleri, dağıtık güç teknolojisi ve akıllı
görüntüleme gibi alanlarda Grup ileri teknolojiyi kullanmaktadır. Bulut operasyon sistemi olarak Aspara
kullanılmaktadır. POLARDB isimli bulut yerel veri tabanı geliştiren Grup, diğer açık kaynaklı ilgili veri tabanı
yönetim sistemlerine göre işlem çıktılarını ve performansını daha çok artırdığını savunmaktadır. Ayrıca,
AnalyticDB isimli dağıtılmış veri analiz veri tabanı geliştirilmiş olup, büyük miktarda verinin gerçek zamanlı
ve karmaşık analizi yapılabilmektedir. Büyük veri analiz platformu da kuran Alibaba, bu platformda
milyonlarca veri arasında grup şirketleri ve bulut hizmetleri müşterileri için derin veri analizleri
yapabilmektedir. Söz konusu sistem Maxcompute (veri depolama platformu), Blink (bilgi işlem platformu),
Dataworks (geliştirme platformu) ve OneData (veri entegrasyonu ve yönetim sistemi) gibi sistemleri
barındırmaktadır. Firma ayrıca müşteri deneyimini geliştirmek için yapay zekayı verimli bir şekilde
kullanmaktadır. Bunlar arasında kişiselleştirilmiş arama sonuçları ve alışveriş önerileri, konuşma algılama,
arama fonksiyonlarında resim algılama gibi özellikler yer almaktadır. Nesnelerin interneti alanında da
geliştirme faaliyetlerine başlayan Grup, perakende, lojistik, toplum, ev, mobil, kamu ve sanayi uygulamalarına
yönelik PaaS isimli bir çalışma başlatmıştır. PaaS ve veriler bazı donanım ve makinaların birtakım
uygulamalarla çalışmasını amaçlamaktadır.
Teknolojik altyapının güvenliğinin sağlanmasına da büyük önem verilmekte olup, bu kapsamda
kapsamlı durum analizi ve risk yönetimi güvenlik altyapısı kurulmuştur. Söz konusu altyapı, sistemlerin,
uygulamaların, verilerin, hizmetlerin ve müşterilerin bilgi güvenliğini amaçlamaktadır. Sistem ayrıca Alibaba
platformlarına yapılan saldırılara karşı da güvenliği sağlamaktadır.
Personel
Her geçen yıl büyüyen Alibaba Grubunda bu gelişmeye paralel olarak çalışan sayısında da artış olmuş
ve 2019 yılı itibarıyla çalışan sayısı 117.600’e yükselmiştir. Aşağıda çalışan sayısının alan itibariyle dağılımı
ve 2015-2019 yıllarındaki gelişimi gösterilmektedir. Çalışanların büyük bölümü Çin’de bulunmakta olup,
artışın en önemli nedenleri satın almalar, iş kollarının konsolidasyonu ve organik büyümedir.
Grafik 3.4: Alibaba Grubunun 2017 Yılı İtibarıyla Personelinin Alan İtibariyle Dağılımı (%)
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Kaynak: Alibaba, 2018
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Grafik 3.5: Alibaba Grubunun Personel Sayısı
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Kaynak: Alibaba 2020, 2017

Lojistik
Alibaba grubunun lojistik ihtiyaçları 2013 yılında oluşturulan Cainiao Akıllı Lojistik Ağı (diğer adıyla
Cainiao Ağı) aracılığıyla yürütülmektedir. Söz konusu ağa 2013 yılında ortak olarak giren Alibaba Grubu 2017
yılında ağın %51’lik hissesini alarak hakim ortak durumuna geçmiştir. Grubun halihazırda Cainiao
Ağında %66’lık hissesi bulunmaktadır.
Cainiao Ağı, lojistik veri platformu işletmekte ve sisteme dahil olan lojistik ortaklar marifetiyle ulusal
ve uluslararası çapta dağıtımların hızlı ve güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamaktadır. Söz konusu ağ,
sistemdeki verileri ve teknolojiyi kullanarak, tüccarların gerçek zamanlı verilere ulaşmasına da imkan
sağlayarak envanterlerini ve depolamalarını daha iyi yönetmelerini ve müşterilerin siparişlerini takip
etmelerini sağlamakta ve taşıma firmalarının dağıtım rotalarını optimize etmelerini kolaylaştırmaktadır.
Böylece lojistik değer zincirindeki etkinliği artırmaktadır.
Alibaba Grubu Cainiao Ağında konumunu güçlendirerek satıcılar ve müşteriler açısından lojistiğin
etkinliğini artırmayı ve lojistik maliyetlerini düşürmeyi hedeflemektedir.
Cainiao’ya ek olarak Grubun sahip olduğu Fengniao Lojistik de Ele.me’nin yerel gıda, içecek, market
ürünleri vb. ürünlerin dağıtımını yapmaktadır.
Ödeme Sistemleri
Alibaba Grubu müşterilerine güvenli alış-veriş imkanı sağlamak amacıyla genel olarak özel bir ödeme
sistemi olan Alipay’ı kullanmaktadır. Alipay Ant Financial isimli şirketin bir alt kuruluşudur. Her ne kadar
Ant Financial Alibaba Grubuna ait olmasa da, Alibaba Grubunun kurucusu olan Jack Ma, Ant Financial’ın
çoğunluk hissesine sahiptir. Eylül 2019’dan itibaren Alibaba Grubu Ant Financial’ın %33’lük hissesine sahip
olmuş ve şirketin yönetim kurulunda 2 direktör bulundurma hakkına kavuşmuştur.
Alipay ile Alibaba Grubunun uzun dönemli anlaşması bulunmakta olup, söz konusu sistem Alibaba
Grubuna uygun koşullarda ödeme işleme ve emanet imkanı sağlamaktadır.
31 Mart 2020’de tamamlanan son 12 aylık dönemde Alibaba Grubuna ait Çin içi hizmet veren
perakende e-pazaryerlerinde gerçekleşen ticaretin ödemelerinin %70’i Alipay aracılığıyla yapılmıştır.
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Kutu 3.1: Alipay’ın Kullanımı:
1.
2.
3.
4.
5.

Alıcı ürünü seçerek ödemeyi Alipay aracılığıyla yapar.
Alipay, parayı satıcının hesabına hemen göndermek yerine emanete alır ve satıcıya alıcının ödeme yaptığı
bilgisini iletir. Bu sırada para alıcının ve satıcının kontrolü dışında tutulmaktadır.
Satıcı alıcıya ürünü gönderir;
Alıcı ürünü alır ve Taobao veya Alipay hesapları aracılığıyla ürünü teslim aldığı bilgisini teyit eder.
Alipay alıcının teyidini alır ve satıcıya parayı gönderir.

Not: Alıcının ürünü aldığı bilgisini teyit etmemesi durumunda ne olur? Taobao ve Alipay ürünün gönderisini takip
etmektedir. Alıcının 7 gün içerisinde (bazı durumlara 14 gün içerisinde) herhangi bir işlem yapmaması durumunda,
gönderi kabul edildi varsayılmakta ve satıcıya para gönderilmektedir.
Kaynak: https://www.quora.com/How-does-Alipay-work

Tüketici ve tüccar çekme ve mevcutları sistemde tutma
Bütün büyük firmalar gibi Alibaba’nın da büyüme ve başarı hedefinin ana bileşeni, işletmekte olduğu
platformlara daha çok tüccar ve tüketici çekmek ve mevcutları muhafaza etmektir. Rekabetin çok yoğun
olduğu bu sektörde sayılan bu amaçlara ulaşabilmek için yapılması gereken, müşterilerin ve potansiyel
müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bu kapsamda Alibaba’nın yaptığı, sürekli olarak yeniliklerle sistemi
dinamik tutmaktır.
Tablo 3.1: Alibaba Grubunun Çin’de Perakende Pazaryerlerinde Sunduğu Hizmetler
Müşterilere Sunulan Hizmetler
 Geniş ürün ve hizmet gamı (2 milyardan fazla
ürün çeşidi)
 Uygunluk (online ve ofline alışveriş
entegrasyonu)
 Kişiselleştirilmiş Deneyim (ilgili içerik, alış veriş
tavsiyeleri, canlı bağlantı, kısa videolar, sosyal
medya, sıkça sorulan sorular vb.)
 Uygun fiyat
 Tüccar güvenirliği ve kalitesi
 Güvenilir ürünler

Tüccarlara Sunulan Hizmetler
 Daha çok müşteriye ulaşma ve hitap edebilme
 Marka görünürlüğü
 Etkin operasyonlar (satış kanalları, pazarlama, arz
zinciri yönetimi, bulut hizmetleri vb.)
 Yeni müşteri deneyimi (online ve offline alışveriş
entegrasyonu sağlanarak kolaylık sunulması)
 Müşteri izlenimleri (Alibaba platformlarında gezinen
müşterilerin bu hareketleri Grup tarafından
kaydedilmekte olup müşterilerin bıraktıkları bu
izlenimler tüccarlar için önemli ipuçları sunmaktadır)

Kaynak: Alibaba, 2019

Alibaba Grubunu son yıllarda üzerinde durduğu önemli konulardan biri, geleneksel alış-veriş
yöntemleriyle e-ticareti entegre ederek daha çok kişinin e-ticarete adapte olmasıdır. Örneğin son yıllarda Hema
(taze gıda) ve Intime (konfeksiyon) gibi Çin’de isim yapmış geleneksel anlamda satış yapan firmaların satın
alınması, Alibaba’nın tanınırlığını ve müşteri portföyünü geliştirdiği gibi, geleneksel alışverişin
avantajlarından istifade edilmek istendiğini göstermektedir. Örneğin online siparişlerde Hema mağazalarına 3
km uzaklıkta bulunan yerleşim yerlerine siparişler yarım saatte, Intime mağazalarından online verilen
siparişler de 10 km’ye kadar olan uzaklıktaki yerleşim yerlerine 2 saat içinde ulaştırılabilmektedir.
Bunlara ek olarak Çin’de 2017 yılı sonu itibariyle yaklaşık 576 milyon insanın taşrada yaşaması ve bu
insanların e-ticarete entegre olmaması, Alibaba’ya Rural Taobao projesini hayata geçirmesi için ilham kaynağı
olmuştur. Bu projeyle, taşrada yaşayan insanların şehirlerdeki kaliteli ürün ve hizmetlere erişiminin
kolaylaştırılması ve taşradaki çiftçilerin ve üreticilerin ürünlerini şehirlerdeki insanlara daha kolay pazarlaması
hedeflenmiştir. Aynı zamanda sosyal bir amaç da içeren bu projeyle şehirlerdeki gençlerin taşraya tekrar
dönerek üretime katılması ve üreticilerin taşraya ulaşarak yaşam kalitesinin artırılmasına katkıda bulunması
amaçlanmıştır.
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Kutu 3.2: Taşra Taobao Programı (Rural Taobao Program)
31 Mart 2018 itibariyle Çin genelinde 26.000 köye hizmet merkezleri kurulmuştur. Köylüler siparişlerini hizmet
merkezlerine verebilmekte, online olarak sipariş edilen tüketim malları, elektronik malzemeler ve tarımsal ürünler önce
ilçelerdeki hizmet merkezlerine ulaştırılmakta ve ardından kargo tarafından köylerdeki hizmet merkezlerine
gönderilmektedir. Köylüler siparişlerini bu noktalardan alabilmektedir.
Kaynak: Alibaba, 2018

Alibaba Grubunun tüketici ve tüccarları cezbetmek için uyguladığı diğer bir strateji de hizmet ağının
geliştirilmesidir. İlk başlarda sadece perakende ve toptan mal ticaretini hedefleyen şirket, günümüzde sağlık,
seyahat, film, yayıncılık, oyun vb. birçok sektöre girerek ürün gamı ile müşteri ve tüccar portföyünü
geliştirmektedir.
Tüketicileri koruyabilmek ve zarar gördüğünü iddia eden tüketicilerin haklarını iade edebilmek için
tüketici fonu da kuran Grup, Tmall ve Taobao e-pazaryerlerine katılan satıcılara, ürün kategorisine göre
farklılık arz etmekle birlikte tüketici fonuna katılmayı şart koşmaktadır. Satıcılarla yapılan sözleşme gereği,
bir zarar oluştuğunda Grup, bu fondan tüketicilere ödeme yapabilmektedir.
Satın alma ve Dışa Açılma
Alibaba başta güney ve güneydoğu Asya olmak üzere dünyanın birçok yerinde stratejik olarak önemli
gördüğü e-ticaret ve yazılım gibi birçok firmanın azınlık hissesini veya tamamını satın almaktadır. Bunun
başlıca nedenleri, tüccar ve müşteri portföyünü artırmak, yenilik ve know-how’a sahip olmaktır. Örneğin 2018
yılında Endonezya’nın en önemli e-ticaret platformu olan Tokopedia’nın azınlık hissesi (%29) 945 Milyon
ABD Doları karşılığı alınmış olup, bu satın almadaki amaç Güneydoğu Asya’nın tüketici piyasasından daha
çok pay almaktır.
2015-2018 (Mart) arasında Alibaba tarafından Çin dışında (Hindistan, Singapur, Hong Kong ve İsrail)
4 firma tam olarak alınırken, 36 firmanın (Hindistan, İsrail, Avrupa, Avustralya, Güney Kore, Tayvan, Hong
Kong vb.) azınlık hissesi alınarak bu firmalara yatırım yapılmıştır.
Uluslararası satın alma ve ortaklıkların yanısıra Çin içerisindeki önemli firmaların azınlık veya
çoğunluk hisselerinin alımı da devam etmektedir. Örneğin 2017 yılında 690 milyon ABD Doları karşılığı
Çin’in en önemli telekomünikasyon şirketlerinden biri olan China Unicom isimli şirketin %2’si, China
Unicom’un ağ ve müşteri hizmetleri tecrübesinden yararlanmak için satın alınmış olup, söz konusu şirketle
bulut hizmetleri konusunda stratejik ortaklık öngörülmektedir. Kırsal alanda genişlemeye katkı sağlaması için
de 2018 yılında taşrada online hizmetler sunan Huitongda isimli şirketin %20’si satın alınmıştır. Aşağıda,
2018-2019 yılları arasında Grubun satın aldığı veya ortak olduğu firmalar ve faaliyet alanları gösterilmektedir.
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Tablo 3.2: Alibaba Grubunun 2018-2019 Yıllarındaki Bazı Satın Almaları ve Yatırımları
Satın Alınan-Ortak
Olunan Firma Adı

Faaliyet Alanı

Ülkesi
Çin

Satın AlmaOrtak Olma
Yılı
2019

Yatırım
Yapılan Tutar
(ABD Doları)
650 Milyon

Red Star

China TransInfo
Alibaba Pictures
STO Express
ZTO Express
PT Tokopedia
Trendyol
Daraz
Huatai Securities
China Unicom

Ev Tefrişat ve Aksesuarları AVM
İşletmecisi
Reklam Medya Ağı
Mağazacılık
Otel bilgi yönetimi yazılımı, sistem
entegrasyonu ve teknik hizmetler
Ev geliştirme ve mobilya zincir mağazaları
Hipermarket
Mağaza Zinciri
Sinema yatırımı ve yönetimi, film dağıtımı
(Ele.me) Sipariş ve yerel hizmetler,
(Koubei) restoran ve yerel hizmetler rehber
platformunun operatörünün %73’lük hissesi
Akıllı Şehir Altyapı ve Servis Sağlayıcısı
İçerik üretim, destek ve dağıtım
Hızlı kargo hizmetleri
Hızlı kargo hizmetleri
E-ticaret platformu
E-ticaret platformu
E-ticaret platformu
Menkul değerler
Telekomünikasyon

Çin
Çin
Çin

2019
2018
2018

2,3 Milyar
536 Milyon
486 Milyon

Çin
Çin
Çin
Çin
Çin

2018
2017-2018
2018
2018
2018-2020

580 Milyon
2,5 Milyar
855 Milyon
745 Milyon
10,12 Milyar

Çin
Çin
Çin
Çin
Endonezya
Türkiye
Singapur
Çin
Çin

2019
2019
2019
2018
2018
2018
2018
2018
2018

1,44 Milyon
159 Milyon
664 Milyon
1.1 Milyar
945 Milyon
728 Milyon
194 Milyon
522 Milyon
690 Milyon

Huitongda

Kırsal Online Hizmetler Platformu

Çin

2018

717 Milyon

Cainiao Ağı

Lojistik (%15 ilave hisse)

Çin

2019-2020

4.04 Milyar

AliExpress Rusya

Ortak Girişim (%56 hisse)

Rusya

2019

100 Milyon

Focus Media
Kaiyuan
Shiji Bilgi
Easyhome
SunArt
Intime
Wanda Film
Holdco

Kaynak: Alibaba 2019, 2020

3.2.

Amazon

Tarihçe
1995 yılında kitap satış sitesi olarak kurulan Amazon, 1997 yılında Nasdaq Borsasına girmiş, aynı yıl
İngiltere’de bookpages.co.uk isimli internet sitesini almış ve 1998 yılında İngiltere’de ve Almanya’da
faaliyetlere başlamıştır. Aynı yıl CD ve DVD satışına başlayan firma 1998 yılında oyuncak ve elektronik
satışına da başlamıştır. 2000 yılında Fransa ve Japonya’da faaliyetlerine başlayan firma, aynı yıl üçüncü
tarafların da satış yapabileceği pazaryerini başlatmış ve A’dan Z’ye herşeyin satılabildiğini ifade eden yeni
logosunu kullanmaya başlamıştır. 2001 yılında Borders.com isimli kitap ve müzik satış sitesini alan Amazon,
2002 yılında bulut hizmetleri sunan Amazon Web Hizmetlerini (AWS) kurmuştur. 2003 yılında mücevher
satışına başlamış ve belirli limitlere uyan siparişlere yıl boyu ücretsiz gönderi imkanı sağlanmaya başlanmıştır.
2004 yılında ayakkabı satışına başlayan Amazon, aynı yıl Çin’in en büyük kitap, müzik ve oyun satışı yapan
Joyo.com isimli internet sitesini almıştır. 2005 yılında Amazon Prime isimli ödüllü üyelik paketini ABD’de
başlatmıştır. 2006 yılında ABD’nin Seattle şehrinde taze gıda dağıtımı işini başlatmış, küçük işletmeler için
gönderi gerçekleştirme ve webdükkan uygulamasını hayata geçirmiştir. 2007’de Kindle isimli elektronik
okuyucuları, 2008 yılında da Amazon Games’i hayata geçirmiştir. 2009 yılında en büyük online giyim ve
ayakkabı satış sitelerinden biri olan zappos.com isimli internet sitesini almıştır. Televizyon içeriği üretmeyi
hedefleyen Amazon Stüdyoları 2010 yılında hayata geçmiş ve 2011 yılında Kindle Fire isimli tablet
bilgisayarın tanıtımını yapmıştır. 2012 yılında Kiva isimli robot firmasını satın almıştır. 2013 yılında
dronelarla taşıma niyetinden ilk defa bahseden Amazon, Goodreads isimli firmayı almış ve Hindistan’da
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faaliyetlerine başlamıştır.60 2014 yılında ses etkili bilgi ve ev cihazı Alexa ABD’de tanıtılmıştır. 2015 yılında
ABD, Avrupa ve Japonya’da toplam 25 şehirde 1 saatte siparişi teslim etme uygulaması başlamış ve ilk fiziki
mağazasını açmıştır. 2017 yılında ABD’nin en büyük perakende zincir mağazalarından biri olan Whole
Foods’u satın almıştır. 2018 yılında hisse senetlerinin değeri itibarıyla Firmanın değeri 1 Trilyon ABD Dolarını
geçmiştir.
Amaç ve Prensipler
Dünyanın en müşteri-odaklı firması olmayı hedefleyen Amazon, faaliyetlerini dört prensip
çerçevesinde yürütmektedir. Bunlar, rekabet yerine müşteri odaklılık, yenilikçilik tutkusu, operasyon alanında
mükemmeliyetçiliğe bağlılık ve uzun dönemli düşünmedir.
Faaliyet Alanları
Ürün gamı, fiyat ve uygunluk konularına odaklanan firma, kendi ürünlerini ve üçüncü tarafların
ürünlerini internet siteleri ve fiziki mağazalar aracılığıyla satmaktadır. Müşteriler ürünlere internet sitesi, mobil
uygulamalar, Alexa ve fiziki mağazaları ziyaret ederek erişebilmektedir. Ayrıca AWS aracılığıyla firmalara,
kamu kurumlarına ve akademik kurumlara depolama veri bankası vb. hizmetler sunulmakta, Amazon
Publishing aracılığıyla yazar ve yayıncıların eserlerinin Kindle mağazasında yayımlanabilmesi için hizmet
sunulmakta, firmaların gönderilerini hızlı ve güvenli bir şekilde gönderebilmelerini sağlayabilmek için lojistik
ve depolama hizmeti sunulmaktadır.
Bunlara ek olarak, Amazon, diğer büyük platform sitelerinden farklı olarak çeşitli kategorilerde üretim
de yapmakta ve yukarıda sayılan kanallardan ürettiği markaların satışını da yapmaktadır.
Kutu 3.3: Amazon’un ürünleri
Amazon’un özel markalarının satışının 2018 yılında 7.5 milyar ABD Dolarına, 2022 yılı itibariyle 25 milyar ABD
Dolarına yükselmesi beklenmektedir.
Amazon ilk özel markalı ürünleri 2007 yılında Pinzon Line olarak sunmuştur. Bu marka yatak ve banyo
malzemelerini kapsamaktadır. Günümüze değin geçen süre içerisinde Amazon 125 markayı daha eklemiştir. Bu
markalar Presto marka kağıt peçeteden, Spotted Zebra isimli çocuklar için Tişört ve şorta kadar birçok ürünü
kapsamaktadır.
Amazon marka sayısını artırma çabasını özellikle son 2 yılda yoğunlaştırmış ve son 18 ayda 70 civarında marka
taşıyan ürünü piyasaya sürmüştür. Üretilen ürünlerin bir kısmı Amazon’un kendi ismini taşırken, örneğin Amazon
Essentials ve AmazonBasic, bazı ürünler farklı isimler taşımaktadır. Örneğin True Angel süveterleri ve Indigo Society
kotları bu markalardan sadece ikisidir. Amazon’un farklı markalar yaratmak istemesindeki temel amaç, ürün
çeşitliliğini artırarak müşterilere farklı seçenekler sunmaktır.
Firmaların ürettikleri markalar, genellikle ulusal markalara göre daha uygun fiyatlı olmakta ve ucuz alternatifler
sunarak müşterinin alışveriş yapma olasılığını yükseltmektedir. Ancak Amazon’da durum pek öyle değildir. Çünkü
Amazon markalarını özel ürünler için genellikle fark yaratarak ve tüketicilerin taleplerini dikkate alarak
geliştirmektedir. Örneğin parfümsüz ve anti alerjik olarak lanse edilen Mama Bear bebek bezleri, eşsiz baharatlı
Wickedly Prime yiyecekleri ve içecekleri, çok büyük bedenleri bulunan Buttoned Down gömlekleri bunlardan
bazılarıdır.
Amazon’un yarattığı markaların birçoğu moda, hazır giyim ve ayakkabı alanındadır. Halihazırda hazır giyimle
ilgili olarak 5.000 çeşit kendi ürünü bulunmaktadır. Amazon’un moda alanına girmesinin başlıca nedenleri Ralph
Lauren gibi tanınmış markaların Amazon üzerinden satışa sıcak bakmamalarıdır. Bu kapsamda üretilen bazı markalar
Core 10, Peak Velocity, Paris Sunday ve Mae gibi markalardır.
Sonuç olarak, Amazon kendi markalarını yaratarak diğer markalara bağımlılığı azaltmakta ve kendi ürünlerini
satarak ilave para kazanmaktadır. Kendi ürünlerini yapılan aramalarda en üstte göstermesi her ne kadar site üzerinde
satış yapan firmaları rahatsız etse de, bu uygulama Amazon’un kazancına ilave katkı sağlamaktadır.
Kaynak: Meyersohn (2018)

Bu bölüm https://www.telegraph.co.uk/technology/amazon/11801515/Amazon-timeline-from-internet-bookshop-tothe-worlds-biggest-online-retailer.html adresinden özetlenerek alınmıştır.
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Ana Gelir Kalemleri
Amazon’un ana gelir kalemleri internet sitelerinde ve fiziki mağazalarda satışı yapılan ürün ve
hizmetlerden elde edilen gelirlerdir. Bu gelirler üçe ayrılmaktadır. Birincisi; kendi ürettiği ürünlerden elde
edilen gelirler, ikincisi; başka kaynaklardan alınarak satılan ürünlerden elde edilen gelirler, üçüncüsü ise;
üçüncü tarafların satışlarından elde edilen komisyonlardır.
Bunlara ek olarak yapılan satışlarla ilgili olarak tahsil edilen gönderi ücretleri ve AWS aracılığıyla
sağlanan hizmetlerden de gelir elde edilmektedir. Örneğin, ilerleyen bölümlerde detaylı olarak incelenecek
olan Netflix bulut hizmetlerini AWS’den temin etmektedir.
Amazon’un net satışları (ürün ve hizmet satışları) 2019 yılında, bir önceki yıla göre %20 artarak 232.8
milyar ABD Dolarından 280.5 milyar ABD Dolarına yükselmiştir. Bu artışta, %36’lık artış kaydedilen AWS
gelirleri önemli katkı sağlamıştır. 2019’da Kuzey Amerika satışları %20, uluslararası satışlar ise %13 artmıştır.
Firmanın son yıllardaki net satış gelirleri ile karları aşağıda gösterilmektedir.
Grafik 3.6: Amazon’un Net Satış Gelirleri ve Karları (Milyon ABD Doları)
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Kaynak: Amazon 2020, 2016

Satışlar iki kategoride sınıflandırılmıştır. Birincisi ülkeler itibarıyla, diğeri ise gelir çeşidi itibarıyladır.
Bu sınıflandırmalar ve toplam satış geliri içerisinden aldıkları paylar aşağıdaki şekillerde gösterilmektedir.
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Grafik 3.7: Amazon’un 2019 Yılında Ana Segmentler ve Gelir Çeşidi İtibarıyla Yıllık Toplam
Gelirlerinin Dağılımı (%)
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Kaynak: Amazon 2020
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Amazon’un net karları da 2019 yılında bir
önceki yıla göre yaklaşık %15 artarak 11.58 milyar
ABD Dolarına yükselmiştir. Net karın genel
hatlarıyla dağılımına bakıldığında firmanın
uluslararası satışlarda zarar ettiği ancak diğer
kalemlerden gelen kar ile söz konusu zararı telafi
ettiği görülmektedir. Ancak son üç yılın rakamları
incelendiğinde,
uluslararası
satışlarda
da
operasyon zararının 2018 ve 2019 yıllarında
sırasıyla %30 ve %20 azaldığı görülmektedir.
Operasyon zararları büyük ölçüde devam eden
yatırım
harcamalarının
yüksekliğinden
kaynaklanmakta olup, Amazon’un uzun vadede
uluslararası
satışlarda
da
kar
etmesi
beklenmektedir.

Grafik 3.8: Amazon’un Operasyon Gelirinin Ana
Segmentler İtibarıyla Dağılımı
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Amazon’un gelir çeşidi itibarıyla elde
ettiği gelirler arasında birinci sırada (%50.5) kendisinin satıcı olarak online satışını yaptığı ürün ve
hizmetlerden elde ettiği gelirler oluşturmaktadır. İkinci sırada ise, Amazon üzerinden satış yapan tüccarlardan
alınan ücret ve komisyonlar gelmektedir (%19). Amazon’un bu konuda fiyatlandırması satış yapanların aylık
olarak yapmayı planladıkları satışa göre değişmektedir. Örneğin ayda 40’tan fazla ürün satmak isteyen bir
işletme, aylık 39.99 ABD Doları üyelik aidatı ödemek zorundadır. Ayrıca, yapılan her satış için aracılık ücreti
alınmaktadır. Aracılık ücreti ürün kategorilerine göre farklılık göstermekle birlikte ürün başına en az 30 cent
olmak üzere satılan her ürün için genellikle %15 olarak uygulanmaktadır. Bu oran kişisel bilgisayarlarda %6,
Amazon markalı cihazlara yönelik aksesuarlarda %45 olarak uygulanmaktadır. Aracılık ücreti ürünün fiyatına
ek olarak gönderi maliyeti ve hediye paketi gibi ücretlerin toplamı üzerinden hesaplanmaktadır. Aracılık
ücretlerine ek olarak medya ürünlerinde (kitap, DVD, müzik, oyun, Video ve Video Konsolu vb) satılan her
ürün için 1.80 ABD Doları kapanış ücreti tahsil etmektedir. Amazon, kişisel satış yapmak isteyenlerden (ayda
40 üründen az) ise, satılan her ürün için 0.99 ABD Doları ve aracılık ücreti (yukarıda belirtilen şekilde) tahsil
etmektedir. Bunlara ek olarak ürünün iade edilmesi durumunda komisyon ücretinin %20’si ve 5 ABD Doları
arasında değişen “iade yönetimi ücreti” tahsil edilmektedir. Son olarak, Amazon üzerinden yapılan satışlarda
gönderinin ağırlığına ve boyutlarına göre satıcıdan 2.41 ABD Dolarından başlayan ilave ücret tahsil
edilebilmektedir.61
Ana Maliyet Kalemleri
Amazon’un 2019 yılı sonu itibarıyla operasyon maliyetleri bir önceki yıla göre yaklaşık %20 artarak
265.98 Milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Bu yüksek tutar 6 grup maliyetin bileşimidir:
Satış Giderleri: Genel olarak tüketici ürünlerinin satın alma maliyeti, dijital medya içeriği için yapılan
ödemeler, paketleme malzemeleri, kullanılan ekipmanlar için yapılan ödemeler ile Amazon’un kendisinin
ulaşım hizmeti verdiği gönderiler için yapılan harcamalardır.
Gönderi Maliyetleri: Kuzey Amerika ve uluslararası alanda işletilen gönderi merkezlerinin, müşteri hizmetleri
merkezlerinin ve fiziki mağazaların maliyetleri ile ödemelerin işlenmesi için yapılan maliyetleri
kapsamaktadır.
Pazarlama: Online ve offline reklam giderleri için yapılan harcamalardan oluşmaktadır.
Teknoloji ve İçerik: yeni ürün geliştirilmesi ve mevcut mağazaların geliştirilmesi için yapılan araştırma ve
geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra teknolojik altyapının idamesi ve geliştirilmesi için yapılan harcamalardan
oluşmaktadır.
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Genel ve İdari Maliyetler: İdari işler için yapılan harcamalardır.
Diğer Operasyon Giderleri: Maddi olmayan varlıkların amortismanı kapsamında gider olarak gösterilen
maliyetlerdir.
Grafik 3.9: Amazon’un Operasyon Maliyetlerinin Dağılımı (%)
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Teknolojik altyapı
Coğrafi genişlemeye bağlı olarak ürün ve hizmet sunumunu desteklemeyi ve birimler arasında sistem
ve operasyon fonksiyonelliğini artırmayı amaçlayan Amazon, teknoloji yatırımlarına devam etmeyi
planlamakta, böylece müşteri deneyimini geliştirmeyi sürdürmeyi ve teknoloji yardımıyla işleme etkinliğini
artırmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda altyapının güçlendirilmesi ve ilave personel (bilgisayar mühendisleri,
tasarımcılar, yazılım ve donanım mühendisleri ve üretim personeli) istihdam edilmesi planlanmaktadır.
Teknoloji ve içerik harcamaları (Amazon Web Hizmetleri için yapılan harcamalar da dahil olmak üzere)
2019 yılında bir önceki yıla göre %25 oranında artarak 35.9 milyar ABD Dolarına yükselmiştir. Yapılan
harcamalar, mevcut ve yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, internet sitelerinin tasarımı, bakımı ve
geliştirilmesi, internet sitelerinde ürünlerin gösterimi için görevlendirilen çalışanlara yapılan ödemeler ile
altyapı için yapılan ödemelerden oluşmaktadır. Altyapı maliyetleri de, serverler, ağ ekipmanları, data merkezi
bağlantılı yıpranma, kira ödemeleri, elektrik, su, ısınma gibi zorunlu harcamalar ile Amazon Web Hizmetlerini
desteklemek için yapılan diğer harcamalardan oluşmaktadır.
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Personel
Amazon’un çalışan sayısında son yıllarda önemli artışlar olmuştur. Bu artışta, firmanın ürün gamının
ve coğrafi genişlemesinin yanısıra, üretim ve lojistik alanındaki genişlemesinin de etkisi olmuştur. Nitekim
firma, 2011-2017 yılları arasında dünya çapında lojistik ağı, ulaştırma ve teknoloji altyapısına yaklaşık 150
milyar ADB Doları yatırım yapmıştır. Yeni isthdam edilen personel arasında lojistik merkezlerinde
görevlendirilen paketleme personelinden yapay zeka uzmanlarına kadar bir çok alanda uzman personel yer
almaktadır.
1996 yılında 158 personeli bulunan firmanın 2019 yılı sonu itibarıyla tam zamanlı ve yarı zamanlı
çalışan personel sayısı 798.000’dir. Ancak mevsimsel satış yoğunluklarına bağlı olarak personel sayısında
dalgalanmalar olabilmektedir. Örneğin satışların en yoğun olduğu Ekim-Aralık döneminde siparişlerde
aksama olmaması için personel sayısında artış olabilmektedir.
Grafik 3.10: Yıllar İtibarıyla Amazon’un Çalışan Sayısı
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Kaynak: Amazon

Lojistik
Amazon, müşteri siparişlerini çeşitli yollarla teslim etmektedir. Bunlar: Amazon tarafından işletilen
Kuzey Amerika ve uluslararası dağıtım ağları, hizmet alımı anlaşmaları, dijital dağıtım ve Amazon’un fiziki
mağazalarıdır. Lojistik maliyetleri içerisinde en önemli yekünü gönderileri taşıma maliyeti tutmaktadır.
Firmanın 2016-2019 döneminde %136 artarak 16.02 milyar Dolardan 37.9 milyar Dolara yükselmiştir.
Lojistik maliyetlerin firma açısından yüksek olmasının belli başlı nedenleri bulunmaktadır. Örneğin
ücretsiz ve hızlı gönderi hizmetleri, lojistik maliyetlerin büyük ölçüde firma tarafından üstlenilmesini zorunlu
kılmaktadır. Ücretsiz ve hızlı gönderi, müşteriler için en önemli enstrüman olarak gören firma, firmanın ürün
yelpazesinin ve coğrafi büyümesine paralel olarak taşıma maliyetlerinin ilerleyen yıllarda da artmasını
beklemektedir. Firma artan maliyetleri azaltmak için satışların artırılmasını (böylece sevkiyatın çok
olmasından dolayı birim başına maliyetin azalması), lojistik merkezlerin verimliliğinin artırılmasını, hizmet
alımı ile yapılan anlaşmalarda daha uygun fiyatlar için görüşmeler yapılmasını ve genel anlamda
operasyonların etkinliğinin artırılmasını hedeflemektedir.
Satışlarının büyük çoğunluğunu ABD’de gerçekleştiren Amazon (ürün ve hizmet satışı toplam 193.6
milyar ABD Doları), ürün dağıtımında taşıma firmalarından hizmet aldığı gibi (örneğin UPS ve USPS gibi)
kendi oluşturduğu filoyla da dağıtım yapmaktadır. Böylece taşıma maliyetlerinden tasarruf etmeyi amaçlayan
firma 2018 yılında ABD’deki gönderilerinin yaklaşık %20’sini Amazon Lojistik ile taşırken bu oran 2019
yılında %50’ye yükselmiştir.
Lojistik hizmetleri konusunda uzmanlaşan ve önemli miktarda yatırım yapan Amazon, sadece sistem
üzerinden satış yapan firmalara değil, diğer firmalar için de ücret karşılığı lojistik hizmetleri sunmaktadır.
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Örneğin bir firmanın, müşterisine göndermek istediği bir ürünle ilgili olarak Amazon, ücret karşılığı satıcıdan
alma, paketleme, gönderme ve gönderiyle ilgili müşteri hizmeti sunmaktadır.
Ödeme Sistemleri
Amazon, satışlarda çeşitli ödeme metotları kabul etmektedir. Bunlar arasında kredi kartı, banka kartı,
kredi hesapları, hediye kartları, müşterinin banka hesabından doğrudan tahsil etme, promosyon finansmanı,
banka çeki, teslimde ödeme yer almaktadır.
Firma, belirli ödeme yöntemleriyle ilgili olarak (özellikle kredi kartı, banka kartı, elektronik çek ve
promosyon finansmanı) ödeme işlemlerinin işlenmesi için üçüncü taraflardan faydalanmaktadır. Ayrıca,
müşteriler için bazı finans kuruluşlarıyla ortak markalı kredi kartı programları sunulmaktadır.
Tüketici ve Tüccar Çekme ve Mevcutları Sistemde Tutma
Amazon da, Alibaba gibi sürekli olarak yeni tüketici ve tüccarları sisteme çekmek ve mevcutları da
aktif bir şekilde koruyabilmek için önemli stratejiler uygulamaktadır. Bu kapsamda Amazon’un uyguladığı
yöntemler, yeni satın almalar yoluyla sunulan ürün ve hizmet ağını genişletmek, Amazon tarafından üretilen
ürün sayısını ve çeşidini artırmak, hızlı gönderi, ücretsiz gönderi ve Amazon Prime üyelik avantajlarını
artırmaktır.
Amazon Prime, ayda 12.99 ABD Doları karşılığı üyelere siparişlerine gönderi ücreti ödemeden
limitsiz ve 2 gün içinde teslim garantisi vermektedir. Bazı şehirlerde siparişlerin aynı gün içerisinde teslim
garantisi, taze gıdada ise ücretsiz 2 saatte teslim garantisi verilmektedir. Prime 1 Günde Teslim ve Prime Aynı
Gün Teslim imkanı toplam 8000 il ve ilçede sağlanabilmektedir. Bunların yanı sıra sınırsız müzik dinleme,
kitap okuma, fotoğraf depolama ve film ve dizilere erişim imkanı sağlanmaktadır. 2017 sonu itibarıyla dünya
çapında 100 milyondan fazla Amazon Prime üyesi bulunmaktadır. Ayrıca, Tüketici Haber Araştırmaları
Ortakları (CIRP) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, 2018 yılı itibarıyla ABD’deki Amazon Prime üyeleri
Amazon’dan yıllık ortalama 1.400 ABD Doları tutarında alışveriş yaparken, üye olmayanların ortalama yıllık
alışveriş tutarı 600 ABD Doları civarındadır.62
Tüketicileri cezbetmek için uygulanan bir başka yöntem de Amazon tarafından üretilen ürünlerdir.
Örneğin Alexa (echo) ve çeşitli kategorilerde üretilen çeşitli ürünler sadece Amazon internet sitelerinde ve
fiziki mağazalarında satılmaktadır. Halihazırda 80.000 farklı yeteneği olan Alexa, 9.500 farklı markanın
100.000’den fazla akıllı ev cihazını kontrol edebilmektedir. 2014-2018 arasında Alexa ile uyumlu 100
milyondan fazla ürün satılmıştır. Alexa’ya İngilizcenin yanısıra farklı dillerde de komutları anlama ve
uygulama yeteneği kazandırılmaya devam edilmekte olup, bu durum Alexa’nın diğer ülkelerdeki müşteri
potansiyelini artırmaktadır.
2017 yılında Amazon tarafından hizmete sunulan Prime Benefit ve Prime Wardrobe uygulamaları da
Prime üyelerine kolaylıklar sağlamaktadır. Örneğin Prime Wardrobe ile, Prime üyeleri, almayı düşündükleri
giyim ürünlerini “Wardrobe” bölümüne eklemekte ve gönderilmesini istemektedir. Ücretsiz olarak gelen
ürünleri Prime üyeleri evlerinde denedikten sonra almaya karar verdiğinde Amazon’un internet sitesinde
“siparişi tamamla” diyerek ücretini ödemekte, iade etmek istediklerini ise gelen kutuya koyarak ücretsiz olarak
iade etmektedir.
Tüketiciler için sunulan diğer avantajlar arasında Whole Foods Mağazalarında özel indirimler,
Kasiyersiz Amazon Go mağazaları gibi yenilikler bulunmaktadır.
Satıcılar için de birtakım kolaylıklar sağlanmaktadır. Örneğin Küresel Satış Programı ile, satıcıların
yurtdışına yapacakları satışlarda ilgili tüm gönderi hizmetleri Amazon Lojistik Hizmetleri tarafından
yapılmaktadır. Bu durum KOBİ’lerin Amazon’a olan ilgisini artırmıştır. 2017 yılında ABD’de yerleşik
300.000 KOBİ ilk defa Amazon üzerinden satış yapmaya başlamıştır. Ayrıca, KOBİ’lerin Amazon’da yer alan
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mağazalarını iyileştirebilmeleri için 2018 yılında ABD’li KOBİ’lere firma tarafından1 Milyar ABD Doları
kredi sağlanmıştır.
Aşağıdaki şekilde Amazon üzerinden satılan ürünlerin satıcı itibarıyla dağılımı verilmektedir.
Görüldüğü gibi, Amazon’a üye olan satıcıların sayısı ve bunların satışlarının toplam içerisindeki payı her geçen
yıl artmaktadır.
Grafik 3.11: Amazon’da Satılan Ürünlerin Kaynağı İtibarıyla Dağılımı
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Satın Alma ve Dışa Açılma
Amazon, kurulduğu günden bu yana sunulan ürün, hizmet, satış yöntemi ve coğrafi alan olarak sürekli
büyüme göstermiştir. Bu kapsamda 1998-2017 yılları arasında ABD dışında 20 firmayı satın alan Amazon, 16
firmanın da azınlık hissesini alarak bu alanlarda yatırım yapmıştır.
Amazon’un gerek ABD içinde gerek ABD dışındaki satın almalarındaki ana amaç, müşteri deneyimini
artırmak, sunulan ürün ve hizmet kalitesini ve çeşitliliğini yükseltmek, teknoloji ve know-how transferi,
perakende sektöründe gücünü ve varlığını yükseltmek ve daha çok müşteri kitlesine ulaşmaktır.
Bu kapsamda büyük miktarda harcama yapan Amazon 2015 yılında 690 milyon ABD Doları, 2016
yılında 103 milyon ABD Doları, 2017 yılında yaklaşık 13.96 milyar ABD Doları ve 2018 yılında 1.65 milyar
ABD Doları tutarında satın alma işlemi gerçekleştirmiştir. 2019 yılında ise satın almalar için harcanan tutar
315 milyon ABD Doları olmuştur.
2017 yılında yapılan satın almalar arasında 583 milyon ABD Doları karşılığı alınan Souq.com
(Birleşik Arap Emirlikleri orijinli platform sitesi) ve 13.2 milyar ABD Doları karşılığı satın alınan ABD’nin
en önemli perakende satış mağazası zinciri Whole Foods Market dikkat çekmektedir. Souq.com’un alınması
Amazon’a Suudi Arabistan, Mısır ve BAE gibi ülkelerde e-ticaret sektöründe önemli imkanlar sağlamıştır.
2018 yılında da satın alma faaliyetlerine devam eden Amazon, 839 milyon ABD Dolarına “Ring”’
isimli firmayı (kameralı akıllı kapı zili firması), 753 milyon ABD Dolarına “PillPack” isimli firmayı (online
ilaç satan firma) satın almıştır. Bunlara ek olarak 57 milyon ABD Dolarına çeşitli firmaları satın alan Amazon,
bu satın almaların gerekçesini müşterilerine daha iyi hizmet sunabilmek için teknolojiyi ve know-how’ı temin
etmek olarak açıklamıştır. 2019 yılında ise sağlık alanında faaliyet gösteren ve rahatsızlıklarla ilgili olarak
online semptom kontrolü yapan Health Navigator firmasını satın alması dikkat çekmiştir.
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3.3.

Ebay

Tarihçe
1995 yılında ABD’de auctionweb olarak doğan firmanın adı 1997’de ebay olarak değişmiştir. İlk satın
almasını 1998 yılında up4sale’i alarak yapan ebay, aynı yıl halka açılmıştır. 1999 yılında Almanya, Avustralya
ve İngiltere sitelerini açmış, 2000 yılında sitede araç satış imkanı sağlamış ve half.com isimli siteyi satın alarak
film, müzik, kitap vs. satışı hizmetini sunmuştur. 2001 yılında “ebay dükkan” imkanı getirerek sitede satış
yapanlara kendi online dükkanını kurma imkanı sağlamıştır. 2002 yılında paypal’ı (güvenli ödeme) alan Ebay
2004 yılında rent.com’u, 2005 yılında Gumtree isimli yerel ilan sitesini ve Skype isimli haberleşme firmasını,
2007 yılında ise bilet satış sitesi olan stubhub’ı almıştır. 2007 yılında Apple tarafından piyasaya sürülen ve ilgi
gören iphone’ların ardından 2008 yılında iphone uygulamasını başlatmıştır. 2009 yılında sitede “fırsatlar”
uygulamasını ve 2010 yılında ipad uygulamasını başlatmıştır. 2011’de Türkiye’de “gitti gidiyor” isimli sitenin
çoğunluk hissesini almıştır. 2012 yılında küresel gönderi programını başlatan firma, 2014 yılında paypal’ı 203
ülkede kullanılabilir hale getirmiştir. 2016 yılında BigCommerce isimli site ile online satışlar konusunda
işbirliğine giden firma, 2016 yılında yapay zeka ve büyük veri analiz firması olan Expertmaker isimli firmayı
ve Corrigon isimli görüntülü arama teknolojisi firmasını satın almıştır. 2017 yılında küçük girişimcileri
desteklemek için Kiva ve Akron’la işbirliği yapan Ebay, aynı yıl 20 milyona yakın üründe üyeliğe gerek
olmadan “3 gün içerisinde teslim garantisi” ve “en uygun fiyat garantisi” uygulamalarını başlatmıştır. 2018
yılında Japonya’da Giosis’i alarak Japon tüketicilere tüm dünyadan ürünlere erişim imkanı sağlanmıştır. Ebay
günümüzde 180 ülkede hizmet sunmaktadır.
Misyon ve Vizyon
İnsanlar tarafından mümkün kılınan, teknolojiyle desteklenen ve herkese açık bir ticaret vizyonuyla
hareket eden Ebay, misyonunu “en uygun değerin ve eşsiz çeşidin keşfedileceği dünyanın en gözde yeri
olmak” olarak belirlemiştir.
Bu kapsamda “birbirinden farklı envanterleri bulunan satıcıları ve markaları platforma çekerek
müşteriler için en iyi seçeneği sunmak için gayret göstermek” stratejisiyle faaliyetlerini sürdürmektedir.
Faaliyet Alanları
Ebay’ın faaliyetlerini üç grupta toplamak mümkündür. Bunlar; ebay, stubhub ve ebay classifieds (seri
ilanlar)’dır.
Ebay, e-pazaryeri olarak hizmet sunan bir platformdur. Dünyanın çeşitli yerlerinden satıcıların ürünlerini
organize ederek satışa sunma imkanı sağlamaktadır. Ebay pazaryeri, ebay.com ile yerelleştirilmiş diğer siteler
ile mobil uygulamalardan oluşmaktadır. ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi ülkelerde faaliyet gösteren
shopping.com, Türkiye’de faaliyet gösteren gittigidiyor.com, Ebay bünyesinde faaliyet gösteren yerel sitelerin
bazı örnekleridir.
Stubhub, konser, maç ve diğer gösteriler için bilet satışı yapılan platformdur. Bu platform da
stubhub.com, yerelleştirilmiş diğer siteler ve mobil uygulamadan oluşmaktadır. Firmanın verilerine göre 2019
yılında 64 ülkeden 268 milyondan fazla kişi bilet almak veya satmak için platformu ziyaret etmiştir. Ebay,
2019 Kasım’da Stubhub’ın 4.05 milyar ABD Doları karşılığında Viagogo isimli firmaya satışı konusunda
anlaşmaya varmıştır.
Ebay classifieds ise, yerel düzeyde seri ilanların yayımlandığı sitelerdir. Bu sitelerin örnekleri Kijiji,
Gumtree, Marktplaats, eBay Keinanseigen gibi sitelerdir. Bu sitelerde insanlar veya firmalar otomotivden
mobilyaya, beyaz eşyadan, hizmetlere ve iş ilanlarına kadar birçok alanda alış veya satış yapabilmektedir.
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Ana Gelir Kalemleri
2019 yılı itibarıyla Ebay’ın e-pazaryeri ve Stubhub platformlarının dünya çapında 190 milyon “aktif
alıcı”63 portföyü bulunmakta olup yıl boyunca 1 milyardan fazla ilana ev sahipliği yapmaktadır. Bu
platformlarda gelirler genellikle başarılı şekilde sonuçlanan satışlardan alınan ücretlerdir. Örneğin
Ebay.com’da alınan ücretler
ürün kategorisine göre satış değerinin %2’si ile %12’si arasında
değişebilmektedir. Ancak, ABD’de satıcının belirlenen performansta satış yapamaması durumunda veya
hizmet ölçütlerine göre yapılan değerlendirmede sattığı ürünlerle ilgili olarak “gösterildiği gibi değil”
göstergesinin “çok yüksek” çıkması halinde alınan komisyon %4 oranında artırılmaktadır. Öte yandan,
satıcının ebay dışında alıcıyla anlaşmaya çalıştığının anlaşılması durumunda ürün satılmasa dahi söz konusu
ücret tahsil edilmektedir. Bu komisyona ek olarak listeleme ücreti adı altında da ücret alınabilmektedir. Birçok
üründe her ay 50 ürüne kadar bu ücret alınmamakta, fazla sunulması durumunda adet başına 0.35 ABD Doları
ücret alınmaktadır.
Classifieds platformunda ise ana gelir kaynağı reklamlar olmakla birlikte ilanların yayımlanması için
9.95 ABD Doları ücret alınmakta ve ilanlar 30 gün süreyle yayımlanmaktadır.64
Ebay pazaryeri ve stubhub, 2019 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık %5’lik düşüşle toplamda 90.2
milyar ABD Doları tutarında satışa aracılık etmiştir. Bu tutarın 85.5 milyar Dolarlık bölümü e-pazaryerinde,
4.7 milyar Dolarlık kısmı ise Stubhub’da gerçekleşmiştir.
Grubun net geliri ise, 2019 yılında bir önceki yıla göre 56 milyon Dolar artarak 10.8 milyar Dolar olarak
gerçekleşmiştir. Coğrafi anlamda dağılım yapıldığında, kazancın %40’lık bölümü ABD’de gerçekleştirilen
faaliyetlerden, %60’lık bölümü ise uluslararası operasyonlardan elde edilmiştir. Son üç yıllık rakamlar
incelendiğinde uluslararası gelirlerin payı artarken, ABD gelirlerinin payı istikrarlı biçimde azalmaktadır.
Grafik 3.12: Ebay’ın Aracılık Ettiği Toplam Satışlar ve Net Karı (Milyon ABD Doları)
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Firma gelirlerini iki grupta toplamaktadır. Bunlar “Net İşlem Gelirleri” ile “Pazarlama Hizmetleri ve
Diğer Gelirler”dir. Net işlem gelirleri, e-pazaryeri ve Stubhub’da yapılan satışlardan elde edilen ücretler,
listeleme fiyatları ve diğer hizmet ücretlerinden oluşmaktadır. Bu gelir grubunun toplam net gelir içerisindeki
payı 2019 yılında yaklaşık %80 olarak (8.63 milyar ABD Doları) gerçekleşmiştir. Bu gelir grubunda da
pazaryerinin payı %87.7 olurken, geriye kalan %12.3’lük bölüm Stubhub’dan elde edilmiştir.
Firma “aktif alıcı” kavramını, yıl boyunca en az bir defa alım işlemi yapan hesap olarak tanımlamaktadır. Hesap
tabirinin kullanılmasının amacı, kişilerin birden fazla hesap açabilmesidir.
64
https://www.ebay.com/help/selling/fees-credits-invoices/selling-fees?id=4364
63
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Pazarlama Hizmetleri ve Diğer Gelirler ise, e-pazaryeri, Stubhub ve Seri İlanlar sitelerindeki reklam
gelirlerinden, e-pazaryeri platformlarında araç satış ilanlarından, gelir paylaşım düzenlemelerinden (özellikle
taşıma firmalarıyla), seri ilan ücretlerinden ve pazarlama hizmeti ücretlerinden oluşmaktadır. Bu grubun payı
da 2019 yılında toplam net gelirin %20’si olarak gerçekleşmiştir. Bu grupta da pazaryerinin payı %49
olmuştur. Dolayısıyla, Ebay 2018 yılında elde ettiği toplam net gelirin %80’lik kısmını pazaryerinden elde
etmiştir.
Grubun harcamaları ve giderleri
düşüldüğünde, 2019 yılında elde edilen net kar
2018 yılına oranla %30 azalarak 1.78 milyar
ABD Doları olarak gerçeklemiştir.

Grafik 3.13: Ebay’ın Toplam Gelirinin Dağılımı (2019-%)
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Ana Maliyet Kalemleri
Ebay Grubunun ana maliyet kalemleri
operasyon giderleridir. Operasyon giderleri
2019 yılında bir önceki yıla göre 171 Milyon
Dolar azalarak 5.97 Milyar ABD Doları olarak
gerçekleşmiştir. Operasyon giderleri aşağıdaki
giderlerden oluşmaktadır:

Net İşlem Gelirleri
Pazarlama Hizmetleri ve
Diğer Gelirler

Satış ve Pazarlama giderleri: Genel olarak
online ve offline reklam ve pazarlama, personel
ödemeleri, kullanıcı kuponları, yüklenici
giderleri, tesislerin giderleri ile ekipmanların
yıpranmalarından kaynaklanan giderlerden
Kaynak: Ebay, 2020
oluşmaktadır. Online pazarlama maliyetleri
çeşitli kanallar aracılığıyla (ödemeli arama,
görsel reklam vb.) genel olarak trafik satın alma maliyetlerinden oluşmaktadır.

78,90

Ürün geliştirme giderleri: teknoloji platformlarının bakımı ve geliştirilmesi için yapılan harcamalardır. Bu
kapsamda yapılan personel ve yüklenici ödemeleri, tesis ve ekipman giderleri bu grup içerisinde
gösterilmektedir.
Genel ve idari harcamalar: firmanın yapılandırılması, devam eden hukuki süreçler için yapılan harcamalar,
bu kapsamda yapılan personel ve yüklenici ödemeleri, sigorta ödemeleri vb. ödemelerden oluşmaktadır.
İşlem zararlarından kaynaklanan giderler: müşteri koruma programı kapsamında bazı işlemler için yapılmak
zorunda kalınan ödemelerden, dolandırıcılık ve batık krediler gibi nedenlerle katlanılan maliyetlerden
oluşmaktadır.
Maddi olmayan varlıkların amortisman giderleri: maddi olmayan varlıkların amortismanı kapsamında gider
olarak gösterilen maliyetlerdir.
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Grafik 3.14: 2019 yılı itibarıyla Ebay’ın Operasyon maliyetleri (%)
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Teknolojik altyapı
Teknolojik altyapısında kendi teknolojilerini ve hizmetleri kullanan Ebay, aynı zamanda üçüncü
taraflardan da faydalanmaktadır. Ebay, platformların kullanılabilirliğini artırmak için kullanıcı arayüzlerini,
alıcı ve satıcı araçları ile işlem süreçlerini geliştirmek, sürekli olarak artan verileri sağlıklı bir şekilde
depolamak ve işlemek için iyileştirmeler yapmaktadır. Sistemin güvenliğini sağlamak için endüstri standartları
çerçevesinde gerekli çalışmaları da yapan firma, alıcı ve satıcıların deneyiminin geliştirilmesi ve etkinliğin
artırılması için modernizasyonlara devam etmektedir. Son olarak tüketicilerin tercihleri dikkate alınarak
platformlarda kişiselleştirmelerin yapılmasına yönelik çok yıllı dönüşüm yönünde karar almıştır.
En önemli teknoloji önceliklerini, yapılandırılmış veri temeline dayanan, yapay zeka ve bilgisayar
vizyonundan faydalanan ödeme aracılık yeteneklerini, geliştirilmiş satıcı araçlarını ve alıcı deneyimlerini
geliştirmek olarak tanımlayan Ebay, 2019 yılında yaklaşık 1 milyar dolarlık teknoloji harcaması
gerçekleştirmiş ve aynı yıl sadece platform geliştirmesi için 137 milyon ABD Doları harcama yapmıştır.
Personel
Ebay’ın 31 Aralık 2019 itibarıyla çalışan
sayısı bir önceki yıla göre 700 azalarak 13.300
olmuştur. Söz konusu personelin yaklaşık
6.000’i ABD’de bulunmaktadır. Ebay’ın 2017
yılından sonraki dönemde personel sayısında
azalma olduğu gibi, personelin dağılımında da
değişiklik olmuştur. ABD dışında istihdam
edilen personelin oranı her geçen yıl artmaktadır.
Ebay’a göre, firmanın gelecek yıllardaki
performansı, üst yönetimdeki personel ile
mühendislik ve ürün geliştirme alanındaki
personelin devam edip etmeyeceğiyle ve bu
alanlarda yetenekli ve motive yeni personel

Grafik 3.15: Ebay’ın Çalışan Sayısı
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alınıp alınamayacağıyla çok yakından ilgilidir. Bu nedenle, diğer rakipler gibi Ebay da personel politikasına
özel önem vermektedir.
Lojistik
Ebay, küresel kargo şirketleriyle anlaşmalar yaparak, sistem üzerinden satış yapanlar için uygun
gönderi opsiyonları sunmaktadır. Sektördeki diğer firmalarla rekabet edebilmek için ABD, İngiltere ve
Almanya’da Ebay e-pazaryerinde satılan çoğu üründe ücretsiz gönderi imkanını sunan firma, satıcıları ücretsiz
iade gönderimi konusunda da teşvik etmektedir. Ebay Garantili Teslim programıyla da 100 milyondan fazla
üründe daha hızlı gönderi imkan sunan Ebay, 2018 yılında başlattığı “10 Doların Altı” programıyla 10 dolar
ve altı olan ürünlerde de ücretsiz gönderi imkanı sunmaktadır. Ebay, ABD’de yerleşik firmaların uluslararası
ticaretteki payını da artırabilmek amacıyla, karmaşık olan bu süreci satıcılar açısından kolaylaştırmak için
Küresel Gönderi Programını başlatmıştır.
Kutu 3.4: Küresel Gönderi Programı
Program, gümrük formları, ithalat ücretleri ve küresel lojistiğin ayarlanması gibi süreçlerden satıcıları
arındırmaktadır. ABD’de bir ürün başka bir ülkeye satıldığında, ürünü Kentucky’de bulunan ABD Gönderi merkezine
göndermektedir. Sonrasında ürün alıcıya ulaşıncaya kadar olan işlemler oradan takip edilmektedir.
2013-2014 yılları arasında Programda önemli büyüme görülmüştür:
 Programı kullanan satıcı sayısı %53 artmıştır.
 Bu programdan faydalanabilecek ilan sayısı %57 artmıştır.
 Sipariş sayısı %125 artmıştır.
Halihazırda Ebay’da satışa sunulan ürünlerin %26’sı (70 milyon) yurtdışı alıcılar için program kapsamında uygun
görülmektedir.
Kaynak: https://www.ebayinc.com/stories/news/behind-the-scenes-ebays-global-shipping-program/

2019 yılında dağıtımların daha güvenli ve hızlı yapılabilmesi amacıyla Yönetilen Teslim (Managed
Delivery) uygulamasını tanıtan Ebay’ın bu uygulamasına göre, satıcılar, Ebay’ın anlaşmalı olduğu lojistik
firmalarının ABD çapında yaygın depolarında ürünlerini bulundurabilecek, böylece bu depolardan daha hızlı
teslimat yapılabilecektir. Söz konusu uygulamanın 2020 yılında başlatılması planlanmaktadır.
Ödeme Sistemleri
Ebay, müşterilerin güvenli bir şekilde alışveriş yapabilmeleri için, satıcıların güvenli, kullanımı kolay
ve dolandırıcılığa karşı güçlü koruma sağlayan ödeme sistemleri kullanmalarını zorunlu kılmaktadır.
Firmanın ödeme politikasına göre, satıcılar ödeme şekillerini kullanıcıların kolayca anlayacağı şekilde
ilanlarda açıkça belirtmeli, çoğu kategoride PayPal’ı, kredi kartlarını ve banka kartlarını kabul etmelidir.
Ancak, müşterinin ürünü satıcının bizzat mağazasından teslim alması durumunda nakit ödeme kabul
edilmektedir. Ayrıca otomotiv, emlak ve hizmet sunumu gibi kategorilerde bankalar arası para transferi, banka
veya kişisel çekler ve havale kabul edilmektedir.
Firma 2019 yılında Google Pay ile işbirliği yaparak, bu sistemi de bir ödeme aracı olarak anlaşmalı
satıcılarla başlatmıştır.
Tüketici ve Tüccar Çekme ve Mevcutları Sistemde Tutma
Sektörde rekabet edebilirliğini sürekli olarak gözden geçiren Ebay, bu kapsamda ücretlendirme
yöntemini gözden geçirdiği gibi alıcılar ve satıcılar için yeni programlar geliştirerek deneyimi ilerletmeyi
hedeflemektedir.
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Bu çerçevede sahip olduğu verileri kullanan Ebay, müşterilerin tercih ve zevklerine uygun ürünlere
daha kolay erişimini sağlayabilmek için, platformlarda kişiselleştirmeler yapmaktadır. Satıcılar için de sürekli
olarak yeni opsiyonlar geliştirilerek memnuniyetlerinin artırılması hedeflenmektedir.
Ebay’ın mevcut alıcıları ve satıcıları sistemde tutmak ve daha çok alıcı ve satıcı çekmek için satıcı ve
alıcılara sunduğu bazı hizmetler aşağıda yer almaktadır:
Satıcılar İçin:






Satıcılar platformlarda ürün ve hizmetlerini sabit fiyat veya açık artırma usulüyle sergileyebilmektedir.
Sabit fiyat, anlaşmanın satıcı tarafından önceden belirlenmiş fiyat üzerinden gerçekleşmesidir.
Satıcıların isterlerse daha uygun fiyata da verebileceğine işaret eden “En iyi teklif” seçeneği de
satıcılara seçenek olarak sunulmaktadır. Açık artırma usulünde satıcı “Asgari fiyat”ı belirlemekte ve
satış oluşan en yüksek fiyattan gerçekleşmektedir.
Satıcılar, yeni, tamir edilmiş, kullanılmış ürünlerin yanısıra yaygın ve nadir ürünleri
sergileyebilmektedir.
Satıcılar “Teşvik Edilmiş Listesi” seçeneğini kullanarak ürün veya hizmetin görünürlüğünü artırarak
satışı kolaylaştırabilmektedir.
Satıcılar lüks ürünleri de “eBay Gerçek” aracılığyla satışa sunabilmektedir. Bu sistem ürünün
gerçekliğini garanti ederek alıcıların güvenle alabilmesini kolaylaştırmaktadır.
Alıcılar İçin:






Alıcılar birçok kategoride yeni, tamir edilmiş ve kullanılmış ürün arayabilmekte ve satın
alabilmektedir.
Alıcılar Ebay Garantili Teslim aracılığıyla ürünleri 1 günde, 2 günde ve 3 günde teslim seçeneğine
göre arayabilmektedir.
“Ebay Gerçek” sayesinde lüks ürünleri güvenle alabilmektedir.
Alıcılar satın aldıkları ürünle ilgili olarak birden çok yöntem arasından seçim yapabilmektedir.
Örneğin alıcıların online sipariş ettikleri bazı ürünler satıcının fiziki mağazasından teslim
alınabilmektedir

2017 yılında, alıcıların güvenini artırabilmek için Fiyat Karşılaştırma Garantisi uygulaması başlatılmış
olup, 80.000’den fazla üründe en iyi fiyatın sunulduğu garanti edilmiştir. 2018 yılında ABD’de bu
uygulamanın yerine En İyi Fiyat Garantisi uygulaması hayata geçirilmiştir. Bu uygulamayla, eğer rakip bir
sitede aynı ürün daha ucuza bulunursa aradaki farkın %110’un alıcıya ödenmesi garanti edilmiştir. Ayrıca,
uygulamaya konulan “Ebay Gerçek” uygulamasıyla lüks ürünlerin gerçekliği onaylanarak satışa
sunulmaktadır. Böylece tüketicinin güveni artırılmaya çalışılmaktadır.
Ebay tarafından bazı ülkelerde başlatılan “Para İadesi Garantisi” uygulamasıyla da, birtakım ürünlerin
teslim edilmemesi veya teslim edilen ürünün gösterildiği gibi olmaması durumunda ürün fiyatının ve gönderi
ücretinin alıcıya iade edileceği konusunda güvence verilmektedir. Bu uygulama, ABD, İngiltere, Almanya ve
Avustralya’da belirli ürün ve ödeme yöntemlerinde uygulamaya konulmuştur.
Satıcılara yönelik olarak başlatılan “En İyi Satıcı” programı da müşteri memnuniyeti, gönderi ve iade
konularında müşterilerden sürekli olarak iyi not alan satıcılara Ebay’ın tahsil ettiği ücrette indirim ve
aramalarda üstte görünme imkanı sağlamaktadır.
2018 yılında başlatılan başka bir program ise, “Perakende’nin Canlandırılması” programıdır. Bu
program ile belirli şehirlerdeki ilgili kurumlarla işbirliği yapılarak geleneksel satış yapan firmalar e-ticaretle
tanıştırılarak dünyanın birçok yerine satış imkanı sağlanmaktadır. Bu firmalara eğitimler verilmekte, koçluk
yapılmakta ve bazı teşvik edici destekler sağlanmaktadır. 2018 yılında ABD’de iki ve İngiltere’de bir şehirle
bu program başlatılmış olup, 2019 yılında ABD’de ve bazı başka ülkelerde de yaygınlaştırılmıştır.
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Satın Alma ve Dışa Açılma
Diğer rakipleriyle ücret, ürün çeşitliliği ve hizmet konusunda rekabet yaşayan Ebay, stratejik vizyonu
ve amaçları doğrultusunda satın almalar yapmakta ve bazı yatırımlarını satmaktadır. Yapılan satışlarda
amacının ana hedefe yoğunlaşmak, sermaye yaratmak ve verimliliği artırmak olduğunu belirten firma, bu
kapsamda 2013 yılında RueLaLa ve ShopRunner isimli firmalardaki hisselerini 485 Milyon ABD Dolarına
satmış, 2015 yılında ise PayPal’ın hissedarlara devrini gerçekleştirmiş ve Enterprise isimli firmanın satışını
gerçekleştirmiştir. 2016 yılında Arjantin merkezli Latin Amerika’ya dönük e-ticaret yapan MercadoLibre
firmasındaki hisselerini 1.3 Milyar ABD Dolarına, 2017 yılında da Ebay Hindistan sitesini 500 Milyon ABD
Dolarına satmıştır. 2018 yılında ise Flipkart’taki hissesini yaklaşık 1 Milyar ABD Dolarına satan Ebay 2019
yılında ise Stubhub’ı 4.05 Milyar ABD Dolarına Viagogo isimli firmaya satmıştır.
Öte yandan, kullanıcı deneyimini geliştirmek, keşfedilmeyi artırmak ve uluslararası varlığını artırmak
için 2013 yılında dört firmayı 148 Milyon ABD Doları karşılığı, 2014 yılında da 3 firmayı 58 Milyon ABD
Doları karşılığı satın alan Ebay, 2016 yılında ise toplamda 212 Milyon ABD Doları karşılığında Cargigi Inc.,
Expertmaker, SalesPredict, Ticketbis, Ticket Utils ve Corrigon Ltd. isimli firmaları satın almıştır. 2018 yılında
İngiltere’de faaliyet gösteren motors.co.uk isimli araç alış-satış sitesini satın alan Ebay, 2019 yılında
Hindistan’daki 12 milyon tüccarı ve 450 milyon kayıtlı müşterisi olan Paytm Mall isimli e-ticaret
sitesinin %5.5’ini satın almıştır. Son olarak 2019 yılında Avustralya’da faaliyet gösteren carsguide.com.au ve
autotrader.com.au isimli siteleri bünyesinde bulunduran Cox Automotive Media Solutions isimli firmayı satın
alarak seri ilanlar alanındaki müşteri portföyünü geliştirmiştir.

3.4.

Booking

Tarihçe
1997 yılında ABD’nin Delaware eyaletinde Jay Walker tarafından limited şirket olarak kurulan firma,
1998 yılında Priceline.com Limited Şirketine dönüşmüştür. 1997 yılında sunduğu “Kendi Fiyatını Belirle”
hizmetiyle adından söz ettiren firma 1999 yılında halka açılmış ve 1999 yılında “Kendi Fiyatını Belirle”
hizmetini kullanarak çeşitli alanlarda (sarf malzemeleri, akaryakıt, kullanılmış ürün ve yeni araç vb) satış
denemesi yapmıştır. 2000 yılında bu faaliyetlere son vererek seyahat sektörüne odaklanan firma 2001 yılında
kar etmeye başlamıştır. 2003 yılında “Kendi Fiyatını Belirle” hizmetine ek olarak satış işine girmiştir. 2004
yılında satın almalara başlayan Priceline, TravelWeb isimli internet sitesi ile Avrupa’da önemli bir otel
rezervasyon şirketi olan ActiveHotels.com isimli internet sitesini satın almıştır. 2005 yılında Hollanda
merkezli Booking.com’u da satın alan Priceline, ActiveHotels ve Booking.com’u birleştirmiştir. 2007 yılında
Asya Pasifik bölgesinde önemli bir otel rezervasyonu şirketi olan agoda.com isimli firmayı almış ve 2009
yılında S&P 500 endeksine eklenmiştir. 2010 yılında Expedia’yı geride bırakarak dünyanın en büyük otel
rezervasyon şirketi olan firma, aynı yıl çok uluslu araç kiralama şirketi olan TravelJigsaw isimli şirketi almıştır
(söz konusu şirketin bugünkü adı Rentalcars.com’dur). 2013 yılında küresel seyahat arama teknoloji firması
olan KAYAK’ı ve 2014 yılında da OpenTable isimli firmayı satın almıştır. Aynı yıl farklı markalar taşıdığını
yansıtmak için adını Priceline Grubu olarak değiştirmiştir. 2015 yılında da satın almalarını hızlı bir biçimde
sürdüren Priceline Grubu oteller için buluta dayalı veri ve analitik çözümleri sunan PriceMatch firmasını, otel
rezervasyonlarında havayolu mili kazandıran Şikago merkezli Rocket Miles firmasını ve Avustralya’da
restoran rezervasyonları çözümü sunan ASDigital firmasını satın almıştır. 2017 yılında da Avrupa’da uçuşlar
sunan meta motor Momando Grubu satın almıştır. 2018 yılında Grubun adı Booking Holding olarak
değiştirilmiştir. Aynı yıl Fareharbor (online rezervasyon yazılımı ve hizmeti sunan ABD’li bir firma) ve
HotelsCombined (Avustralya’lı otel arama sitesi) isimli firmaları satın alan Holding, Çin’li Didi (mobil
ulaştırma platformu) ve Güney-Doğu Asya’da etkin olan Grab (araç çağırma hizmeti sunan firma) firmalarıyla
stratejik işbirliği anlaşmaları yapmıştır.
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Misyon ve Vizyon
Booking misyonunu “insanların dünyayı görmelerine yardım etmek” olarak açıklamıştır. Bunu
başarmak için online seyahat ve restoran rezervasyon hizmetleri ile diğer hizmetlerde aşağıdaki imkanları
sunmayı strateji olarak belirlemiştir:




Tüketicilere her hangi bir zaman ve yerde herhangi bir cihaz yardımıyla en iyi seçeneği ve fiyatı
sunmak,
İnsanların hak ettikleri seyahati bulmalarını, rezerve etmelerini ve yaşamalarını kolaylaştırmak,
İş ortaklarına platform, araç ve bilgi sunarak onların başarılı olmalarına yardımcı olmak.

Seyahat, restoran ve araç kiralamada geleneksel rezervasyonların gerilediğini ve online rezervasyon
eğiliminin arttığını gözlemleyen Booking, bu trendden daha çok istifade etmek için yatırımlara ve yeniliklere
devam etmeyi de stratejisinin bir parçası olarak görmektedir.
Faaliyet Alanları
Bünyesinde 6 ayrı marka bulunduran Booking Holding, bu markalarla 220 ülkede faaliyet göstermekte
olup, temelde 3 çeşit rezervasyon hizmeti sunmaktadır. Bunlar seyahat rezervasyonu, uçuş rezervasyonu ve
restorasyon rezervasyonudur. Bunlara ek olarak araç kiralama, aktivite ve arama motoru fonksiyonlarını da
sunmaktadır. Aşağıda Holding bünyesindeki markalar ve sunulan hizmetler yer almaktadır:


Booking.com: Merkezi Hollanda’da olan şirket, dünya çapında toplamda 230 ülke ve bölgede
2.180.000 tesiste 40’tan fazla dilde konaklama rezervasyonu imkanı sunmaktadır. Bunlardan 436.000’i
otel, motel ve tatil oteli, 1.744.000’i ise ev, apartman, apart vb. tesislerdir. Booking.com son yıllarda
bazı ülkelerde tur imkanları ve diğer hizmetleri de sunmaya başlamıştır.



Priceline.com: Merkezi ABD’de bulunmaktadır. Öncelikli olarak ABD’de otel rezervasyonu hizmeti
sürdüren şirket, otel rezervasyon hizmetlerinin yanı sıra araç kiralama, uçuş rezervasyonu, tatil paketi
ve gemi rezervasyonu hizmetleri de sunmaktadır.



KAYAK: Merkezi ABD’de bulunmaktadır. Fiyat karşılaştırma sitesi olarak faaliyet gösteren site,
yüzlerce sitenin sunduğu konaklama, uçuş ve araç kiralama ücretleri arasında karşılaştırma
yapmaktadır. KAYAK 60’tan fazla ülkede hizmet sunmaktadır.



Agoda.com: Asya-Pasifik bölgesinde konaklama rezervasyonu, araç kiralama, uçuş rezervasyonu ve
aktivite rezervasyonu hizmeti sunmaktadır. Merkezi Singapur’da bulunan şirket operasyonlarını
Tayland’dan yürütmektedir.



OpenTable: Online restoran rezervasyonu imkanı sağlamaktadır. Merkezi ABD’de bulunan şirket
genel olarak ABD’de hizmet sunmakla birlikte uluslararası alana yayılma niyeti bulunmaktadır.



RentalCars: Online araç kiralama hizmeti sunmaktadır. Dünya çapında 55.000 noktada 40’tan fazla
dilde hizmet sunmaktadır. 2018 yılından itibaren RentalCars hizmetleri Booking.com ile entegre
edilmiş olup, iki şirket 900’ten fazla havalimanında taksi ve limuzin rezervasyon hizmeti de
sunmaktadır.
Ana Gelir Kalemleri

Booking Holding üzerinden yapılan gecelik oda, kiralık araç ve uçuş bileti rezervasyonlarının toplam
değeri (vergiler ve ilave ücretler dahil) 2019 yılında bir önceki yıla göre %4 artarak 96.44 milyar ABD
Dolarına yükselmiştir. Bu rakam, farklı çalışma yöntemi olan KAYAK ve OpenTable firmalarının işlemlerini
kapsamamaktadır. 96.44 milyar Dolarlık işlem hacminin yaklaşık %73’lük kısmı kurumsal müşterilere, %27’si
ise doğrudan seyahat edenlere yapılan rezervasyonlardan oluşmaktadır.
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Grafik 3.16: Booking Holding’in 2014-2019 Yılları Toplam Gelirleri ve Net Karı (Milyon ABD Doları)
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Aşağıdaki grafikte de, Holdingin aracılık ettiği rezervasyon sayıları görülmektedir. Şekilden de
anlaşılacağı gibi toplam rezervasyonlar içerisinde en önemli paya sahip olan, oda rezervasyonlarıdır. Oda
rezervasyonlarının sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre %11.1 artmıştır. 2019 yılı itibarıyla günlük kiralık
araç sayısı 77 milyon, uçak bileti sayısı ise 7 milyon adettir.
Grafik 3.17: Booking’de Rezerve Edilen Gecelik Oda, Araç ve Uçak Bileti Sayısı (Milyon Adet)
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Firma aracılık ettiği rezervasyon işlemleri ve diğer faaliyetlerden çeşitli gelirler elde etmektedir. Bu
gelirler 5 kategoride toplanmaktadır. Bunlar:
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Konaklama, araç kiralama ve diğer seyahat hizmetleri için acentelerden elde edilen komisyonlar,
Satıcı işlemleriyle bağlantılı olarak seyahat rezervasyon komisyonları ve net işlem gelirleri, kredi kartı
işleme ücretleri ve müşteri işleme ücretleri,





Başta KAYAK olmak üzere internet sitelerinde ve mobil uygulamalarda verilen reklamlar ve KAYAK
tarafından yapılan tavsiyeler için seyahat şirketlerinden ve seyahat acentelerinden elde edilen gelirler,
OpenTable aracılığıyla restoranlarda yapılan rezervasyonlar için elde edilen rezervasyon gelirleri ile
OpenTable tarafından verilen rezervasyon yönetimi hizmeti karşılığı elde edilen üyelik ücretleri,
Verilen seyahat hizmetleriyle ilgili olarak küresel dağıtım sistemi (GDS) rezervasyon ayarlama
ücretleri, seyahat sigortası ücretleri gibi ücretlerdir.

Booking.com’un aldığı komisyon oranları ülkelere göre %10-25 arasında değişmekte olup (UNCTAD
2019), küresel ortalama %15 dolaylarındadır.65
Bu sınıflamaya ek olarak, Holding gelirlerini iki gruba ayırmıştır. Bunlar:


Online seyahat rezervasyon hizmetleri: Bu hizmetler seyahat hizmeti sunanlarla bu hizmetleri
talep edenler arasında sağlanan hizmetlerdir. Bu gelirler de kendi içinde iki sınıfa ayrılmaktadır.
Kurum gelirleri ve tüccar gelirleridir. Kurum gelirleri, Booking.com üzerinden yapılan işlemler
için tahsil edilen komisyonlar, rezervasyon ücretleri ve seyahat sigortası ücretleri gibi gelirlerden
oluşmaktadır. Toplam gelirin %67.1’lik kısmını kurum gelirleri oluşturmaktadır. Satıcı gelirleri
ise doğrudan seyahat eden yolcudan ücretin tahsil edildiği gelirlerdir. Bunlar içerisinde
komisyonlar, rezervasyon ücretleri, seyahat sigortası ve kredi kartı işleme ücreti gibi gelirlerdir.
Bu gelirlerin de toplam içerisindeki payı %25.4’tür. 2018 ve 2019 gelirleri karşılaştırıldığında,
kurum gelirleri azalırken, satıcı gelirleri artmaktadır.66



Reklam ve diğer gelirler: KAYAK üzerinden elde edilen tavsiye ücretleri, KAYAK’ın internet
sitesinde yayımlanan reklamlardan elde edilen gelirler, OpenTable üzerinden elde edilen restoran
rezervasyon ücretleri ile restoran idare hizmetleri sunulan müşterilerden alınan üyelik ücretleridir.
Bu grubun toplam gelir içerisindeki payı ise %7.5’tir.

Holdingin toplam gelirleri 2013-2019 yılları arasında yaklaşık %121 artarak 15,06 milyar ABD
Dolarına, net karı da aynı dönemde %155 artarak 4,86 milyar ABD Dolarına yükselmiştir.
Coğrafi olarak elde edilen gelirler sınıflandırıldığında da, toplam gelirin %89,8’lik kısmı
uluslararası, %10,2’lik kısmı ise ABD operasyonlarından elde edilen gelirlerdir.
Ana Maliyet Kalemleri
Holdingin ana maliyet kalemlerini operasyon maliyetleri oluşturmaktadır. Operasyon maliyetleri 2019
yılında bir önceki yıla göre yaklaşık %5,8 artarak 9.72 milyar Dolara yükselmiştir. 2013-2019 yılları arasında
operasyon maliyetlerindeki gelişme aşağıdaki grafikte gösterilmektedir.

65
66

https://partner.booking.com/en-us/help/commission-invoices-tax/how-much-commission-do-i-pay
2018 yılında kurum gelirleri %71, tüccar gelirleri ise %20 dolaylarındadır.
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Grafik 3.18: Booking Holding’in Operasyon Maliyetleri (Milyar ABD Doları)
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Holdingin operasyon maliyetleri 6 gruba ayrılmaktadır. Bunlar aşağıda açıklanmaktadır:
Pazarlama Maliyetleri: Holding pazarlama faaliyetleri iki grupta toplanmaktadır. Bunlar performans
pazarlama ve marka pazarlamadır. Holding performans pazarlamasına büyük önem vermektedir. Bunlar da
dört gruba ayrılmaktadır: (1) arama motoru anahtar kelime satın almaları (2) çoklu arama ve seyahat arama
internet sitelerinin referansları (3) ortak programlar (4) diğer performans bazlı pazarlama ve teşviklerdir.
Marka pazarlama maliyetleri ise televizyon reklamları, online video reklamları ve diğer görüntülü reklamlar,
toplumla ilişkiler, sponsorluklar ve fuarlar vb.dır.
Satış ve Diğer Harcamaları: satıcı işlemlerinden dolayı kredi kartı ve diğer ödeme işlem ücretleri,
çağrı hizmeti, tercüme ve diğer hizmetleri sağlayan üçüncü taraflara yapılan ödemeler, batık alacaklar, müşteri
ilişkileri harcamaları vb. harcamalardan oluşmaktadır.
Personel Giderleri: çalışanlara doğrudan veya dolaylı olarak yapılan ödemelerdir. Örneğin maaşlar,
primler, sağlık primleri vb.
Genel ve İdari Giderler: ofis giderleri, eğitim, seyahat vb. giderler, dava giderleri vb.
Bilgi Teknolojileri: yazılım lisans ve sistem bakım ücretleri, hizmetlerin sunumu için gereken veri
iletişimi ve diğer maliyetler, veri merkezi maliyetleri ve danışmanlara hizmet alımı karşılığı yapılan
ödemelerdir.
Yıpranma ve Amortisman: maddi olmayan varlıklar için hesaplanan amortisman giderleri, bilgisayar
ve diğer ekipmanların yıpranma giderleri, kendi imkanlarıyla geliştirilen yazılım ile satın alınan yazılımın
yıpranması vb. giderlerdir.
Yukarıda sayılan operasyon maliyet kalemlerinin 2019 yılı itibarıyla toplam operasyon maliyetleri
içerisindeki payları aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.
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Grafik 3.19: Booking’in Operasyon Maliyetlerinin Dağılımı (%)
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Teknolojik altyapı
Sunulan hizmetin karakteristiği gereği teknolojik altyapıya bağımlı olan Booking Holdingin
faaliyetleri, performans, güvenirlik ve ölçeklenebilirlik ekseninde çeşitli sistem ve platformlar tarafından
desteklenmektedir. Holding, yazılım platformları ve mimaride yaygın olarak faydalanılan yazılım araçlarını
ve veri bankası sistemlerini kullanmaktadır. Açık uygulama protokol arayüzleri içeren kurum içi platformlar,
faaliyetlerin yürütüldüğü sektörlerdeki aktörlerin erişim sağlayabilmesi için tasarlanmış olup bunlar arasında
konaklama, uçuş bileti ve araç rezervasyonu sistemleri ile finans hizmeti sunanlar ve oteller yer almaktadır.
Ayrıca, holdinge ait uygulamalar güvenli iletişim ve işlem yapılabilmesini teminen dijital sertifikalar
kullanmaktadır. Holdingin sistem altyapısı ve dünya çapındaki operasyonlarla ilgili web ve veri bankası
sunucuları İngiltere, İsviçre, Hollanda, Almanya, Singapur, Hong Kong ve ABD’de bulunmakta olup, bu
merkezlerin her biri ağ iletişimini sağlamakta, ağ altyapısını barındırmakta, 24 saat izleme yapmakta ve
gereken durumlarda mühendislik desteği sağlamaktadır. Tüm veri merkezlerinde güç destek üniteleri,
jeneratörler, fazladan sunucular ve muhtelif back-up sistemleri bulunmaktadır.
Holding her yıl düzenli olarak bilgi teknolojilerine yatırım yapmaktadır. Bu kapsamda 2016 yılında
142.4 milyon ABD Doları harcama yapan Holding bu alandaki harcamalarını 2017 yılında 189.3 milyon
Dolara, 2018 yılında ise 233 milyon Dolara çıkarmıştır. 2019 yılında da artış devam etmiş ve 285 milyon ABD
Doları olarak gerçekleşmiştir. Bunun başlıca nedeni Holdingin faaliyetlerinde yaşanan genişlemedir. Teknoloji
harcamaları, yazılım lisans ve sistem bakım ücretleri, veri iletişimi ve hizmetlerin sunumu için gerekli diğer
harcamalar, veri merkezi hizmet alımı harcamaları ve danışmanlara verilen ücretlerden oluşmaktadır. Bunlara
ek olarak bilgisayar ve veri merkezi kapasite genişletilmesine yönelik harcamalar yapılmaktadır.
Personel
Birçok büyük platform firması gibi Booking Holding de son yıllarda hızlı büyüme kaydetmiştir. Hem
hizmet çeşitliliğini hem de hizmet sunulan coğrafyayı büyüten Booking’in personel sayısı 2011 yılında 5.000
iken bu rakam 2019 yılı sonunda 26.400’e ulaşmıştır. İstihdam edilen personelin 4300’ü ABD’de, geriye kalan
kısım ise diğer ülkelerde istihdam edilmektedir.
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Grafik 3.20: Booking Holding’in Çalışan Sayısı
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Booking Holding de, diğer büyük platform ve e-ticaret firmaları gibi başarısının devamı ve büyümenin
sürdürülebilmesi için, mevcut kalifiye personelin özellikle de ABD, Avrupa ve Asya’da yönetici durumundaki
personelin holdingde devam etmesinin ve kalifiye yeni personelin alınabilmesinin önemli olduğunu
savunmaktadır. Ancak bu alanda firmaların iş hacminin artması ve özellikle yazılım mühendisleri, mobil
iletişim uzmanları ve diğer teknoloji uzmanlarını istihdam etme konusunda rekabetin çoğalmasından dolayı
kalifiye personelin devamında zorluklar yaşanabileceğini ifade etmektedir. Gelecekte kalifiye personelin
korunması ve yenilerinin eklenmesi konusunda sorun yaşanması durumunda, Holdingin etkin bir şekilde
rekabet edemeyebileceğini, yeterince yeni ürün, hizmet, teknoloji ve diğer yenilikler yapamayacağını savunan
Holding, bu nedenlerle personel konusuna özel önem vermektedir.
Lojistik
Bir hizmet sunumu platformu olan Booking Holding, diğer e-ticaret platformlarından farklı olarak
lojistik konusunu önemli bir büyüme sorunu olarak görmemektedir. Öte yandan, Holding bünyesinde faaliyet
gösteren RentalCars.com platformu, araç kiralama ve ulaştırma konusunda yaşanan gelişmeleri takip
etmektedir. Diğer araç kiralama platformlarının yaptıkları yenilikler ve araç paylaşımı konusunda Uber vb.
firmaların iş hacimlerinin her geçen yıl artması, firmaya yenilikler ve fiyat konusunda baskı yapmaktadır.
Seyahat edenlere daha kapsamlı hizmet sunmak ve RentalCars.com’un rekabet edebilirliğini artırmak
için satın almalar veya ortaklıklara giden Holdingin Çin’li Didi (mobil ulaştırma platformu) ve Güney-Doğu
Asya’da etkin olan Grab (araç çağırma hizmeti sunan firma) firmalarıyla stratejik işbirliği anlaşmaları yapması
bu çabaların sonucudur. Booking.com üzerinden otel rezervasyon yaptıran müşterilere araç kiralama hizmeti
de vermeye başlayan Holding rakip firmalara karşı rekabet üstünlüğü sağlamayı hedeflemektedir.
Ödeme Sistemleri
Holding ve platform üzerinde hizmet sunan satıcılar hizmetler için genellikle kredi katlarını
kullanmaktadır. Buna ek olarak özellikle Booking.com sitesinde PayPal, Alipay, Paytm and WeChat Pay gibi
alternatif ödeme yöntemleri de kullanılmaktadır.
Tüketici ve Tüccarı Çekme ve Mevcutları Tutma
Sektörde rekabet gücünü korumak ve büyümesini sürdürmek isteyen Booking Holding’in en önemli
hedefi, en iyi müşteri deneyimini sunmaktır. Bu kapsamda kullanımı kolay online rezervasyon ve arama
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hizmeti sunmak, yer ve tesis olarak hotel ve restoran seçeneğini artırmak, tesislerle ilgili görseller de dahil
olmak üzere olabildiğince çok bilgi sunarak müşterinin bilgisini ve güvenini artırmak ve mükemmel müşteri
hizmetleri (çağrı merkezleri, internet sitesi, mobil uygulamalar vb.) sunmaktır. Bu kapsamda otellerin yanısıra
diğer tesis olanakları da sunulmaktadır.
Sahip olduğu markalarla seyahat edenlerin tüm ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan Booking,
konaklama rezervasyonu, uçuş bileti ve araç kiralama/transfer hizmetlerini entegre ederek potansiyel
müşterilerin, tesis sahiplerinin ve acentelerin ilgisini çekmektedir.
Booking Holding’in kullandığı diğer bir yöntem dil seçeneğini artırarak, müşterilerin daha rahat ve
güvenli bir şekilde hizmetlerini aramalarını ve rezervasyon yapmalarını kolaylaştırmaktır. Örneğin
Booking.com 40’tan fazla dil seçeneği sunmaktadır.
Holding, tesis sahiplerine rezervasyonları daha iyi yönetmeleri için de hizmet sunmaktadır. Örneğin
Booking Suite İnisiyatifi, tesis sahiplerine pazarlama ve iş analiz araçları sunmaktadır. Restoran sahipleri için
de OpenTable aracılığıyla rezervasyon yönetimi ve pazarlama konusunda destek olmayı amaçlamaktadır.
Priceline tarafından sunulan “Kendi Fiyatını Belirle” opsiyonu da sektörde yenilik getiren bir uygulama olarak
özellikle ABD’de çok ilgi görmektedir.
Booking Holding’in tüketici ve tüccarı cezbetmek için kullandığı bir diğer etkili araç da reklamdır.
Performans reklamları ve marka reklamları bu kapsamda sıkça kullanılmaktadır.
Holding’in performans reklam ödemeleri 2013-2019 yılları arasında %146 artarak 4.42 milyar ABD
Dolarına ulaşmıştır. Performans reklamlarına ödenen ücret, Holdingin toplam operasyon
maliyetlerinin %45.4’üne denk gelmektedir. Marka reklamları da 2013-2019 yılları arasında %358 artarak
2019 yılında 548 milyon ABD Dolarına ulaşmıştır. Reklam harcamaları, online seyahat araması yapanların
trafiğinin Holding internet sitelerine yönelmesine katkı sağlayarak rezervasyonların artmasına katkı
sağlamaktadır.
Grafik 3.21: Booking Holding’in Reklam Harcamaları (Milyar ABD Doları)
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Satın Alma ve Dışa Açılma
Booking Holding kurulduğu ilk yıllardan itibaren satın almalara başlamıştır. Günümüze değin özellikle
Avrupa’da önemli satın almalar yaparak bir yandan önemli rakiplerini bünyesine katarken, bir yandan da ilave
hizmet sunan başka firmaları satın alarak sunduğu hizmet portföyünü “seyahat” odaklı olmak kaydıyla
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sürdürmüştür. Bunlarla da sınırlı kalmayan Holding, teknolojik anlamda sunulan hizmetin kalitesinin
artırılması için birtakım teknoloji şirketlerini bünyesine katmıştır. Böylece yeni ürün ve hizmet sunumu
becerisini yükseltmiştir.
Bu kapsamda satın almalara ve ortaklıklara önceki yıllarda olduğu gibi 2018 yılında da devam eden
Holding, Fareharbor (hisse ve nakit toplam 249 milyon ABD Doları) ve HotelsCombined (134 milyon ABD
Doları) firmalarını satın almış, Didi Chuxing firmasına 500 milyon ABD Doları ve Grab firmasına 200 milyon
ABD Doları yatırım yapmıştır. Yatırım yapılan her iki firma da Holdingin rakip olarak gördüğü firmalar
arasında yer almaktadır.

3.5.

Netflix

Tarihçe
1997 yılında ABD’de iki mühendis tarafından kurulan Netflix, 1998 yılında netflix.com internet adresi
üzerinden DVD kiralamaya ve satmaya başlamıştır. 1999 yılında üyelik yöntemiyle kiralama yöntemine geçen
firma, sabit üyelik ücreti karşılığı sınırsız DVD izleme imkanı getirmiş ve üyeler için kişiselleştirilmiş film
önerisi sistemini tanıtmıştır. 2002 yılında 600.000 üyeye ulaşan Netflix halka açılmış ve 2005 yılında üye
sayısını 4.2 milyona yükseltmiştir. 2007 yılında internet üzerinden yayına başlayan Netflix, üyelerine
bilgisayarlarından TV dizilerini ve filmleri izleme imkanı sağlamıştır. 2008 yılında işbirliği yapılan firmaların
ürettiği oyun konsolları, TV ve el cihazları tarafından desteklenmeye başlamıştır. 2010 yılında Apple ürünleri
tarafından da desteklenmeye başlayan Netflix, aynı yıl Kanada’da, 2011 yılında ise Latin Amerika’da hizmet
sunmaya başlamıştır. 2012 yılında İngiltere, İrlanda gibi ülkelerde hizmet sunmaya başlayan firma, kendi
yapımı film ve diziler sunmaya başlamış ve ABD’de TV dizilerinin “Oscar”ı kabul edilen Emmy ödülünü
kazanmıştır. “House of Cards”, “Orange is the new black”, ve “The Square” gibi başarılı yapımlar yapan
Netflix, 2013 yılında Hollanda ve ardından 2014 yılında 6 Avrupa ülkesinde daha hizmet sunmaya başlamıştır.
2016 yılında 130 ülkede hizmet sunmaya başlayan firma 2017 yılında En İyi Kısa Belgesel Film Dalında kendi
yapımıyla Oscar Ödülü kazanmıştır. 2018 yılında ve son olarak 2020 yılında Oscar ödülü kazanan Netflix,
kendi orjinal yapımı film ve dizilerle dikkat çekmeye devam etmektedir. Netflix’in halihazırda 190 ülkede
2019 yılı sonu itibarıyla toplam 167,9 milyon abonesi bulunmaktadır.
Misyon ve Vizyon
Firmanın ilan edilmiş özel bir misyonu ve vizyonu bulunmamaktadır. Bununla birlikte firmanın
stratejisi, dünya çapında yayıncılığı geliştirerek üye sayısını ve karını artırmaktır.
Faaliyet Alanları
Kendini “İnternet Televizyonu Ağı” olarak tanımlayan Netflix’in faaliyetleri üç ana alanda
toplanmaktadır. Bunlar ABD içi yayıncılık, uluslararası yayıncılık ve DVD kiralama hizmetleridir.
ABD ve uluslararası yayıncılık hizmetlerinde, aylık üyelik ücreti karşılığı TV dizileri ve filmleri
izleme imkanı sağlayan Netflix, üyelere yayınları indirme imkanı da sağlamaktadır. Üyelikleri üç gruba ayıran
firma, temel üyelik paketinde 1 cihazdan yayınları izleme imkanı sağlarken, standart pakette 2 cihaza, en üst
pakette ise 4 cihazdan yayınları izleme imkanı tanımaktadır.
DVD kiralama hizmeti ABD’de verilmekte olup, aylık üyelik paketleri çerçevesinde belirli sayıda
DVD kiralanabilmektedir. Online olarak seçilen DVD’ler uygunluk durumuna göre üyeye gönderilmekte, üye
film izledikten sonra filmi tekrar Netflix’e göndermektedir. İki yönlü posta ücretlerini Netflix karşılamaktadır.
Netflix DVD üyeliği, ayrı olarak veya yayın üyeliğiyle birlikte yapılabilmektedir. DVD dağıtımı Netflix’in
DVD Dağıtım Merkezleri aracılığıyla yapılmaktadır.
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Ana Gelir Kalemleri
Firmanın ana gelir kaynağı, üyelerden toplanan aylık ücretleridir. Üyelik ücretleri seçilen pakete göre
3 Dolar ile 22 Dolar arasında değişmektedir.
Netflix’in gelirlerinde ve net karında son yıllarda önemli bir artış olmuştur. Bu artışta, firmanın
uluslararası alanda hizmet sunduğu ülke sayısını artırması, kaliteli kendi yapımlarını sunması ve hizmet
kalitesini artırması ile üst paket talebinin artmasına bağlı olarak üyelerden tahsil edilen ortalama ücretin
artması etkili olmuştur. Aşağıda, sırasıyla firmanın yıllar itibarıyla gelir-kar durumu, üye sayısı ve üyelerden
tahsil edilen ortalama aylık ücret gösterilmektedir.
Grafik 3.22: Netflix’in Yıllık Toplam Geliri ve Net Karı (Milyon ABD Dolar)
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Grafik 3.23: Netflix’in Yıllar İtibarıyla Toplam Üye Sayısı (Milyon Adet)
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Grafik 3.24: Netflix’in Üyelerden Tahsil Ettiği Ortalama Aylık Ücret (ABD Doları)
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Firmanın son yıllarda toplam üye sayısı ve gelirinde artış olmasına ek olarak segmentlerin toplamdaki
payında da önemli gelişmeler yaşanmıştır. Örneğin ABD’de sunulan DVD kiralama hizmetinin üye sayısı her
geçen yıl istikrarlı bir şekilde azalmaktadır. 2011 yılında DVD Kiralama Hizmeti üyesi sayısı 11.165.000 iken
bu rakam 2019 sonu itibarıyla 2.1 milyona gerilemiştir. Bu trendin önümüzdeki yıllarda da sürmesi
beklenmektedir. Diğer önemli bir gelişme Netflix’in uluslararası yayın üye sayısında büyük artış görülmesidir.
2017 yılına kadar ABD yayın üye sayısı toplam üye sayısının yarısından fazla iken, 2017 yılından itibaren
uluslararası yayın üyeliği sayısında büyük artış kaydedilerek 2018 yılı sonunda 80,7 milyona, 2019 yılı
sonunda da 106 milyon üye sayısına ulaşılmıştır. Bu gelişmeler çerçevesinde firma, harcamalarını yayın
içeriklerine odaklandırmış ve DVD segementinde talep azaldığı için ABD’de bulunan 50 DVD dağıtım
merkezinin sayısı 2018 yılı itibariyle 17’ye düşürmüştür.
2019 yılı sonu itibarıyla firmanın elde ettiği 20.1 milyar Dolarlık gelirin sadece 297.2 milyon Dolarlık
kısmı DVD kiralama hizmetlerinden elde edilmiştir.
Ana Maliyet Kalemleri
Netflix’in toplam maliyetleri içerisinde operasyon maliyetleri önemli bir yer tutmaktadır. Operasyon
maliyetleri 4 sınıfa ayrılmaktadır. Bunlar:
Satış Maliyetleri: Satış maliyetleri yayımlanan içeriklerin kendisinin veya lisansının satın alınması
veya bazı içeriklerin üretilmesi için yapılan harcamalar ile amortisman giderlerinden oluşturmaktadır. DVD
segmentinde, paketleme ve gönderi hizmetleri de dahil edilmektedir. Firma, küresel bazda yayınların
aksamaması için kendi dağıtım ağını kurmuş olup, bununla ilgili ekipmanlar, personel, bulut hizmetleri için
yapılan ödemeler bu harcama kalemine dahil edilmektedir.
Pazarlama Maliyetleri: Pazarlama maliyetleri genel olarak reklam giderleri (dijital ve televizyon
reklamları), elektronik firmalarıyla yapılan anlaşmalar gereği bu firmalara yapılan ödemeler, çok kanallı video
programı dağıtıcıları, mobil operatörler ve internet hizmet sunucularına yapılan ödemelerden oluşmaktadır.
Reklam alanında çalışan firma personeline yapılan ödemeler de bu sınıfta yer almaktadır.
Teknoloji ve Geliştirme: Donanım ve yazılım harcamaları, teknoloji bölümünde çalışanlara yapılan
ödemeler, hizmet sunumunda kaliteyi artırmaya yönelik yapılan harcamalar (test, kullanıcı arayüzü geliştirme,
kişisel öneriler geliştirilmesi vb.) ile üçüncü taraflara hizmet alımı için yapılan ödemelerden oluşmaktadır.
Genel ve İdari Harcamalar: Bu grupta yer alan başlıca harcamalar personele yönelik yapılan
ödemeler, kurumsal harcamalar ve yapılan diğer ödemelerden oluşmaktadır.
82

2019 yılı sonu itibarıyla toplam 17.5 milyar ABD Doları olan operasyon maliyetlerinin dağılımı
aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.
Grafik 3.25: Netflix’in Başlıca Maliyet Kalemlerinin Toplam İçerisindeki Payları (2019-%)
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Firmanın ana maliyetlerinin toplamı 2019 yılında bir önceki yıla göre %23 artmıştır. Bu artışta satış
giderlerinin ve pazarlama giderlerinin artmasının önemli rolü bulunmaktadır. Her iki gider grubundaki önemli
artışın başlıca nedenleri içerik amortizasyonu giderlerinin artması, kapsanan ülke ve üye sayısının artmasından
dolayı satın alma ve lisans ödemelerinin artması, personel sayısının yükselmesinden dolayı personel
ödemelerinin artması ve reklam amacıyla ortaklık yapılan firmalara yapılan ödemelerin artmasından
kaynaklanmaktadır.
Teknolojik altyapı
Netflix, operasyonlarını yürütmek için ihtiyaç duyduğu teknolojiyi kendi imkanlarıyla veya üçüncü
taraflardan temin ederek karşılamaktadır. Bunlar arasında müşterilerin tercihlerine uygun içerik tespit edilerek
önerilmesi veya satın alınması ile üyelere hızlı ve etkili bir şekilde içerik sağlanması yer almaktadır. Örneğin
kendi içerik dağıtım ağını kuran Netflix, bu ağa internet hizmet sağlayıcıların entegrasyonunu sağlayarak
tüketiciye ulaşmaktadır. Üçüncü taraflardan alınan hizmetler arasında ayrıca hizmetin pazarlanması,
ödemelerin işlenmesi ve faaliyetlerin günlük olarak idaresi için gereken teknoloji sayılabilmektedir.
Netflix üyelik usulü çalıştığı için dünya çapında 2019 itibariyle üyesi bulunan yaklaşık 167 milyon
kişinin isim ve ödeme bilgilerine sahiptir. Bu bilgilerin güvenli bir şekilde korunması için şifreli ve onaylı
teknolojiler kullanılmaktadır.
Personel
Firmanın 2019 sonu itibariyle 8600 tam zamanlı personeli bulunmaktadır. Bunların büyük çoğunluğu
yayıncılık segmentinde istihdam edilmektedir. 2014 sonrasında firmanın personel sayısında yaşanan istikrarlı
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artış, firmanın coğrafi olarak hizmet sunduğu bölgelerin artmasından ve sunulan hizmetteki genişlemeden
kaynaklanmaktadır.
Grafik 3.26: Netflix’in Çalışan Sayısı
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Lojistik
Netflix, yayıncılık segmentinde dijital dağıtım yaptığı için lojistik konusunda özel bir çalışma
yapmamaktadır. DVD segmentinde ise, üyelere DVD’ler posta ile gönderildiği için, lojistiğin etkin bir şekilde
yapılabilmesi için ABD genelinde DVD Dağıtım Merkezleri kurmuştur. Son yıllarda DVD hizmetlerinde üye
sayısı azaldığı için ülke çapında dağıtım merkezi sayısı da azaltılmıştır. Halihazıda dağıtım merkezleriyle
üyeler arasındaki DVD transferini ABD Posta Hizmetleri (USPS) ile sağlamaktadır. Ayrıca, her ne kadar DVD
Dağıtım Merkezlerinde otomasyon konusunda ilerleme sağlasa da, Netflix her geçen yıl önemi azalan DVD
faaliyetleri nedeniyle bu alana önemli bir yatırım yapmayı veya hizmet kalitesini artırmaya yönelik önemli bir
inisiyatif planlamamaktadır.
Ödeme Sistemleri
Firma üyelerden tahsil ettiği üyelik aidatlarıyla ilgili olarak kredi kartları, banka kartları, hediye
kartları veya online cüzdan gibi ödeme türlerini kabul etmektedir. Ödemeler, üçüncü taraflardan alınan
destekler ve firmanın kendi iç sistemleri yardımıyla işlenmektedir.
Tüketici ve Tüccar Çekme ve Mevcutları Sistemde Tutma
Netflix, bir pazaryeri olmadığı için tüccarlarla ilgili bir faaliyeti bulunmamaktadır. Üyelerin ilgisini
devam ettirebilmek ve müşteri kitlesini artırabilmek için 20 yıllık tarihi boyunca bir takım inisiyatifler
geliştirmiştir. Bunlardan birincisi, coğrafi genişlemedir. Coğrafi genişlemeyle birlikte, azalan DVD
üyeliklerini törele edebilmiştir. İkincisi, sadece üçüncü taraflardan temin ettiği diziler ve filmlerle yetinmeyip
kendi yapımlarını sunmasıdır. Bu yapımlar, Emmy ve Oscar ödülleri de almış olup firmanın tanıtıma önemli
katkılar sağlamıştır. Ayrıca Netflix yapımı film ve diziler alternatifi bulunmadığı için üye sayısının artışına
katkı sağlamıştır. Üçüncüsü, alternatif üyelik paketleri sunarak tüketici için cazip fiyatlar geliştirmiştir.
Böylece daha çok kesime hitap edebilmeyi başarmıştır. Bunlara ek olarak, ilk ay ücretsiz deneme imkanı, farklı
dillerde dublajlı ve altyazılı izleme imkanı, reklamsız izleme, cihazlara indirebilme imkanı, kişiselleştirilmiş
arayüzler ve üyelere yönelik öneriler gibi yenilikler de üye sayısının artmasına fayda sağlamaktadır. Son olarak
elektronik firmalarıyla yapılan işbirlikleri, reklam kampanyaları gibi önemli harcama gerektiren inisiyatifler
de firmanın üye kazanmak için izlediği önemli politikalardır.
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Satın Alma ve Dışa Açılma
Netflix, diğer örneklerden farklı olarak satın alma inisiyatifini kullanmamıştır. Ancak, 2010 yılında
başlayan dışa açılma sürecini çok hızlı bir şekilde genişletmiştir. Halihazırda Türkiye de dahil olmak üzere
190 ülkede faaliyet göstermektedir.
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Rekabet, tüketicilerin işini/seçimini kazanmak isteyen firmalar arasında bir yarışma sürecidir (DCEP,
2016). Etkin rekabet tüketiciye düşük fiyat, yüksek kaliteli ürünler, geniş ürün ve hizmet seçeneği ile yenilik
gibi faydalar getirmektedir (European Union, 2004). Rekabetçi piyasalar tüketicilerin yararına hizmet ettiği
gibi, toplumun üretken kaynaklarının en yüksek ve en iyi sonuçlar için kullanılmasını temin eder (Lambert,
2020). Bu nedenle hemen hemen tüm ülkelerde etkin bir rekabet ortamının sağlanmasına özel önem
verilmektedir. Ancak, son yıllarda piyasalarda yaşanan birtakım gelişmeler, mevcut rekabet düzenlemelerinin
ihtiyaca cevap vermediğini, yeni iş yapma süreçleri ve piyasa koşulları göz önüne alınarak tekrar düzenlenmesi
gerektiğini ortaya koymuştur. Birçok iktisatçıya ve politikacıya göre, özellikle dijital piyasalarda ve e-ticaret
piyasasında zaman içerisinde yeni iş yapma modelleri ve bir takım stratejiler uygulayan bazı firmaların, ağ
etkileri ve ölçek ekonomilerinden faydalanarak önce kendi ülkelerinde, ardından da başka ülkelerde
genişleyerek baskın konuma yükselmeleri rekabet ortamına zarar vermektedir. Çünkü ekonomik tarih,
firmaların baskın konumlarından yararlanma eğiliminde olduklarını göstermektedir (World Bank, 2016).
Buna ek olarak, birçok firma için tüketiciyle buluşma adresi haline gelen e-pazaryerlerinde de rekabet
ortamının gerekliliği süreç içerisinde kendini göstermiştir. Aynı e-pazaryerinde yer alan firmaların, adil,
öngörülebilir ve şeffaf kurallara göre rekabet edebilmesinin sağlanması gerekmektedir.
Bu başlık altında, öncelikle e-ticaretin de dahil olduğu dijital piyasalardaki gelişmelerin rekabete etkisi
dört başlık altında (piyasadaki yoğunlaşma, pazara giriş, satın alma ve birleşmeler ile piyasa gücünün rekabeti
engelleyecek şekilde kullanılması) incelenecek, ardında da platform içi rekabet ele alınacaktır.

4.1.

E-ticaret Platformları Arasında Rekabet

4.1.1. Piyasadaki Yoğunlaşma
Bir piyasada yoğunlaşmanın yükselmesi, o piyasada faaliyet gösteren firma sayısının azaldığını veya
mevcut firmalar arasında az sayıda firmanın payının yükseldiğini ifade etmek için kullanılmaktadır. Piyasadaki
yoğunlaşma halihazırda piyasada faaliyet gösteren bir firmanın içsel büyümesiyle ortaya çıkabileceği gibi, bir
firmanın satın alma ve birleşme yoluyla büyüyerek pazardaki payını yükseltmesi sonucunda da
oluşabilmektedir. Hatırlanacağı gibi 2. Bölümde perakende e-ticaret piyasasının yapısı itibarıyla bazı
firmaların hızlı içsel büyümelerinin nasıl oluştuğu açıklanmıştı. Birleşme ve satın almalar da ilerleyen
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bölümlerde açıklanacak olup, bu başlık altında yoğunlaşma, türleri ve muhtemel etkileri hakkında genel
bilgiler paylaşılmaktadır.
Önceki bölümlerde incelenen örnek ülke tecrübelerinde de görüldüğü gibi, e-ticaret piyasasında birkaç
firma pazarın büyük bölümünü elinde bulundurmakta, bunlardan biri genellikle büyük bir paya sahip
olmaktadır. Bu durum, e-ticaret piyasasında yoğunlaşmanın yükseldiği, bunun da rekabete ve tüketici refahına
zarar vereceği endişesine neden olmaktadır.
Yoğunlaşmayı ölçmek için kullanılan en yaygın yöntem Herfindahl-Hirschman Endeksidir (HHI).
HHI, piyasadaki firmaların pazar paylarının kareleri toplanarak hesaplanmaktadır. Örneğin bir firmanın
payı %40 ise hesaplamada bu oran 1600 olarak kullanılır. Dolayısıyla tek bir firma pazara hakimse (monopol)
HHI 10.000 olmaktadır. Tam rekabette ise tek bir firma için HHI sıfıra yaklaşmaktadır. Deneysel literatürde,
HHI<1000 düşük düzey yoğunlaşma için bir eşik kabul edilirken, HHI>1800 yüksek düzeyde yoğunlaşmış
piyasalara işaret etmektedir (Cavalleri ve Diğerleri (2019). Ancak, ülkeler arasında değerlendirme
farklılaşabilmektedir. Örneğin ABD Yatay Birleşme Rehberinde, HHI<1500, düşük düzey yoğunlaşmış,
1500<HHI<2500 orta düzey yoğunlaşmış, HHI>2500 yüksek düzeyde yoğunlaşmış piyasalar olarak
tanımlamaktadır.67 AB’de ise, açık bir şekilde isimlendirilmese de HHI<1000, düşük düzey yoğunlaşmış,
1000<HHI<2000 orta düzey yoğunlaşmış, HHI>2000 yüksek düzeyde yoğunlaşmış piyasalar olarak
tanımlamaktadır (European Union, 2004).
Az sayıda firmanın hakim olduğu bir piyasanın, çok sayıda küçük ve orta büyüklükte firma bulunan
bir piyasaya göre daha az rekabetçi olma olasılığı yüksektir, çünkü (Khan, 2017):
1. Monopol veya oligopol piyasa yapıları hakim firmaların aralarında daha kolay anlaşmalarını, böylece
rekabete zarar veren fiyat belirleme, pazarı bölme ve zımni anlaşma gibi yollara başvurmalarını
kolaylaştırır,
2. Monopol ve oligopol firmalar, hakim güçlerini kullanarak yeni firmaların pazara girişini
engelleyebilirler,
3. Monopol ve oligopol firmaların tüketiciler, tedarikçiler ve çalışanlara karşı pazarlık gücü artar ki, bu
durum, onların fiyatları yükseltebilmesine ve kaliteyi düşürmesine imkan sağlar.
Son yıllarda piyasalardaki yoğunlaşmadaki değişimler, rekabet yoğunluğunun düştüğünü, yüksek
pazar payına sahip büyük firmaların büyümesinin karları artırdığını, yenilik ve üretkenliğe zarar verdiğini ve
eşitsizliği artırdığını iddia etmek için giderek daha fazla kullanılmaktadır.68 Özellikle Google, Facebook,
Apple, Microsoft ve Amazon’un, alanlarında tüm dünyada büyük hakimiyet kurması bu eleştirilerin önemli
bir kaynağıdır.
Daha önceki bölümlerde de incelendiği gibi çok taraflı piyasalarda (e-pazaryerleri dahil) özellikle
dijital piyasalarda oluşan yüksek düzeyde yoğunlaşma, ağ etkileri ve ölçek ekonomileri nedeniyle doğal bir
süreçtir. Ancak bazı iktisatçılar böyle bir mutlak kural olmadığını ileri sürmüştür. Örneğin Haucap ve
Heimesgoff (2013) ile Evans (2009), çok taraflı piyasalarda her ne kadar ölçek ekonomileri ve ağ etkilerinin
önemli sürükleyici etkisi olsa da, yoğunlaşma veya tekelleşme bulunmayan çok taraflı dijital piyasalar da
oluşabileceğini savunmaktadır. Bu çalışmalarda yoğunlaşmayı engelleyen başlıca nedenlerin kapasite sorunu
(örneğin reklam alınabilecek alanların sınırlı olması), platform büyüdükçe farklılıkların artacak olmasından
dolayı arama maliyetinin yükselmesi ve çoklu kullanım imkanının varlığı olarak açıklanmıştır. Katz ve Shapiro
(1994) da, ağ etkilerinin olduğu piyasalarda fiilen standardizasyona giden doğal bir süreç olduğunu, bunun,
herkesin aynı sistemi kullanması anlamına geldiğini belirterek güçlü pozitif geri dönüş unsurlarından dolayı
sistem piyasalarının evrilme (tipping) eğiliminde olduğunu savunmuştur. Katz ve Shapiro’ya göre tüketici
heterojenliği ve ürün farklılaştırması piyasadaki evrilmeyi sınırlandırmakta ve çok sayıda firmanın piyasada
var olmasına imkan sağlamaktadır. Çalışmaya göre eğer rakip sistemler belirli müşterilerin gözünde farklı

Detaylar için bakınız https://www.justice.gov/atr/horizontal-merger-guidelines-08192010#5c. Erişim tarihi
06.04.2020
68
https://www.oecd.org/daf/competition/market-concentration.htm erişim tarihi 20.04.2020
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özelliklere sahipse, iki veya daha fazla sistem ağ büyüklüğünden ziyade ürün niteliğine değer veren müşterilere
hitap ederek hayatta kalabileceklerdir.
Her ne kadar, teorik tartışmalar bu şekilde sürse de, dijital piyasalarda büyük firmaların satın almalar
yapması veya rakibini kopyalaması, Katz ve Shapiro (1994)’nun savunduğu farklı sistemlerin kısa vadede
ortadan kalkmasına yol açmaktadır. Ancak, bazı durumlarda küçük firmalar, büyük firma tarafından önemsiz
görülerek dar bir alanda varlık göstermesine izin vermesiyle varlığını sürdürebilmektedir.69 Ayrıca büyük
firmalar, Haucap ve Heimesgoff (2013) ile Evans (2009)’ın ortaya attığı yoğunlaşmayı engelleyen faktörlerin
etkinliğini azaltan teknik ve uygulamalar da geliştirmişlerdir.70
Bu noktada tartışılması gereken bir başka nokta, yoğunlaşmanın yükselmesinin rekabete zarar verip
vermediği, tüketici refahını, verimliliği ve yeniliği azaltıp azaltmadığıdır.
Philippon (2019), firmalar arasında rekabet sonrasında verimsiz olan veya üretken olmayan firmaların
piyasadan çekilmesi sonucunda piyasada yoğunlaşma olması durumunda, bunun “iyi” bir yoğunlaşma
olacağını çünkü bu durumun verimlilik artışına yol açacağını savunmuştur. Öte yandan, Philippon’a göre
pazara giriş maliyetlerindeki şoklar verilerde ön plana çıkıyorsa yoğunlaşma ve rekabet negatif bir ilişki
içerisindedir ve bu durum, antitröst uygulamasındaki değişikliklerden, pazara giriş engellerinden71 veya
mevcut firmaların yok edici davranış tehdidinden kaynaklanıyordur. Dolayısıyla bu tür kötü yoğunlaşmaların
olduğu durumlarda, yoğunlaşma verimlilik ve yatırımlarla da negatif bir ilişki içerisinde olacaktır.
E-ticaret piyasasında yoğunlaşma olup olmadığını, olduysa da iyi mi yoksa kötü mü olduğunu anlamak
için diğer sektörlerdeki tecrübelerden yararlanmak faydalı olacaktır. Bu kapsamda ABD ekonomisi güzel bir
örnek oluşturmaktadır. Çünkü ABD ekonomisinde yoğunlaşmanın arttığına yönelik birçok çalışma yapılmıştır.
Örneğin, perakende ticaret sektöründeki trendleri inceleyen Hortaçsu ve Syverson (2015), 2015 öncesi
15-20 yıllık dönemde perakende ticaret şirketlerinin büyüdüğünü, bu büyümeler sonucunda da sektördeki
yoğunlaşmanın arttığını ancak yoğunlaşmayla birlikte verimliliğin de arttığını, yani “iyi yoğunlaşma”
olduğunu savunmuştur.
Crouzet ve Eberly (2018, 2019) de ABD perakende ticaret sektöründe “iyi yoğunlaşma” olduğunu
savunmuştur. Perakende ticaret sektöründe nakit akışının ve değerlemelerin güçlü olmasına karşılık sermaye
yatırımlarının az olmasının nedenlerini araştıran bu çalışmalar, yatırımların daha çok envanter yönetimi ve
lojistik gibi maddi olmayan duran varlıklara72 yapıldığını ve bu yatırımların verimlilik artışına neden olduğunu
tespit etmiştir. Crouzet ve Eberly (2018) maddi olmayan duran varlıkların (özellikle daha etkin iş süreçleri
kabul edilmesi veya markalarının yükselen değeri) yeni fiziki yatırım yapmadan da firmanın iş performansını
artırabileceğini, maddi olmayan duran varlıklara yapılacak yatırımların, eğer lider firmalar tarafından yapılırsa,
sektördeki yoğunlaşmayı artırabileceğini savunmuştur. Ancak, iyi yoğunlaşmanın tüm sektörlerde geçerli
olmadığını savunan Crouzet ve Eberly (2019), perakende ticaret, sağlık ve teknoloji sektöründe maddi
olmayan duran varlıkların verimliliğe ve piyasa gücüne yansımasını araştırmış, yoğunlaşmanın perakende
ticaret sektöründe verimliliği, sağlık sektöründe piyasa gücünü (kötü yoğunlaşma), teknoloji sektöründe ise
her ikisini de artırdığını savunmuştur. Çalışmaya göre perakende ticaret sektöründe verimliliğin artmasının
Bu durumda yıkıcı teknoloji yine de ortaya çıkabilmektedir. Örneğin Amazon’un Chime, Alibaba’nın Dingtalk,
Microsoft’un Teams adında online video konferans hizmetleri olsa da, çok fazla talep görmediği için bu konuda etkin bir
pazarlama faaliyeti yürütmemişlerdir. Ancak, Covid-19 virüsü nedeniyle koruyucu önlem olarak sosyal temasın
azaltılması için birçok ülkede okulların ve işyerlerinin kapatılması, video konferans hakkındaki farkındalığı artırmış ve
bununla ilgili uygulamalara talebi yükseltmiştir. Bu süreçte ABD’li Zoom isimli video konferans hizmeti sunan uygulama
bir anda popüler olmuş Aralık 2019’da aylık ortalama kullanıcı sayısı 10 milyon iken, bu rakam Mart 2020’de 200
milyona yükselmiştir.
https://www.cnbc.com/2020/04/14/zooms-new-users-increasing-costs-focus-is-keeping-theplatform-free.html Erişim tarihi 20.04.2020
70
Bakınız 2. Bölüm.
71
Pazara giriş engelleri, bir pazara girmeye çalışan firmanın üstlenmesi gereken, ancak pazarda halihazırda faaliyet
gösteren firmaların tabi olmadığı maliyetlerdir. (Khan, 2017)
72
Crouzet ve Eberly (2019) maddi olmayan duran varlıkları, yazılım, fikri mülkiyet hakları, marka ve yenilikçi iş
süreçleri olarak tanımlamıştır.
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nedeni envanterden dağıtıma kadar birçok alanda online sisteme geçiştir. Ayrıca maddi olmayan duran
varlıkların yoğunlaşmayı artırdığını savunan Crouzet ve Eberly (2019), maddi olmayan varlıkların fiziki
yatırımların azalmasında ve piyasa yapısının değişiminin anlaşılmasında önem arz ettiğini, ölçek ekonomileri
oluşturulmasında ve verimliliğin geliştirilmesinde ve “Süper Yıldız Firmaların” oluşturulmasına katkı
sağlayabileceğini savunmuştur. Öte yandan çalışma, maddi olmayan duran varlıkların (marka ve patent
koruması) ürünleri farklılaştırabileceğini ve rakipleri saf dışı bırakarak fiyat gücü oluşturabileceğini
savunmuştur.
Grullon ve Diğerleri (2016), ABD ekonomisinde sektörlerin %75’inde yoğunlaşmanın arttığını,
yoğunlaşmanın en çok arttığı sektörlerde kar düzeyinin yükseldiğini, pozitif ve anormal hisse getirilerinin elde
edildiğini, daha karlı birleşme ve satın almalar gerçekleştirildiğini tespit etmiştir. Bunun en önemli nedeninin
gevşek anti-tröst düzenlemeleri ile yüksek teknolojik bariyerler olduğunu ileri süren çalışma, piyasalarda
yoğunlaşma arttıkça halka açık şirketlerin yatırımcıya getirisinin arttığını, bu nedenle yoğunlaşmayla birlikte
piyasanın özellikle yatay birleşmelere yaklaşımının pozitif olduğunu ileri sürmüştür. Çalışmaya göre büyük
firmaların küçük firmaları satın almaları, işlem sonrası oluşan skor HHI’ye göre limitlerden düşük kaldığı için
incelemeye tabi tutulmamaktadır. Böylece küçük firmaların alınmasına imkan sağlanmıştır. Çalışmaya göre
2000 öncesi patent sayısı ve yoğunlaşma ters orantılıyken, 2000’den sonra durum değişmiştir. Yoğunlaşan
piyasalarda firmaların daha çok patent aldığını ve bunların en değerli patentler olduğunu iddia etmiştir.
Çalışma son olarak, anti-tröst kurumlarınca mevcut hakim firmaların pazar gücünü düşürmesine imkan
sağlayan Sherman Kanununun 2. Bölümünün kullanımı 1970-1999 yılları arasında ortalama 15.7 iken, 20002014 yılları arasında yıllık ortalama 3’e düşmüş, yoğunlaşmanın rekor kırdığı 2014 yılında ise hiç
kullanılmamıştır.
ABD ekonomisinde son 40 yıllık süreçteki firma karlarını, yatırımları ve pazar paylarını inceleyen
Covarrubias ve Diğerleri (2019) de, 1990’lı yıllarda “iyi yoğunlaşma” olduğunu 2000 yılından sonra ise “kötü
yoğunlaşma”nın oluştuğunu gözlemlemiştir. Çalışmanın 1990’lı yıllardaki yoğunlaşmayı “iyi” olarak
nitelemesinin nedeni, bu dönemdeki yoğunlaşmanın fiyat rekabeti, maddi olmayan varlıklara yatırım ve lider
firmalarda verimlilik artışının olmasıdır. 2000 yılından sonra ise azalan rekabet ve pazara giriş engelleriyle
lider firmalar kendilerini daha güvende hissetmiş ve daha az yatırım, yüksek fiyatlar ve düşük verimlilikle
birlikte daha etkin olmayan bir yoğunlaşma oluşmuştur. Barkai ve Benzell (2018) 1946-2015 dönemini
kapsayan 70 yıllık bir süreçteki firma yatırım harcamalarını ve karlarını araştırmış, 1946-1980’ler arasında
firma karlarının düştüğünü, ancak 1980 sonrasında arttığını ortaya koymuştur. Bunun üç nedenden
kaynaklanabileceğini ileri süren çalışma, bunları ayarlanan maliyetler, hesaba katılmayan maddi olmayan
duran varlıklar ve rekabet ortamı olarak sıralamıştır. Çalışma ayrıca, yüksek karla birlikte az yatırım
yapıldığını savunmuştur. Barkai ve Benzell’in işaret ettiği hesaba katılmayan maddi olmayan duran varlıklar,
yeterli yatırım yapılmamasının açıklanmasında etkili olabilir. Çünkü bunların büyük çoğunluğu firmalar
tarafından cari harcamalar olarak değerlendirilmektedir. (AGPC, 2016).
ABD ekonomisinde yoğunlaşmanın yükseldiğine dair bu araştırmalarla aynı görüşte olmayan bazı
çalışmalar da bulunmaktadır. Ancak bunlar eleştirilerini birkaç çalışmaya odaklandırmıştır. Bu eleştirilerden
Lambert (2020) ve Shapiro (2018), yoğunlaşmanın arttığını iddia eden Economist (2016) ve CEA (2016)’yı
hedef alarak, söz konusu çalışmaların çok genel çalışmalar olduğunu, kullandıkları istatistiklerin sağlıklı
olmadığını, ele aldıkları sektörlerde birbiriyle rekabet etmeyen her türlü firmanın bulunduğunu ifade ederek,
genelleme yapmanın yanlış olacağını, aksine sadece birkaç sektörde yoğunlaşmanın olduğunu savunmaktadır.
Lambert (2020) ayrıca, belli sektörlerde ulusal bazda yoğunlaşma artmasına rağmen yerel düzeyde azaldığını
bu nedenle yoğunlaşmadan kaynaklanan pazar gücü sorunun bulunmadığı savunmuştur. Çalışmada itiraz
edilen başka bir husus ise yoğunlaşmanın yükselmesiyle birlikte kar payının da arttığı iddiasıdır. Lambert, söz
konusu çalışmalarda maliyet ölçümünde satılan ürünün maliyetinin baz alındığı, oysa 1980 sonrasında
firmaların ana harcama kalemleri haline gelen satış, genel ve idari harcamalar ile dijital firmaların yüksek sabit
maliyetlerinin hesaba katılmadığını ifade etmiştir.
Ancak, yukarıda da belirtildiği gibi her geçen gün farklı sektörde yayımlanan ve farklı yöntemler ve
istatistikler kullanan çalışmalar yoğunlaşmanın arttığını göstermektedir. E-ticaret piyasasında ise yıllar
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itibarıyla istatistikler belli firmaların pazarın çoğuna hakim olduğunu ve bunların paylarının da her geçen yıl
yükseldiğini ortaya koymaktadır.
ABD’de sürdürülen bu çalışmalar, bazı başka ülkelerde de benzer çalışmalar yapılmasına ilham
kaynağı olmuştur. Birleşik Krallık’ta tüketici sektörlerindeki73 yoğunlaşmayı araştıran Corfe ve Gicheva
(2017), incelenen on sektörden sadece ikisinde (mortgage ve otomotiv) yoğunlaşma yaşanmadığını,
marketçilik sektöründe son yıllarda indirim marketlerin hızlı büyümesiyle yoğunlaşmanın azaldığını,
diğerlerinde yüksek olduğunu tespit etmiştir. Çalışma, yoğunlaşmanın arttığı sektörlerde tüketicilere sunulan
seçeneklerin ve müşteri hizmetlerinin kalitesinin azaldığı, tüketici güveninin düştüğü, fiyatların yükseldiği,
firmaların aşırı kar elde ettiği ve düşük yatırım yaptığını savunmuş ve yoğunlaşmanın artmasının nedenlerini
şu şekilde sıralamıştır:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pazara giriş engelleri
Büyüme engelleri
Paket satışlar
Geçiş oranlarının düşüklüğü
Mevcut firmaların yararlandığı avantajlar
Doğal monopoller
Rekabetçi olmayan alt sektörler

Cavalleri ve Diğerleri (2019) ise Euro Bölgesinde yaptığı araştırmada, ABD ve İngiltere’nin aksine
Euro Bölgesinin genelinde ve ülke bazında yoğunlaşmanın durgun bir seyir izlediğini, ülke bazında
Almanya’da bir miktar fazla, İtalya’da ise en az olduğunu ancak son yıllarda Almanya’da bir miktar düştüğünü,
İtalya’da ise yükseldiğini ileri sürmüştür. Çalışmaya göre sektör bazında imalat sanayiinde yoğunlaşma biraz
fazladır. Firmaların karlarında da önemli bir değişiklik olmadığını savunan çalışma, mark-up oranlarının 19802000’li yılların başları arasında %15 düzeyinde seyrettiğini ama sonrasında bir miktar azaldığını ifade etmiştir.
Son olarak ekonomik dinamizmi de araştıran çalışma, ABD’dekinin aksine son yıllarda ekonominin
dinamizminde de önemli bir değişiklik tespit etmemiştir.

Yoğunlaşmanın yaşandığı piyasalarda hakim konumda olan firmaların birtakım
davranışları, yeni firmaların pazara girmesine ve büyüyerek rakip konuma
yükselmesine engel olabilmektedir.

Yukarıda özellikle ABD ile ilgili örnekleri verilen çalışmalardan da anlaşılacağı gibi yoğunlaşmanın
artmasını her zaman kötü bir gelişme olarak yorumlamak doğru olmayacaktır. Ancak, piyasada belli firmaların
baskın konuma yükselmesi, ilerisi için tehlike işareti olabilecektir. Ayrıca, piyasadaki yoğunlaşmanın iyi
analiz edilerek nedenlerinin ve doğurabileceği sonuçların da irdelenmesi gerekmektedir. Piyasa dinamikleri
Çalışmada tüketici harcamalarının yaklaşık %40’ını oluşturan 10 piyasa incelenmiştir. Bunlar, otomotiv, gıda/market,
internet, mobil telefon, sabit telefon, elektrik, gaz, kredi kartı, mortgage, kişisel hesaptır.
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zaman zaman verimsiz firmaları geride bırakmakta bazen de sistem dışına itebilmektedir. Ancak,
yoğunlaşmayı doğuran nedenler anti-tröst mevzuatının gerektiği gibi işletilmemesi ve pazara giriş engelleri
olabilir. Ayrıca, yoğunluğun artmasıyla birlikte hakim konuma gelen firmalar rekabeti engelleyici bir takım
davranışlar içerisinde bulunabilir. Bu hususlara karşı gerekli önlemlerin vakitlice alınması gerekmektedir.
E-ticaret piyasasıyla ilgili olarak, daha önceki bölümlerde incelendiği gibi birçok ülkede yüksek
düzeyde yoğunlaşma yaşanmaktadır. Bu yoğunlaşmanın iyi mi yoksa kötü mü olduğunu anlayabilmek için
aşağıda yer alan diğer önemli hususlara da değinmek gerekecektir. Çünkü yoğunlaşmanın yaşandığı
piyasalarda hakim konumda olan firmaların birtakım davranışları, piyasada yeni firmaların pazara girmesine
ve büyüyerek rakip konuma yükselmesine engel olabilmektedir.

4.1.2. Pazara Giriş
Pazara giriş imkânının sağlanması, piyasada etkin rekabet ortamının tesis edilmesinde önem arz
etmektedir. Çünkü, yeni firmaların pazara girmesi hatta pazara girme tehdidi, sadece pazara yeni girecek
firmaların getireceği yeni yeniliklerden dolayı değil, aynı zamanda mevcut firmaları yenilik yapmaya iteceği
için yenilik ve verimlilik artışına imkan sağlayabilecektir (Aghion ve Howitt, 2009). “Girişten kaçma” (escape
entry) olarak adlandıran bu durum, tıpkı “rekabetten kaçma” (escape competition) gibi bir etki doğurmakta,
verimliliği ortalamanın üstünde olan firmalarda motive edici, verimliliği ortalamanın gerisinde olan firmalarda
ise “umut kırıcı etki” yapmaktadır.74 DCEP (2019)’e göre, son yıllarda rekabet tehdidi, pazardaki büyük
firmaları araştırma ve geliştirmeye teşvik etmekte, ancak bu araştırma ve geliştirme faaliyetleri tüketici refahını
en üst düzeye çıkarmak yerine, kendi pozisyonlarını güçlendirmeye yönelik olup ve pazara başarılı giriş
ihtimalini azaltabilmektedir.
Günümüzde birçok pazara giriş engeli bulunmaktadır. Bu engeller üç şekilde olabilmektedir (European
Union, 2004).
a. Yasal avantajlar düzenleyici engellerin pazar katılımcılarının sınırlandırılmasına neden olabilir.
(Örneğin lisans sınırlaması, tarife ve tarife dışı engeller vb.)
b. Mevcut firmaların önemli tesislere erişim, doğal kaynaklar, yenilik ve Ar-Ge, fikri mülkiyet
hakları gibi teknik avantajlara sahip olması, herhangi bir firmanın başarılı bir şekilde rekabet
etmesini zorlaştırır. Ayrıca, ölçek ve kapsam ekonomileri, satış ve dağıtım ağları ile önemli
teknolojilere erişim de girişe engel teşkil edebilir.
c. Mevcut firmaların pazarda kurulu olan pozisyonundan da kaynaklanabilir. Örneğin bazı
piyasalarda tecrübe ve itibar, etkin bir şekilde rekabet edebilmek için gerekir ve yeni girecek bir
firma bunlara sahip değildir. Müşterinin belirli markaya bağlılığı, tedarikçilerle müşterileri
arasındaki yakın ilişki, reklam ve pazarlamanın önemi, itibarın sağladığı imkanlar da diğer
faktörler olarak sayılabilir. Giriş engelleri aynı zamanda mevcut firmaların halihazırda daha büyük
bir kapasite oluşturma taahhüdünde bulundukları durumları da kapsamaktadır. Ya da müşterilerin
yeni bir tedarikçiye geçecek olmasından kaynaklanan geçiş maliyetleri de girişi önleyebilir.
Sayılan bu engellerden de anlaşılacağı gibi pazara girişi mevzuat veya piyasa şartlarından
kaynaklanabilmektedir.
E-ticaret pazarında bu engellerden birçoğuna rastlanılmaktadır. Ancak, e-ticaret piyasasında epazaryerlerinin hâkimiyetinin artması ve yüksek düzeyde yoğunlaşma yaşanması, pazara giriş engelleriyle
birlikte değerlendirildiğinde, şimdi değilse bile gelecekte fiyatların artmasına, kalitenin azalmasına, çeşitliliğin
Aghion ve Diğerleri (2005 ve 2014) ile Aghion ve Howitt (2009) tarafından savunulan görüşe göre, rekabetin yaşandığı
piyasalarda ve mevcut rakip firmaların aynı teknolojik düzeyde olduğu “başbaşa” sektörlerde, rekabet yeniliği ve
büyümeyi besleyecektir, çünkü rekabet yenilikten kaynaklanan karı artıracaktır. Bu tür piyasalarda fiyat marjinal maliyete
yakındır ve firmalar belli kara razı olmak zorundadır. Ancak, firmalardan biri yenilik yaparsa, rakipleri onu yakalayıncaya
kadar o yenilikten dolayı daha yüksek bir fiyat isteyebilecek ve karını artırabilecektir. Burada yapılan yenilik “rekabetten
kaçma”yı sağlamaktadır. Bu nedenle de, bu tür piyasalarda firmaların yenilik yapabilmek için Ar-Ge yatırımları yapacağı
savunulmuştur.
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düşmesine ve yenilik inisiyatiflerinin azalacağına yönelik endişelere neden olmaktadır. Aşağıda, e-ticaret
piyasasında yaşanan başlıca pazara giriş engelleri ele alınmaktadır:
Ölçek ve kapsam ekonomileri: Daha önce de değinildiği gibi e-ticareti son yıllarda geleneksel ticarete
göre ön plana çıkaran, tüketiciye sunmuş olduğu düşük arama maliyeti, uygun fiyat ve bol çeşit avantajıdır.
Bir e-ticaret sitesi büyüdükçe, tedarikçilere karşı pazarlık payı yükseldiği için, her zaman küçük bir internet
sitesine göre avantajlıdır. Örneğin Amazon hızlı kargo firmalarıyla çok cazip anlaşmalar yaparak taşıma
maliyetlerinde ve hızında büyük avantaj sağlayabilmektedir. Ayrıca, ilk yatırım maliyeti çok ancak marjinal
maliyeti az olan e-pazaryerlerinde, firma büyüdükçe karı artacağı için, küçük firmaların büyük firmalarla
maliyet anlamında mücadele etmesi zor olmaktadır. Kapsam ekonomileri açısından bakıldığında, halihazırda
piyasada büyük bir paya sahip olan hakim firmaların e-pazaryerinin yanı sıra, maliyetleri ve karı önemli ölçüde
etkileyen lojistik, finans ve bulut hizmetleri gibi alanlarda da iyi bir yapılanma göstermesi, yeni firma için
rekabet etmesi çok zor bir durumdur. Örneğin Amazon’un karının önemli bir kısmı bulut hizmetlerinden
gelmektedir.
Satış ve dağıtım ağları: E-ticaret piyasasına hakim olan firmaların en önemli avantajlarından biri,
tüketicilere ücretsiz ve çok hızlı teslim imkanı sağlayabilmesidir. Buna imkan veren, birçok yerde dağıtım
merkezlerinin olması, lojistik firmalarıyla ve platformda satış yapan satıcılarla gerek ücret, gerek hız
konusunda daha avantajlı anlaşmalar yapabilmeleri, kendi lojistik firmalarını kurabilmeleri, fiziki
mağazalarının olması, birtakım mağazalarla ikili anlaşmalar yaparak ekstra sinerji yapabilmeleridir.75, 76
Örneğin Amazon, ABD’de 2000’den fazla şehirde Amazon Prime üyelerine sebze ve meyve dahil market
ürünlerini 2 saatte ücretsiz teslim uygulaması başlatmıştır (Cheng, 2019). Böylece, istatistiklere göre normal
bir müşteriden çok daha fazla harcama yapan Amazon Prime üye sayısını artırdığı gibi, firmanın büyümesine
katkı sağlamaktadır.77 Çin’de Alibaba ve JD.com sahip oldukları market zincirleri sayesinde market ürünleri
için teslimat süresini yarım saate kadar düşürebilmişlerdir.
Bunların ötesinde, büyük firmaların en önemli avantajı daha çok alıcı ve satıcıya ev sahipliği
yapmasıdır. Örneğin ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, tüketicilerin birçoğu internet alışverişlerine
Amazon’u ziyaret ederek başlamaktadır. Pazara hakim olan firmaların bu şekilde güçlü bir satış ve dağıtım
ağına sahip olması ve görünürlüklerinin yüksek olması, pazara girmek isteyen bir firmanın pazarda yer
etmesinin önünde büyük bir sorundur.
Önemli teknolojilere erişim: Büyük e-ticaret platformlarının en önemli özellikleri teknolojiye önemli
miktarda yatırım yapmalarıdır. Teknoloji, platformun geliştirilmesinde kullanıldığı gibi lojistik alanında da
kullanılmaktadır. Ayrıca, algoritmalar sayesinde rakiplerin fiyatları anlık olarak takip edilebildiği gibi
platformda aynı anda satışa sunulan milyonlarca ürünün fiyatları da yine benzer algoritmalar sayesinde hızlı
bir şekilde değiştirilebilmektedir. Ayrıca, yüksek kalifiye yazılımcıları, yapay zeka uzmanlarını, siber güvenlik

Örneğin ABD’nin en önemli ve köklü mağazalarından biri olan Kohl’s, Amazon’la yaptığı anlaşmayla Amazon’dan
alınan ürünlerin iadesini mağazalarında kabul etmektedir. Amazon bu anlaşma için Kohl’s firmasına bir ücret
ödememektedir. Kohl’s firmasının amacı Amazon’dan aldığı ürünleri iade etmek için mağazalarına gelen müşterilere alışveriş yaptırabilmektir. Firma bu anlaşmayı pilot olarak bazı mağazalarında uygulamış ve başarı kaydetmiş, bunun üzerine
tüm ABD’de yaygınlaştırmıştır.
76
Büyük firmalar sanasayonel yatırımlarıyla sürekli dikkat çekmektedir. Örneğin Amazon kasiyersiz Amazon Go
marketleri açmış, Çin’in ikinci büyük e-ticaret platformu olan JD.com JD E-SPACE 1000’den fazla dünya markasını
içinde barındıran büyük telknoloji marketler açarak (Jd.com, 2019) sürekli gündemde kalmayı ve yenilikleriyle ilgi
çekmeyi sürdürmektedir.
77
Khan (2017) bu tür kolaylıklardan dolayı her bir Amazon Prime üyesinin Amazon’a yıllık maliyetinin yaklaşık 90 ABD
Doları olduğunu, buna rağmen Amazon’un büyümesinde Prime üyelerinin rolünün büyük olduğunu savunmaktadır.
Bunun nedeni, çalışmaya göre Amazon’un ABD’deki müşterilerinin yaklaşık %47’si Amazon Prime üyesidir ve Prime
üyeleri yılda yaklaşık 1.500 ABD Doları harcama yaparken, diğer müşteriler ortalama 625 ABD Doları harcama
yapmaktadır. Ayrıca, Amazon Prime üyeleri, sahip oldukları avantajdan dolayı başka yerden nadiren alışveriş
yapmaktadır.
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uzmanlarını ve idarecileri yüksek ücretler ödeyerek istihdam edebilen büyük firmalar, bunlarla da yetinmeyip,
hizmet alarak teknoloji geliştirebilmekte ve gelişen teknolojiye hızlı bir şekilde adapte olabilmektedir.
Bunlara ek olarak, günümüzde etkin ancak bir o kadar da pahalı bir reklam aracı olan Google ve
Facebook gibi platformlarda görünür olabilmek için büyük e-pazaryerleri finansman ayırabilmektedirler.
Örneğin Booking Holding, bu tür reklamlar için yıllık 4 milyar ABD Dolarının üstünde kaynak
ayırabilmektedir. Piyasaya yeni girecek olan bir firmanın teknolojiye mevcut hakim firmalar kadar finansal
kaynak ayırabilmesi ve kalifiye işgücünü onlara rağmen istihdam edebilmesi çok zordur ve bu durum pazara
girme niyetindeki firmalar için caydırıcıdır.
Veri: Verinin mevcut firmalara rekabet üstünlüğü sağlaması geri bildirim döngüsü olarak bilinir ve iki
çeşidi bulunmaktadır (DCEP, 2019): Bunlardan birincisi, kullanıcı geri bildirim döngüsü, firmanın
kullanıcılardan topladığı veriyi firmanın ürün ve hizmet kalitesi için kullanmasıdır. Böylece, daha çok kullanıcı
toplayabilecektir. İkincisi ise, parasallaştırma geri bildirim döngüsüdür. Bu döngüyle, veri kullanılarak
satıcılardan elde edilen gelirlerin (örneğin odaklı reklam) hizmet kalitesini artırmak ve daha çok kullanıcı
çekmek için yatırıma yönlendirilmesidir. Çok geniş kullanıcı kitlesine sahip olan büyük firmalar,
kullanıcıların her türlü kişisel ve finansal bilgilerine sahip olduğu gibi, tüketicilerin platformdaki her hareketini
de izleyerek veri toplamakta ve etkin bir biçimde kullanmaktadır.
Oysa pazara yeni girecek bir firma bu verilere sahip değildir. Yeni firma yaparak öğrenebilir ya da
ücret ödeyerek çeşitli kaynaklardan veri ve veri analizi temin edebilir ancak, büyük firmaların sahip olduğu
bilgi ve analiz kabiliyeti, onları yeni firmalara karşı çok üstün kılmaktadır.
Geçiş Maliyetleri: E-ticaret piyasasında mevcut bir e-pazaryerini kullanan satıcılar ile tüketiciler,
kullandıkları e-pazaryerini değiştirmek istediklerinde geçiş maliyetiyle karşılaşırlar. Aslında bu durum
geleneksel ticarette de yaşanan bir durumdur. Ancak, e-ticareti diğer geleneksel platformlardan ayıran özellik,
e-ticarette geçiş maliyetlerinin daha yüksek olmasıdır. Örneğin e-ticaret platformlarından birinde satış yapan
bir satıcı, satışa başlamadan önce platforma kayıt yaptırmakta, zaman zaman ücret ödemekte, platformun iş
yapma modelini öğrenmekte, platforma içerik yüklemekte ve zaman geçtikçe yaptığı satışlardan dolayı bir
itibarı oluşmaktadır. Satıcının bu platformdan ayrılarak yeni bir platforma satış yapmak istemesi durumunda,
aynı işlemleri tekrarlamak zorunda kalmaktadır. Ancak, ayrıldığı platformda oluşan itibarını
taşıyamamaktadır. Geçiş yaptığı platformda tüketiciler açısından yeni bir satıcı gibi görünecek ve satışları
olumsuz etkilenebilecektir. Bu durum satıcıların e-pazaryerleri arasındaki geçişini zorlaştırmaktadır.
Dolayısıyla pazara girecek bir e-pazaryerinin satıcıları toplaması zorlaşacaktır.78
Tüketiciler açısından da geçişler maliyetlidir çünkü şahsi ve finansal bilgilerini her siteye vermek
istememektedirler. Özellikle de bu firma, yeni kurulan güvenirliği konusunda bilgi sahibi olunmayan bir firma
ise. Bunun dışında tüketicinin de platforma kayıt yaptırması, zaman zaman kayıt veya üyelik için ücret
ödemesi, platformda ürün arama, sipariş verme, iade imkanı ve yöntemi gibi birçok özelliğini öğrenmesi
gerekmektedir. Tüketicinin, tüm bu maliyetlere rağmen, yeni siteyi kullanması için, bu sitenin mevcut büyük
firmalarda olmayan ve tüketicinin değer vereceği bir fark ortaya koyması gerekir. Yeni e-pazaryeri, bu farkı
satıcılar için de koyabilir ancak, siteye tüketici çekmenin dışsallığı genellikle daha fazladır. Ayrıca pazara yeni
giren e-pazaryerlerinin büyük çoğunluğunda bu farkı ortaya koyabilecek yeterli finansal veya beşeri sermaye
bulunmamaktadır.
Geçiş maliyetlerine psikolojik maliyetleri de eklemek mümkündür. Tüketiciler, alışkanlıklarından
kolay vazgeçmezler. Piyasada etkin olan bir platform, genellikle tüketicinin gözünde uğranması gereken bir
adrestir. Google’ın arama faaliyetlerinde ilk adres olması gibi. Tüketici genellikle oturmuş bir marka varsa,
yeni bir marka daha iyi olsa bile çekingen davranmaktadır. E-ticarette de, genellikle daha önceki tecrübelerden
veya çevreden etkilenme yaygındır. Bu nedenle, örneğin ABD’de tüketiciler Amazon’u e-ticaret için genellikle
Önceki bölümde de belirtildiği gibi satıcı olmazsa tüketici olmaz. Bu durum literatürde sıkça vurgulanan “Tavuk
Yumurta Sorunu”na yol açmaktadır.
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ilk adres olarak görmektedirler. Feedvisor tarafından ABD’de yapılan bir araştırmaya göre insanların 2/3’ü
yeni bir ürün için ilk önce Amazon’da arama yaparken, %20’si Google’da, %3’ü ise diğer e-pazaryerlerinde
arama yapmaktadır (Koch, 2019). Birleşik Krallık’ta yapılan araştırmada da insanların %59’u her zaman veya
çoğunlukla yeni ürün arayışına Amazon’la başlamaktadır (DCEP, 2019). Esasında bu durum sadece Amazon’a
özgü değildir. Ülkede hangi platform hakim durumda ise, alışverişte çoğunlukla başlangıç noktası o
olmaktadır. Böyle bir ortamda yeni firmaların pazara girdiklerinde görünür olabilme şansları da çok azdır.
AB tarafından kabul edilen ve 2018 yılında uygulamaya konulan Genel Veri Koruma Tüzüğü (General
Data Protection Regulation-GDPR) geçiş maliyetlerinin azaltılması kapsamında önemli bir ilerleme
içermektedir. GDPR’nin 20. maddesine göre bir platformun kullanıcıları, platformdan kendileriyle ilgili kişisel
verileri yapılandırılmış, genel kullanımı olan ve makine tarafından okunabilir formatta alarak başka bir
platforma taşıyabileceklerdir. Ancak (Busch, 2020)’a göre söz konusu düzenlemenin kapsamı çok dar olup,
birçok konuda etkisi sınırlı kalacaktır. Busch tarafından dikkat çekilen başka bir husus, AB tarafından kabul
edilen platformlar ve iş çevreleri arasındaki ilişkiyi disiplin altına alan düzenlemedir. P2B (Platform to
Business) olarak bilinen bu düzenlemenin 10. maddesinin sadece şeffaflık anlamında bir yenilik getirdiğini
belirten Busch, söz konusu maddeye göre platformun kullanım kurallarıyla ilgili olarak bir ayrıcalık kuralı
bulunması durumunda, ayrıcalık kuralını kolay görülebilecek şekilde göstermesi gerektiğini ifade etmektedir.
Ayrıca, kısıtlamaların ekonomik, ticari ve yasal nedenleri belirtilmelidir. P2B düzenlemesi ülkelerdeki daha
sıkı uygulamaları (örneğin parite anlaşmalarını yasaklayan kurallar) etkilememektedir. Ülkeler arasındaki
farklı uygulamalar devam etmektedir.
Yukarıda sayılan pazara giriş engellerinin çoğu, e-ticaret pazarında belirli büyük firmalar hakimiyet
kurduktan sonra oluşmaktadır. Birçok ülkede ise, e-ticaret hacmi halihazırda çok düşüktür. Bu ülkelerde
gelişen e-ticaret pazarından pay almak isteyen girişimciler ile yaşanan dönüşüme ayak uydurmak isteyen
firmalar e-ticaret pazarında varlık göstermeye başlamışlardır. Geçmiş tecrübeler, bu tür pazarlarda “rekabetten
kaçma etkisi” nin sıkça yaşandığını göstermektedir: e-pazaryeri firmaları yenilikler yaparak daha çok tüketici
ve satıcı çekme yarışına girmekte, daha iyi stratejiler uygulayanlar ön plana çıkmaktadır. Ağ etkilerinin de
etkisiyle, ön plana çıkan firma zamanla daha çok tüketici ve satıcı çekerek pazarda hakimiyet kurmaktadır. Bu
aşamaya gelindikten sonra yukarıda sayılan etkiler daha çok görülmektedir.
Yeni giren firmalardan bazıları, farklı uygulamalarıyla bir miktar büyüyerek adından söz ettirmeyi
başarmaktadır. Örneğin Çin’de üyelik bazlı farklı iş yapma modeli uygulayan Yunji isimli firma üye sayısını
2019’un ilk altı ayında %46, gelirini %18 artırmayı başarmıştır (Watanabe, 2019). İsveçli Klarna, Yeni
Zelandalı Laybuy ve Avustralyalı ClearPay gibi küçük e-pazaryerleri de uyguladıkları “şimdi al, sonra öde”
yöntemi ile herhangi bir banka kartı veya mağaza kredisi gerektirmeden tüketicilere ödemeleri tamamen
erteleme veya taksitlendirme imkanı sundukları için birçok tüketici için popüler hale gelmiştir (Wearn, 2020).
Bir başka iş yapma modeli olan “indirim kuponu e-pazaryeri” uygulamasına başarılı bir şekilde imza atarak
kullanıcı sayısını bir yılda 10 milyondan 17 milyona çıkaran Honey, PayPal tarafından 4 milyar ABD Dolarına
satın alınmıştır (Yadav, 2019). Bu tür farklı uygulamalar her ne kadar yenilikleri sayesinde ilgi görse de, iş
yapma modeli olarak finansal ve hukuki açıdan önemli riskler barındırmaktadır.79
Dolayısıyla, pazara girebilecek durumda olan firmaların önünde genellikle üç seçenek bulunmaktadır:
1. Yeni firmanın pazardaki zorluğu görüp pazara girmemesi,
2. Yeni firmanın pazara girip, rekabet edemeyerek birkaç yıl sonra pazardan çekilmesi
3. Yeni firmanın pazara girmesi ve farklı bir özelliği nedeniyle varlığını sürdürmesi
3.1. Belli bir süre sonra hakim firma veya başka bir firma tarafından satın alınması
3.2. Pazarda belli küçük bir payla faaliyetlerine devam etmesi
3.3. Pazarda zamanla büyüyerek hakimiyet kurması.

Örneğin Yunji, rekabeti ihlal ettiği için Çinli makamlarca para cezasına çarptırılırken (Watanabe, 2019), Klarna,
Laybuy ve ClearPay tüketici dernekleri tarafından insanları bilinçsiz harcamaya yönelteceği gerekçesiyle eleştirilmiştir
(Wearn, 2020).
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E-ticaret piyasasının yapısı, büyük firmaların davranışları ve en önemlisi şimdiye kadar yaşanan
tecrübeler, yukarıda sayılanlar arasında en zor olanın, “bir firmanın pazara girip zamanla büyüyerek hakimiyet
kurması” olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla e-ticaret piyasasında oluşan durumun yakından incelenerek,
pazara girişi engellemeye yönelik özellikle hakim konumda firmalarca başvurulan uygulamalara vakitlice
müdahale edilmesi gerekmektedir.

4.1.3. Satın Alma ve Birleşmeler
Birçok pazarda, pazardaki firmalardan bazıları mevcut firmaları satın alabilmekte veya bu firmalarla
birleşme yoluna gidebilmektedir. Hakim firmalar bazı hallerde piyasaya yeni giren veya girme eğiliminde olan
firmaları da satın alabilmektedir. Bu satın almalar, literatürde sıkça tartışılmaktadır.
Satın almaların bazıları rekabeti engellerken bazıları artırmaktadır. Ancak satın almanın rekabeti
artırıp artırmayacağını önceden değerlendirmek çok zordur. Bu etkileri görmek genelde zaman ister.
Kutu 4.1: Piyasada hakim konumda olan firmaların yaptığı satın almaların muhtemel etkileri
“S” olarak tanımladığımız bir girişimin bir projesi olduğunu varsayalım. Bu proje geliştirilebilirse, piyasaya
hakim olan “I” isimli firmayla rekabet edecek olsun.
Bu projenin “K” kadar geliştirme maliyeti ve “R” kadar kaynak gereksinimi olsun. Bu kaynağa “I” sahip
olsun. S’nin ise bu kaynağa sahip olup olmadığını bilmiyoruz.
Eğer “S” bağımsız bir şekilde kalır ve projeyi geliştirirse, d=düapol varsayımıyla P sd> K ile birlikte “S” ve
“I”nın beklenen karları sırasıyla Psd ve Pıd olsun.
karı

PıM

Öte yandan “I” mevcut ürünle monopol olarak devam ederse, karı P im, “S”yi satın alır ve projeyi geliştirirse
olsun.
Psd + Pıd < PıM < Pim + Psd varsayımıyla (Arrow değişim etkisi) aşağıdaki sonuçlardan biri ortaya çıkacaktır. 80

PıM-K< Pim

Rs < R
(“S”nin proje için yeterli kaynağı yoksa)
Ölü Proje

Rs > R
(“S”nin proje için yeterli kaynağı varsa)
Öldürücü Satın Alma

PıM-K > Pim

Etkin iyileştirme

İyileştirme, ancak rekabeti zedeleyici

Yani, eğer “S”nin yeterli kaynağı var ise, satın alma olmasaydı, girişim rakip ürün üreterek rakip haline
gelecekti. Bu haliyle “I”, “S”yi satın alıp projeyi geliştirdikten sonra önceki durumuna göre daha çok kar elde ediyorsa,
bu durum bir iyileştirmeyi temsil etmektedir. Ancak piyasada rekabeti engellemiş olmaktadır. Öte yandan, “I”, “S”yi
satın alıp projeyi geliştirdikten sonra önceki durumuna göre daha düşük kar elde ediyorsa, bu durum “öldürücü satın
alma”dır. “S”nin projeyi geliştirecek kaynağının olmadığı durumda satın alma gerçekleşirse ve projeyi geliştirdikten
sonra önceki durumuna göre daha düşük kar elde ederse, bu proje ölü projedir. “S”nin projeyi geliştirecek kaynağının
olmadığı ve projenin karı artırıcı durumunda ise “etkin iyileştirme”den bahsedebiliriz.
Kaynak: Motta ve Peitz (2020) ve Motta (2020)

Rekabet kurumlarının bekleyerek satın alma veya birleşmenin etkisini görerek karar verme gibi bir
şansı yoktur. Çünkü, mevzuatta belirlenmiş olan kriterlere göre onaylanması gereken işlemleri inceleyerek
Rekabetçi ve monopollü piyasalarda yenilik eğilimlerini inceleyen Arrow (1962), rekabetçi piyasalarda da yenilikçinin
makul bir telif hakkı tahsil ederek monopol karı kadar gelir elde edeceğini savunmuştur. Çalışmada maliyetlerle iki
piyasada oluşan muhtemel karlar karşılaştırılmış ve rekabetçi ortamlarda yenilik eğiliminin daha yüksek olacağı tespit
edilmiştir.
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karar vermek durumundadır. Rekabet kurumları, birleşmelerle ilgili kapsamlı değerlendirmeler yaparken 4
alana yoğunlaşmaktadır (CCS, 2017). Bunlar:
 Piyasa tanımı,
 Piyasa yapısı ve yoğunlaşmanın değerlendirilmesi,
 Tek taraflı ve koordineli etkiler
 Pazara giriş ve büyümedir.
E-pazaryerlerinin sundukları hizmetlerde büyük farklılıklar olmasından dolayı, piyasa tanımı
konusunda anlaşmazlıklar bulunmaktadır (DCEP, 2019).
Rekabet kurumlarının bu çerçevede yapacakları değerlendirmelerde rekabetin dinamik yapısını,
tüketicilere olabilecek olumsuz etkilerini ve kanıtları detaylı bir şekilde analiz etmeleri, muhtemel birleşmenin
gelecekteki etkileri ile birleşme olmasaydı karşılaşılabilecekleri de hesaba katmaları gerekmektedir (CCS,
2017). Ancak geçmişte yapılan benzer satın almaların sonuçlarının incelenmesi bazı fikirler verebilir. Çünkü,
yapılan bazı araştırmalarda, büyük firmaların yaptıkları satın almaların rekabeti engelleyici nitelik arz ettiği,
tek yönlü ve çok taraflı piyasalarda pazara girişi engellediği tespit edilmiştir.
Bu çalışmalardan Argentesi ve Diğerleri (2019, 2020), 2008-2018 yılları arasında Google, Facebook
ve Amazon’un yaptığı toplam 299 satın alma işlemini incelemiş olup, satın alınan firmaların, yaşlarının
oldukça genç olduğunu (ortalama 2.5-6.5 yaş), birçok sektörde faaliyet gösterdiğini ve satın alan firmaların
faaliyetlerine “tamamlayıcı” nitelik gösterdiğini tespit etmiştir. Bu durum aynı zamanda satın alan firmaların
faaliyet alanlarının ne kadar çeşitlendiğini ortaya koyması bakımından da önem taşımaktadır. Ancak çalışma,
satın alınan firmaların rakip olarak görüldüğü için mi satın alındığı sorusunu yanıtsız bırakmıştır.
Yapılan birçok çalışma da, yapılan bu tür satın almaların bazılarının sadece bir rakibin değil, aynı
zamanda bir ürünün de kaybedilmesine yol açtığını göstermiştir (OECD, 2020). Örneğin Cunningham ve
diğerleri (2018), 1993-2018 döneminde 6700’den fazla firma tarafından geliştirilen 35.000’den fazla tıbbi ilaç
projesinin akıbetini incelemiştir. Yapılan inceleme sonucunda satın almaların en az %6.4’ünün “öldürücü satın
alma” niteliğini taşıdığını tespit eden çalışma, satın alınan projenin, satın alan firmanın portföyünde yer alan
proje veya ürünlerle benzerlik gösterdiği durumlarda geliştirilme olasılığının çok düşük olduğu sonucuna
ulaşmıştır. Bunun nedeni, satın alan firmaların düşük rekabet ortamından elde ettiği karın düşmesinin
engellenmesi olarak görülmektedir. Satın almaların patent süreleriyle ilişkisini de inceleyen çalışma, satın alan
firmanın mevcut ilacının patent süresinin daha uzun olması durumunda, satın aldığı ilacı geliştirme eğiliminin
az olduğunu ortaya koymuştur. Bu durum Arrow’un (1962) ortaya koyduğu “monopolistlerin yenilik
eğiliminin, yeni firmalara göre daha düşük olduğu” savını güçlendirmektedir.
Büyük firmaların teknolojiye milyarlarca dolar harcaması ve yüzlerce mühendis çalıştırması,
yenilikler konusunda şansını artırsa da %100 garanti edememektedir. Bazı önemli yazılım ve uygulamaları
küçük bir girişimci de geliştirebilmektedir. Bu tür uygulamalar geliştirildikten sonra talep görmesi sonrasında
büyümesi sürecinde finansman ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu tür finansman ihtiyaçları genellikle girişim
sermayeleri, melek yatırımcılar, resmi kurumlar tarafından giderilebilmektedir. Küçük girişimlerin büyük
firmalarca satın alınmasının yatırımcı ilişkilerini inceleyen Kamepalli ve Diğerleri (2019), Facebook ve
Google tarafından belirli sektörlerde yapılan satın almalar sonrasında girişim sermayeleri tarafından o
sektörlerde yapılan yatırımların %46 ve finansman anlaşmalarının sayısının da %42 düştüğünü tespit etmiştir.
Çalışma ayrıca, büyük platformların satın alma yapması beklenen alanların, girişim sermayeleri tarafından
“ölü alan” olarak ifade edildiğini ve bu alanlarda yeni girişimlerin fonlamaya değer bulunmadığını
savunmuştur. Benzer sonuca ulaşan Pellegrino (2020), 1990’ların başlarında girişim sermayeleri tarafından
desteklenen girişimlerin %80-90’ının başarılı olması durumunda hisselerinin halka arz edildiğini, günümüzde
ise başarılı olanların %94’ünün hakim firmalar tarafından satın alındığını bulmuştur. Bu eğilim nedeniyle 1997
yılında 7.500 olan halka açık olan firma sayısının 2017 yılı itibarıyla 3.500 civarında olduğunu iddia etmiştir.
Dolayısıyla, piyasalarda hakim olan firmaların küçük başarılı girişimleri satın alması, pazara girişte
iki olumsuz etki yapmaktadır. Bunlardan birincisi, pazara giren bir girişim başarılıysa satın alındığı için tehdit
ortadan kalkmaktadır. İkincisi ise, pazara girmesi muhtemel diğer adayların finansman bulmasını zorlaştırdığı
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için pazara girmeden engellenebilmesidir. Ancak, satın alma ve birleşmeler, her zaman sadece pazara girişi
engellemek için yapılmamaktadır. Hakim firmalar satın almaları kullanıcı portföyünü artırmak, yeni bir
teknolojiye sahip olarak rakiplerine üstünlük sağlamak veya kapsam ekonomilerinden faydalanmak için de
yapabilmektedir. Bu süreçte sunulan ürün ve hizmetin kalitesinin artırılması sonucu da ortaya
çıkabileceğinden, satın almalarla ilgili genellemede bulunarak tamamen rekabeti engelleyici veya azaltıcı etki
doğurduğunu söylemek yanlış olacaktır.
Daha önceki bölümlerde de incelendiği gibi, e-pazaryerleri arasındaki rekabetin ölçek ekonomileri ve
ağ etkilerinden dolayı kazanan her şeyi alır özelliği göstermesinden dolayı, büyük firmalar arasında satın alma
ve birleşmelerin süreklilik arz etmesi muhtemeldir. Bu durumu küçük girişimlerin bazıları kabullenmiş olup,
ortaya koydukları yenilikçi uygulama ve yöntemlerle dikkat çekmek ve büyük bir firma tarafından cazip bir
fiyatla satın alınmak bu girişimlerin hedefleri arasında yer almaktadır.
E-ticaret piyasasında hakim konuma yükselen birkaç firmanın satın alma ve birleşmeleri hızlı ve etkili
bir şekilde sürdürmesi, şimdiye kadar genellikle fiyat, çeşit ve kaliteyi ön plana çıkardığı için tüketici refahı
açısından olumsuz sayılabilecek gelişme yaşanmamıştır. Ancak esas endişe uyandıran husus, hakim firmalar
rakipsiz kaldığında da bu firmaların yine fiyat, kalite, bol çeşit ve yenilik konusunda en azından bugünkü
uygulamalarını sürdürüp sürdürmeyeceğidir. Bu konuda araştırma yapan Khan (2017), Amazon’un bazı
uygulamalarının tersini gösterdiğini savunmaktadır. ABD’de Quidsi isimli kişisel bakım ürünleri ve bebek
ürünleri satışı yapan internet sitesini satın almak için Amazon’un uzun bir mücadele verdiğini ortaya çıkaran
çalışma, satın alma işleminden sonraki gelişmeleri şu şekilde ifade etmiştir.
Önemli bir rakibini satın aldıktan sonra, bu süreçte yüzlerce milyon dolar kaybetmiş görünen Amazon, fiyatları
yükseltmeye başladı: Kasım 2011’de, Quidsi’yi aldıktan bir yıl sonra, Amazon, Amazon Anne Programını yeni
üyeliklere kapattı. Daha sonra tekrar açtıysa da, indirimleri ve ilk açıldığında sunduğu cömert imkanları düşürdü.
Şubat 2012’de, daha önce %30 olan indirimleri %20’ye, bir yıllık Amazon Prime üyeliğini 3 aya düşürdü. Kasım
2014’te, fiyatları daha da yükseltti. Aylık 4 adetten fazla ürün alanların kazandığı %20 indirimi sonlandırdı.
Ayrıca, Programın en çok satan ürünlerinden biri olan bebek mendillerinde indirimi %20’den %5’e düşürdü.
Amazon’un Quidsi ile yaşamış olduğu bu tecrübe, potansiyel rakiplere şu net mesajı vermiştir: Eğer Amazon’la
başa baş mücadele etmek için para akıtmanızı sağlayacak derin bir cebiniz yoksa o pazara girmeye değmeyebilir.
Amazon’un Quidsi’yi aldıktan sonra Amazon Anne programının fiyatlarını yükseltmesine rağmen, bu sektörde
yeni bir firmanın meydan okumaması, gözdağı vermenin pratik bir engel olabileceğini gösteriyor. (Khan, 2017)

Tüm satın almalar bu şekilde sonuçlanır mı bilinmez ancak, hakim firmaların piyasada rakibinin
azalması, bu ihtimali yükseltmektedir.
Ülkelerde birleşme ve satın almaların rekabeti olumsuz etkileyip etkilemeyeceği, belirlenmiş olan
kriterlere göre değerlendirilerek sonuçlandırılmaktadır. Örneğin ABD’de HHI’ye göre 100 puanlık artışın
rekabete olumsuz etki etmeyeceği, yoğunlaşmamış piyasalarda (HHI<1500) ise birleşmelerin herhangi bir
rekabeti engelleyici etkisi olmayacağı için analize ihtiyaç bulunmadığı belirtilmektedir. Orta düzey
yoğunluğun bulunduğu piyasalarda birleşmelerin 100 puandan fazla artışa neden olması durumunda izin
incelemesine tabi olduğu, yüksek derecede yoğunlaşmış piyasalarda ise, 100-200 arası puan artışının rekabeti
zedeleme endişesi getirdiği için izin incelemesine tabi tutulduğu, 200 puandan fazla artışta ise pazar gücünü
artıracağı varsayılarak, aksi duruma dair kanıt talep edilmektedir.81
AB Komisyonu ise, HHI<1000 durumunda herhangi bir analiz yapmamakta, 1000<HHI<2000
durumunda birleşme HHI 250’nin altında bir artışa neden oluyorsa veya HHI>2000 durumunda birleşme HHI
150’nin altında bir artışa neden oluyorsa aşağıdaki durumlar haricinde bir analiz yapmamaktadır (European
Union, 2004).
a. Birleşme pazara giriş yapacak potansiyel bir firmayı ya da piyasaya henüz girmiş ve küçük bir
paya sahip firmayı içeriyorsa,
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b. Birleşenlerden biri veya daha fazlası piyasa payına yansımamasına karşılık önemli bir yeniliğe
imza atmışsa,
c. Piyasa oyuncuları arasında önemli çapraz ortaklıklar varsa,
d. Birleşenlerden biri koordineli işlemleri yıkan bir firma ise,
e. Geçmiş veya devam eden koordinasyon veya kolaylaştırma uygulamaları mevcutsa,
f. Birleşenlerden biri birleşme öncesi %50’den fazla piyasa payına sahipse.
Yukarıdaki bilgilerden de anlaşılacağı gibi, AB kriterleri, Komisyona geniş yetkiler vermektedir.
ABD’de en çok eleştirilen hususlardan biri, küçük firmaların satın alınmasının kriter altında kaldığı için
rekabet idaresi tarafından değerlendirmeye alınmamasıdır (Grullon ve Diğerleri, 2016). Bu durum büyük
firmaların birçok küçük girişimi çok kolay almasının önünü açmaktadır.

“Çok taraflı piyasalarda (örneğin e-pazaryerleri) büyük firmalarca küçük bir
girişimin satın alınması dahi o firmayı hakim duruma yükseltebilmekte
ve büyük etkiler doğurabilmektedir.”

Eskiden beri, birleşmelerle ilgili mevzuat düzenlemelerinin en önemli gerekçesi, piyasaların
yoğunlaşmasının sınırlandırılarak kartel ve oligopolistler arasındaki diğer koordinasyon vakalarının
azaltılması olmuştur (Shapiro, 2018). Ancak, son dönemde sayıları artan birçok politikacı ve akademisyene
göre mevcut kurallar çok taraflı dijital piyasalarda bu amaca hizmet etmekte yetersiz kalmaktadır. Öne sürülen
en temel argüman ise, birkaç firmanın pazarda hakim duruma yükseldiği, bu firmaların bu süreçte ihlaller
yaptığı ve en önemlisi ilerde rakipsiz kaldıklarında daha büyük zararlara yol açabileceği ve o zaman da artık
çok geç olacağıdır. Yukarıda ve önceki bölümlerde ele alınan örneklerden de anlaşılacağı gibi bu eleştiriler
haksız sayılmazlar. Ancak rekabet kurumlarını zor bir süreç beklemektedir. Çünkü önlerinde önemli bir açmaz
bulunmaktadır. Eğer mevzuat çok sıkı uygulanırsa (örneğin limitler düşürülürse), birçok birleşmenin kontrol
sürecinden geçmesi gerekir ki, bu durum bürokratik süreçleri uzatacağı gibi, verimlilik artışı ve tüketici refahı
açısından faydalı olabilecek bazı satın alma veya birleşmelerin sürüncemede kalmasına neden olabilecektir
(CCS, 2017). Öte yandan, şu anda birçok ülkede uygulandığı gibi gevşek uygulanması durumunda ise,
yoğunlaşmalar artarak rekabet ortamı zarar görebilecektir.82

4.1.4. Piyasa Gücünün Kötüye Kullanılması
Büyük firmalar sahip oldukları güç sayesinde kendilerine muhtemel rakip gördükleri firmalara karşı
rekabeti engelleyici davranışlarda bulunabilmektedirler. Pazara giriş, başlığı altında da görüldüğü gibi, büyük
Rekabet politikasında, rekabete zarar vermesi muhtemel bir birleşmeye onay verilmesi 1. Tip Hata (Type 1 Error),
rekabete aykırı olmayan bir birleşmeye izin verilmemesine ise 2. Tip Hata (Type 2 Error) denilmektedir (Hviid, 2017)
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firmalar, başka firmaların kendi faaliyet alanlarına girmelerini istemezler. Buna literatürde “ölüm bölgesi”
denmektedir (Motta ve Peits, 2020; Kamepalli ve Diğerleri, 2019). Ölüm bölgesine giren bir firma büyük
firmanın çeşitli savunma eylemlerine hedef olabilir. Tehdit oluşturan firmaları satın almanın dışında, onlara
ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetin tedarikini reddetme, birlikte çalışabilirliği aşındırma, bağlama ve paket
satış ile kopyalama bunlardan bazılarıdır (Motta ve Peitz, 2020). Ayrıca bunlara ek olarak rakiplerini
zayıflatmak veya yok etmek için yıkıcı fiyatlandırma83 yaptıkları sıkça dile getirilmektedir. Birçok kaynaktan
geliri olduğu için maliyetinin altında fiyat belirleyebilen büyük firmalar, rakiplerini böylece pazardan
atabilmektedir.
E-pazaryerlerinde son dönemde sıkça dile getirilen bazı örnek davranışlar, hakim durumda olan bazı
e-pazaryerlerinin firmalara diğer rakiplerde satış yapmamaları veya kendilerine en uygun fiyat vermeleri
yönünde baskı yapmalarıdır.
Büyük firmaların rekabet için teşkil ettiği bir başka risk aralarında rekabeti önlemeye yönelik
anlaşmadır. Bu anlaşmalar fiyat konusunda olabileceği gibi paylaşma (coğrafi bölge, tüketici grupları, ürün
grupları vb.) gibi farklı şekillerde de olabilmektedir. Genellikle algoritmalar kullanan büyük firmaların bu
şekilde anlaşmalarını tespit etmek de rekabet kurumları için zor olabilmektedir.

4.1.5. Rekabetin Tesis Edilmesinde Karşılaşılan Sorunlar
Yukarıda belirtilen gelişmeler, birçok iktisatçı, hukukçu, politikacı ve firmayı rahatsız etmekte ve bu
taraflarca rekabet politikasının bu tür gelişmelere izin vermemesi gerektiği görüşü dile getirilmektedir. Ancak,
mevcut rekabet politikası, bu gelişmelere büyük ölçüde müdahale etmemektedir. Bunun nedenleri ve getirilen
eleştiriler aşağıda değerlendirilmektedir:
1. Tüketici refahı tanımı: Rekabet hukukunun en önemli önceliği tüketici refahını korumaktır. Ancak
birçok ülkede rekabet politikası tüketici refahına fiyat ve çıktı odaklı (Khan, 2017) veya sadece fiyat odaklı
(UNCTAD, 2019a, 2019b) yaklaşmaktadır. Rekabet rehberleri genelde kalite ve diğer özelliklere de rekabetin
özelliği olarak değinse de, ölçmesi kolay ve tanımsal olarak kolay olduğu için uygulamada odak fiyat
üzerindedir (Coyle, 2018). Bu anlayış, özellikle iki taraflı dijital piyasalarda (e-pazaryerleri dahil) bir tarafa
(tüketiciye) ücretsiz gibi görünen bir hizmet sunulduğu için tüketici refahına aykırı bir durum olmadığını
değerlendirmektedir. Oysa platformların sunduğu hizmet kişisel veriler karşılığı olduğu için sadece fiyat,
rekabet açısından uygun bir değerlendirme ölçütü değildir (UNCTAD, 2019a). Örneğin dijital piyasaları diğer
piyasalardan ayıran ağ etkileri, iki yönlülük, hizmetlerin bir tarafa ücretsiz verilmesi ve büyük veri gibi bazı
özellikleri de dikkate alarak değerlendiren Motta ve Peitz (2020), satın almalar ve birleşmelerin sunulan hizmet
ücretsiz olsa bile refah azaltıcı etkisinin olabileceğini (örneğin çok reklam yayınlanması) ortaya koymuştur.
Khan (2017)’a göre uygulayıcılar, rekabetin ölçütleri olarak öncelikle fiyat ve çıktı etkilerine
güvenerek, tüketici refahının yapısal olarak zayıflamasını ta ki çözüm bulunmasının zor olduğu ana kadar
gözden kaçırma riski alıyorlar ve bu yaklaşım tüketici refahını zayıflatıyor. Bu tür telafisi daha güç zararlarla
karşılaşmamak için, Cremer ve Diğerleri (2019) farklı bir yöntem önermiştir: tüketici zararı tam ölçülemese
bile, tüketici refahına katkıları sağlam bir şekilde belgelenemiyorsa, tüketicinin hakim platformların rekabetçi
baskıyı azaltmaya yönelik stratejilerine maruz kalmaları önlenmelidir. Diğer bir ifadeyle ispat yükümlüğü
dijital platformlarda olmalı, ispatlanması gereken de zarar değil fayda olmalıdır.

Genel olarak ekonomik anlamda “Yıkıcı Fiyatlama”, yok edicinin, piyasa gücüne değer katarak kar sağlamak amacıyla,
rakibin veya potansiyel rakibin rekabetçi uygulamasının ortadan kaldırılması, disiplin altına alınması veya durdurulması
için yaptığı fiyat indirimidir (Bolton ve Diğerleri, 1999). Çok taraflı piyasalarda platformlar, genellikle bir taraf için
(genellikle alıcılar) maliyetlerin altında fiyatlama yaparken, diğer taraftan (örneğin satıcılar veya reklam verenler) daha
yüksek ücret tahsil etmektedir (OECD, 2009; Evans, 2009). Bu durum genel uygulamadır. Ancak, örneğin Amazon bu
uygulamayla zor durumda bıraktığı Quidsi firmasını satın aldıktan sonra, kendi ürünündeki indirimleri aşamalı olarak
kaldırmıştır (Bakınız Khan (2017)).
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Tüketici refahı standardıyla ilgili bir başka sorun, platformlarda algoritmalarla kolaylaştırılan fiyat
dalgalanmaları ve kişiselleştirilmiş fiyatlamalar yapılmasıdır (UNCTAD, 2019a, 2019b). Bu farklılaştırma da
tüketici refahının fiyata odaklanması durumunda zararın ölçülmesini zorlaştırmaktadır. Oysa tüketicinin refahı
sadece fiyat artışı olarak yansımamaktadır. Örneğin hakim platformun kişisel verileri kullanarak tüketicileri
odaklı reklamlara maruz bırakması veya bu verileri şeffaf olmayan başka amaçlarla kullanması, firmaların
sıralamasında manipülasyonlar yaparak belirli ürünleri ön plana çıkarması bunlardan bazılarıdır. Bu nedenle
tüketici refahının kapsamının tüketici mahremiyeti ve seçme hakkı, kişisel veri güvenliği, geçiş maliyetleri ve
bağlı kalma etkisi gibi faktörleri de kapsayacak şekilde genişletilmesine ihtiyaç bulunmaktadır (UNCTAD,
2019b). Ayrıca refah kaybı hemen değil, uzun vadede de ortaya çıkabileceğinden, değerlendirmelerin daha
geniş boyutlu ele alınması uygun olacaktır.
Tüketici refahıyla ilgili yapılan bu eleştirileri “popülist” olarak niteleyen bazı çalışmalar ise, önerilen
değişikliklere tamamen karşı çıkmaktadır. Özellikle ABD’de halihazırda mahkemeler tarafından
değerlendirilerek kararlaştırılan “tüketici refahı”yla ilgili olarak ortaya atılan düzenleme yapılması (ex-ante
kontrol) ve sorumlu kurum kurulması taleplerini eleştiren Lambert (2020), antitröstün tüketici refahı olan
odağının başka mecralara kaymasına, veya standartlar yerine esnek olmayan kurallar empoze edilmesine ya
da standartların uygulanmasını siyasetten arınmış olan mahkemeler yerine bazı kamu kurumlarına delege
edeceğini belirterek, bu talebin gerçekleşmesi durumunda antitröstün sosyal değerinin azalacağını
savunmuştur. Özelllikle ABD’de Senatör Elizabethe Warren tarafından Kongreye sunulan yasa teklifindeki
“antitröstün odağında sadece tüketici refahı değil, çalışanların, tüketicilerin, girişimcilerin ve vatandaşların
yararı için piyasa yapılarının korunması ve rakipler arasındaki rekabetin restore edilmesi ve korunması
olmalıdır” fikrini de eleştiren Lambert, diğer konularda önlemlerin alınmasının doğru olacağını ancak, yerinin
antitröst değil ilgili kanunlar olduğunu, dile getirmiş, ekonomik anlamda geride kalan firmaların korunması
için antitröstün kullanılmasının uzun vadede tüketici refahını azaltacağını savunmuştur. Bu görüşü destekleyen
Shapiro (2018) da düzgün antitröstün amacının rakibi değil rekabeti koruması gerektiğini dile getirmiştir.
Küçük mağaza-zincir mağaza rekabeti örneğini veren Shapiro, durumu şu şekilde savunmaktadır:
Küçük yerel dükkanlar genellikle, büyük ulusal zincir mağazaların düşük maliyetleri olmasından dolayı daha
düşük fiyat belirlediklerini belirterek, bu nedenle onlarla rekabet edemediklerini söylerler. Eğer rekabetçi süreç
düzgün işlerse ve tüketiciler yerel dükkanlardan alışveriş yapmayı tercih ederlerse, bu tercihler ulusal zincir
mağazalara karşı yerel dükkanların fiyat farkını bir ölçüde telafi edecekleri rekabet avantajı sağlayacaktır.
Bununla ilgili olarak, antitröst, ulusal zincirlerle daha etkili bir şekilde rekabet edebilmenin bir yolu olarak hacim
satın almanın faydalarını elde etmek için farklı alanlardan yerel dükkan gruplarının yolunu takip etmemelidir.
(Shapiro, 2018)

Dorsey ve Diğerleri (2020) de, tüketici refahının dar anlamda uygulandığı iddiasına katılmadığını
belirterek, gerçekte fiyat dışında miktar, çeşit, kalite ve yenilikle ilgili birçok dosya bulunduğunu, her ne kadar
fiyat dışındaki faktörleri değerlendirmek zor olsa da, uygulamanın tüketiciye zarar verip vermediğini
değerlendirebilmek için sofistike ekonomik araçlar bulunduğunu iddia etmiş ve mevcut düzenlemede
yapılacak bir değişikliğin tüketici refahını ve kamu çıkarını artırmak yerine azaltacağını ileri sürmüştür.
Tüketici refahının dar anlamda uygulanmasının yoğunlaşmanın yükselmesine neden olduğuyla ilgili iddialara
da, öncelikle yoğunlaşmanın yükselmesinin rekabete zarar verdiğine yönelik ekonomik bir kanıt olmadığının
altını çizerek cevap veren çalışma, yoğunlaşmanın olduğunu iddia eden çalışmaların olağandışı dönemleri
seçtiğini, normal dönemlerde kayda değer bir yoğunlaşma artışının olmadığını savunmuştur.
Tartışmalar da gösteriyor ki, e-ticaret piyasasında hakim konuma yükselen e-pazaryeri iş modeli, tek
yönlü piyasalardan farklı olmasına karşılık, rekabet hukuku bu ayrı özelliğine yönelik özel bir uygulama
geliştirmemiştir. Kimilerine göre mevcut rekabet uygulaması, çok taraflı çalışan firmalar için yeterli görünse
de istatistikler en azından şimdilik öyle olmadığını göstermektedir. Mevzuatta tüketici refahı geniş olarak ele
alınsa da özellikle fiyat dışındaki argümanları tahminlere dayanarak kanıtlamak zor görünmektedir.
Yukarıda Shapiro (2018)’in verdiği küçük dükkan-mağaza zinciri örneği iki açıdan önemlidir.
Birincisi, rekabet hukukunun sadece “eşit şartlardaki firmalar arasında rekabeti koruma” gibi amacı
bulunmamaktadır. Koşulları ne olursa olsun firmalar aynı kurallara tabidir. Bu şartlarda, halihazırda “birçok
sektörde büyük olmak avantajlıdır” gerçeğinin gelecekte daha da belirginleşeceğini tahmin etmek güç değildir.
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Özellikle e-ticaretin sağladığı erişim kolaylığı ve arama maliyetlerinin azalması hesaba katıldığında vahim
tablolar ortaya çıkabilecektir. Örneğin hakim olan e-pazaryerlerinde de zaman içerisinde yoğunlaşmanın
artması ve birkaç firmanın o e-pazaryerindeki küçük satıcıları pazarı terk etmeye zorlaması durumunda nasıl
bir tablo ortaya çıkacaktır? Kısacası gelecekte birkaç satıcıyı barındıran birkaç e-pazaryeri modelinin piyasaya
hakim olması hatta onların da azalarak “tek satıcı” durumuna ulaşılması imkansız bir olasılık değildir. Tek
satıcının tüketici refahına olabilecek etkisi geçmiş tecrübeler ışında değerlendirildiğinde pek umut
vadetmemektedir.
Shapiro (2018)’in verdiği örnekten çıkarılan başka bir sonuç da, küçük olan bir firmayı yaşatma
görevinin topluma havale edilmesidir. Bunun faturasına ya Shapiro’nun işaret ettiği gibi halk doğrudan, ya da
Lambert (2020)’nin dediği gibi dolaylı olarak devlet üzerinden katlanacaktır. Ancak, piyasanın düzgün
işlemesi ve firmaların rekabet etmesi için halkın bu külfete ne kadar katlanacağı, ya da bu şekilde işleyen
piyasanın ne derece “sağlıklı” olarak değerlendirileceği tartışmalıdır. Üçüncü bir yol ise, devletin düzenlemeler
yaparak büyük firmaların hareket alanını daraltmasıdır ki, bu durum da tüketici refahı açısından olumsuz
durumlara yol açabilecektir.
Sonuç olarak, geleneksel ticarette coğrafi uzaklık, kişisel ilişkiler ve farklılaşan özgün ürünler, küçük
olanlara büyüklere karşı belli ölçüde avantaj sağladığı için onların da yaşamalarına imkan sağlarken, bu
avantajın e-ticaret ortamında geçerliliğinin olmayabileceği veya çok daha az geçerli olacağı aşikardır. Bu
nedenle tüketici refahının olasılıklar ele alınarak uzun vadeli perspektifle değerlendirilmesi yararlı olacaktır.
2. Pazar tanımı: Rekabet soruşturmalarında öncelikle pazarın tanımı yapılmaktadır (CCS, 2017).
Pazarın tanımının ve kapsamının iyi belirlenmemesi, rekabet soruşturmalarının yetersiz veya aşırı sonuçlara
ulaşmasına neden olabilmektedir. Bu tür sonuçların da ekonomiye farklı zararları bulunmaktadır. Epazaryerlerinin faaliyet gösterdiği iki yönlü piyasalarda pazar tanımının yapılması çok zordur. Coyle (2018)’
göre bunun birinci nedeni her iki tarafa uygulanan fiyatların tamamlayıcı özelliğinden dolayı birbirinden izole
edilememesi, bu nedenle de SSNIP (Küçük Ama Önemli ve Kalıcı Fiyat Artışı) testinin yapılamamasıdır.
Diğer nedeni ise, iki taraf arasında geri besleme olmasından dolayı standart pazar tanımının yapılamamasıdır.
Coyle, geleneksel pazar tanımı yerine platformu merkeze alan pazar ekosisteminin geniş görüntüsüne
odaklanmasının uygun olacağını savunmuştur.
Bazı ülkelerin rekabet kurumları (örneğin Avustralya ve Yeni Zelanda) platformun her iki tarafını
farklı pazar kabul etmektedir (Dot.Econ (2015). Bu uygulamanın çok dikkatli yapılması gerekmektedir. Çünkü
platformun iki tarafı birbiriyle entegre çalışmaktadır. Örneğin bazı sektörlerde e-pazaryeri operatörlerinin %30
oranında komisyon alması ilk bakışta çok fazla gibi görünse de, iş yapma modelinden dolayı tüketici tarafının
bu komisyonla sübvanse edildiğinin dikkate alınması gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle satıcı tarafı tüketici
tarafının maliyetini de üstlenmektedir. Dolayısıyla pazar tanımıyla ilgili anlaşmazlıklar nedeniyle rekabet
soruşturmalarında sonuç alınamayabilmektedir. Benzer durum tüketici tarafında da yaşanmaktadır. Örneğin
tüketici tarafına hizmetin ücretsiz sunulması yıkıcı fiyatlama olarak kabul edilmemelidir.
2012 yılında Paris Ticaret Mahkemesinde Google aleyhine açılan davada Google’ın online harita hizmetlerini
ücretsiz sunması yıkıcı fiyatlama olarak kabul edilmiş ve zararların tazmini için 500.000 Euro ceza verilmiştir.
Google’ın Paris Temyiz Mahkemesine itirazı üzerine, Mahkeme, Google’ın maliyetini reklam verenlerden
karşıladığı için cezaya gerek olmadığına karar vermiştir. (CCS, (2017)

3. Yıkıcı fiyatlama: Büyük firmaların rakiplerini ele geçirmek veya pazardan atmak için yıkıcı fiyat
uygulaması, fiyatları düşürdüğü için, genellikle rekabet kurumları tarafından tüketici refahına zarar vermediği
kabul edilmektedir (UNCTAD, 2019a, 2019b). Bunun başlıca nedeni, bir firmanın maliyet altına ürün
satmasının bir firma açısından sürdürülebilir bir faaliyet olamayacağına inanılmasıdır. Oysa, büyük firmaların
farklı iş kollarında faaliyetlerinin olması nedeniyle finansman sorunu olmadığı için telafi etme şansı genellikle
ilgili kurumlarca görmezden gelinmektedir. Khan (2017)’a göre, hakim firmalar, bu tür fiyat indirimleri
sonucunda rakipleri pazardan atıldıktan sonra fiyatları artırabilecekler veya fiyat farklılaştırması ve kişisel
fiyatlandırma gibi tespit edilmesi zor yöntemler kullanarak tüketici refahına zarar verebileceklerdir. Bu
nedenle, etkili bir politika, yıkıcı fiyatlama kurallarını stratejik faktörleri ve uzun dönemli refah etkilerini
gözeterek belirlenmelidir (Bolton ve Diğerleri, 1999).
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Yıkıcı fiyatlamanın tespit edilmesinde yaşanan zorluğu aşmak için ABD’de Senatör Elizabeth Warren
tarafından verilen yasa teklifinde yıkıcı fiyatlama kriteri olarak “a) maliyet altı fiyatlamaya yapılan yatırımla
telafi etme olasılığına bakmaksızın fiyatlamanın ortalama değişken maliyetin altında belirlenmesi b) rekabeti
ortadan kaldırma veya rekabetçi sürece zarar verme amacıyla ortalama değişken maliyetin üstünde fiyat
belirlenmesi” önerilmiştir (Lambert, 2020). Lambert’e göre, böyle bir öneri, uygulanması durumunda tüketici
refahına rağmen, etkin olmayan firmaları korumak adına tüketici refahına zarar verilecektir.
4. Birleşme ve satın almalar: Tekelleşmeye karşı güçlü eğilimleri olan bir pazarda, birleşmenin
onaylanmasındaki bir hata bir sektörü tekele mahkum edebilir (Chicago Booth, 2019). Çok taraflı piyasalarda
bu eğilim olduğu için her zaman dikkatli olunmalıdır. (DCEP, 2019)’e göre halihazırda birleşmeleri
değerlendirirken, birleşmenin rekabete zarar verme olasılığına odaklanan rekabet kurumlarının, etkinin
boyutunu ve olabilirliğini hesaba katması gerekir. Bunu yapması zor olsa da geçmiş birleşmelerin sonuçlarının
iyi analiz edilmesi yararlı olacaktır. Ancak birçok ülkede, belirli büyüklükte ciro yapan veya varlık eşiğini
geçen birleşmeler gözden geçirmeye tabi olmaktadır (UNCTAD, 2019b). Bu nedenle büyük firmaların yapmış
olduğu birçok satın alma ve birleşme için izin alınmasına gerek duyulmamıştır (UNCTAD, 2019a). Oysa
küçük firmaların satın alınması pazara girişi caydırıcı etki yaptığı gibi, büyük firmaları özellik, veri ve ağ
etkileri yönünden daha da güçlendirmiştir.
E-ticaret piyasasında yaşanan bu aksaklıkları ve çözüm önerilerini değerlendiren birçok raporda,
büyük firmaların satın alma ve birleşme faaliyetleriyle ilgili birtakım önlemler alınması gereği dile
getirilmektedir. Örneğin (DCEP, 2019), birleşmelerin değerlendirilmesinde muhtemel etkinin anlaşılabilmesi
için yeni zarar dengesi testinin belirlenmesinin uygun olacağı değerlendirmiştir. Chicago Booth (2019), dijital
platformlar için satın alma ve birleşme kurallarının değiştirilebileceği, bu kapsamda işlem değeri veya başka
ölçütler getirilebileceğini, ayrıca, baskın bir platform tarafından yapılan satın almalarda, hakim firmanın söz
konusu satın almanın rekabete zarar vermeyeceğini ispat yükümlülüğü getirilebileceği fikrini önermiştir.
Cremer ve Diğerleri (2019) ise, mevcut birleşme değerlendirme kriterlerinin devam etmesinden yana olsa da,
büyük platformlar tarafından yapılan satın almaların, söz konusu platformlar tarafından oluşturulan
ekosistemlerin korunması için yapılma ihtimalinin yüksek olduğu için bu çerçevede değerlendirilmesi
gerektiğini belirterek, ekosistemi korumak için satın alma ihtimalinin yüksek olduğu durumlarda doğabilecek
muhtemel etkinliğin doğabilecek zarara karşı üstün olduğunu kanıtlama yükümlülüğünün satın almayı
geçekleştiren firmaya yüklenmesi gerektiğini savunmaktadır. OECD Sekretaryası tarafından hazırlanan bir
raporda da (OECD, 2020), dijital piyasalarla ilgili olarak, beklenen zarar testi uygulamasını ve rekabete zarar
verme olasılığının yüksek olduğu durumlarda kanıtlama yükümlülüğünün satın almayı yapan firmaya
kaydırılmasını önermektedir. Coyle (2018) de benzer önerilerde bulunarak, Antitröst otoritelerinin platformun
refah artırıcı yeniliklerinin kanıtını sormasının ve büyük platformların satın almaları konusunda şüpheci
olmasının gerektiğini savunmuştur.
Bu önerilere katılmayan Joint Submission (2020) ise, ABD’de antitröst uygulamasının gevşek
olduğunun ya da rekabeti kısıtlayan birleşmelerin arttığının kanıtlarla ortaya konulmadığını, 2015-2020 yılları
arasında DOJ (ABD Adalet Bakanlığı) ve FTC’nin (Federal Ticaret Komisyonu) sadece 1 davayı kaybettiğini,
onun öncesinde de 2011 yılında kaybettiğini belirterek, antitröst birleşme kanununda değişiklik önerilerine
karşı çıkmıştır. Çalışma bu nedenle mevcut sistemin devam etmesi gerektiğini savunmuştur.

4.1.6. Rekabeti Güçlendirmeye Yönelik Geliştirilen Öneriler
Yukarıda verilen bilgilerden de anlaşılacağı gibi, gelişmiş ülkelerde önemli bir kesim, perakende eticaret piyasasındaki gelişmelerin, bu sektördeki rekabetin korunması için bir takım ilave düzenlemeler
yapılması gerektiğini savunmaktadır. Bu görüşlere ek olarak DCEP (2019) ve Chicago Booth (2019) tarafından
dijital piyasalara özel yapılan daha geniş kapsamlı iki öneri dikkat çekmektedir. Bunlar, ex-ante düzenleme
yapılması ve dijital piyasalarda rekabeti gözetmekten sorumlu bir birim kurulmasıdır. Her iki çalışma da, dijital
platform piyasalarının çok hızlı olması ve karmaşık olması nedeniyle standart ex-post antitrust uygulamasının
hakim konumla ilgili yeterli olmayacağını, bu nedenle mutlaka ex ante düzenlemeye ihtiyaç olduğunu
savunmuşlardır (Ennis ve Fletcher, 2020). ABD için yaptığı öneride kurulmasını önerdiği dijital birimi Dijital
Otorite olarak adlandıran Chicago Booth (2019), söz konusu otoritenin platformların tüm yönlerini
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denetleyebilen tek bir güçlü düzenleyici olacağını ifade etmiştir. Çalışmaya göre söz konusu birim, veri
konusunda açık standartlar uygulayabilen, verilerin taşınabilirliğini ve erişilebilirliğini zorunlu kılabilecek,
karanlık kalıpların kullanımını ve bağımlılık risklerini izleyebilecek ve FTC'yi tamamlayabilecektir. İyi bir
şekilde tasarlanmazsa, söz konusu birimin rekabeti desteklemek yerine pazara girişte yeni bir engel
olabileceğinin de altını çizen çalışma, bu nedenle söz konusu otoritenin FTC bünyesinde oluşturulması
gerektiğini savunmuştur.
Birleşik Krallık için rekabet kurumu bünyesinde Rekabetçi Dijital Piyasalar Birimi kurulması fikrini
ortaya atan DCEP (2019), bu birim için üç temel fonksiyon önermiştir:
1. Öncelikle antitröst uygulamasını, dijital piyasalarda rekabeti engelleyen uygulamaların sınırlarını
tanımlayan, daha açık ve daha kolay uygulanabilir standart setiyle tamamlayacak uygulama kuralları
üzerinde uzlaşmak ve belirlemek.
2. Açık standartlar geliştirilerek verinin taşınabilirliğini sağlamak ve kolaylaştırmak.
3. Veri, piyasada yoğunluğun artmasında ve rekabette engel olduğu için, kişisel mahremiyetin korunması
koşuluyla ve uygun şartlarda firmaların sahip olduğu verinin ortak kullanıma açılarak, rekabetin
önünün açılmasını sağlamak.
Dijital piyasalarda etkin rekabetin önündeki engellerin, sadece platformların rekabeti engelleyici
uygulamalarından veya satın alma stratejilerinden kaynaklanmadığını savunan DCEP (2019)’a göre büyük
platformların ağ temelli ve veriye dayalı iş yapma modeli de piyasaları “tek bir kazanan”a doğru itmektedir.
Bu kapsamda sadece birleşme ve antitröst düzenlemelerinin yetersiz olacağını savunan DCEP’e göre ayrıca
tüketicilere ve satıcılara verilerini taşıyabilme ve kontrol edebilme yetkilerinin verilerek birden fazla
platformla ilişki kurabildiklerinden emin olunması gerekmektedir. Bu görüşü destekleyen Clemperer ve
Diğerleri (2019) “verilerin taşınabilmesi” için ilave bir tedbir olarak “verilerin uyumlaştırılması” nın da
gerektiğini savunmuştur.
Bazı çalışmalar ise daha radikal önerileri seslendirmiştir. Bunlar arasında büyük firmaların
parçalanması veya bazılarının monopol olarak düzenlenmesi de yer almaktadır. Bu fikirler Khan (2017),
UNCTAD (2019) ve Chicago Booth (2019) tarafından da zikredilmektedir. Khan (2017) Amazon örneğinden
yola çıkarak, firmanın e-pazaryeri, bulut hizmetleri ve dağıtım hizmetleri olarak bölünebileceğini
savunmaktadır. Bu konuda 1911 yılında ABD’deki ilk benzer davayı örnek veren Khan, zamanın en büyük
firmalarından olan Standart Oil’in ABD Yüksek Mahkemesi tarafından parçalandığını belirtmektedir. Amazon
ve başka birinin elektrik veya su gibi tekel olarak kabul edilmesi durumunda özel bir düzenleme
yapılabileceğini savunan Khan, böylece Amazon’un yapması gerekenler ile uyacağı kuralların da teminat
altına alınabileceğini dile getirmiştir.
Köklü değişiklik dile getiren bu çalışmalar arasında tam bir görüş birliği bulunmazken, özellikle
ABD’de belli bir kesim ise, söz konusu önerileri kanıta dayanmadığını ve tüketici refahını azaltacağını
belirterek karşı çıkmıştır. Karşı çıkanlardan Joint Submission (2020), mevcut sistemde eksiklikler olduğunu,
söz konusu eksikliklerin “aklıselim” iyileştirmelerle giderilebileceğini savunmaktadır. Her ne kadar çalışmayı
hazırlayan hukukçu ve ekonomistler önerdikleri iyileştirmeler konusunda kendi içinde tam olarak mutabık
olmadığını belirtse de, yapılabilecekleri şu şekilde listelemişlerdir:84


Kurumsal karar alma süreçlerinin şeffaflaştırılması: FTC ve DOJ’un aldıkları kararları, bulgularını,
analizlerini ve sonuçlarını açıklama zorunluluğu bulunmamaktadır. Kongre bu kurumları inceledikleri
davalarla ilgili daha detaylı veri paylaşmaya zorlayabilir. Bu durum kurumların hesap verebilirliğini
ve analitik kararlılığı artıracak, uygulayıcıları firmalara yardımcı olmaya yönlendirecek ve rekabeti
önleyici uygulamaları caydıracaktır.

Bu çalışma, Kongre tarafından yürütülen araştırma çerçevesinde uzman hukukçu ve iktisatçı akademisyenlerin
görüşünü toplamak üzere iletilen mektuba cevaben hazırlanmıştır. Çalışmada söz konusu öneriler yer almaktadır. Detaylar
için bakınız Joint Submission (2020)
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Birleşme geri dönüşlerinin kullanımının artırılması: Kongre birleşme kararlarının sistematik
değerlendirilmesi görevi vererek politika yapıcılara, kurumlara ve kamuya uygulamanın nerede
başarılı olduğunu ve nerenin geliştirilebileceği konusunda yardımcı olacaktır.
Kamu tekellerine karşı dava açma imkanının güçlendirilmesi: Çoğu rekabeti engelleyici eylem
eyaletler tarafından özel çıkarlara hizmet etmesi için yapılmaktadır. Kongre bu konuda reform
yapabilir
Kriminal kartel uygulamasına karşı cezaların geliştirilmesi: Kongre DOJ’a ilave imkanlar sağlayarak
kartellerin faaliyetlerini engelleyebilir.
İşgücü piyasalarında rekabeti engelleyen uygulamalara karşı çalışanların korunması.
Antitröst zararına karşı dolaylı alıcıların dava açmasına izin verilmesi. Federal yasa sadece doğrudan
alıcıların zararlarının karşılanması için dava açmasına imkan sağlıyor.
İki kurumun uygulayıcı olmasının yol açtığı etkinsizliklerin giderilmesi. Kongre kurumların
prosedürlerini uyumlaştırarak ve tüketicinin korunması ve antitröst uygulamasını da kapsayacak
şekilde açık bir biçimde kurumların sorumluluklarını, uygulamanın etkinliğini ve etkililiğini
geliştirebilir.
Kurumlarda ekonomistlerin rolünün artırılması: Antitröst son dönemde hızlı bir şekilde gelişmektedir
ve ekonomiyle yakından ilgilidir. Ancak ekonomistlerin kurumlardaki sayısı ve etkisi avukatlara göre
daha azdır. Ayrıca tüm uygulama kararlarına yüksek kalite ekonomik analizlerin entegre edilmesi
faydalı olur.
Antitröst kurumlarının fonlarının artırılması.

Listede yer alan tedbir önerilerinden de anlaşılacağı gibi çok taraflı piyasalara özel bir husus
bulunmamakta, temel uygulama kuralları ve yönteminde önemli bir değişiklik önerilmemektedir. Oysa mevcut
düzenlemeler, perakende e-ticaret sektöründe özellikle e-pazaryeri iş modelini benimsemiş bazı firmaların
pazara hakim olmalarını engellememektedir. Esasında rekabet politikası, başarılı bir firmanın eşit şartlarda
organik olarak büyüyerek pazardan daha büyük pay almasına karşı değildir, çünkü bu durum tüketicinin
faydasına olan daha büyük etkinlikleri yansıtmaktadır (DCEP, 2019). Ancak, pazarda bir veya birkaç firmanın
hakim olması, onların bu gücü tek başlarına veya aralarında anlaşarak çıkarları doğrultusunda kullanmaları ve
rekabete zarar verme imkanlarını güçlendirmektedir. Nitekim örneğin Amazon yenilikçi uygulamalarıyla
tüketici açısından büyük faydalar sağlayan uygulamaları hayata geçirerek büyümüştür. Ancak, günümüzde
rekabeti birçok açıdan ihlal etmekle suçlanmaktadır. Bu durum sadece Amazon için değil, Alibaba ve Booking
gibi bazı e-pazaryeri için geçerlidir.
E-ticaretteki artış trendinin devam edeceği hesaba katıldığında, mevcut büyük firmaların paylarını
daha da artırarak tekelleşmeye gitme olasılıkları bulunmaktadır. Bu durum, piyasadaki rekabet ortamına zarar
verebileceği gibi ekonomik ve sosyal açıdan olumsuz etkileri olabilecektir. Her ne kadar özellikle fiyatlara,
kaliteye, bol çeşide ve yeniliğe olumsuz yansıması hemen olmasa da, piyasadaki yoğunlaşmanın gittiği yön
hesaba katıldığında, etkilerin uzun vadede, ancak müdahalenin geç olabileceği noktada ortaya çıkma olasılığı
bulunmaktadır. Gelinen noktada, ülkelerin tespit etmeleri gereken en önemli husus, ekonomide özellikle son
25 yılda ortaya çıkan iş yapma modellerinin rekabete zarar verip vermediğidir. Bu kapsamda, geçen süreçte
yaşananların ve doğurduğu sonuçların incelenmesi yararlı olacaktır. E-ticaret piyasasını değerlendirirken
kullanabilecek kriterler şunlar olabilir (CCS, 2017):
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Pazar yoğunluğu (firmaların payları)
Firmaların pazara giriş seviyesi (toplam giriş ve geleneksel yöntemle karşılaştırmalı)
Tüketicilere sunulan bilginin mevcudiyeti ve bu bilginin kolay anlaşılır ve erişilebilir olup olmadığı
Firmaların pazara giriş maliyetleri
Firmaların pazardan çıkış maliyetleri
Sektörde firmalarca yenilik ve ar-ge harcamalarının hacmi
Tüketicinin firmalar arası geçişleri
Tüketiciler için geçiş maliyetleri
Tüketicilerin ne ölçüde çoklu kullanım yaptığı
Çoklu kullanımın tüketiciye maliyeti









Online platformlar arası uyumluluk
Pazardaki fiyat seviyeleri
Pazardaki firmaların etkinliği
Tüketicilere sunulan hizmetlerin kalitesi (dağıtım başarı oranı, hızı, iade politikaları, internet
sitesinin özellikleri vb.)
Tüketicilere sunulan ürünlerin kalitesi
Firmaların sunduğu ürün ve hizmetteki çeşitlilik
Sağlanan ürün ve hizmetin sayısı

Bazı ülkelerde e-ticaret henüz yeterince gelişmediği için birtakım sonuçları gözlemleme imkanı
olmayacağından, diğer çok taraflı piyasalardaki veya e-ticaretin geliştiği diğer ülkelerdeki tecrübelerden
yararlanmak uygun olabilecektir.
E-ticaret piyasasında, özellikle de e-pazaryeri iş modelinde pazarın tanımı, yoğunlaşma, hakim
durumun kötüye kullanımı, birleşmeler, pazara giriş engelleri gibi rekabet ortamını etkileyebilecek konuların
geniş bir perspektiften ele alınmasında yarar bulunmaktadır. Ağ etkileri, geçiş maliyeti, verilerin kullanımı,
ölçek ve kapsam ekonomileri, dikey bütünleşmeler bu süreçte hesaba katılması gereken önemli hususlardır.
Bu çerçevede, uluslararası tecrübelerden de istifade edilerek rekabet mevzuatının ve uygulamasının gözden
geçirilmesi yararlı olacaktır.
Ancak mevzuat hazırlıklarında dikkatli olunmasında yarar bulunmaktadır. Çünkü bazen rekabeti
teşvik etmek için yapılacak bir düzenleme küçükleri yok edebilmekte ve büyükleri koruyarak pazara giriş
engelleri oluşturabilmektedir (Economist, 2016).
Politikacıların hayata geçirmek istediği politikanın rekabete yansımalarını anlamak için şu soruların
cevaplarının araştırılması gerekir ve bu sorulardan herhangi birinin cevabı evet ise, uygulanmak istenen
tedbirin uygulanıp uygulanmamasının tekrar değerlendirilmesi yararlı olur (CCS, 2017):





Tedbir doğrudan veya dolaylı olarak tedarikçi sayısını ve çeşidini azaltacak mı?
Tedbir tedarikçilerin rekabet edebilmesini sınırlandıracak mı?
Tedbir, tedarikçilerin güçlü bir şekilde rekabet etme şevkini sınırlandıracak mı?
Tedbir tüketicilerin erişebileceği seçenek ve bilgiyi sınırlandıracak mı?

Yukarıdaki dört soruya ek olarak e-ticaret pazarında rekabet etki analizi için aşağıdaki soruların da
cevaplanması gerekir (tüm sorular için cevap evet ise, rekabetin zarar görme olasılığı yüksektir) (CCS, 2017):















Münhasırlık tek bir firmaya veriliyor mu yoksa sınırlı sayıda şirkete lisans veriliyor mu?
Politika sonucunda firmaların maliyetleri artıyor mu ve bu artış, firmaların faaliyetlerini sürdürmesinin
zorlaşması veya pazardan ayrılma olasılığını artıracak mı?
Politika sonucunda yeni firmaların pazara girmesi zorlaşacak mı?
Politika sonucunda bazı firmalar (örneğin küçük firmalar) diğerlerinden daha olumsuz etkilenecek mi?
Firmaların fiyat belirleme konusunda daha az esnekliği olacak mı?
Firmalar sunulan ürünlerin ve/veya hizmetlerin kalitesi konusunda daha az rekabet edebilecek mi?
Politika klasik ve online perakendecilerden birini diğerinden daha fazla destekleyecek mi?
Düzenleme, rakip firmaların rekabet yerine birlikte çalışmasını kolaylaştırıyor mu?
Müşteriler, hangi firmadan mal veya hizmet satın alacakları konusunda daha az seçeneğe sahip
olacaklar mı?
Tüketiciler, politikanın uygulanmasından sonra daha az bilgiye erişecek mi, veya bilgileri anlamak
daha zor olacak mı?
Müşterilerin bir firmadan diğerine geçmesi daha zor olacak mı?
Politikanın uygulanmasının ardından tüketicilerin çoklu kullanımı daha zor olacak mı?
Politika, ağ etkilerinden dolayı piyasada bir evrilme noktasına neden olacak mı?
Düzenleme sonucunda pazar daha yavaş büyüyecek mi?
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4.1.7. Rekabeti Güçlendirmeye Yönelik Çalışmalar
Uzman ve akademisyenler tarafından sektördeki sorunlar ele alınıp raporlar hazırlanırken perakende
e-ticaretin hacim olarak yüksek olduğu bazı ülkelerde son yıllarda karar alıcılar tarafından da birtakım
çalışmalar başlatılmıştır.
ABD
ABD’de Kongre’de oluşturulan bir komisyon çalışmalarını sürdürmektedir. Kongrenin yürüttüğü
çalışmaların odağında Google, Apple, Amazon, Microsoft ve Facebook gibi büyük firmaların uygulamaları,
bu uygulamaların yol açtığı zararlar ve bunların çözümüne yönelik atılacak adımlar bulunmaktadır. Tartışılan
iki önemli konu bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, mevcut rekabet kanununun ve diğer kanunların
tekelleşmeyi ve rekabete zarar veren davranışları (dikey ve küme şeklinde birleşmeler, seri biçimde satın
almalar, veri satın almaları ve potansiyel rakiplerin satın alınması) engelleyen hükümlerinin günümüz
şartlarına uygun olup olmadığıdır. İkincisi de, bu kanunların uygulanmasından sorumlu olan kurumların
yapılarının, yetkilerinin ve görevlerinin yeterli olup olmadığıdır. Bu konularla ilgili olarak özel sektörün ve
akademik çevrelerin görüşleri ve katkıları alınmaktadır. Ancak henüz bir düzenleme yapılamamıştır.
Öte yandan 30 Haziran 2020 tarihinde ABD Adalet Bakanlığı ve Federal Ticaret Komisyonu (FTC)
dikey birleşmelerle ilgili olarak “Dikey Birleşmelerin Değerlendirilmesi İçin Anti-tröst Rehberi”ni
yayımlamıştır. FTC’nin Cumhuriyetçi Parti’li 3 üyesi onay verirken Dmoktrat Partili 2 üyesi onay vermemiştir.
Ayrıca söz konusu rehberi birçok anti-tröst uzmanı yetersiz görmüştür.85
AB
AB’de özellikle son iki yılda yapılan açıklamalar, çok taraflı platformların yaratmış olduğu
dönüşümün öneminin anlaşıldığını göstermektedir. AB komisyonu Başkan Yardımcısı ve Rekabetten Sorumlu
Üyesi Margrethe Vestager dijitalleşmeyle ilgili şu açıklamayı yapmıştır:
Dijitalleşme piyasalarımızda depreme yol açtı; bazı firmaların çok büyümesine yardım ederken, bazıları
rekabette çok zorlanmaya başladı. Bu nedenle, son birkaç yılda rekabet politikasının Avrupa’daki görüşmelerin
ana gündemine yerleşmesi sürpriz olmadı (Vestager, 2019)

Nitekim 2020 yılının başında AB Komisyonu tarafından açıklanan “Avrupa’nın Dijital Geleceğinin
Şekillendirilmesi” isimli vizyon belgesinde de şu ifadelere yer verilmiştir:
Dijital ekonomide adaleti tesis etmek büyük bir sorun. Sınırsız dijital dünyada, en büyük pazar payına sahip
birkaç firma veriye dayalı ekonomide oluşturulan değerden büyük bir kar elde ediyor. (EU Commission, 2020)

Her ne kadar konunun önemi anlaşılmışsa da, günümüze değin çalışmalar kapsamlı bir şekilde değil,
parça parça yürütülmüş, ve birtakım düzenlemeler yapılmıştır. Bunlardan bir kısmı üye ülkeler tarafından tek
taraflı inisiyatifle hayata geçirilirken, diğerleri birlik düzeyinde hayata geçirilmiştir. Üye ülke düzeyinde
hayata geçirilen düzenlemelerde genelde büyük platformların yaptığı satın almalar hedeflenmiştir. Bazı üye
ülkeler halihazırda satın alma ve birleşmelerde kullanılan ciro eşik değerine satın alma veya birleşme işleminin
değerini de ekleyerek, büyük firmaların yaptıkları küçük ama etkisi büyük satın almaların daha dikkatli
incelenmesini amaçlamıştır. Bu düzenlemelerin etkili olup olmayacağının teyide muhtaç olduğunu savunan
Cremer ve Diğerleri (2019), birlik düzeyinde kullanılan ciro eşik değerinin değiştirilmesine şimdilik ihtiyaç
olmadığını, öncelikle bazı üye ülkelerce hayata geçirilen yeni düzenlemelerin etkisinin ve halihazırda
uygulanan başvuru sisteminin işleyişinin görülmesinin yararlı olacağını ileri sürmüştür.
Üye ülkeler arasında dijital ekonomiye uyum sağlamak için en çok çaba sarfeden ülkelerden biri
Almanya’dır. Almanya’daki çabalar biraz daha geniş perspektiften ele alınmaya çalışılmaktadır. 2017 yılında
Detaylar için bakınız https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-0262980?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1
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Rekabet Kanununda değişiklik yapılmıştır. Diğer değişikliklerin yanısıra, söz konusu değişiklikle, çok taraflı
piyasalarda ücretsiz hizmet verilmesi durumunda bile (örneğin tüketici tarafı) bir pazarın olacağı hüküm altına
alınmış ve çok taraflı piyasalarda pazar gücünün belirlenmesine yönelik 5 kriter belirlenmiştir. Değişikliğin
18 (3a) başlıklı bölümünde yer alan söz konusu kriterler şunlardır:
 Doğrudan ve dolaylı ağ etkileri,
 Farklı sağlayıcılar tarafından paralel kullanılan hizmetler ve kullanıcıların geçiş maliyetleri,
 Ağ etkileriyle ilişkili ölçek ekonomileri,
 Rekabetle ilgili verilere erişim,
 Yeniliğin sürüklediği rekabetçi baskı.
Ekonomik araştırmaların henüz platform gücünün sebeplerini tam olarak ortaya koyamadığını savunan
Busch (2020)’a göre söz konusu kriterlerin başarılı olup olmayacağını anlamak için uygulamada nasıl ele
alındığının görülmesi gerekmektedir. 2019 yılında Almanya Rekabet Kanununda değişiklik yapmak üzere
hazırlanan başka bir taslakta da Federal Kartel Ofisinin pazarda ciddi bir payı olan firmaların kendini ön plana
çıkarma, pazara girişi zorlaştırmak için verinin kullanılması, veri taşınabilirliğini zorlaştırma gibi faaliyetlerini
yasaklayabileceği öngörülmektedir (Busch, 2020).
AB’de gerek birlik düzeyinde gerek üye ülkeler düzeyinde yapılan bu düzenlemeler önemli adımlar
olmakla birlikte, bütüncül çözüm önerisi hala belirlenmemiş olup, birçok sorun varlığını sürdürmektedir. Bu
sorunların çözümüne yönelik olarak AB 2020 yılında bazı inisiyatifler başlatmıştır. Bu inisiyatiflerden büyük
platformlara yönelik ön düzenleme yapılması ve pazar tanımı yaklaşımının gözden geçirilmesiyle ilgili olanlar
aşağıda ele alınmaktadır.
Ön Düzenleme
AB Komisyonu 02.06.2020 tarihinde “Dijital Hizmetler Yasa Paketi: AB İç Pazarında Kapı Bekçileri
(gate-keepers) Olarak Hareket Eden ve Önemli Ağ Etkileri Olan Büyük Online Platformlar İçin Ön
Düzenleyici Enstrüman” isimli bir inisiyatif başlatmıştır. Söz konusu inisiyatifin başlatılmasının temel
gerekçesi şu şekilde açıklanmıştır:
Online platformlar, Birlik içinde ve dışında sınır ötesi ticareti kolaylaştırmakta ve Avrupalı çeşitli işletmelerin
ve tüccarların genişlemelerini ve yeni pazarlara erişimini kolaylaştırarak onlara yeni iş fırsatları açmaktadır.
Ancak, Avrupa'nın dijital ekonomisinde çoğu KOBİ olan 10.000’den fazla çevrimiçi platform faaliyet
gösterirken, az sayıda büyük çevrimiçi platform, oluşan değerin en büyük payını almaktadır. Bu esas olarak,
güçlü ağ etkilerinden yararlanan, işletmeler ve vatandaşlar arasında kapı bekçileri olarak faaliyet gösteren büyük
online platformların geliştirilmesinden kaynaklanmaktadır. Dahası, bu büyük online platformların bazıları tüm
platform ekosistemleri üzerinde kontrol uygulayarak, mevcut veya yeni piyasa operatörlerinin ne kadar yenilikçi
ve verimli olurlarsa olsunlar, rekabet etmesini imkansız hale getirmektedirler.

AB Komisyonu söz konusu büyük platformların geleceğin yeniliklerinin, tüketici tercihlerinin ve
rekabetin parametrelerini belirlediğini belirterek, bu sürecin devam etmesinin yeniliklerden elde edilecek
sosyal refahın azalmasıyla sonuçlanabileceği öngörüsünde bulunmuştur. Almanya ve Fransa gibi ülkelerde
ayrı ayrı önlemler alınmaya başladığını belirten AB Komisyonu, Birlik düzeyinde bir düzenleme yapılmaması
halinde üye ülkelerin birbiriyle çelişebilecek düzenlemelerinin farklı sorunlara yol açabileceğini savunmuştur.
Komisyon bu kapsamda büyük online platformlar için açık yükümlülükler ve yasaklanmış
uygulamalar getirmeyi hedeflemiş ve şu politika önerilerinde bulunmuştur:
1.
2019/1150 sayılı Platform-İşletme Düzenlemesinin Revize edilerek platformlara yönelik yeni
kurallar eklenmesi (kendini öne çıkarma, veriye erişim kuralları ve adaletsiz sözleşme hükümleri)
2.
İlgili kamu kurumlarının kapı bekçisi rolünü üstlenmiş platformlardan bilgi toplama
konusunda yetkilerinin genişletilmesi (iş yapma yöntemleri ve kullanıcılara etkileri vb.)
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3.
Büyük platformlara yönelik yeni ve esnek bir ön düzenleyici çerçeve kabul edilmesi: Mevcut
platform-işletme düzenlemesine ek olarak çok büyük olan platformlar için (kullanıcı sayısı ve veri kullanım
gücü vb. kriterler baz alınarak) ilave düzenleme yapılması
3a. Büyük platformlar için yasaklı davranışların belirlenmesi (kendini ön plana çıkarma, ilgisi
olmayan destekleyici ticari durumlar oluşturma vb.)
3b. Büyük online platformlara yönelik gerektiğinde esnek ve özel tedbirler geliştirilmesi (kişisel
olmayan verilere erişim yükümlülüğü, veri taşınabilirliği, uyumluluk zorunluluğu vb.)
Komisyon bir yandan kamuoyunun bu konularla ilgili görüşlerini toplarken (2-30 Haziran 2020) bir
yandan da üye ülkelerle görüşmelerini sürdürmektedir. Ayrıca, konuyla ilgili etki analizi çalışması da
sürdürülmektedir.
Pazar Tanımı
AB’de tartışılan bir başka konu da “Pazar Tanımı”nda kullanılan mevcut değerlendirmelerdir.
Geleneksel pazarlarda, pazarın sınırlarını tanımlamak, ikame ürünler, alternatif satıcılar ve pazar paylarını
belirlemek için kullanılan yöntemler, etkisi her geçen yıl artan çok taraflı ve dijital piyasalarda rekabeti tesis
etmek için yeterli değildir. Çünkü, birbirine rakip değil gibi görünen bir takım ürünler veya firmalar birbirine
tehdit oluşturabilmektedir. Ayrıca çok taraflı piyasalarda pazarın bir tüketici tarafında ücret alınmadığı için
pazar kapsamı dışında tutulması gibi değerlendirmeler yapılmakta ve rekabeti zedeleyen firma davranışlarını
engellemekte sorun yaşanabilmektedir. AB Komisyonu bu kapsamda, kamuoyunun “pazar tanımı” konusunda
görüşünü alabilmek için bir inisiyatif başlatmıştır.
AB Komisyonu kamuoyunun görüşünü alırken 1997 yılından bu yanda geçerli olan “Pazar tanımı
yaklaşımı”nın dijital çok taraflı platformlar dikkate alındığında yetersiz kaldığını belirtmiş ancak teklifini
ortaya koymamıştır. Bu fikir hakkında kamuoyunun görüşleri sorulmuştur. Birçok STK, firma ve akademisyen
söz konusu inisiyatifi desteklemiş olup “pazar tanımı” yaklaşımında dikkate alınması önerilen bazı görüşler
aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
Tablo 4.1: AB Komisyonunun “Pazar Tanımı” Konulu İstişaresine Verilen Bazı Görüşler
Görüş Sahibi
Nicolas Petit ve
Thibault Schrepel

Vodafone Grubu

Görüş
1. İkame olmayan ürün, hizmet ve iş modellerinden kaynaklanan rekabet baskısı dikkate
alınmalı
2. Pazar tanımı değerlendirmelerinde evrilmiş (tipped) ve evrilmemiş (untipped) piyasalar
arasındaki fark dikkate alınmalı
3. Rekabet Kurumlarında yürütülen soruşturmalarda rekabet ihlaliyle ilgili kanıt araştıran
takımdan bağımsız olarak ilgili soruşturmayla ilgili pazar tanımı değerlendirmesi yapan takım
da oluşturulmalı
4. AB’nin son 20 yılda ürün pazarı ve coğrafi pazarla ilgili tanımlamaları kamuoyuna açılmalı
böylece öngörülebilirliğin artması sağlanmalı
1. Çok taraflı piyasaların değerlendirilmesinde platformun ürünleri, hizmetleri ve müşterilerinin
pazarın tanımlanmasında ne ölçüde dikkate alınacağı hakkında rehber hazırlanmalı
2. Çok taraflı piyasalarla ilgili tek bir çözüm uygun olmayıp, şartlara göre değerlendirme
yapılmalı
3. Gerçek ikame eğilimleri dikkate alınmalı
4. Ürünün mevcut pazarı ile birlikte potansiyel pazarları da dikkate alınmalı (örneğin ürün ve
hizmetlerin birincil pazarları ile ikincil pazarlarından elde edilen ortak girdilerle platform
operatörlerinin birincil veya ikincil piyasada ürün ve hizmet geliştirmesi)
5. İkincil pazarlar ilgili ürün pazarı tanımına girmiyorsa bile, birincil ve ikincil piyasalar
arasındaki ilişki değerlendirmede dikkate alınmalı

Kaynak: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12325-Evaluation-of-the-Commission-Notice-onmarket-definition-in-EU-competition-law erişim tarihi 30.06.2020

Kamuoyunun görüşlerinin alınmasının ardından üye ülkelerin rekabet kurumlarıyla görüşmeler
yapılacaktır.
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Çin
Çin’de de son yıllarda önemli düzenlemeler yapılmıştır. Önce 2018 yılında üç ayrı kurum tarafından
yürütülen sırasıyla “fiyatla ilgili tekelci anlaşmaların ve kötüye kullanımın gözden geçirilmesi”, “fiyat dışı
tekelci anlaşmalar ve kötüye kullanımın gözden geçirilmesi” ve “birleşmelerin gözden geçirilmesi” faaliyetleri
ile Devlet Konseyinin Anti-tekel Komitesinin faaliyetlerinin tek bir elden yürütülmesi kararlaştırılmıştır. Bu
çerçevede bu faaliyetleri yürütmek üzere Piyasa Düzenlemesi için Devlet İdaresi (SAMR) oluşturulmuştur.
2018 yılında ayrıca Anti-Tekel Kanunu da yenilenmiştir. Halihazırda geçerli olan birleşme veya satın alma
kurallarına göre:
 İşleme taraf firmaların önceki mali yılda toplam küresel cirosunun 10 milyar RMB’yi geçmesi ve
işleme taraf olanlardan en az ikisinin her birinin Çin’de 400 milyon RMB ciro yapması
 İşleme taraf firmaların önceki mali yılda Çin cirosunun 2 milyar RMB’yi geçmesi ve işleme taraf
olanlardan en az ikisinin her birinin Çin’de 400 milyon RMB ciro yapması durumlarında birleşme
SAMR denetiminden geçmektedir.
Birleşme tutarının yukarıda verilen sınırları aşmaması durumunda dahi SAMR, rekabetin kısıtlanması
veya ortadan kaldırılmasına yönelik kanıtlar olması durumunda soruşturma başlatabilmektedir.
Bunlara ek olarak 1 Eylül 2019’da Anti-Tekel Yasasının uygulanmasına yönelik üç yeni düzenleme
hayata geçirilmiştir. Bunlardan biri olan “Hakim Pazar Konumunun Kötüye Kullanılmasının Önlenmesine
Yönelik Geçici Hükümler”e göre, internetle ilgili olarak pazarda hakim konumu belirleyen hususlar
belirlenmiştir. Geçici hükümlerin 11. maddesine göre, internet ekonomisinde Pazar gücü değerlendirilirken,
diğerlerinin yanı sıra şu faktörler de göz önünde bulundurulacaktır (Ren ve Diğerleri, 2020):










İnternet endüstrisinin rekabet koşulları
İş modelleri
Kullanıcı sayısı
Ağ etkileri
Bağlılık etkileri
Teknolojik özellikler
Pazar yenilikleri yetenekleri
İlgili veriyi toplama ve işleme yeteneği
İşletmenin bağlantılı pazarlardaki gücü

Yıkıcı fiyatlamaya da çözüm bulmaya çalışan Geçici Hükümlerin 15.maddesi, ilk defa yıkıcı fiyat
soruşturmalarında “ortalama değişken maliyet”in baz alınacağını belirtmiştir. Tek yönlü piyasalarda ortalama
değişken maliyetin ölçüt olarak kabul edilebileceğini belirten CCS (2017), çok taraflı piyasaların özel
yapısından dolayı rekabet kurumlarının tüm taraflardan tahsil edilen ücretleri ve tüm gruplara hizmet
sunulurken katlanılan maliyetin hesaba katılması gerektiğini ileri sürmüştür. Bunun, işlem başına tüm
taraflardan alınan ücret ve harcama kıyaslamasıyla yapılabileceğini belirten CCS, işlem başına ücret ve
harcamanın belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda ise, toplam gelirin toplam değişken maliyetle
kıyaslanabileceğini, böylece yıkıcı fiyatlamanın ortaya çıkarılabileceğini savunmuştur.
Birleşik Krallık
Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar İdaresi (CMA), 1 Temmuz 2020 tarihinde açıkladığı bir bildiride,
dijital reklam piyasalarının dinamik yapısı ve CMA’nın pazar çalışmasından elde ettiği bulgular ışığında
hükümete çağrıda bulunarak, Google ve Facebook gibi büyük platformların davranışlarının yönetilebilmesi
için mevcut mevzuatın etkin düzenleme için yetersiz olduğunu ifade etmiştir. CMA açıklamasında, Google ve
Facebook örneğinin rekabeti nasıl engellediğini açıklamış ve yeni bir rekabet rejimi kabul edilmesini ve söz
konusu platformların takibi için Dijital Piyasalar Birimi kurulmasını talep etmiştir.86
86

Detaylar için bakınız https://www.gov.uk/government/news/new-regime-needed-to-take-on-tech-giants
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Teklife göre Dijital Piyasalar Birimi büyük platformların dışlayıcı ve yok edici uygulamalara
girmemesi için davranış kurallarını uygulayacak, verilerini rakiplerle paylaşmasını, diğer platformlarla
uyumluluğu artırmasını isteyebilecek, Google’ın cihazlarda varsayılan arama motoru olmasını
kısıtlayabilecek, Facebook’un tüketicilere kişiselleştirilmiş reklam konusunda seçme hakkı vermesini
sağlayacak, tüketicilerin platformlarda rahatça seçim yapmasını sağlayacak ve rekabetin korunması için
gerekirse platformların ayrılmasını emredebilecektir.
Söz konusu teklif Google ve Facebook üzerine yoğunlaşsa da, büyük e-pazaryerlerinin de gerekli
görüldüğünde Dijital Piyasalar Birimi tarafından benzer kontrole tabi tutulacağı söylenebilir.

4.2.

E-pazaryeri İçi Rekabet ve E-pazaryeri-Satıcı İlişkileri

Perakende e-ticarette rekabet ortamının tam olarak tesis edilebilmesi için, son yıllarda yükselen epazaryerleri içerisinde de rekabet ortamının sağlanması gerekmektedir. Son yıllarda e-pazaryerlerinin bazı
uygulamaları, bu platformlarda rekabet ortamının yeterince tesis edilmediğine dair şikayetlerin artmasına
neden olmuştur. Karşılaşılan başlıca sorunlar aşağıda üç başlık altında incelenmektedir.

4.2.1. Dikey Bütünleşmeler87
Bazı e-pazaryerleri satıcıların tüketicilerle buluşması için platform sağlarken, bazı e-pazaryeri
operatörleri buna ek olarak platform üzerinden kendileri de satış yapmaktadırlar (hibrit/eşanlı rol). E-pazaryeri
operatörlerinin aslında satıcı olarak faaliyet göstermeleri rekabet açısından aykırı bir durum
oluşturmamaktadır. Bu uygulamaya geleneksel ticarette de karşılaşılmaktadır. Örneğin çok katlı bir giyim
mağazasında da zaman zaman satılan ürünlerin bir kısmı, kiralanan reyonlarda marka sahibi firmalar tarafından
doğrudan tüketiciye satılabilmektedir. E-pazaryerleri genelde bu uygulamayı daha çok ürün satarak kar elde
etmek için değil, ürün çeşitliliğini artırmak ve alternatif ürünlerle fiyatları makul düzeyde tutmak için
yapmaktadırlar. E-Pazaryeri iş modelinde en çok çeşidi ve uygun fiyatı bulunduran daha avantajlı olduğu için,
e-pazaryeri yöneticisi bunu kendi imkanlarıyla sağlamaya çalışabilmektedir. Örneğin bir e-pazaryerinde
tüketiciler sürekli olarak bir ürünü arıyor ancak o ürünün satıcısı bulunmuyor ya da yüksek fiyatta sunuyorsa,
e-pazaryeri aradaki açığı kapatmak ve müşteri kaybetmemek için kendisi satıcı olarak o ürünü satabilmektedir.
E-pazaryeri operatörü, kendi platformunda iki şekilde satıcı olarak yer alabilir. Birincisi kendi
envanterini oluşturarak toptan aldığı ürünleri satışa sunması, diğeri ise kendi ürettiği ürünleri satmasıdır. Her
iki şekilde de, e-pazaryeri operatörünün özen göstermesi gereken husus, satıcıların ürünleriyle kendi ürünü
arasında rekabeti engelleyecek davranışlara girmemesidir. Ancak, günümüzde bazı e-pazaryerlerinin bu tür
davranışlara başvurduğu gözlenmektedir. Bu davranışları iki kategoride toplamak mümkündür. Birincisi kendi
ürününü ön plana çıkarmak, ikincisi rakip ürünle ilgili bilgileri kullanarak kendi ürününü geliştirmektir.
E-pazaryeri Operatörünün Kendi Ürününü Ön Plana Çıkarması
E-pazaryeri operatörünün kendi ürününü herhangi bir sağlam gerekçe göstermeden, ürün aramalarında
ön planda göstermesi, satıcılar açısından rahatsızlık uyandıran bir durumdur. Çünkü bir firma en uygun fiyatı
sunsa dahi, e-pazaryerinin kendi ürünlerinin altında yer alabilmektedir. Bazı ülkelerde bu durumun haksız
rekabete yol açtığı değerlendirilerek birtakım girişimlerde bulunulmuştur. Örneğin Hindistan’da 1 Şubat 2019
itibarıyla yürürlüğe giren yeni e-ticaret kurallarına göre, e-ticaret platformları üzerinden platform
operatörlerinin hissedarı oldukları firmaların ürünlerinin satışı yasaklanmıştır.88 Ayrıca, söz konusu
düzenlemeyle platform operatörlerine elinden geldiğince ve ayrım yapmadan platform üzerinden satış yapan
firmalara dağıtım, lojistik, depolama, reklam, pazarlama, ödeme ve finans hizmeti sunmasını zorunlu kılınmış

Literatürde e-pazaryerleri operatörlerinin söz konusu platformda aynı zamanda satıcı olarak faaliyet göstermesini bazı
akademisyenler dikey bütünleşme (vertical integration) olarak değerlendirmektedir. Örneğin bakınız Khan (2017), Busch
(2020).
88
Bakınız https://www.austrade.gov.au/ArticleDocuments/4247/A-guide-to-e-commerce-in-India.pdf
87
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ve platformların satıcıları sadece kendi platformu üzerinde satış yapmaya zorlayamayacağı kuralı getirilmiştir
(UNCTAD, 2019b).
Rekabeti artırmak için getirilen bu yasaklar e-ticaretin ilk ortaya çıktığı dönemde uygulanmaya
başlansaydı, daha adil olabilirdi. Çünkü, mevcut şartlarda herhangi bir önlem alınmadan bu tür yasaklamalar
getirilmesinin beklenmeyen olumsuz sonuçlara yol açması ihtimali de bulunmaktadır. Bunlardan biri, pazara
giriş engeli oluşturmasıdır. Hindistan’ın getirdiği yasaklamalar, büyük firmalar için (Amazon ve Walmart’ın
sahibi olduğu Flipkart) o kadar büyük sorun oluşturmayabilir, aksine tahtlarının korunmasına destek olabilir.
Çünkü, onlar bu uygulamalardan, yasaklar getirilmeden önce yeterince yararlandılar, bu şekilde büyüdüler ve
pazarda hakim konuma yükseldiler. Hindistan’da çok büyük bir tüketici ve satıcı portföyü bulunmaktadır.
Pazara girecek yeni firmalar için ise bu tür yasaklamalar ağ etkileri ve geçiş maliyetleriyle birlikte
değerlendirildiğinde, rekabet etmeyi daha da zorlaştırabilecektir. Çünkü firmalar genellikle pazara tek yönlü
olarak girip daha sonra pazarda yerleştikçe iki yönlü konuma geçerler (Castellani, 2009). Yani büyüyerek
rekabet edebilmeleri için her iki yöntemi belli süre birlikte kullanmaları gerekebilecektir. Tıpkı Amazon’un ve
diğer bazılarının yaptığı gibi. Bunun nedeni e-pazaryeri olarak girdiklerinde tavuk-yumurta sorunu
yaşamalarıdır. Buna bir de ilave yasaklamaların getirilmesi, rekabete zarar verebilecektir. Bu nedenle mevzuat
değişiklikleri yapılırken veya yeni politika uygulanırken doğurabileceği etkilerinin araştırılması yararlı
olacaktır.
ABD Kongresinde de bu konuda birtakım çalışmalar yapılmaktadır. Örneğin Senatör Elizabeth
Warren, yıllık geliri 25 milyar ABD Dolarından fazla olanların kendi platformlarında ürün satamamasını, 90
milyon ile 25 milyar ABD Doları arası geliri olanların ise kendi ürünleri ile üçüncü taraflar arasında ayrım
yapmamasını teklif etmiştir (Lambert, 2020). Senatör Warren’in teklifi Hindistan örneğine göre daha ince
düşünülmüş olmakla birlikte bu öneri de bazı hukukçular tarafından eleştirilmiştir. E-pazaryeri operatörünün
bu tür uygulamalarında bir sorun görmeyen Lambert, bir e-pazaryerinin tüketicilerin tercih ettiği bir ürünün
görünürlüğünü engellemesinin kendisine zarar vereceğini bileceğini savunmuştur. Lambert, tüketicinin epazaryerinin ürününü istememesi halinde site içerisinde arama yaparak istediği ürüne erişebileceğini herhangi
bir kısıtlamanın söz konusu olmadığını ileri sürmüştür.
Aslında e-pazaryeri platformlarının bu tür uygulaması sadece kendi ürününü ön plana çıkarmaktan
ibaret değildir. Yüksek miktarda reklam ücretleri ödeyen firmalar ön sıralarda yer almakta, hatta daha önce de
ifade ettiği gibi sıralamayı başka bir hizmete de bağlayarak bir avantaj olarak da sunmaktadır. Bu tür
durumlarda e-pazaryerlerine kullanıcıları önceden bilgilendirme ve gösterimlerde kolayca fark edilecek bir
şekilde “kendi ürünü”, “reklam” gibi etiketlerle farklılaştırma yükümlülüğü getirilmesi en uygun çözüm
olacaktır.
E-pazaryeri Operatörünün Rakip Ürünle İlgili Bilgileri Kullanarak Kendi Ürününü Geliştirmesi
E-ticaret siteleri son yıllarda kullanıcı verilerini kullanarak hizmet sunumunu geliştirmeyi bir ilke
olarak benimsemişlerdir. Site ziyaretçilerinin, ziyaret sırasındaki tüm davranışlarını takip ederek, bu verileri
analiz etmekte ve bu bilgileri ticari amaçla kullanmaktadır. Bu verileri kullanım alanları arasında odaklı
reklam, site geliştirme ve ürün geliştirme bulunduğu gibi veriler zaman zaman ticari amaçla üçüncü kişilere
de sağlanabilmektedir. E-pazaryerlerinde ziyaret trafiği çok yüksek olduğu için operatörler büyük miktarda
veriye sahip olabilmektedirler. Bu konuların bir kısmı kişisel verilerin korunması kapsamında ele alınırken,
firma satış verilerinin e-pazaryeri operatörü tarafından kendi ürünlerini geliştirmek için kullanması rekabet
hukuku kapsamında tartışılmaktadır. Örneğin Amazon’a yapılan en büyük eleştirilerden biri, e-pazaryerinde
satış yapan firmaların verilerini kullanarak ürün geliştirmesidir (Kim, 2017). Tüketicilerin tercih ettiği ürünler,
ödemeyi tercih ettikleri fiyat aralığı, üründe istedikleri özellikler, şikayet ettikleri konular gibi birçok hususa
sahip olduğu için Amazon kolaylıkla ve başarıyla birçok ürün piyasasına girebilmektedir.
Bu konuda genel olarak halihazırda yasaklama bulunmamaktadır. Ancak son yıllarda başta ABD
olmak üzere birçok ülkede sıkça gündeme getirilmektedir. ABD’de Kongre tarafından yürütülen soruşturmada,
Amazon kendini şu şekilde savunmuştur:
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Evet, kendi özel marka stratejimizde özel olarak satıcılarımızın bireysel verilerini kullanmayı yasaklarken,
diğer perakendeciler gibi, belir bir süre içerisinde en çok müşteri talebi gören ürünler ve kategorileri belirlemek
için toplam satışlar ve tüketici davranışlarıyla (arama hacmi) ilgili verileri kullanıyoruz. Bu uygulama zaten
uzun zamandır kendi markasını satan perakendeciler arasında yaygın bir uygulamadır. Geniş özel marka
portföyü olan büyük perakendeciler ve e-pazaryerleri olan perakendeciler dahil çoğu perakendeci,
mağazalarındaki ürünlerini satış hacimlerini bilirler. Tüketicilerin mağazamızda alışveriş yaparken
sergiledikleri davranışlar, Amazon’un özel marka stratejisinin birçok girdisinden sadece biridir. Basında ve
sosyal medyada vurgulanan moda ve alışveriş trendleri, üreticilerimizin yeni veya tamamlayıcı ürünlerle ilgili
önerileri ile rakiplerimize göre ürün çeşidi bağlamında eksiklerimiz gibi perakende sektöründe başvurulan
diğer yöntemleri de kullanıyoruz. (Amazon, 2019a).

Amazon, belli firmaları hedefe alarak onların satışlarını ve bilgilerini incelemediğini savunsa da Wall
Street Journal’da yayınlanan bir araştırmada Mattioli (2020), Amazon’un eski çalışanlarıyla yaptığı
görüşmede, bazı eski ve mevcut çalışanların Amazon’un yasakladığını belirttiği raporları gösterdiğini
belirtmiştir. Araştırmaya göre örneğin araç bagaj organizatörü üreten bir firma 2016 yılında Amazon’a
katıldıktan sonra kısa süre içerisinde alanında en çok satan ürün olmuş, böylece Amazon’un takibine girmiş
ve 2019 Ekim ayında Amazon kendi adıyla çok benzer bir ürünü satışa sunmuştur. Amazon Wall Street
Journal’ın haberinin ardından firma içinde soruşturma başlattığını bildirmiştir.
Amazon bu tür uygulamayı yasakladığını ilan etse de, firmanın bu tür verilere sahip olması satıcılar
açısından bir risk teşkil etmektedir. Kaldı ki, Amazon bu verileri kendisi kullanmayıp başka firmalara
sağlayabilir. Bu örnek, çoğu zaman ilgili kamu kurumlarının bile sahip olmadığı ve firmalar açısından ticari
sır niteliğindeki bazı bilgilerin e-pazaryerleri tarafından ticari amaçla kullanılabileceğini göstermektedir.
Ancak, ABD’de ve AB’de başlatılan soruşturmalarda, bu uygulamayı en dikkat çekici bir şekilde kullanan
Amazon bile henüz bir cezai yaptırımla karşılaşmamıştır.

4.2.2. E-pazaryeri-Satıcı İlişkileri
E-ticarette belirli firmaların sadece kendi ülkelerinde değil küresel düzeyde hakim duruma yükselmesi
ve büyük bir pazar gücüne sahip olmaları endişeye neden olmaktadır.89 E-ticarette özellikle de epazaryerlerinde, büyük firmaların pazar gücü, herhangi bir büyük firma gibi ürettiğini satmaktan veya belirli
ürünleri üreticilerden alıp tüketiciye satmaktan kaynaklanmamaktadır. Diğer bir deyişle, büyük epazaryerlerinin pazar gücü, ticareti şekillendirebilme gücünden kaynaklanmaktadır. E-pazaryerleri, satıcı ve
üreticilerin tüketiciyle buluşabileceği “ana kapı” haline gelmektedir ve bu onlara üç önemli güç vermektedir
(DCEP, 2019):
 Erişimi kontrol edebilme ve yüksek ücretler alabilme,
 Firmaların sıralamasını ve ününü manipüle edebilme,
 Firmaların itibarlarını kontrol edebilme.
Milyonlarca satıcıya ve tüketiciye ev sahipliği yapan bu firmalar, platform üzerinden yapılan ticaretin
kurallarını belirleyebilmektedir. Daha önemlisi, platformlar kanunen uygun olan birtakım davranışlara kendi
platformlarında izin vermeyebilmektedir (Tusikov, 2019). Bir ürünün e-pazaryerinde nasıl satılabileceği,
gönderilme, iade, ödeme şekli gibi ticaretin önemli kurallarına, platformun sahibi olan firma tek başına karar
verebilmektedir. Satıcılar da, tüketiciler de bu kurallara uymak zorundadır. Her ne kadar mevzuat bazı genel
kuralları belirlese de, özellikle satıcılar açısından e-pazaryerleri ile olan ilişkilerine çoğu ülkede kapsamlı bir
düzenleme yapılmamıştır. Bu düzenlemeleri çoğu zaman e-pazaryerleri tek başına belirlemekte olup genelde
şeffaf değildir.

Hakim firmalar çeşitli yöntemlerle güçlerini rakiplerine veya muhtemel rakiplerine karşı kullanabilmektedir. Bunlar
arasında yıkıcı fiyatlama, limit fiyatlama, monopol fiyatlaması, fiyat farklılıaştırması, bağlama, rakiplerin temel tesislere
erişimine izin verilmemesi, tedarik sağlamama, rakibin maliyetlerinin artırılması bulunmaktadır. Detaylar için bakınız
https://www.tcd.ie/Economics/staff/masseyp/term1lecture7.htm erişim tarihi 26.05.2020
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Bir ürünün e-pazaryerinde nasıl satılabileceği, gönderilme, iade, ödeme şekli gibi
ticaretin önemli kurallarına, platformun sahibi olan firma tek başına karar
verebilmektedir.

Büyük e-pazaryerlerinde satıcılar tüketicilerle doğrudan temas edemezler (Kim, 2017). Böylece,
platformları kullanan perakendeciler ve otel operatörleri müşteri arayüzüne doğrudan erişimi kaybetmektedir
(Busch, 2020). Ancak e-pazaryeri operatörü her türlü veriye sahiptir. Örneğin e-pazaryeri üzerinden satış
yapan bir otele, e-pazaryeri müşterilerin e-posta adreslerini iletmeyeceği için, otel müşterilere daha sonra özel
indirim veya kampanyalarla ilgili bilgi veremeyecektir (Busch, 2020). Sırf bu nedenlerle Nike, Amazon’la
yaptığı deneme satışları sonrasında bu anlaşmayı, tüketiciyle doğrudan temas kuramamanın verdiği zorlukları
ifade ederek sonlandırmış ve satışları kendi sitesinden yapacağını ifade etmiştir (Young, 2019).
Büyük e-ticaret platformlarının rekabet sürecinde zaman zaman satıcıları sıkıştırdığı sıkça gündeme
gelmektedir. Tüketicilere daha uygun fiyat vermek isteyen e-pazaryerleri, üyelikleriyle ilgili tehditlerde
bulunarak satıcılara baskı yapabilmektedir. Bunlar arasında, fiyat indirimleri konusunda satıcılara baskı
yapılması (Feiner, 2020), taşıma maliyetlerinin daha çok üstlenilmesi, daha fazla reklam satın alınması yer
almaktadır (Kim, 2017). Diğer bir baskı türü de, rakip platformda satış yapmaması konusunda satıcılara baskı
yapılmasıdır. Örneğin Alibaba Grubu Çin’de zaman zaman müşteri ve satıcı portföyü olarak kendine yaklaşan
Pinduoduo isimli platformu kullanan satıcılara, bu platformda satış yapmama konusunda baskı yapmaktadır
(McMorrow ve Liu, 2020). Bu tür uygulamaların son dönemde artması üzerine Çin’in Piyasa Düzenlemesi
için Devlet İdaresi (SAMR) 20’den fazla e-pazaryerini bir seminerde bir araya getirerek satıcıları bir platform
seçmeye zorlayan “zorlayıcı ayrıcalık”ın adil rekabete ve tüketicilerin hak ve çıkarlarına zarar verdiğini
bildirmiştir (Qinyue ve Jia, 2019).
E-pazaryerlerinin bu tür baskıyı yapabilmelerinin nedenleri, e-pazaryerinin sadece büyük olması değil,
aynı zamanda firmaların satışlarında da büyük paya sahip olmalarıdır. ABD’de halka açık firmalardan en az
21’inin yıllık gelirinin %10’dan fazlasını Amazon satışlarından elde ettiğini, hatta bazı firmalarda bu
oranın %50’lere ulaştığını tespit eden Kim (2017), ABD’nin diğer büyük perakendecilerine göre bu oranın çok
yüksek olduğunu, e-pazaryerlerinin tedarikçilerinin gelirlerindeki payının arttıkça, onlardan daha çok talepte
bulunmaya cesaret edebildiklerini savunmuştur.90

4.2.3. E-pazaryerindeki Satıcılar Arası İlişkiler
E-pazaryerlerinde aynı veya alternatif ürün satışı yapan firmalar birbiriyle rekabet halindedir. Bu tür
ürünleri satan firma sayısı arttıkça, rekabet arttığından, fiyatların daha düşük olması beklenir. Bu durum
Diğer büyük firmalarda bu oran genellikle daha düşüktür. Örneğin Target’in 8, Microsoft’un 7 ve Ebay’ın 2
tedarikçisinin yıllık geliri içerisindeki payı %10’u aşmaktadır. Bakınız Kim (2017)
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tüketici refahına olumlu katkı yapacaktır. Ancak, firma sayısı az olduğunda, firmalar arasında anlaşma olasılığı
artacak ve fiyatlar daha yüksek gerçekleşebilecektir. Firmaların anlaşmak veya ayarlamalar yapmak suretiyle
fiyatları düzenlemesi rekabete aykırılık arz etmektedir.
Firmalar arasında anlaşma olmadan da firmalara rekabete aykırı eylemlerde bulunabilmektedir.
Firmalar genellikle rekabet halinde oldukları firmaların fiyatlarını takip ederek, rakibin fiyatını da dikkate
alarak fiyat belirlemektedir. Rakip firmaların fiyatlarını takip ederek ondan daha düşük bir fiyat sunmak
rekabet açısından sorun teşkil etmez. Ancak, fiyatları rakibin fiyatına sabitlemek rekabet açısından sorundur.
ABD ve İngiltere’de yürütülen iki davada, Trod LTD ve GBE isimli firmaların Amazon pazaryerinde poster ve
çerçeve satışlarında fiyatları algoritmalar yardımıyla ayarladıkları tespit edilmiştir. ABD’deki davada, GBE,
yazılımında şu şekilde bir kural belirlemiştir: GBE’nin kendi belirlediği fiyat daha düşük olmadığı sürece,
Amazon’da ürünün başka satıcısı yok ve Trod’un bir fiyatı var ise, GBE’nin ürün için fiyatı Trod’unkine
eşitlenecek. Bu uygulama sonucunda her iki firma ürünlerinin %99’unu aynı fiyattan satmıştır. (CCS, 2017)

Örnekten de anlaşılacağı gibi firmaların rakiplerin fiyatlarını takip etmesi ve ona göre fiyat ayarlaması
algoritmalar sayesinde çok daha kolay ve hızlı yapılabilmektedir. CCS (2017)’ye göre rakip firmaların fiyat
ayarlama algoritmalarını aynı firmadan temin etmeleri durumunda, bu algoritmaları temin eden firmanın
piyasa fiyatını belirleme yetkisi oluşmakta ve sektörün karını artırmak için rekabetçi fiyatların üzerinde fiyatlar
oluşturabilmektedir.
Calvano ve Diğerleri (2019)’nin bulguları daha da çarpıcıdır. Çünkü çalışmaya göre yapay zekâ
kullanılarak oluşturulan fiyatlama algoritmalarının anlaşma odaklı oluşturulmamalarına rağmen, faaliyette
bulundukları alanı bilmeden ve birbiriyle iletişime geçmeden, deneme ve yanılma yöntemiyle aralarında
anlaşmayı öğrendiklerini savunmuştur. Brown ve Mackay (2020) da, algoritmaların fiyatları yükselttiğini
tespit etmiş, buna ek olarak algoritmaların yüksek fiyat oluşturması için anlaşmanın gerekmediğini tespit
etmiştir. Oluşturdukları modelle teorik olarak bu sonuca ulaşan Brown ve Mackay, bu modeli 5 büyük online
perakendecide test etmiştir. Sonuçlardan ilki, firmaların fiyat güncelleme sıklıklarında büyük farklar (ikisi
saatte bir defa, biri günde bir defa ve diğer ikisi haftada bir defa) bulunmaktadır. İkincisi, söz konusu 5 firma
da, en esnek fiyatlama teknolojisini uygulayan firmalara göre daha yüksek fiyat belirlemektedir ancak, kendi
aralarında da farklar oluşmaktadır. Örneğin fiyatları saatlik ayarlayanlar, en esnek fiyatlama yöntemini
kullanan firmalara göre %10 daha yüksek fiyat belirlerken, haftada bir güncelleyenlerde bu fark %30’dur.
Çalışma, bu sonuçlardan yola çıkarak, firmaların fiyat farklılıklarının sadece fiyatlama teknolojisinden
kaynaklanabileceğini ileri sürmüştür.
Bu tür rekabete aykırı davranışları vakitlice tespit etmek ve engellemek için rekabet kurumlarının eticaretteki ve e-pazaryerlerindeki fiyat hareketlerini yakından takip etmesi gerekmektedir. Bu takip için de,
niteliği ve niceliği yüksek kadrolara ve teknik altyapıya ihtiyaç bulunmaktadır. Bunlara ek olarak, rekabet
kurumlarının e-pazaryerleri ile işbirliği yaparak ya da mevzuata gerekli hükümleri koyarak satıcıları önceden
uyarması, caydırıcılık açısından yararlı olacaktır.

4.2.4. Bazı Ülkelerde Yürütülen Çalışmalar
E-pazaryerleri içerisinde rekabeti tesis etmek ve e-pazaryeri-satıcı ilişkilerini düzenlemek için çeşitli
ülkelerde çalışmalar yürütülmektedir. Aşağıda bunlara bazı örnekler verilmektedir.
AB
AB son yıllarda artan şikayetler üzerine platformlarla platformun firma kullanıcıları arasındaki
ilişkinin kurallarını belirleyen AB Parlamentosunun ve Konseyinin 2019/1150 numaralı düzenlemesini kabul
etmiştir. E-pazaryerleri de dahil olmak üzere çok taraflı çalışan dijital piyasaları kapsayan bu düzenlemenin
amacı, platformların bir piyasa düzenleyicisi gibi hareket ettiği günümüzde, söz konusu düzenlemelerin
rekabete zarar vermesini ve firmaların mağdur olmasını önlemektir (European Union, 2019). Özellikle
şeffaflığı artırmayı amaçlayan düzenlemenin getirdiği bazı yenilikler şunlardır:
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 Aracılık hizmeti sağlayanlar (platformlar) kullanım şartlarını ve kurallarını açık, kolay anlaşılır ve
erişilebilir şekilde açıklayacak ve bu açıklamalarda bu şartların firmalar açısından fikri mülkiyet
haklarının sahipliği ve kontrolüne yansımasına da yer verilecektir,
 Kullanım şartlarında yapılacak değişikliği makul süre önce bildirecek ve firmalara değişikliği kabul
etmeme ve sözleşmeyi sonlandırma hakları tanınacaktır,
 Platformun herhangi bir firmanın sözleşmesini askıya alma, durdurma veya iptal etmeyi istemesi
halinde gerekçeleriyle birlikte makul sürede (iptal durumunda 30 gün) bildirecektir,
 Platformlar firmaların sıralanmasında kullanacağı ölçütleri ve gerekçelerini kullanım şartlarında
belirtecektir,
 Platformlar farklılaştırılmış uygulama yapmaları halinde bunu da kullanım şartlarında
açıklayacaklardır,
 Platformlar kişisel verilerle ilgili olarak kendisinin ve firmaların erişim izni olup olmadığını, hangi
şartlarda olduğunu, erişilen veri varsa üçüncü taraflara sağlanıp sağlanmadığını kullanım
şartlarında açıklayacaktır,
 Kolay erişilebilir ve ücretsiz platform içi şikayet mekanizması geliştirilecek ve mekanizmanın
işleyişiyle ilgili olarak en az yılda bir bilgi yayınlayacaktır. Bu bilgiler içerisinde şikayet adedi,
şikayet çeşitleri, şikayetlerin ortalama işlenme süresi ve sonuçları yer alacaktır,
 Firmaları temsilen örgüt ve dernekler belirli şartları taşımaları halinde platform aleyhine dava açma
hakkı kazanacaktır.
Platformlarda birçok firmanın karşılaştığı belirsizliği ortadan kaldıracak olması açısından önemli olan
bu düzenleme 12 Temmuz 2020 tarihinde hayata geçmiştir. Bu düzenleme, AB üyesi ülkelerde yerleşik bir
firmanın yer aldığı veya AB üyesi ülkelerden birinde yerleşik bir tüketiciye satış yapan platformları
kapsamaktadır. Ancak, Busch’a (2020) göre söz konusu düzenlemede, dikey olarak bütünleşmiş olan
platformların kendini ön plana çıkarmasının yasaklanmaması, veriye erişim ve en iyi fiyat düzenlemelerine
değinilmemesi gibi eksiklikler bulunmaktadır. 2019/1150 numaralı düzenlemenin giriş bölümünde epazaryerlerinin kendi ürünlerini ön plana çıkarmasının rekabeti engelleyebileceği belirtilmekte, ancak önlem
olarak platform yöneticisinin farklı uygulamasını şeffaf olarak ifade etmesi gerektiği belirtilmektedir.
Çin:
Avrupa’da platform satıcı ilişkileri bu şekilde detaylı bir biçimde düzenlenmeye çalışılırken, Çin’de
çok daha genel ifadelerle E-ticaret Kanununun 32-37. maddelerinde düzenlenmiştir. Kanunun 32. maddesinde,
e-pazaryeri operatörlerinin açıklık, adillik ve tarafsızlık gözetilerek hizmet anlaşması ve işlem kurallarını
belirlemesi, 33. maddesinde de bu kuralları sürekli olarak kullanıcıların kolayca görebilecekleri şekilde
yayımlaması hüküm altına alınmıştır. Kanunun 34. maddesine göre, e-pazaryeri operatörü işlem kurallarını
değiştirmek istemesi halinde ilgili tarafların görüşlerini iletmesine imkan vermeli ve değişikliği duyuru
yapıldıktan sonra en erken yedi gün içinde uygulamalıdır. Aynı maddeye göre yeni kuralları kabul etmeyerek
ayrılmak isteyenleri, e-pazaryeri operatörü engellememeli ve bu tür satıcılara karşı varsa önceki kurallardan
kaynaklanan sorumlulukları üstlenmelidir. 35. maddede de, e-pazaryeri operatörünün konumunu kullanarak
(hizmet anlaşması, işlem kuralları, teknoloji veya diğer imkanlar) satıcılara işlemlerinden, işlem ücretlerinden
ve farklı operatörlerle olan işlemlerinden dolayı gerekçesi olmayan kısıtlamalar veya şartlar uygulamamalı
veya satıcılardan gerekçesi olmayan ücretler talep etmemelidir. E-pazaryeri operatörleri hizmet sözleşmesi ve
işlem kuralları veya kanunlara aykırılık nedeniyle satıcılara karşı uyarı, askıya alma veya sözleşmenin feshi
gibi tedbirler almaya karar vermesi durumunda 36. maddeye göre vakitlice duyuru yapmak zorundadır. Eticaret Kanununun 37. maddesine göre e-pazaryeri operatörü kendi ürünlerini de kendi işlettiği e-pazaryerinde
satabilecektir, ancak söz konusu ürünlerin kolay fark edilecek şekilde diğer ürünlerden ayrılması
gerekmektedir ve bu esnada da tüketici yönlendirilmemelidir.
Japonya:
2018 yılında Japon hükümeti tarafından kararlaştırılan “Gelecek Yatırım Stratejisi 2018” isimli
belgede yükselen dijital platformları düzenlemek için kurallar seti belirlenmesi ve pratik tedbirler alınması
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gerektiği belirtilmiştir.91 Bu kapsamda ilgili kurumlar tarafından bir çalışma grubu oluşturulmuş ve söz konusu
grup bir tartışma belgesi oluşturmuş ve akabinde ilgili kurumlar tarafından dijital platformlarla ilgili temel
prensipler belirlenmiştir. Temel prensipler çerçevesinde öncelikle online perakende platformlar ve uygulama
dükkanlarıyla ilgili bir anket düzenlenerek Japonya’da Anti-Tekel Kanununa ve rekabet politikasına aykırı
eylemlerin olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır.
Yapılan ankette özel sektörün dile getirdiği bazı sorunlar şunlardır:







Pazarlık gücü: Bazı online perakende platformlara bağımlıyız. ve diğer rakiplere geçemiyoruz.
Tüketiciler söz konusu büyük platformları tercih ettiği için, bu platformların kurallarını kabul
etmek zorunda kalıyoruz.
Satıcı sözleşmeleri: Görüşme imkanımız yok. Ücret artışı ve yeni ödeme metodu dahil
değişiklikleri kabul etmek zorunda kalıyoruz.
Tüketicilerin iade talepleri: Kötü niyetli olsa bile iade taleplerini kabul etmek zorunda
kalıyoruz. İadeyle birlikte oluşan zarar için bize ödeme yapmıyorlar.
Platformun kendi ürününü satışı: Platform operatörü platformda bizim sattığımız ürünlerle
ilgili verileri kullanarak kendi ürünlerini satabiliyor.
Ayrımcılık: platform operatörü kendine veya bağlantılı firmaya arama sonuçları, ödeme
sistemi, komisyon oranı vb. konularda ayrımcılık yapıyor.
En çok Kayrılan Müşteri (EKM) Hükmü: Online platformlar fiyatlarımızın diğer
platformlarda satılan fiyatla aynı veya daha düşük olmasını istiyorlar.

Japonya Adil Ticaret Komisyonu, durum tespiti amacıyla özel anketleri sürdüreceğini ve platformları
yakından takip edeceğini, bu kapsamda özellikle üç hususa dikkat edeceğini ifade etmiştir. Bunlar:
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Dijital platformların kurallarını nasıl değiştirdikleri,
Platform üzerindeki işlem verilerini kendilerinin veya bağlı firmalarının satışlarında kullanıp
kullanmadıkları,
Arama algoritmalarını kullanarak kendilerini veya bağlı firmaları ön plana çıkarıp
çıkarmadıklarıdır.

https://www.jftc.go.jp/en/pressreleases/yearly-2019/October/191031.html erişim tarihi 03.07.2020
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Perakende e-ticaret, satıcıların ve tüketicilerin arama maliyetini azaltmış, tüketicilerin daha çok çeşit
ürün ve hizmete erişimini kolaylaştırarak, ucuza alışveriş yapma imkanı sağlamıştır. Bunlara ek olarak, eticaretin sunduğu kolaylıklar, birçok girişimci için de yeni fırsatlar yaratmış, bazıları bu sayede kısa sürede
büyük firmalara dönüşebilmişlerdir. Ancak, e-ticaretin bu faydaları sağlayabilmesi için altyapının gelişmiş
olması ve birçok alanda mevzuat ve uygulamanın geliştirilmesi gerekmektedir. Her ne kadar World Bank
(2019) tüketicilerin ve firmaların ürün ve hizmet ticareti yapabilmesi için internet bağlantısı olmasının yeterli
olduğunu ileri sürse de, bu iyileştirmenin ödeme sistemleri ve lojistik altyapısı başta olmak üzere birçok alanda
desteklenmesi gerekmektedir. Gerekli önlemler alınmadığında ve düzenlemeler yapılmadığında, perakende eticaret toplum ve ekonomik faaliyetler açısından telafisi güç zararlara neden olabilecektir.
Bu bölümde, e-ticaretin gelişmesiyle birlikte oluşan ortamın oluşturduğu çeşitli fırsatlar ve tehditler
ele alınmakta, karşılaşılan sorunlara değinilmekte ve söz konusu sorunların çözümü amacıyla bazı ülkelerce
alınan tedbirler değerlendirilmektedir.

5.1.

Tüketicilere Etkileri

Geleneksel ticarette, tüketicilerin ürün veya hizmeti aramaları, çeşitlere ulaşmaları ve bunları uygun
fiyata temin etmeleri, “yaşadığı veya bulunduğu yer”le çok yakından ilgilidir. Örneğin rekabetin yoğun olduğu
büyükşehirlerde imkanlar geniştir. AVM’ler, zincir mağazalar ve çarşılar, büyükşehirlerde yaşayanlara
alışverişlerde kolaylıklar sağlamaktadır. Ancak buralarda bile, alışveriş yapmak için tüketicinin özel aracının
olması veya şehirdeki ulaşım imkanlarının gelişmiş olması gerekmektedir. Ayrıca, tüketicinin birçok ürüne
veya hizmete ulaşması, onları fiyat ve uygunluk açısından karşılaştırabilmesi için şehir içerisinde birden fazla
yeri dolaşması, ulaşım için bütçe ve zaman ayırması gerekmektedir. Bunlara ek olarak, tüketicilerin
büyükşehirlerde dahi erişemeyeceği veya çok kısıtlı imkanlarla erişebileceği birtakım ürünler veya hizmetler
bulunmaktadır. Örneğin yöresel ürünler veya yurtdışındaki ürünler bunlardan bazılarıdır.
Kırsal alanlarda yaşayanlar için geleneksel yöntemle alışveriş imkanı daha kısıtlıdır. Örneğin köyde
yaşayan birinin, herhangi bir ihtiyacı olduğu zaman kasabaya veya şehir merkezine gitmesi gerekmektedir. Bu
nedenle zaman zaman alışveriş için tüm gününü ayırmak zorunda kalabilmektedir. Üstelik sınırlı çeşit ürünle
idare etmek ve sunulan yüksek fiyata razı olmak zorunda kalmaktadır. Çünkü kırsalda genellikle sınırlı sayıda
satıcı olduğu için çoğu zaman ürünler büyükşehirlerdekinden daha yüksek fiyata satılabilmektedir.
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E-ticaret, tüketicilerin büyükşehirlerde veya kırsalda olsun, yaşadığı bu sorunlara büyük ölçüde çözüm
geliştirmiştir. Tüketici, yaşadığı veya bulunduğu yerin önemi olmadan 7 gün 24 saat bilgisayarı veya
telefonuyla kolayca ürün araştırabilmekte ve milyonlarca ürüne erişme imkanı bulmaktadır. Bu avantajlar,
artan perakendeci sayısıyla birleşince marka içi ve markalar arası rekabeti güçlendirmiştir (Kilpatrick ve
Diğerleri, 2018).92 Bu durum, ürün ve hizmet fiyatlarına yansımıştır. ABD’de yapılan bir araştırmaya göre
2017 yılında e-ticaretle yaptıkları perakende e-ticaret sayesinde tüketiciler yılda ortalama 1.150 ABD Doları
tasarruf sağlamışlardır (Dolfen ve Diğerleri, 2019). AB ile ilgili yapılan başka bir araştırmaya göre ise,
perakende e-ticaretin toplam perakende e-ticaret içerisindeki payının %15 olması durumunda tüketicilere yıllık
toplam 204.5 milyar Euro refah artışı sağlamaktadır (EU Commission, 2017).
Perakende e-ticaretin gelir dağılımı üzerinde de etkileri bulunmaktadır. Örneğin Fan ve Diğerleri
(2015)’nin Çin ile ilgili yaptıkları çalışmada, yüksek taşıma maliyetleri ve düşük talep nedeniyle fiziki market
ve mağazaların yeterince faaliyet göstermediği kırsal kesimde, e-ticaretin bu sorunu ortadan kaldırarak kırsal
kesim refahına olumlu etki yapabileceği saptanmıştır. Çalışmada, e-ticaretin ortalama bir şehrin refahını %1.62
artırdığı, kırsal kesimde bu oranın %2.15’e kadar çıktığı, büyük şehirlerde ise refah etkisinin %1.21
dolaylarında olduğu tahmin edilmiştir. E-ticaretin gelişmesinin şehirlerarasındaki yaşam standardı farklılığının
giderilmesine de katkı sağlayacağını savunan Fan ve Diğerleri, mevcut e-ticaret hacmi üç katına çıktığında
yüksek gelir grubundakilerin refahına %3 katkı yaparken, bu oran düşük gelir grubunda %6.5’e kadar
yükselmektedir.
Fan ve Diğerlerinin bulgularının gerçek hayata yansıması için, perakende e-ticaretin ülkedeki tüm
noktalara aynı etkinlikle sunulması ve tüketicilerde de aynı eğilimin olması gerekmektedir. Ancak, günümüzde
birçok ülkede bu şartlar tam olarak eşitlenememiştir. Nitekim ABD’de Visa ile işlem yapılan 2007-2017 yılları
arasındaki e-ticaret verilerini inceleyen Dolfen ve Diğerleri (2019) farklı sonuçlara ulaşmıştır. Çalışmaya göre,
varlıklı, kültürlü ve genç kesim internete daha hakim olduğundan, e-ticaretin sunduğu imkanlardan daha çok
yararlanmaktadır. Çalışmaya göre 2017 yılında yıllık geliri 50.000 ABD Doları ve üstü olanlar e-ticaret
harcamasını daha çok yaptıkları için %1.3 kazanç elde ederken, yıllık geliri daha az olanlar %0.45 kazanç elde
edebilmişlerdir. Dolfen ve Diğerleri nüfus yoğun yerleşim yerleriyle az nüfuslu yerleşim yerleri karşılaştırması
da yapmış ve bu bölgelerde yaşayanların e-ticaretten dolayı ortalama kazançlarını sırasıyla %1.2 ve %0.85
bulmuştur. Dolayısıyla e-ticaretin tüm nüfus tarafından aynı ölçüde benimsenmemesi veya tüm nüfusa aynı
etkinlikle sunulmaması gelir dağılımını olumsuz etkilemektedir.

E-ticaretin tüm nüfus tarafından aynı ölçüde benimsenmemesi veya tüm nüfusa
aynı etkinlikle sunulmaması gelir dağılımını olumsuz etkilemektedir.

Marka için rekabet, aynı ürünü satan daha çok satıcı olmasından dolayı ürün fiyatında oluşan rekabeti, markalar arası
ticaret ise, tüketiciye aynı amaçla kullanılabilecek farklı markalı ürünlerin sunulmasından dolayı oluşan rekabet ortamını
ifade etmektedir.
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Yukarıda e-ticaretin en büyük hacme sahip olduğu ülke olan Çin’de bulunan sonuçla ABD’dekinin
farklı olmasında, Çin’deki Alibaba ve JD.com gibi büyük e-ticaret platformlarının taşrada e-ticaretin
yaygınlaşması için çabalarının ve e-ticarete konu ürünlerin kompozisyonunun büyük pay sahibi olduğu
söylenebilir. Örneğin Alibaba’nın Kırsal Taobao programıyla taşrada yaşayan insanlara e-ticaret anlatılmış,
onların e-ticaret programından yararlanabilmesi için lojistik hizmetlerini kolaylaştıran uygulamalar hayata
geçirilmiştir.
Diğer ülkelerde e-ticaretin gelir dağılımı üzerindeki etkisi, kırsal kesim ve düşük gelirli kesimin
sisteme entegrasyonu için yapılacak çalışmalar (tanıtım, ürün gamı, ödeme sistemleri vb.), e-ticaret
firmalarının bu bölgelere yönelik hizmetlerinin geliştirilmesi ve kırsaldaki girişimcilerin e-ticarete
atılmalarıyla yakından ilgilidir.

5.2. Girişimciliğe Etkileri
E-ticaretin hızlı bir şekilde artması, gelişen bu sektörden yararlanmak isteyen birçok girişimcinin iştahını
kabartmıştır. Bunlar arasında e-ticaret yapmak isteyenler ve e-ticaretin etkinliğini artırmak isteyenler ile eticaretin yarattığı sinerjiden yararlanmayı hedefleyenler bulunmaktadır.
E-ticaret girişimcileri, daha çok internet teknolojisinin sunduğu imkanlardan yararlanmak için e-ticarete
atılan kişiler veya firmalardır. Perakende e-ticaret iki yönüyle girişimcileri cesaretlendirmektedir. Bunlar, eticaretin geleneksel ticarete göre daha az başlangıç yatırımı (finansman) ve sosyal ağ gerektirmesidir (Dai ve
Zhang, 2015; Huang ve Diğerleri, 2018).93
Başlarda kendi internet sitelerini kurarak yola çıkan e-ticaret girişimcilerinden süreç içerisinde kazanan
ve kaybedenler olmuştur. Kaybedenler genellikle yatırımcıların karşılaştığı genel sorun olan “başlangıçta
maliyetleri düşük, geliri yüksek tahmin etme”nin olumsuz sonuçlarıyla karşılaşmışlardır. Devam edenlerde
ise, zaman içerisinde fark edilememe, rakipler tarafından hızlı bir şekilde adaptasyon sağlanan gelişmelere
ayak uyduramama sorunları ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu noktada, bazıları e-pazaryerleri oluştururken
(örneğin Amazon, Alibaba, eBay vb.) bir kısmı da kurulan e-pazaryerlerinde dükkan açmıştır.
E-pazaryeri kuran girişimciler, ağ etkileri ve ölçek ekonomilerinden faydalanarak büyürken,
girişimcilere internet sitesi kurma, online ödeme sistemleri entegrasyonu, yıllık bakım onarım giderleri vb.
maliyetler olmadan, daha uygun görünen satış bazlı ödemeyle tüketicilere erişim, ağ etkilerinin katkısıyla daha
görünür olma ve garantörlük yaparak tüketicinin “güven” endişesini aşma imkanı sunmuştur. Bu kolaylıklar
zamanla girişimciler ve KOBİ’lerin büyük ölçüde özel e-ticaret sitesi kurmak yerine e-pazaryerlerine göç
etmesine neden olmuştur.
Girişimcilerden bir kısmı kendi envanterini oluşturarak e-pazaryerlerinde dükkan açmış ve satışlarını bu
şekilde yapmaya başlamıştır. Bazı girişimciler ise envanter riskine girmeden daha farklı çözümler geliştirmeyi
başarmışlardır. Bu tür girişimcilere Çin’de sıklıkla rastlanmaktadır:
Çin’in Baigou kasabası, bavul ve çanta üreticilerinin kümelendiği bir bölgedir. Bu bölgede 3.000’den fazla bavul
ve çanta üreticisiyle 10.000 civarında aile atölyesi bulunmaktadır. Baigou’da üreticilerin yanısıra bir de online
dükkan sahipleri bulunmaktadır. Online dükkan sahipleri, üreticileri ziyaret ederek, beğendikleri modeller için
üreticiyle alış fiyatı konusunda anlaşmakta, ürünlerin fotoğraflarını çekerek Taobao.com ve JD.com gibi epazaryerlerinde yer alan online dükkanlarında belirleyeceği fiyattan satışa sunmaktadır. Sipariş gelince, online
dükkan sahibi, üreticiye nakit ödeme yaparak ürünü satın alıp, paketleyerek siparişi göndermektedir. Kendisi de
e-pazaryerinde ödemeyi Alipay veya başka bir ödeme sistemiyle kabul etmektedir. Düşük operasyon maliyetleri
ve ödemelerin vakitlice yapılması, online dükkanların finansal ve sosyal sermayeye bağımlılığını bu şekilde
azaltmaktadır (Dai ve Zhang, 2015).

Söz konusu çalışmalarda geleneksel ticarete atılan bir girişimcinin yüksek meblağlarla yatırım yapmasının gerektiği,
ayrıca sektörde başarılı olabilmesi için genellikle bir çevresinin olmasının önemi vurgulanmış, e-ticarette ise bu tür
maliyetlerin daha az olduğu savunulmuştur.
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Ancak girişimcilerin e-pazaryerlerine göç etmesi, zaman içerisinde e-pazaryerlerinde aşırı firma
yığılmalarına neden olmuştur. Artan bir şekilde kalabalıklaşan pazaryerleri markalar arasında şiddetli rekabete
neden olmuş ve yeni müşteri kazanma ve onları koruma maliyetini artırmıştır (Bu ve Diğerleri, 2019). Sektörde
birden fazla e-pazaryeri olsa da, girişimciler en büyük olan e-pazaryerinde (daha çok tüketici olduğu için)
bulunmak istemişlerdir. Aslında geleneksel ticarette yaşanan durum e-ticarete de yansımıştır. Girişimciler en
fazla satış yapabilecekleri yerde dükkan açmak istemişlerdir.
Her ne kadar girişimciler, olasılığı artırmak için olabildiğince e-pazaryerine kayıt yaptırsalar da, bazıları
zaman içerisinde biraz zorlanmıştır. Çünkü, e-pazaryerleri ilk başlarda firmaları kazanmak için daha kolay
şartlar sunmuş, satıcı sayısını artırdıktan ve yaşanan tecrübelerden sonra bazı ekstra şartlar öne sürmeye
başlamışlardır.94 Ayrıca, her e-pazaryerinin farklılaşabilen kuralları ve bu kurallara uymamanın getireceği
şeffaf olmayan yaptırımlar (üyeliği askıya alma, üyeliği sonlandırma, para cezası vb.) özellikle küçük
girişimcilerin mümkün olduğunca çok e-pazaryerinde yer alma imkânını sınırlandırmıştır. Mesela, ABD’de
yapılan bir araştırmaya göre Amazon’daki satıcıların %56’sı eBay’da, %47’si kendi internet sitesinde, %35’i
Walmart’ın e-pazaryerinde satış yapmaktadır (Dresch, 2019).
Kutu 5.1: Tmall Global’da Satış Yapma Kuralları
Alibaba Grubuna bağlı olarak esas itibariyle Çin pazarında B2C e-ticaret yöntemiyle satış yapmak isteyen yabancı
ülke firmaları için oluşturulmuş bir pazaryeri olan Tmall Global’de yer alabilmek belirli kurallara bağlıdır.
Kayıt:
Bir firmanın Tmall Global’de yer almasının koşulları şunlardır:
 Çin dışında bir ülkede kayıtlı olması
 Yurtdışına satış yapabilme gerekliliklerini yerine getiriyor olması
 Sattığı markanın sahibi, yetkilendirilmiş distribütörü veya markayı satın almışsa makbuzunu ibraz etmesi
 İlgili stok sertifikaları
 2 yıldan fazla süredir faaliyet göstermesi ve 10 milyon ABD Dolarının üzerinde yıllık satış yapması
Ayrıca, Çin mevzuatı gereği aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir:
 Ürünlerin gerçek olması ve menşe şehadetnamesinin bulunması
 Ürünlerde tanıtım bilgisinin ve markasının Çin dilinde yer alması ve birim bilgisi olarak uluslararası ölçüm
sistemine uygun olması
 Çince müşteri desteğinin olması (Tmall Çince Alitalk müşteri hizmetlerinden yararlanılmasını tavsiye
ediyor)
 Paketler 120 saat içerisinde sevkedilmeli (satıcıdan doğrudan veya Çin’deki özel antrepolardan)
 Satıcılar Çin, Hong-Kong ve Tayvan’lı müşterilerin iade işlemleri için yer belirlemeli
Dükkan Türleri:
Tmall paltformunda açılabilecek çeşitli türde dükkanlar bulunmaktadır:
Amiral Gemisi (Flagship) Dükkanlar: Ürünlerin Hong Kong’da ticari marka kayıtlarının olması veya bu yönde
başvuru yapılmış olması gerekir.
Pazaryeri Amiral Gemisi Dükkanlar: Bunun için Hong Kong’da “Sınıf 35” (Hizmet markası) başvurusu yapılmış
olmalıdır.
Yetkili Dükkan: Bu tür dükkanlar içinde Hong Kong’da marka kayıt başvurusu yapılmalıdır.

Bunun önemli bir nedeni hem ülkelerde e-ticarete yönelik bazı düzenlemeler gelmesi, hem de e-pazaryerlerinin geçen
süreçte rekabet gücünü olumsuz etkileyebilecek faktörleri (satıcılar tarafından doğru ürünün gönderilmemesi, geç
gönderilmesi, iade kabul edilmemesi, güvensiz ürünler satılması vb.) fark ederek, bu konularda daha dikkatli olmaya
başlamalarıdır. Çünkü küçük bir olumsuzluk bir e-pazaryerinin imajına çok olumsuz yansıyabilmektedir. Bu kapsamda
rekabet güçlerini korumak için girişimcilere bir takım kurallar getirmiş (örneğin siparişin belirli sürede gönderilme
zorunluluğu), hatta diğer rakiplere üstünlük sağlamak için rekabeti engelleyici davranışlara (örneğin parite anlaşmaları)
da başvurmuşlardır.
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Kutu 9’un Devamı…
İhtisas Dükkanları: Ürünün kaynağı ve satın alınan ürünlerin faturaları kanıt olarak sunulmalıdır. Satıcılar dükkan
isminin herhangi bir hak ihlaline yol açmadığını ispatlamaları gerekir. Ayrıca bu tür mağazalarda sadece iki ürün
grubu satılabilir.
Giriş Süreci:
2015 öncesinde satıcılar Tmall Global üzerindeki hesaplarından kayıt yaptırarak dükkan oluşturabilmekteydi. 2015
sonrasında ise sadece davet sonucu kayıt yapılabilmektedir. Bunun için Tmall tarafından onaylı Çinli üçüncü taraf
hizmet sağlayıcılardan hizmet alınarak davetiye kazanmaları gerekmektedir. Buna ek olarak satıcıların Alipay
hesapları olması gerekmektedir. Giriş süreci; hazırlıklar, dükkan başvurusu, dükkanın geliştirilmesi, açılış öncesi ve
açılış aşamalarından oluşmakta ve ortalama 4-8 hafta sürmektedir.
Maliyetler:
Tmall Global’da satış yapmanın firmalara maliyeti dört kalemden oluşmaktadır. Bunlar Güvenlik Depozitosu, Yıllık
Aidat, Komisyon Ücreti ve Alipay Hizmet Ücretidir.
Güvenlik Depozitosu: Her tür dükkan için güvenlik depozitosu sabit olup 25.000 ABD Dolarıdır.
Yıllık Aidat: 5.000-10.000 ABD Doları arasında değişmekte olup aidat ürün kategorisine göre belirlenmektedir.
Komisyon Ücreti: Komisyon ücreti de ürün kategorisine göre değişmekte olup aşağıdaki formülle hesaplanmaktadır.
Komisyon Ücreti= ((Ürün Fiyatı)+(Lojistik Ücreti))*Komisyon Ücreti
Alipay Hizmet Ücreti: Alipay için de %1 oranında hizmet ücreti alınmakta olup, aşağıdaki formülle
hesaplanmaktadır.
Alipay Hizmet Ücreti = = ((Ürün Fiyatı)+(Lojistik Ücreti))*Komisyon Ücreti
Kaynak: https://www.tmogroup.asia/tmall-global/

Girişimcilerin e-pazaryerlerinde karşılaştıkları başka bir sorun da e-pazaryerinde fark edilebilirliktir.
Çok fazla firma arasında dikkat çekebilmek için, girişimcinin birçok faktörü kullanması gerekmektedir. Bunlar
arasında önem arz edenler şunlardır:
 Fiyat ve diğer maliyetler: Bir satıcının e-pazaryerinde görünmesini sağlayan en önemli faktörlerden
biri, sunduğu fiyatın diğer satıcılara göre daha hesaplı olmasıdır. Aslında fiyat da yeterli olmayıp,
gönderi maliyeti, hızı ve iade koşulları gibi faktörler de görünürlükte önem arz etmektedir. Çünkü epazaryerlerinde firmalar arasında özellikle homojen ürünlerin rekabetinde en çok öne çıkan, ürünün
fiyatı başta olmak üzere tüketicinin ödeyeceği toplam tutardır. Örneğin A marka bir ürünü kargo
ücreti dahil hangi firma daha ucuza satıyorsa, o avantajlıdır.
 Ürün çeşitliliği: Bir firmanın normal ticarette olduğu gibi e-ticarette de çok satış yapabilmesi için
ürün çeşitliliğini artırması gerekmektedir. Tek ürüne bağımlı olmayan bir girişim, gelirini artırabilir,
rekabetten dolayı zarar görme olasılığını azaltır, müşterilerin olumlu geri dönüşlerini farklı ürün
satışında bir avantaj olarak kullanabilir. Bu nedenle olsa gerek, 2019 yılında Amazon satıcılarıyla
yapılan bir ankete göre satıcıların %65’i ürün sayısını artırmak istediğini belirtmiştir (Dresch, 2019).
 Kalite: Tanınmış markalı ürünlerin kaliteli olduğu yönünde kamuoyunda her zaman pozitif bir algı
olabilmektedir. Bu nedenle bu tür ürünlerin müşteri portföyü daha geniş olabilecektir. Bu da firmanın
ürün satışı olasılığını artırmaktadır. Kamuoyunca bilinmeyen ürünlerin satışı durumunda kalitesinin
ispatlanması gerekliliği ortaya çıkabilmektedir. Bu tür durumlarda ürünü kamuoyuna tanıtmak ve
kullanmaya teşvik etmek için ilave olarak “pazara giriş fiyatlaması” yapılması ve promosyonlar
gerekebilecektir.
 Ürün farklılaştırması: E-pazaryerlerinde satılan ürünler farklılaştıkça, fiyat rekabetinin baskısı
azalabilmektedir. Örneğin bir girişimcinin sattığı el yapımı özgün bir hediyelik ürün, ikame ürünlerle
kıyaslanabilir ancak, homojen ürünlerdeki kadar fiyat baskısıyla karşılaşmamaktadır. Dolayısıyla
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farklılaştırılabilen ürünler, müşteri beğenisine hitap ettiği sürece e-pazaryerinde görünürlüğü daha
yüksek olabilmektedir.
 Kullanıcı yorumları: E-pazaryerinde uzun süre başarılı satış yapan firmaların hem ürünleri hem de
kendileri hakkında olumlu yorum alma olasılıkları arttığı için, ürünler hakkında bilgi almak isteyen
tüketiciler için ön plana çıkacaktır. Ayrıca, bazı e-pazaryerleri olumlu yorum alan firmalara
sıralamada öncelik verebilmektedir. Bu da tüketicilerin yaptığı aramalarda ön planda görüntülenme
olasılığını artırmaktadır.
 Tanıtım: E-pazaryerleri, zaman içerisinde artan firma sayısından istifade etmesini bilmişlerdir.
Firmaların görünür olmak isteyeceklerini bildikleri için, ürün aralamalarında ilk sıraları ücret
karşılığı firmalara satmaya başlamış, zamanla bu sıralar için talep arttıkça reklam fiyatları da haliyle
yükselmiştir. Örneğin Alibaba’nın Çin’deki pazaryerinden biri olan Tmall’ın bebek kanalındaki
reklam CPM’leri (1000 müşteri görüntülemesine düşen maliyet) 2017 yılından bu yana ortalama
%60 artmıştır (Bu ve Diğerleri, 2019).
Yukarıda verilen bilgilerden anlaşılacağı gibi, bir girişimci e-pazaryerinde yer alsa da, görünür olmak
günümüzde çok kolay değildir. Oysa satış yapabilmek için görünür olmak gerekmektedir. Bir firmanın görünür
olabilmesi için finansal gücünün yüksek olması gerekmektedir. Çünkü e-pazaryerleri içerisinde ciddi bir fiyat
rekabeti bulunmaktadır. Bir firma satıştan kar elde etmek istiyorsa, en uygun fiyatı sunabilmesi, bunun için
de o ürünü en uygun koşullarda temin etmesi gerekir. Birçok üründe büyük perakendeciler, tedarikçilere karşı
pazarlık gücünde daha avantajlıdır. Dolayısıyla büyük bir satıcı, e-pazaryerinde de ön planda olma olasılığı en
yüksek olandır. Örneğin Alibaba’nın her yıl bir alışveriş festivaline dönüştürdüğü 11 Kasım (11.11) tarihinde
%30’lara varan indirimlerde, ilk 10 marka satışlarını tipik gün seviyesinin üç ila beş katı kadar artırabilmiş ve
daha küçük markaların rekabet etmesi için çok az yer bırakmıştır (Bu ve Diğerleri, 2019). Bu durum uzun
vadede, e-pazaryerlerinde satış yapan satıcıların ölçeğinin ve kapsamının büyümesine neden olabilecek, küçük
girişimcilerin görünürlüğünü daha da düşürerek zaman içerisinde pazara girişi, diğer bir ifadeyle küçük
girişimcilerin e-pazaryerlerine katılmasını zorlaştırabilecektir. Farklılaştırılmış ürünlerde dahi küçük
girişimcinin hareket alanı daralmaktadır. Çünkü, son dönemde internet kullanımının yaygınlaşması sayesinde
nadir ürünler de e-pazaryerlerinde yaygınlaşmaya başlamış olup, bu tür ürünleri ikame edebilecek ürün sayısı
artmıştır.
E-ticaretin girişimcilik üzerindeki etkisi sadece e-ticaret girişimciliğiyle sınırlı değildir. E-ticaretin
gelişmesinin Çin’de girişimcilik üzerindeki etkilerini araştıran Huang ve Diğerleri (2018)’ne göre, sektörün
gelişmesi, girişimci ortamın dinamik gelişimini, mevcut firmaların dönüşümünü ve üst seviyeye
yükseltilmesini teşvik edebilecek ve nihayetinde mevcut girişimcilerin çıkışını azaltabilecek yeni pazar
fırsatları da getirebilecektir. Bu nedenle e-ticaretin gelişmesinin girişimcilere giriş etkisi olduğu kadar çıkış
etkisi de olacaktır.95 Çin içinde bölgesel e-ticaretin gelişmesiyle girişimcilik arasında güçlü ve pozitif bir ilişki
olduğunu ve bu ilişkinin kırsal bölgede daha çok açığa çıktığını savunan Huang ve Diğerleri, e-ticaretin
girişimcilik konusundaki etkisinin tüm sektörler için pozitif olmadığının altını çizmiştir. Çalışmaya göre eticaret, ağ temelli girişimciliği teşvik ederken, perakende, otel ve yeme içme gibi geleneksel sektörlerde yeni
girişimleri azaltmaktadır.
E-ticaret siteleri ve e-pazaryerleri dijital platform görevi gördüğü için, bilişim sistemleri, yapay zeka,
yazılım ve uygulamalar, platformların etkinliğini artırmada ve rekabette önem kazanmıştır. Bu nedenle eticaretin gelişmesi bu alanlarda da girişimciliği teşvik etmiştir. Ancak, son dönemde e-ticarette yoğunlaşmanın
artması ve pazar için rekabet, bu tür girişimlerden başarılı olanları büyük platformların hedefi haline
getirmiştir. Büyük firmalar birçok başarılı girişimi satın almışlardır.
Geleneksel sektörlerden bazılarında girişimcilik e-ticaretin gelişmesinden olumlu etkilenmiştir. Bunlar
arasında depolama, dağıtım, müşteri hizmetleri gibi alanlar yer almaktadır. Bu alanlardaki girişimler girişim
sermayelerinin yanı sıra zaman zaman büyük firmalar tarafından da desteklenmektedir. Örneğin Amazon’un
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E-ticaretin girişimcilerin pazardan çıkışına etkisi olduğunu Goldmanis ve Diğerleri de desteklemektedir.
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başlattığı “Dağıtım Hizmeti Ortağı” programıyla girişimcilerin, sayısı 40’a ulaşan dağıtım kamyonetinden
oluşan bir filo kurmaları durumunda, Amazon’un paketlerini taşıyarak yılda 300.000 ABD Dolarına kadar
gelir elde edebilecekleri ifade edilmiştir (Amazon, 2019). Ancak, bu tür girişimlerin büyük firmalara bağımlı
olması, kırılganlıklarını artırmaktadır.
Amazon’un 2018 yılında başlattığı program, kamyonet alma, sürücü istihdam etme ve müşterileri için paket
taşıyan kendi işinin sahibi olma konusunda hevesli girişimcileri teşvik etti. Ülke çapında Amazon’un dağıtım
kapasitesine yardım eden ve 75.000 sürücüsü bulunan 800’den fazla firma kuruldu. Amazon’un, bu firmaların
her biri karşısında, UPS, USPS ve Fedex’e kıyasla daha yüksek bir pazarlık gücü bulunmaktadır. Ancak, tecrübesiz
olan bu firmaların bazılarının dağıtım standartlarına uymaması nedeniyle, Amazon bu firmalarla bağlarını
koparma kararı almıştır (Soper ve Day, 2020)

Sonuç olarak, e-ticaretin gelişmesi birçok alanda girişimciliği desteklemiştir. Ancak, e-ticaret
piyasasında yoğunlaşmanın artması, pazara hakim duruma yükselen firmaların zaman zaman rekabeti
engelleyen davranışları ve piyasanın koşullarının girişimciliği uzun vadede olumsuz etkileme olasılığı da
bulunmaktadır.

5.3. Fiziki Mağazalara ve Ticaret Erbabına Etkileri
Perakende ticarette iletişim her zaman önemli olmuştur. Tüketiciler ve satıcılar genellikle yüz yüze
(görerek veya birinci ağızdan) iletişim kurarak ticaret yapagelmişler, ancak, iletişim imkanlarının gelişmesiyle
birlikte, ilave yöntemler de kullanmışlardır. Örneğin posta iletişiminin gelişmesiyle posta yolu, telefonun
gelişmesiyle birlikte telefonla satış yöntemi de perakende ticarette seçenekler arasına eklenmiştir. Her ne kadar
bu yöntemler seçenekler arasına eklense de, hem satıcılar hem tüketiciler açısından pratik bulunmaması
nedeniyle çok kısıtlı alanda varlık gösterebilmişlerdir. Yavaşlık, güvensizlik, maliyet ve kısıtlılık bunun
başlıca nedenleri arasında yer almıştır.
Dolayısıyla geleneksel fiziki ticaret yöntemi yüzyıllardır kendi dinamikleri içerisinde gelişerek
perakende ticaretteki hakimiyetini sürdürmektedir. Mevcut geleneksel ticarette, küçük ve orta ölçekli satıcılar
bulundukları yerlerdeki müşterilere hitap etmektedir. Satıcının bulunduğu yer, giderleri ve satışları açısından
önem arz etmektedir. İşletme küçük bir kasabada veya bir büyükşehirde olabilir. Bir büyükşehirde olsa bile,
faaliyet gösterdiği mekan, gelirini etkilemektedir. Örneğin kenar bir mahalledeki bir mağaza ile şehir merkezi
veya bir AVM’deki mağazanın geliri aynı olmayabilecektir. Kenar bir mahallede hizmet veren bir satıcı, satış
yaptığı yer kendi mülkü değilse makul bir düzeyde kira öder ancak daha az bir müşteri kitlesine hitap
etmektedir. Şehir merkezinde ve AVM’lerdeki satıcılar ise, görece daha çok satış yapmakta ancak onlar da
yine o bölgeye gelen müşteri kitlesine hitap etmektedir. Üstelik çoğu durumda yüksek kiralara katlanmak
zorunda kalmaktadır. Tüm bunlara ek olarak, satıcılar nerede bulunursa bulunsun, kiranın yanısıra ilave
birtakım giderlere de katlanmak zorundadır (örneğin daha çok personel çalıştırması, dükkan giderleri vb.).
İnternet teknolojisinin ortaya çıkması ve hızlı bir şekilde yaygınlaşmasıyla, e-ticaret de sayılan diğer
yöntemler arasına eklenmiş, ancak posta ve telefonla ticaretin aksine hızlı bir biçimde yaygınlaşmıştır. Bunda,
internet teknolojisinin sunmuş olduğu olanakların birçok alanda alternatiflerine göre daha iyi olması etkili
olmuştur. Her ne kadar, e-ticaretin toplam perakende ticaretteki payı geçtiğimiz 25 yıllık dönemde küresel
düzeyde sadece %10’lara ulaştıysa da, bu artış devam etmektedir. 2017 yılında 15 yaş üstü dünya
nüfusunun %25’i, yaklaşık 1.3 milyar insan internetten alışveriş yapmıştır, bu rakam 2016 yılına göre %12
daha yüksektir (UNCTAD; 2019, 2019a). Ancak, altyapı, lojistik, ödeme şekilleri vb. eksiklikler, e-ticaretin
özellikle gelişmekte olan ülkelerde öne çıkmasının belirli bir zaman alacağını göstermektedir. Bunun nedeni,
e-ticaretin, geleneksel ticarette karşılaşılan pek çok zorluğu ortadan kaldırmasıdır. Perakende e-ticarete özel
olmasa da, devrim niteliğindeki bu tür değişimlerin nasıl değerlendirilmesi gerektiği ekonomi literatüründe
sıkça tartışılmıştır. Yapılan değerlendirmeler arasından en çok dikkat çekeni, Avusturyalı iktisatçı Joseph Alois
Schumpeter tarafından yapılanıdır:
Kapitalist motoru çalışır kılan ve bu şekilde tutan temel güç, kapitalist firmaların oluşturduğu yeni tüketici
ürünleri, yeni üretim ve ulaştırma metotları, yeni pazarlar, yeni sınai örgütlenme türleridir… Yeni iç veya dış
pazarların açılması ile küçük dükkan ve fabrikalardan büyük sanayiye dönüşüm, sürekli olarak eski ekonomik

123

yapının yok edilerek yenisinin oluşturulduğu sınai mutasyonla aynı süreci göstermektedir. Bu Yaratıcı Yokediş
süreci kapitalizmin en önemli esasıdır. (Schumpeter, 1942)

Schumpeter tarafından ortaya atılan ve sonrasında birçok iktisatçı tarafından benimsenen Yaratıcı
yokediş kuramına göre rekabet, belirleyici bir maliyet ve kalite avantajı sağlayan ve mevcut firmaların kar ve
çıktılarıyla sınırlı kalmayıp onların varoluş ve yaşamlarına zarar veren niteliktedir (Schumpeter, 1942).96
Dolayısıyla rekabet, pazar içinde pay alma şeklinde değil, kazananın mevcudun yerini aldığı “pazar için
rekabet” şeklinde cereyan etmektedir.
Christensen (1997) ise piyasalarda yaşanan bazı tecrübelerden hareketle, “yıkıcı teknoloji” fikrini
ortaya atmıştır. Christensen’e göre Schumpeter’in iddia ettiği gibi rekabette üstün gelen teknoloji mevcut
teknolojiye göre daha kaliteli değil, aksine daha kalitesiz, ucuz, basit ve küçüktür, ancak daha kullanışlıdır.
Düşük kar marjının olması, öncelikli olmayan piyasalarda gelişmesi ve karlı müşterilerin tercih etmemesinden
dolayı yıkıcı teknolojileri lider firmaların benimsemediğini savunan Christensen, e-ticareti de bir yıkıcı
teknoloji olarak tanımlamaktadır. Christensen’in modeline göre, tüketicilere teknolojik olarak daha ileri, ancak
daha ucuz ve daha az değer katan ürünler sunarak pazara giren küçük bir firma, lider firmalar kar getiren
müşterilerine odaklandıkları ve bu küçük firmayla ilgilenmediği için, piyasada yer tutabilmekte, teknolojik
gelişmelerin de etkisiyle lider firmalara karşı rekabette üstünlük sağlamaktadır (AGPC, 2016).
Her 50 yılda bir perakende sektörünün bir tür yıkımdan geçtiğini belirten Rigby (2011) de, son 150 yıl
içerisinde ulaştırma ve teknolojinin etkisiyle farklı türler ortaya çıktığını savunmuştur. Çalışmaya göre, önce
şehir merkezlerinde kurulan modern mağazalar, ardından otomobillerin yaygınlaşmasıyla beraber kenar
semtlerde açılan AVM ve özel perakendeciler, sonrasında ise Walmart, K-Mart gibi indirim zincirleri bu
süreçte öne çıkan yapılardır. Ancak, Rigby’e göre sonraki gelen, öncekini otomatik olarak yok etmemiş,
beklenmedik bir şekilde çevreyi ve tüketici beklentilerini değiştirmiştir. Bu akımda, eskiye dayanan
perakendeciler ya yeni duruma adapte olmuş ya da yeniler onların iş hacmini alıp geri kalan kısmı karsız
bıraktığı için yok olmuşlardır.
Şimdilerde tartışılan en önemli konulardan biri e-ticaretin geleneksel ticareti ne derece etkileyeceğidir.
Etkinin boyutlarının ne kadar olacağı henüz tam olarak öngörülemese de, geleneksel ticaret açısından olumsuz
olduğu görülebilmektedir. Çünkü e-ticaretin toplam ticaret içerisindeki payı tüm ülkelerde aynı oranda olmasa
da her geçen yıl artmaktadır. E-ticaretin gelişmiş olduğu ABD ve Çin gibi ülkelerde doğan ve birçok ülkede
faaliyet yürütmeye başlayan Amazon, Alibaba ve Ebay gibi firmalar, e-ticaret alanında ortaya koydukları
yeniliklerle bu sürecin gelişmesine katkıda bulunmuşlardır. Birçok ülkede bu firmalar e-ticaret standartlarını
hızlı bir şekilde yükseltmişlerdir.
E-ticaret firmaları bir yandan kendi aralarında rekabet ederken, geleneksel fiziki mağazalarla, telefonla
ve postayla ticaretle de rekabet etmektedirler.97 Normal şartlarda, fiziki mağazalardan yapılan ticaretin ve eticaretin karşılıklı olarak birtakım üstünlükleri bulunmaktadır. Bu üstünlükler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 5.1: E-ticaretin ve Geleneksel Satış Yapan Firmaların Avantajları ve Dezavantajları
E-ticaretin Avantajları
 Zengin ürün bilgisi
 Müşteri yorumları ve ipuçları
 Editör içeriği ve tavsiyeleri
 Sosyal temas ve iki yönlü diyalog
 En geniş seçenek
 Kolay ve hızlı ödeme
 Fiyat karşılaştırma ve özel indirimler
 Her yerden, herhangi bir zaman erişim

Fiziki Mağaza ve Dükkanların Avantajları
 Alışverişin sosyal bir aktiviteye ve deneyim olabilmesi
 Ürünleri deneme, test etme imkanı
 Satış görevlilerinin kişisel yardımı
 Kolay iade
 Ürünlere kolay erişim
 Montaj ve tamir kolaylığı
 Tüm duyuların anında tatmini
 Düzenlenmiş çeşitler

Kaynak: Inonita (2017), Rigby (2011)

Bakınız Aghion ve Howitt (1992, 2009), Stein (1994) vb.
E-ticaret ortaya çıkmadan önce zaten kısıtlı bir alanı olan posta ve telefonla ticaret, e-ticaretin yaygınlaşmasıyla
birlikte çok küçük bir alana hapsolduğu için, e-ticaretin bu tür ticaret üzerindeki etkilerine girilmeyecektir.
96
97
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Ancak, zaman içerisinde e-ticarette e-pazaryerlerinin ortaya çıkması ve birçok satıcıyı bir araya
getirmesi, firmalar arasında fiyat rekabetini artırdığı için, e-ticaret fiyat bakımından da avantajlı konuma
yükselmiştir. Ayrıca, büyük e-ticaret firmalarının fiziki mağazalar açarak iki tür satışı entegre etmeleri (çok
kanallı –omnichannel- satış) fiziki mağazaların birçok avantajının da önemini zayıflatmıştır.
Bu nedenlerle e-ticaret geleneksel ticaretten daha hızlı bir şekilde artmaya başlamış, fiziki mağaza ve
dükkanların satışları azaldığı veya daha az arttığı için olumsuz etkilenmeye başlamıştır. Bu olumsuz etki ABD,
Çin ve Avrupa Birliği ülkeleri gibi e-ticaretin toplam perakende ticaretteki payının yüksek olduğu ülkelerde
daha çok hissedilmektedir. Diğer bazı ülkelerde de benzer sonuçlar beklenmektedir. Örneğin Avustralya’da,
son yıllarda özellikle büyük mağazacılık sektörü genişlemesine karşılık, yorumcular, uluslararası tecrübeden
hareketle, Amazon’un girişiyle beraber pazarın daralmasını beklemektedir (DIIS, 2017).
Kutu 5.2: Amazon’un Tehdit Ettiği 10 Sektör:
1. Elektronik Satıcıları: Uzun yıllardır Amazon’la rekabet eden Best Buy’ın en önemli avantajı, müşterilere teknik
destek veren personelinin bulunması. Yıllık 200 ABD Doları karşılığı sınırsız teknik destek sağlayan Best Buy’ın bu
avantajına karşılık Haziran 2017’de Amazon Akıllı Ev Danışmanlık Hizmetleri isimli hizmet sunmaya başlamıştır.
2. Tüketim Malları Üreticileri: Her ne kadar ABD’de e-ticaret yöntemiyle pil satışları toplam pil
satışlarının %5’ini teşkil etse de, bu satışların %90’ı Amazon üzerinden yapılmaktadır. Amazon, kendi adıyla ürettiği
piller nedeniyle Energizer gibi pil üreticilerini tehdit etmektedir.
3. Büyük Mağazalar: 2005 yılından bu yana Amazon’un liderlik ettiği internet siteleri 27.8 milyar ABD Doları
gelir elde ederken, büyük mağazalar 29.6 milyar ABD Doları zarar etmiştir. Morgan Stanley’e göre bu gelişmede iki
faktör etkili olmuştur. Birincisi Amazon’un moda sektörüne iddialı girmesi ve tüketicilerin Amazon üzerinden moda
ürünleri almaya istekli olması.
4. Lüks Giyim Mağazaları: Örneğin Nordstrom mağazası zarar açıklamaya devam ederken durumu yorumlayan
Jim Cramer “Amazon müşterileri daha iyi tanıyor. Nordstrom hala tahminlerle devam etmeye çalışıyor” görüşünü
savunmaktadır.
5. Gıda Dağıtım Sektörü: Eylül ayında Olo isimli online sipariş firmasıyla ortaklığa giden Amazon, Seamless
isimli gıda dağıtım firmasını bünyesinde bulunduran GrubHub’ı da satın almıştır.
6. Kitapçılar: Amazon bir yandan online satışlara devam ederken, bir yandan da geleneksel satış yapan
Barnes&Noble gibi büyük kitap satış mağazalarıyla rekabet etmektedir. Amazon ek olarak fiziki kitap satış
mağazaları açarak rekabet gücünü daha da artırmaktadır.
7. Marketler: 2017 yılında Whole Foods’u satın alan Amazon, fiyatları düşürme yönünde sektörü tehdit
etmektedir. Halihazırda en büyük online gıda satıcısı olan Amazon %18’lik pay ile en yakın rakibi olan Walmart’ı
ikiye katlamış durumdadır. Amazon Whole Foods’u alarak fiziki erişimini güçlendirmiş olup, bu mağazaları online
siparişleri dağıtım merkezleri olarak da kullanmaktadır.
8. Sağlık Firmaları: Amazon’un Warren Buffet ve JP Morgan Chase ile ortaklaşa kurdukları son iştirak, teknolojik
çözümler sunarak çalışanlara ve ailelerine daha uygun fiyatlarla sağlık hizmeti sunmayı hedeflemektedir.
9. Eczacılık: Haziran ayında PillPack isimli online ecza firmasını almaya niyetli olduğunu açıklayan Amazon bu
satın alma ile sektöre etki etme imkanı elde edecek. Nitekim söz konusu haber duyulduğunda CVS, Rite Aid ve
Walgreens gibi ecza firmalarının hisselerinde düşüşler meydana gelmiştir.
10. Paket Dağıtım ve Lojistik: Ucuz dağıtımı hedefleyen Amazon lojistik sektörüne önemli yatırımlar yapmış, uçak
filosu oluşturmuş ve Amazon Lojistik isimli bağlı kuruluşu oluşturmuştur. Bu durum UPS ve FedEx gibi firmaların
hisselerinde düşüşlere neden olmuştur.
Kaynak: https://www.businessinsider.com/amazon-is-killing-these-7-companies-2017-7#electronics-retailers-1
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Aşağıdaki şekilde, ABD’nin en köklü zincir mağazalarının mağaza sayıları görülmektedir. Giyim,
ayakkabı, elektronik ve kişisel bakım malzemeleri gibi e-ticarete çok konu olan ürünleri satan bu mağazaların
sayıları artmak bir yana her yıl azalmaktadır.98
Grafik 5.1: ABD’nin Önde Gelen Perakende Ticaret Firmalarının Mağaza Sayıları
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Kaynak: Firmaların Yıllık Raporları

ABD’de büyük mağazaların sayılarının azalması, bazı AVM’leri de olumsuz etkilemiştir. AVM’lerde
genellikle müşteri çekmek için büyük mağazalar bulunmaktadır. E-ticaretin yaygınlaşması sonucunda
yeterince iş yapamayan bazı büyük mağazaların artık verimli olmadığı için kapatılması, büyük mağazaların
çekim gücünden istifade etmek için AVM’lerde bulunan küçük dükkanları da olumsuz etkilemiştir (Bhattarai,
2020). Kapanan mağazalar ve dükkanlar, bazı AVM’lerde finansman sorununun yaşanmasına ve sonunda
onların da kapanmalarına neden olmuştur.99

Perakende e-ticaretin artması,
ABD’de bazı mağaza ve AVM’lerin kapanmasına yol açmıştır.

Grafikte yer alan mağaza zincirlerinden JC Penney, 15 Mayıs 2020 tarihinde iflasını istemiştir. Detaylar için bakınız
https://www.businessinsider.com/jcpenney-bankruptcy-latest-bad-news-department-stores-2020-5
99
ABD’de kapanan AVM’ler Kilise, Klinik, Evsizler Barınağı, Spor Merkezleri gibi amaçlar için kullanılmaya
başlanmıştır (Bhattarai, 2019a). ABD çapında dağıtım ağını yaygınlaştırmak için çalışan Amazon da kapanan bazı
AVM’lerle ilgilenmektedir. Örneğin Chicago’da kapanan bir AVM’yi 50 Milyon ABD Doları karşılığı satın almıştır
98
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Credit Suisse’nin 2017 yılında yayımladığı bir rapora göre 2022 yılı itibarıyla ABD’deki AVM’lerin
¼’ünün kapanması beklenmektedir (Bhattarai, 2019b). Kalanlar da çoğu tüketici için ürün ve hizmetleri görme
ve deneme, online alınan ürünleri teslim alma veya iade etme ya da yeme içme mekanı haline gelmiştir (Ipsos,
2019). Sadece AVM’lerde değil şehirlerin işlek yerlerinde bulunan cadde üstü mağazaların da bir kısmında
satışların azalmasından dolayı sorunlar yaşanmaya başlamıştır.
E-ticaretin fiziki perakende üzerindeki bu olumsuz etkileri, istihdama da yansımıştır. ABD’de fiziki
perakende sektörü 2019 yılında 77.475 kişiyi işten çıkarmıştır (Bhattarai, 2020). Ancak olumsuz etkiler
bunlarla sınırlı değildir. Büyük mağazaların kapanmaları birçok kesimi etkilemektedir. Bunlar arasında
AVM’lerde büyük mağazaların çekim gücünden faydalanan küçük mağazalar, vergi kaybı yaşayacak olan
vergi idareleri, reklam gelirlerinden mahrum kalacak gazeteler bazı örneklerdir (Bhattarai, 2020). ABD İşgücü
İstatistikleri Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, geleneksel perakende ticaret sektöründe satış
personeli sayısının e-ticaretteki artış nedeniyle 2018-2028 yılları arasında %2 azalması beklenmektedir (U.S.
BLS, 2019). Ancak, perakende e-ticaretin de yeni istihdam yarattığını unutmamak gerekir. Buna en iyi
örneklerden biri Çin’dir. Ülkede 2018 yılı itibarıyla 48 milyon kişi (toplam istihdamın 1/18’i) e-ticaretle
bağlantılı işlerde istihdam edilmektedir. Bunların 28 milyonu kırsal kesimde açılan online dükkanlar tarafından
istihdam edilmektedir.100Örneğin Alibaba Grubu tarafından uygulanan Taobao Villages programı 1.3 milyon
kişilik yeni istihdam yaratmış ve kente göç eden genç nüfusun kendi işlerini kurmak üzere köylerine dönmesine
katkı sağlamıştır (World Bank, 2019).
Bir yandan işini kaybedenler, bir yandan oluşan yeni iş kolları nedeniyle e-ticaretin istihdama net
etkisini kestirmek biraz zordur. Ancak UNCTAD (2019), bu belirsizlikte belli faktörlerin önem kazanacağını
savunmaktadır.
Dijitalleşme iş piyasasında hem kazananlar hem de kaybedenlerle sonuçlanacaktır. Hala cevap bekleyen önemli
bir soru, geçiş sürecini daha acı verici hale getirebilecek teknolojik değişimin hızlı temposu nedeniyle, bu
seferkinin önceki teknolojik devrimlerden farklı olup olmayacağıdır. Ülkelerin sosyal özellikleri, gelişme
düzeyleri, üretim ve işgücü piyasası yapıları, beceriler ve teknolojik kapasiteler gibi faktörlere bağlı olarak net
sonucun oldukça bağlamsal olması muhtemeldir. Ayrıca sonuç, işini kaybedenlerin yeni koşullara adapte
olmasına olanak verecek şekilde teknolojik geçiş dönemini yönetmek için alınan politika eylemlerine de bağlı
olacaktır (UNCTAD, 2019)

E-ticaretin geleneksel yöntemle yapılan ticarete olumsuz etkilerine karşı AVM’ler ve firmaların
bazılarının çözüm arayışına girdikleri görülmektedir. AVM’ler tüketicileri çekebilmek için ilginç aktiviteler
düzenlemektedir (Bhattarai, 2019b). Örneğin Singapur’da yeniden tasarlanarak faaliyete açılan Funan AVM,
ziyaretçilere önemli markaların yanısıra, çatı katında Şehir Çiftliği, tırmanma parkı, kapalı bisiklet yolu gibi
deneyim alanları sunmaktadır (Strait Times, 2019). Mağazaların ise birçoğu, online satışlara başlamıştır.
Büyük mağazalar genelde kendi internet sitelerinden satış yaparken, küçükler genellikle e-pazaryerine
katılmaktadırlar. Dünyanın en büyük marketlerinden biri olan Walmart ise kendi pazaryerini kurmuştur. ABD
çapında çok büyük bir market ağına sahip olan Walmart, Amazon’a karşı da büyük bir rekabete girmiştir.101
E-ticarete entegre olmak birçok mağaza için önemli bir kurtuluş yolu olarak görünürken, bazıları, fiziki
mağazacılık anlayışının da geliştirilmesi gerektiğini savunmaktadır. Temel düşünce, fiziki mağazaların sahip
olduğu avantajlar tüketiciye belirgin bir şekilde sunulduğunda, e-ticaretin etkisini sınırlandırabileceği
yönündedir. Bu düşünceyi savunanlardan biri olan Neumann (2020), geleneksel perakende ticaretteki düşüşün
en önemli nedenlerinden birinin, perakendecilerin tüketicilerin alışveriş yaparken ne düşündükleri, nasıl
davrandıkları ve ne hissettiklerine ilişkin öngörülerini kaybetmesi olduğunu ileri sürmüştür. Fiziki
perakendenin önemli bir kavşakta olduğunu savunan Neumann’a göre, perakendecilerin işleri eskisi gibi
(Biron, 2020). Çin’de ise, kapanan AVM’ler genellikle ortak çalışma alanları olarak, girişimciler için tekrar tasarlanarak
ofis binaları haline getirilmektedir (Schröter, 2019).
100
Bakınız https://www.chinadaily.com.cn/a/201806/08/WS5b19f0b1a31001b82571ee5d.html
101
Walmart’ın ABD’nin 49 eyaletinde 4.789 marketi, 150’den fazla dağıtım merkezi bulunduğunu belirten McBride
(2020), ABD nüfusunun %90’ı Walmart şubesine yaklaşık 10 mil uzaklıkta olduğunu ifade etmektedir. Çalışmada ayrıca,
yıl sonuna kadar 1.600 şubesinden dağıtım yapmayı planlayan Walmart’ın, 150 deposu olan Amazon’a göre avantajlı
olduğunu savunmaktadır.
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yapmaya devam etmeleri halinde, e-ticaret onlardan pazar payı çalmaya devam edecek, perakendeciler
paylarını korumak için gereksiz fiyat indirimleri yapacak ve sonuçta sadece büyük olanlar pazarda kalacaktır.
Neumann’a göre fiziki mağazalar, müşterilerin deneyim psikolojisini düşünürlerse katma değer üreterek
başarılı olabilirler.102 Aslında halihazırda birçok mağaza bu fikri benimsemiş görünmektedir. ABD’de yapılan
bir araştırmaya göre, fiziki perakendeciler, 2015 yılında müşterilerine 376 milyar ABD Doları tutarında bedava
alışveriş deneyimi sunmuştur (Soloveichik, 2018). Çalışmaya göre Amerikalılar fiziki mağazalarda daha az
zaman harcıyorlar ancak fiziki mağazalar da bedava deneyim sunmak için daha çok harcama yapıyorlar.
Nike ve Nordstrom gibi tanınmış markalar, bu tür uygulama başlatan firmalara iki örnektir. Her iki
marka da konsept mağazalar açarak, alışverişi eğlence haline getirmeyi ve insanları çekmeyi hedeflemiştir.
Nike New York’ta açtığı büyük mağazasında insanlara spor keyfini yaşatmayı hedeflemiştir. İnsanlar sadece
alışveriş için değil, spor ve sosyal etkinlik için de mağazaya gitmektedir. Nordstrom da yine New York’taki
dev mağazasına 7 ayrı yiyecek içecek mekanı (restoran ve barlar) açmıştır. İnsanlar bir yandan alışveriş
yaparken, bir yandan da farklı lezzetleri tadabilmektedir. Nordstrom da, bu sinerjiden yararlanarak bir yandan
satışlarını artırırken, bir yandan da gelirini çeşitlendirmiş olmaktadır. Firmanın verdiği bilgilere göre söz
konusu mağazada yapılan satış gelirlerinin %25’i yiyecek ve içecek satışından elde edilmektedir (Flager,
2019). Nordstrom’un diğer inisiyatifleri arasında, kendi envanterinde bulunan veya müşterilerinden hediye
kartı karşılığı alacağı kullanılmış ürünleri satmak, mağazalarında lüks markalara alan tahsis etmek de
bulunmaktadır (Chen, 2020). 103
ABD’nin en büyük mağaza zincirlerinden biri olan Macy’s ise dönüşümünü kapsamlı bir stratejiyle
hayata geçirmeyi kararlaştırmıştır. Firma, son yıllarda e-ticaretin etkisiyle fiziki mağazalarda satışların
düşmesinden dolayı, verimsiz olduğunu düşündüğü birçok mağazasını kapatma kararı almıştır. Bhattarai
(2020), Macy’s’in son olarak 2020 yılı başında 125 mağazasını ve Cincinnati’de (Ohio) bulunan merkezini
kapatma kararı aldığını belirtmiştir. Ayrıca, çeşitli şehirlerdeki ofislerini kapatmış ve müşteri hizmetlerini iki
merkezde konsolide etmeyi kararlaştırmıştır (Peterson, 2020). Firmanın 2020 yılı başında açıkladığı stratejiye
göre, hedef, karlılığı dengelemek ve firmaya büyüme konusunda pozisyon kazandırmaktır (Macy’s 2020).
Strateji kapsamında yapılması planlananlar şunlardır:






İnternet sitesine ve mobil uygulamalara yatırım yapılacaktır.
İndirim konsepti uyguladığı mağazalardaki Backstage ve Bloomingdale’s The Outlet’i
yaygınlaştıracaktır.
Yeni mağaza formatı olan Market by Macy’s’i deneyecektir. Normal mağazalara göre daha küçük olan
yeni formatın, Macy’s ürünlerinin yanısıra yerel ürünler, yerel yiyecek ve içecekler ile aktiviteleri
barındırması planlanmaktadır.
Çok kanallı satış uygulamasını daha etkin kullanacaktır.
Dağıtım ağını tekrar tasarlayacaktır.

Macy’s benzeri strateji geliştiren bir başka firma da İspanya’lı Inditex’tir. Bünyesinde Zara, Bershka
ve Pull&Bear gibi dünyaca tanınmış 8 markayı barındıran firma, e-ticarete ağırlık vereceğini belirterek küçük
çaplı fiziki mağazaları kapatacağını açıklamıştır. Firma ayrıca online e-ticaretle daha iyi entegre olabilmek
için büyük mağazalar açmaya da devam edecektir. Firmanın 2019 yılında toplam satışlarında %14 olan eticaretin payının 2020 yılında %25’e yükseleceği tahmin edilmektedir. Kapatacağı mağaza sayısı 1200’ü
bulabilecek olan firma, online varlığını artırmaya yönelik bu dönüşüm için 2,7 milyar Euro yatırım yapmayı
planlamaktadır.104
E-ticarete entegre olan fiziki mağazaların uyguladığı en başarılı uygulamalardan biri “çok kanallı
satış”tır. E-ticarete adapte olan firmaların bir kısmı, özellikle de yaygın mağaza ağı bulunanlar, internetten
Bu görüş literatürde başka çalışmalar tarafından da savunulmaktadır. Örneğin Bakınız Rigby (2011), Bu ve Diğerleri
(2019), Inmar (2019).
103
Esasen kullanılmış lüks ürün satışı, tasarruflu ve çevreci olması nedeniyle batılı ülkelerde son yıllarda yaygınlaşmaya
başlamıştır. ABD’de örneğin, üst düzey perakende yöneticileriyle yapılan bir ankete göre katılanların %87’si, 2020
yılında ikinci el moda sektörüne girmeyi planladıklarını belirtmiştir (Fleming, 2019)
104
https://ecommercenews.eu/inditex-closes-many-stores-invests-billions-in-ecommerce/
102
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sipariş verilip mağazadan teslim alma veya mağazadan iade gibi tüketicilere kolaylık sağlayan, aynı zamanda
fiziki mağazanın avantajını ön plana çıkaran uygulamaları hayata geçirmiştir. Dolayısıyla, çok kanallı satış
aşağıdaki faydaları sağlamıştır (Boss-Tabb, 2019):




Gönderi zamanının ve maliyetlerin azaltılması,105
Perakende tesisinin bu amaçla kullanılabilmesi,
Müşterileri mağazaya getirdiği için ilave satış imkanı sağlaması.

ABD’nin yaygın mağaza zincirlerinden biri olan Kohl’s çok kanallı satışa ek olarak insanları mağazaya
getirmenin farklı bir yolunu keşfetmiştir. Firmanın Amazon’la yaptığı anlaşmanın detaylarını açıklayan
Meyersohn (2019), Kohl’s’ün 2017 yılında Amazon’la anlaşarak herhangi bir ücret almaksızın iadeleri kabul
etmeye başladığını belirtmiştir. İlk başta Chicago ve San Francisco’daki 82 mağazada pilot olarak başlatılan
uygulamaya göre, Amazon’dan alışveriş yapanlar, Kohl’s mağazasına giderek iade etmek istedikleri ürünü
teslim edebilmektedir. İade edilen ürünleri toplayan Kohl’s, onlar adına Amazon’a iletmektedir. Kohl’s bu
uygulamayı daha çok genç müşteriyi mağazaya çekebilmek için yapmıştır. Çünkü yapılan araştırmalara göre,
insanların %85’i bir mağazaya veya markete gittiklerinde ilave alışveriş yapmaktadır (Boss-Tabb, 2019).
Meyersohn’a göre Amazon açısından bu işbirliği, tüketicilerin iade imkanlarını kolaylaştırarak satışlara katkı
sağlayabilecektir. Pilot uygulamadan başarılı sonuç alan Kohl’s, sayısı 1150’yi aşan tüm mağazalarında bu
uygulamayı Temmuz 2019’dan itibaren yaygınlaştırma kararı almıştır. Rapora göre, Kohl’s mağazalarında
popüler Amazon ürünlerinin satılacağı bölümler açma (şimdilik 200 mağaza), indirim marketi olan Aldi ve
Planet Spor Merkezleriyle işbirliği yaparak mağazalarının bitişiğine market ve spor merkezi açılmasını
sağlama gibi planları bulunmaktadır. Dolayısıyla Kohl’s sadece satışlarını e-ticarete entegre etmekle
kalmamış, fiziki mağazalarına gelen müşteri sayısındaki düşüşü önlemek için yaratıcı çözümler geliştirmeye
başlamıştır.
Büyük mağazaların birtakım yöntemlerle varlığını ve gelirini koruma imkanı varken, bu imkanlar
küçük esnaf niteliğindeki dükkan ve mağazalar için çok daha azdır. E-ticaretin küçük esnafa etkisi uyguladığı
iş modeli ve sattığı ürünün cinsine göre farklılaşacak olup, internetten daha ucuza temin edilebilecek homojen
ürün satanlara rekabet baskısı daha yüksek olacaktır (DIIS, 2017).

E-ticaretin küçük esnafa etkisi, esnafın uyguladığı iş modeli ve sattığı ürünün cinsine
göre farklılaşacak olup, internetten daha ucuza temin edilebilecek homojen ürün
satanlara rekabet baskısı daha yüksek olacaktır (DIIS, 2017).

Örneğin ABD’nin en büyük market zincirlerinden biri olan Target, marketlerinin arka bölümlerini online satışlar için
dağıtım merkezi yaparak ve insanları online alışverişlerde marketten teslim almaya teşvik ederek gönderi
maliyetlerinde %90’a varan tasarruf yapmayı hedeflemektedir (Thomas, 2019). Firmanın 2019 ilk çeyreğinde online
satışlarının %31 artmasının ardında aynı gün teslim hizmetinin %80 oranında payının olduğunu açıklamıştır (Thomas
(2019a). Aynı gün teslim hizmeti, adrese teslimin yanı sıra belli noktadan müşterinin almasını da kapsamaktadır.
105
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1994-2003 yılları arasında ABD bölgesel firma verilerini kullanarak e-ticaretin seyahat acenteleri,
kitapçılar ve yeni araç galerileri üzerindeki etkisini araştıran Goldmanis ve Diğerleri (2010), firma türleri
itibarıyla e-ticaretin küçük firma sayısının azalmasıyla ilişkisini tespit etmiştir. E-ticaretin bir sektöre girişinin
maliyetleri yüksek olan firmaların sarsılmasına, bazılarının da pazardan çıkmasına neden olduğunu ileri süren
çalışma, e-ticaretle birlikte kitapçılar ve araç galerileri sektöründe küçük işletme sayısının azalmasının,
internetin yıkıcılığının sektöre özel etkisini yansıttığını savunmuştur.
Büyük mağazalara göre girdi maliyetleri daha yüksek olan küçük mağazaların bir başka sorunu da,
daha az çeşit bulundurmalarından dolayı, müşteri kaçırmalarıdır. Geleneksel ticarette coğrafi olarak uzaklık,
insanları bazı alışverişlerini küçük mağazalardan yapmaya zorlarken, e-ticaretin yaygınlaşması, bu avantajın
etkisini azaltmıştır. Bu nedenle de, zaten az olan gelirleri daha büyük bir riskle karşı karşıyadır. Bunlara ek
olarak küçük firmalar genellikle e-ticarete uyum konusunda büyük firmalara göre daha yavaştır. Bunun en
önemli nedenleri, yeterli bilgi düzeyine, zamana ve personele sahip olmamalarıdır. Birçok ülkede küçük
işletmelerin e-ticarete ve dijitalleşmeye uyumunu artırmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Örneğin
Avustralya Hükümeti 2017 yılında Dijital Ekonomi Stratejisi hazırlanacağını ilan etmiş ve Küçük İşletme
Dijital Görev Gücü kurarak daha fazla sayıda işletmenin dijital ekonomiye entegrasyonunu sağlamayı
hedeflemiştir (DIIS, 2017).
Büyük mağazalara göre finansal anlamda daha kırılgan olan küçük esnafın, e-ticarete kayan
alışverişten istifade edip edemeyeceği, edememesi halinde satışlarında ne kadar azalmayı hazmedebileceği
merak konusudur. En azından tercihler, farklılaştırılmış ürünler, ani ihtiyaçlar ve yapısı gereği e-ticarete fazla
konu olamayacak nitelikteki ürünler nedeniyle geleneksel ticaretin tamamen yok olması beklenmese de, azalan
ticaretten küçük esnafa ne kadar pay düşeceği ve bu payın küçük esnaf açısından yeterli olup olmayacağını
zaman gösterecektir. Satışlarını korumak ve mümkünse artırmak için küçük esnafın da e-pazaryerlerine
katılarak satış çabalarını artırmasında yarar bulunmaktadır. Ancak, e-pazaryerlerinde onları bekleyen başka
sorunlar olduğu unutulmamalıdır. Bir önceki bölümde de belirtildiği gibi e-pazaryerlerinde satış yapabilmek
için özellikle homojen ürünlerde görünür olabilmek ve fiyat rekabetinde başarılı olmak gerekmektedir. Ayrıca,
e-platform operatörünün uygulamalarının da yardımcı olması şarttır. Ancak, çoğunlukla tersi yaşanmaktadır:
Amazon’da başarmak için, satıcıların “alma kutusunu (buy box) kazanması” gerekir, yani Amazon’un
algoritmaları tarafından varsayılan satıcı olarak belirlenmesi gerekir. Ancak, ProPublica’ya göre Amazon alma
kutusunun ¾’ünü kendi ürünleriyle veya gönderi ve dağıtım hizmetlerini Amazon’dan temin eden satıcıların
ürünleriyle dolduruyor. Daha çok satıcı bu hizmeti almaya başlayınca da hizmetlerin ücretini artırıyor. Örneğin
2018 yılında standart ebatta paketlerin dağıtım ücretlerini 2017 yılına göre %14’e varan oranlarda artırmıştır
(Mitchell, 2018)

Miranda (2020)’ya göre, Amazon’da satış yapan bir firmanın Amazon’un depolama, dağıtım ve reklam
hizmetlerinden yararlanması durumunda, Amazon üzerinden elde ettiği satış gelirlerinin neredeyse yarısından
vazgeçmesi gerekecektir. Çalışmaya göre firmalar bu maliyete rağmen bu hizmetlerden vazgeçmek
istemiyorlar çünkü bu maliyetler müşteri bulmalarını kolaylaştırıyor.
Özellikle küçük mağazalar açısından olumsuz sayılabilecek örnekler genelde Amazon’un uygulamaları
üzerine yoğunlaşsa da, benzer uygulamalar diğer platformların da çoğunda yer almaktadır. 2017 yılında
Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan bir raporda, anket sonuçlarına göre platformlarda satış yapan
firmaların %46’sının, platformlarda şeffaflık olmaması, operatörün tek taraflı olarak üyeliği sonlandırmaya
kadar varan uygulamaları, satıcılar arasında eşit olmayan uygulama, veriye erişim kısıtlaması, fiyat konusunda
ayrıcalık talepleri gibi çeşitli sorunlar yaşadığı tespit edilmiştir (Busch, 2020).
Fiziki satış yapan ticaret erbabı içerisinden günümüze değin zararı en az hissedenlerden biri marketler
ve gıda ticareti yapan esnaf olmuştur. Bunun büyük ölçüde nedeni, market ve gıda ürünlerinin alışverişinin
genellikle önceden planlanmayan aciliyet arz eden ve bir kısmının bozulabilir ürünlerden oluşmasıdır. Ayrıca
tüketicilerin çoğunun bu tür ürünleri görerek ve seçerek almayı tercih etmeleridir. Ancak, Amazon ve Alibaba
gibi e-ticaret platformlarının bu alana girmeleri, fiziki marketler zincirlerini satın alarak e-ticarete entegre
etmeleri, teslimat sürelerini hızlı ve ücretsiz bir şekilde gerçekleştirmeleri, geleneksel market satışlarını
olumsuz etkilemeye başlamıştır. Örneğin ABD’de süpermarketlerin gıda ve tüketim malları ticaretindeki payı
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2018 yılında %2.5 düşmüş (Cheng, 2019a), e-ticaretin hacmi %21,5 artmıştır (Inmar, 2019). Bu gelişmeler
karşısında, geleneksel market ve süpermarketler e-ticarete etkin bir şekilde entegrasyon çabalarını
hızlandırmışlardır. ABD’de süpermarketler, kendi içlerinde yer alabilecek ve haftada 4000 siparişi hızlı ve
etkin bir şekilde karşılayabilecek otomatik mikro-dağıtım sistemlerini test etmektedir (Smith, 2020).106 Bu tür
inisiyatifler sadece küçük marketleri değil, Walmart, Costco ve Target gibi ABD’nin dev marketlerini de
etkilemiştir. Küçük esnafa göre mali gücü yüksek, belli bir müşteri kitlesi ve yaygın bir şekilde şubeleri olan
bu marketler, geliştirdikleri proje ve programlarla şimdiye kadar paylarını belli öcüde korumayı
başarabilmişlerdir.
E-ticaretin fiziki mağazacılık ve marketçilik sektörlerine etkileri bu şekilde artarken, küçük esnafı eticaretin etkilerinden korumaya yönelik düzenleme yapılması gerektiği cılız bir sesle dile getirilmektedir.
Yukarıda da belirtildiği gibi, tüketiciye daha uygun fiyat ve bol çeşit sunan e-ticaretin hakim olması birçok
ülkede “doğal” olarak yorumlanmaktadır. Az sayıda ülkede ise özellikle STK’ların öncülüğünde düzenlenen
bazı kampanyalarla yerel esnafa destek olunmaya çalışılmaktadır. Örneğin Almanya’nın Würzburg şehrinde
2014 yılında düzenlenen “Klik Şehrinizde Kalsın” kampanyasıyla yerel esnafın e-ticaret karşısında zor
durumda olduğu belirtilerek halktan, yerel esnaftan alışveriş yapmaları yönünde çağrıda bulunulmuş, esnafa
da e-ticaret konusunda eğitimler verilmiştir (Gerend, 2016). ABD’de de her yıl düzenli olarak Şükran
Gününden sonraki Cumartesi “Küçük İşletme Günü” olarak belirlenmiş olup, söz konusu günde halk yerel
firmalardan alışveriş yapma konusunda teşvik edilmektedir.
Kampanyaların veya küçük esnafın e-ticarete katılmasının, onların varlığını sürdürebilmesi için yeterli
olup olmayacağı, e-ticaretin payı arttıkça daha belirgin hale gelecektir. Ancak yapılan analizler e-ticaretin
gelişmesiyle kapanan perakendeci sayısının gelecek yıllarda artacağı yönündedir.
UBS tarafından Nisan 2020’de yayımlanan bir rapora göre, ABD’de halihazırda e-ticaretin toplam perakende
ticaret içerisindeki %15 olan payının %25’e yükselmesi durumunda, 2025 yılına kadar 100.000 fiziki mağazanın
kapanması beklenmektedir. COVID-19 salgını nedeniyle kalabalık yerlere giderek alışveriş yapmak yerine online
alışverişe yönelen tüketicilerin, bu alışkanlıktan vazgeçmeyebileceği ifade edilen raporda, giyim sektöründe
24.000 mağazanın, tüketici elektroniği sektöründe ise 12.000 mağazanın kapanması beklenmektedir. Rapora göre
kapanan market sayısı da 11.000’i bulacaktır. Bu süreçten en çok küçük perakendecilerin olumsuz etkilenmesini
bekleyen UBS analistleri, süreçten Walmart- Target ve Costco gibi büyük perakendecilerin faydalanabileceğini
savunmuştur. (Garcia, 2020)107

UBS’nin tahmini gerçekleşecek mi bilinmez. Ancak, Business Insider tarafından yapılan analize göre
2019 yılında ABD’de perakendeciler 9.300 mağazayı kapatacaklarını açıklamış olup, bu rakam 2018 yılı
rekoru olan 8.000’i geçmiştir (Peterson, 2019). COVID-19 nedeniyle 2020 yılında birçok ülkede mağaza ve
marketlerin kapatılması, ya da kapatılmasa bile tüketiciler tarafından güvenlik endişesiyle e-ticaretin önceki
yıllara göre daha çok tercih edilmesi, özellikle küçük esnafın önemli bir kısmını mali açıdan zor durumda
bırakarak kapanmaları hızlandırabilecektir. Ayrıca, UBS’in dile getirdiği gibi salgın nedeniyle e-ticaretle
tanışan ve ilk tecrübelerinden memnun kalan tüketicilerin alışkanlıklarını devam ettirmesi halinde geçici gibi
görünen ani e-ticaret artışı kalıcı hale gelerek daha kısa vadede fiziki mağazalar üzerindeki olumsuz etkilerini
hissettirebilecektir. Her ne kadar rekabet hukuku açısından küçük esnafın zarar görmesi bir sorun olarak
görülmese de, birçok ülkede işletmelerin büyük kısmını oluşturan küçük esnafın zarar görerek faaliyetlerini
sonlandırması durumunda oluşabilecek sosyal sorunları önlemek adına bazı tedbirler alınması yararlı olacaktır.
Smith (2020) bu tür bir sistemleri kuran firmalarla yaptığı görüşmeleri referans göstererek, sistemin yaklaşık 930
m2’lik bir alana kurulduğunu, 15.000 adet farklı ürünü muhafaza edebildiğini, 4 ayda tamamlandığını, finansmanının
yaklaşık 3 Milyon ABD Doları olduğunu ve optimum 12 çalışan gerektirdiğini belirtmiştir.
107
UBS, 2019 yılında yayımladığı raporda ise ABD’de 2026 yılına kadar 75.000 perakende mağazasının kapanacağını
tahmin etmiştir (Falana, 2019). UBS tarafından yayımlanan söz konusu raporların tespitlerine katılmayan Buzek (2019),
raporun mevcut perakende trendlerini hiçe sayarak, e-ticaretten yana tavır alarak ve sadece matematiğe dayalı olarak
hazırlandığını savunmuştur. Buzek’e göre, mağaza kapanmalarının %85-90’ının asıl nedeni, mağazaların aşırı borçlu
olmaları ve gerekenden fazla genişlemesidir. Ayrıca kapanma istatistiklerinin sağlıklı tutulmadığını, bu nedenle tamamen
verileri referans alarak sağlıklı değerlendirme yapılamayacağını savunmuştur. Buzek’e göre, raporda yeterince dikkate
alınmayan çok kanallı satışlar normal e-ticarete göre 5 kat daha hızlı artmaktadır ve bu yöntem fiziki mağazaya ihtiyaç
duyduğu için kapanmaları frenleyecektir.
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5.4. Üreticilere Etkisi
Geleneksel ticarette, tüketicilere hitap eden ürünleri üreten üreticiler, reklamlar yaparak, irili ufaklı
mağaza ve marketlerde tanıtım yaparak ürünlerinin bu mağaza ve marketlerde satışını sağlamaya
çalışmaktadır. Örneğin, gıda üreticilerinin pazarlama bütçelerinin %70’i ticareti destekleme ücretlerine, %30’u
reklam giderlerine harcanmaktadır (Stapp, 2020). Ancak özel bütçe ayırması üreticinin istediği mağaza veya
markette satışını garanti etmemektedir. Büyük mağaza ve market zincirlerinde ürünlerinin satışını isteyen
üreticiler, reyon veya raf ihalelerini kazanarak ürünlerinin satışa sunulacağı yeri temin etmesi ve ürünlerini
tüketicilerin erişebileceği bir noktaya götürmesi gerekmektedir.
Bunu yapmak her zaman kolay değildir. Özellikle pazara yeni giren bir firmanın ürünlerinin, fiyatları
mevcut ürünlere göre daha cazip olsa dahi, marketlerde veya mağazalarda satışını sağlayabilmesi için
pazarlama bütçesinin yüksek olması ve rakiplerinden daha yüksek ödemeyi göze alması gerekmektedir.
Firmaların bu tür ihaleleri alamaması durumunda, satıcılara yüksek kar marjı ve cazip ödeme koşulları gibi
imkanlar sunarak ürününü mağazalar için cazip hale getirmeleri gerekmektedir. Ancak, mağaza veya
marketler, sınırlı kapasitesi olan raflarda mümkün olduğunca tüketicinin tercih ettiği, genellikle tanınmış
markalı ürünleri satışa sunmak istenmektedir. Yeni bir ürün, mağaza veya market için sınırlı fiziki alandan
dolayı başka bir üründen vazgeçmek anlamına gelebilmektedir. Dolayısıyla geleneksel ticarette cazip fiyata
tercih edilen kaliteli bir ürün üretmek kadar, onu tüketiciye sunabilmek de önemli bir başarı karinesidir.
Günümüze değin üreticilerin önemli bir kısmı, ürünlerin toptan satışını yapmakla yetinmiş, perakende
satışlar ise mağaza ve marketler tarafından yapılmıştır. İnternetin yaygınlaşmasıyla beraber mağaza ve
marketlerin yanı sıra üreticiler de internetten satış yapmaya başlamışlardır. Bu durum üretici-satıcı-tüketici
ilişkilerini karmaşık hale getirmiş ve üreticilerin farklı yaklaşımlar sergilemelerine neden olmuştur. Bazı
üreticilere göre, ürünlerinin internetten de satılmasında bir sakınca bulunmamaktadır. Çünkü bu durum internet
girişimcileri de dahil daha çok aracının ürün talep etmesine neden olmuştur. Dolayısıyla, ürün satış talepleri
arttığı için üretici süreci olumlu değerlendirmektedir.
Bazı üreticiler ise gelişmeleri çeşitli nedenlerle bu kadar olumlu değerlendirmemektedir. Birinci neden,
market ve mağazaların bazılarının e-ticarete entegre olmamalarından dolayı satışlarının azalması, entegre
olanların da satışlarını artırmasından dolayı uzun vadede üreticinin ürün satabileceği aracı sayısının azalması
ihtimali üreticiyi endişelendirmektedir. Daha az aracı, üreticiye karşı pazarlık gücü daha yüksek aracı anlamına
geleceğinden bu durum ileride aracıların, üreticinin kabul edemeyeceği şartlar (yüksek iskonto, esnek ödeme
koşulları vb.) talep etmesine neden olabilecektir. İkinci neden, internete entegre olmayan mağaza ve marketler,
ürünlerin internetten daha uygun fiyatla satılmasından dolayı söz konusu ürünün satışından vazgeçebilecektir.
Üçüncü olarak, internetten zaman zaman sahte veya hatalı ürünlerin satılması ve bunların düşük fiyatlı
gösterilmesi, firmayı mevcut aracıların karşısında zor durumda bırakabilmektedir.
Yukarıda belirtilen birinci grupta yer alanlar (e-ticareti sıcak karşılayan) daha çok pazara yeni giren ve
pazarda tanınmış markalarla rekabet ederek pazarda tutunmaya çalışan üreticilerdir. Onlara göre e-ticaret,
pazarda kendilerini gösterebilme şansı sunmuştur. Tüketicilerin e-ticareti her geçen yıl daha çok benimsemesi
bu tür üreticilere, imalatçılara ve sanayicilere bulundukları ülkenin içinde ve dışında tüketiciye doğrudan
erişme imkanı sunmuştur. E-ticaret platformlarının gelişmesiyle, reklam ve fuar gibi geleneksel pazarlama
araçları olmayan küçük üreticilere hatta bireylere müşteri bulmayı çok daha kolay hale getirmiştir (World
Bank, 2016). Üreticiler ürünlerini mağazalara ve marketlere bağlı kalmadan doğrudan tüketiciye tanıtabilir,
onların görüşlerini alabilirler ve satabilirler. Hatta arada aracılar olmayınca, üreticiler tüketiciye daha uygun
koşullarda sunabilmektedir. Üstelik gerekli altyapı tesis edildiğinde ve hizmet sağlandığında bunu
büyükşehirlerde olmadan kırsal kesimden bile yapabilirler.
Teknoloji az gelişmiş kırsal bölgelerde iş kümelerinin oluşmasına imkan sağlamaktadır. Çin’de, 2009 yılından
itibaren Taobao.com pazaryerinde kırsal mikro satıcılar oluşmaya başladı. “Taobao Villages” programıyla
oluşan bu iş kümelerinin sayısı 2009’da 3’ten, 2017 yılında 28 bölgede 2118’e yükselmiştir. 2017 yılı itibariyle
dükkan sayısı 490.000 olmuştur. Genellikle satılan ürünler kıyafet, mobilya, ayakkabı, bavul, deri ürünleri ve
oto aksesuarları olmakla birlikte birkaç tanesinde drone gibi yüksek teknoloji ürünler de bulunmaktadır. Taobao
Villages programı oluşturulduktan sonra 1.3 milyondan fazla istihdam yaratmış ve genç insanları göç ettikleri
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şehirlerden memleketleri olan kasabalara geri çekerek kendi işlerini kurmalarını sağlamıştır. Çin’in ikinci büyük
e-ticaret şirketi olan JD.com’un 170.000 satıcısı bulunmakta olup, bunların çoğu kırsal alanlardadır. (World
Bank, 2019)

Ancak, üreticilerin e-ticarete yoğun ilgi göstermesi, tıpkı satıcılarda olduğu fark edilebilirlik sorununu
ortaya çıkarmıştır. İnternette çok sayıda firma aynı amaç için bulunduğundan, üreticinin farkını ön plana
çıkarması gerekmektedir.
Fark edilebilirlik için, ürünlerinin internette, kendi internet sitesinde veya ürününün sergilendiği epazaryerlerinde görünür olabilmesi için yüksek tanıtım harcamaları yapmaları gerekebilmektedir. Ancak,
geleneksel ticaretten en önemli farkı üst sıralarda olmasa da ürünün çok düşük maliyetle sergilenebilmesidir.
Bu kapsamda henüz etkin bir dağıtım ağı kuramamış ve perakendecilerde istediği şekilde talep oluşturamamış
yeni ve küçük firmaların e-ticarette başarılı olmasını sağlayan en önemli hususlardan biri, doğrudan tüketiciye
pazarlama konusunda uzmanlık bilgisinin oluşmasıdır. Diğer önemli bir husus e-pazaryerlerinde ve fiyat
karşılaştırma sitelerinde genellikle fiyat bazlı karşılaştırma ön plana çıktığı için uygun fiyat görünürlüğün
sağlanmasında önemli bir faktördür. Ayrıca, ürünlerin kaliteli olması durumunda başarılı satışlar arttıkça,
olumlu tüketici yorumları da görünürlüğe katkı sağlayabilecektir. Firmanın satışlarını artırmak için
kullanabileceği etkin dijital tanıtım kampanyaları (sosyal medya, kupon, kampanya, promosyon vb.)
bulunmaktadır. Bu süreçte farklılaştırılmış ürünler üreten bir firmanın ürününün görünürlüğü, homojen
ürünlere göre daha yüksek olabilecektir. Firmanın bu süreçte başarılı bir yükseliş grafiği göstermesi,
perakendecilerin de ürüne talebini artıracağı için, ürünün görünürlüğü daha da artabilecek, fiziki mağaza ve
marketler ile başka e-ticaret platformlarında da satışı kolaylaşabilecektir.

Birçok ülkede üreticilerin satışlarında zaman içerisinde belli platformların payının
yükselmesi, onları rasyonel karar verme konusunda zorlamaktadır.

Günümüzde bu şekilde pazara girdikten sonra e-ticaretin kolaylaştırıcılığıyla kendine yer bulan birçok
üretici bulunmaktadır. Ancak, e-ticaret piyasasındaki yoğunlaşmanın artması ve bazı e-pazaryerlerinin pazarda
hakim duruma gelmeleri, üreticiler açısından birtakım riskleri beraberinde getirmektedir. Bu da bağımlılıktır.
Eğer bir tedarikçi, gelirinin önemli bir parçasını bir platform üzerinden elde ediyorsa, bu durumda bağımlılık
artmaktadır (Busch, 2020). Birçok ülkede üreticilerin satışlarında zaman içerisinde belli platformların payının
yükselmesi, onları rasyonel karar verme konusunda zorlamaktadır.
Örneğin Dudley (2020), COVID-19 salgını nedeniyle ABD’de tam kapasiteyle üretim yapan
üreticilerin, ürettikleri ürünlerin büyük bölümünü Amazon’a yönlendirdiğini, kalan miktarı diğer satıcılara
paylaştırdığını tespit etmiştir. Üreticilerin bu davranışının nedeninin Amazon’da stoklarının tükenmesi
durumunda, Amazon’da görünürlüğünü yitirme korkusudur. Halihazırda Amazon’un uyguladığı politika, belli
133

bir satıcının ürününün stoğunun sistemde görünmemesi durumunda o firma tüketici aramalarında geri plana
itilmektedir. Dudley, Amazon’un satıcısı olduğu ürünlerde salgın nedeniyle talebini 2-3 katına çıkardığını,
üreticilerin büyük müşteri olması nedeniyle Amazon’un talebini geri çeviremediğini, bu durumun diğer
satıcıların ürün bulmasını zorlaştırdığını ileri sürmüştür. Kriz nedeniyle tüketicilerin panik satın almalarının
yaygınlaştığı bir durumda tüketicilerin ürün bulunmaması nedeniyle başka satıcılara yönelmesini istemeyen
Amazon, böylece rakiplerinde yeterli ürün bırakmayarak onların da müşterilerini kazanabilmektedir. Ancak
uzun vadeli bakıldığında, üreticiler Amazon’a bağımlı kalmaktadır.
Yukarıda değinilen e-ticaretteki gelişmelere kuşkuyla yaklaşan grubun endişelerinden biri budur:
bağımlılık. Bu grubu oluşturanlar daha çok, piyasada kendine yer etmiş ve marka oluşturmuş olan büyük
firmalardır. Bunlardan biri olan ve birçok ünlü lüks markayı bünyesinde bulunduran Coty, 2019 Yılı Yıllık
Raporunda durumu şu şekilde özetlemektedir:
Örneğin ABD dahil bazı coğrafi bölgelerdeki perakendeciler, yıllık net gelirimizin %10’undan fazla paya sahipler.
Başarımız, perakendecilerimizle olan ilişkilerimizi karşılıklı kabul edilebilir koşullarda yönetebilmemize bağlı.
Ayrıca, online rekabetteki artış ve fiziki mağazalara olan trafiğin azalması, bazı fiziki mağazaların kapanmasıyla
sonuçlanmış olup, bu şekilde sonuçlanmaya devam ederse ve bu perakendeciler, ürünlerimizin stoğunu önemli
ölçüde düşürürse (Kuzey Amerika’da OPI’nin yeni başına geldiği gibi) veya rakiplerimize daha fazla raf yeri tahsis
ederse, bizim dağıtım stratejilerimizi ve satışlarımızı olumsuz etkileyebilirler. (Coty, 2019)

Coty ve ona benzer bazı üreticilerin, birtakım önlemler alarak bu gidişatı durdurmaya çalıştığı, çeşitli dava
veya şikayetlere yansımıştır. CCS (2017), üreticilerin genellikle e-ticaret firmalarının lehine çalışan
“bedavacılığı (free riding)” önlemek adına perakendecilerle anlaşmalar yaptığını tespit etmiş ve bu
anlaşmaların, genellikle perakendecinin, üreticiden aldığı ürünü:
a.
b.
c.
ç.
d.

Satıp satamayacağını
Ürünü satabilmesi için sağlaması gereken koşulları
Kimlere satabileceğini
Ürünü satabileceği fiyatı
Alabileceği veya satabileceği ürün miktarını düzenlediğini belirtmiştir.

Ancak, üreticilerin bu girişimlerinin çoğu, rekabeti engelleyici özellik gösterdiği için rekabet kurumları
tarafından durdurulmuş veya iptal edilmiştir.
Sonuç olarak, e-ticaretin hızlı yükselişi daha önce pazarda yer bulamamaktan ve tüketiciye
ulaşamamaktan muzdarip bazı firmalar için umut olurken, pazarda uzun yıllar sonucunda belli bir marka
değerine ulaşmış olan üreticilerin bazıları için, ürünlerinin kontrolleri dışında pazarda satılması, adı hiç
duyulmamış birtakım üreticilerin ürünlerinin, kendi ürünleriyle aynı kategoride, daha ucuza ve üstelik aynı
ortamda satışa sunulması endişe vericidir.
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Kutu 5.3: E-ticareti Kısıtlamaya Yönelik Üretici-Perakendeci Anlaşmaları
Aşağıda bu tür dikey anlaşmaların en genel türleri ve mevcut rekabet politikalarının söz konusu anlaşmalara
yaklaşımı örneklerle açıklanmaktadır.
a. Online satışı yasaklayan veya sınırlandıran seçici dağıtım ağları: AB Komisyonu, internetten satışı yasaklamayı
ciddi bir kısıtlama olarak kabul etmektedir. Ancak, üreticilerin en az bir fiziki mağazada satış yapma zorunluluğu
getirmesine izin verilmektedir. Bu durum sadece online satış yapanların bazı ürünlere erişimini engellemektedir.
b. Perakende fiyatın korunması: Bir ürünün minimum veya sabit perakende satış fiyatının belirlenmesidir. Bu
anlaşmalar rekabeti önleyici olarak kabul edilmektedir. Örneğin Almanya’da Lego firmasıyla ilgili soruşturmada,
rekabet kurumu firmayı, satıcıları tavsiye edilen fiyatlara uymazsa indirim alamayacağı yönündeki tehdidi nedeniyle
suçlu bulmuştur. İngiltere’de ITW soruşturmasında da rekabet kurumu firmayı aynı nedenle suçlu bulmuştur.
c. Çifte fiyatlama sistemleri: Üreticiler, perakendecinin satış tarzına bağlı olarak farklı toptan fiyat
uygulayabilmektedir. AB Komisyonu, piyasaları bölmediği sürece farklı toptan fiyat belirlemenin bir sorun olmadığını
belirtmiştir. Almanya’da Bosch firması 2013 yılında perakendeciler arasında iskonto oranında farklılığa giderek,
online satış yapan perakendecilere iskonto oranlarını azaltma kararı almıştır. Rekabet kurumu, bayilerden belirli kalite
şartlarının yerine getirilmesinin istenebileceğini ancak söz konu davada amacın daha çok online satışların
sınırlandırılmak istendiğini tespit etmiştir.
ç. Coğrafi sınırlandırma: Avrupa’daki hakim görüşe göre bir perakendecinin başka bir distribütör’ün yetkili
olduğu alanda satış yapması, üretici firma tarafından sınırlandırılabilir (örneğin reklam yasağı). Bunun nedeni, yetkili
bölge uygulaması etkinlik yaratabileceği içindir. Ancak diğer ülkelere pasif satışların kısıtlanması tek pazarın
faydalarına erişilmesini engellediği için kabul edilmemektedir. Örneğin, Peugeot firmasının Hollanda’da satılan
araçlardan sadece Hollanda’da kaydettirilenlere bonus verileceği yönündeki tehdidini haksız bulmuş ve ceza vermiştir.
Yamaha firmasının da perakendecilerle yaptığı anlaşmalarda, müzik aletlerinin sadece tüketicilere satılabileceği başka
bayilere satılamayacağı, bayilerin de sadece ulusal merkezden alış yapabileceği başka bir ülkedeki bayiden
alamayacağı hükümlerini haksız bularak ceza uygulamıştır.
d. Platform Yasakları: Bu anlaşmaların diğer online satışlardan farkı, bazı online satışlara izin verilirken Amazon
gibi pazaryerlerinde satışın yasaklanmasıdır. Alman lüks parfüm üreticisi Coty ile Parfümerie Akzente GmbH isimli
firma arasındaki davada, Avrupa Adalet Divanı 6 Aralık 2017 tarihinde verdiği kararla, lüks ürün imajının
zedelenmemesi için Coty’nin online pazaryerlerinde ürün satışını yasaklayan dağıtım anlaşmasında rekabeti bozucu
bir etki olmadığını belirtmiştir. Bu kararın lüks ürün üretenler için önemli bir rehber olacağı değerlendirilmektedir.
e. EKM hükümleri: Platform ve platformu kullanan satıcı arasında yapılan bu anlaşmalarla, satıcıların başka
hiçbir platforma daha uygun şartlar (örneğin düşük fiyat) vermemesi ve kendisinin de daha ucuza satmaması
sağlanmaktadır. Bu geniş EKM (en çok kayrılan ülke kuralı) olarak değerlendirilmektedir. Dar EKM kuralına göre ise
firma kendi internet sitesinde daha ucuza satamaz ancak rakiplere daha uygun fiyat verebilir. EKM hükümleri, rekabeti
artırıcı ve azaltıcı etkileri nedeniyle rekabet kurumları açısından önemli bir sorun olarak yer almaktadır. EKM’ler
marka içi ticareti engellemekte ve satıcılar arasında anlaşmaları kolaylaştırarak tek fiyat oluşmasını zorlayabilmektedir.
Almanya, İtalya, Avusturya ve Fransa’da da her iki EKM hükümlü anlaşmalar yasaklanmıştır. Çin’de de inceleme
başlatılmıştır. Ancak ABD’de herhangi bir yasak bulunmamaktadır. Avrupa Komisyonu ve Japonya’nın Amazon
hakkındaki soruşturmaları firmanın geri adım atması nedeniyle sonlandırılmıştır. ABD’de ise herhangi bir soruşturma
açılmamıştır.
f. Fiyat karşılaştırma sitelerinde kısıtlama: Bazı üreticiler, perakendecilerin fiyat karşılaştırma araçlarını
kullanmalarını yasaklayabilmektedirler. Gerekçesi, fiyat karşılaştırma sitelerinin ürünün kalitesinden ziyade fiyatına
odaklanmasıdır. Ancak, Almanya’da ASICS’in perakendecilerin fiyat karşılaştırma sitelerinde linklerini koymalarını
ve pazaryerlerinde satış yapmalarını yasaklayan düzenlemesini rekabeti engellediği için iptal etmiştir. Her ne kadar
pazaryerleri ve fiyat karşılaştırma sitelerinin iş yapma modelleri farklı olsa da her ikisinde de ürün imajının korunması
nedeniyle sınırlama getirilmesi hususunda Coty davası emsal teşkil edebilecektir. Nitekim Coty davasında ürün
imajının korunması amacıyla pazaryerlerinde satışın yasaklanabileceği kararlaştırılmıştır.
g. Tekelci alım kısıtlamaları: Perakendecinin rakip başka bir üreticinin ürünlerini alarak satmasını engellemeyi
amaçlamaktadır. Bu düzenlemelerin faydaları özellikle satıcıların eğitimini gerektiren çok teknik ürünlerin satışında
diğer rakip markaların beleşçiliğini önlemesidir. Ancak bu düzenlemeler internet sitelerinde veya mağazalarda
markalar arası rekabeti engellemektedir. Bu konuda Singapur’da yürütülen soruşturmada, online gıda dağıtımı alanında
yapılan bu tür bir anlaşmayı rekabete aykırı bulmamış ancak, firmanın söz konusu uygulamayı piyasaya hakim olmak
için kullanıp kullanmadığını anlamak için takip etmeyi kararlaştırmıştır.
Kaynak: CCS (2017)
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5.5.

Lojistiğe Etkileri

Perakende e-ticaretteki gelişmeler, birçok ülkede lojistik sektörünün iş yükünü artırmış, sektördeki
etkinliği yükseltmiş, yerel bazda pazara girişi teşvik etmiş, ulusal ve küresel çapta yeni ve büyük oyuncuların
pazara girmesine, mevcut firmalar üzerindeki rekabet baskısının artmasına neden olmuştur. Tüm bunlarda
büyük e-pazaryerlerinin önemli rolü bulunmaktadır. Çünkü, perakende e-ticaret pazarında önemli bir payı olan
büyük e-pazaryerleri, birçok alanda olduğu gibi lojistik alanında da müşteri deneyimini geliştirmek için
kıyasıya rekabet etmektedir. Büyük e-pazaryerleri yenilik yaptıkça, lojistik firmaları ve daha küçük olan eticaret siteleri ve fiziki mağazalar onlara yetişmeye çalışmaktadır. Aradaki makasın son yıllarda daha da
açıldığı bu yarışta, gelecekte ne olacağını kestirmek zor olsa da, büyük e-pazaryerlerinin lojistik alanında da
varlıklarını hissettirmeye niyetli oldukları görülmektedir. Aşağıda, büyük e-pazaryerleri ile e-ticaretteki
gelişmelerin lojistik sektörüne etkileri daha detaylı ele alınmaktadır.

5.5.1. Lojistik Sektöründe Performans
Perakende e-ticaretin en önemli ayaklarından biri lojistiktir. Lojistik alanında yapılacak bir hata, eticaret platformunun veya firmasının müşteri kaybetmesine neden olabilmektedir. Bu nedenle tüketicilerin
ürün siparişlerini vermelerinin ardından, söz konusu ürünlerin tüketiciye teslim edildiği (ileri yönlü) ve iade
edilmek istenilen ürünün tüketiciden alınıp en ekonomik şekilde sisteme geri kazandırıldığı (geri yönlü) ana
kadar olan sürecin etkin bir lojistik sistemiyle yönetilmesi gerekmektedir.
Böyle bir sistemin oluşturulabilmesi için 5 hususa dikkat etmek gerekmektedir (Wang, 2015). Bunlar;
güvenirlik, ekonomiklik, süre, hizmet esnekliği ve bilgidir. Sayılan bu beş faktör ve her biri için ölçme araçları
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 5.2: Perakende E-ticarette Lojistik Hizmetleri Kalite Değerlendirme Endeksi
Birinci Düzey Endeks

İkinci Düzey Endeksler
Güvenirlik

Ekonomiklik
E-ticaret Lojistiği Hizmet
Kalitesi Değerlendirme
Endeksi

Süre

Hizmet Esnekliği

Üçüncü Düzey Endeksler
Lojistik Ekipmanları
Doğru Ürünler
Ürünlerin İyi Konumda Olması
Lojistik Fiyatları
İade Maliyetleri
Sipariş Yanıt Süresi
Teslimat Süresi
İade Yanıt Süresi
Esnek Yol
Tutum
İletişim Becerileri

Bilgi

Vakitli Bilgi
Tam Bilgi
Doğru Bilgi
Hata Bilgisi Geri Dönüşü

Kaynak: (Wang (2015).

5.5.2. İleri Yönlü Lojistiğe (Satıcıdan-Tüketiciye yönlü) Etkileri
Günümüzde perakende e-ticaret, başladığı ilk günlere göre çok ilerlemiştir. Kapsadığı coğrafi alan,
ticarete konu olan ürün çeşidi ve hacmi çok hızlı bir şekilde artmıştır. İlk önceleri daha çok belirli ülkelerde
büyük şehirlerde kültürlü ve varlıklı kesimin dahil olduğu perakende e-ticaret, günümüzde kırsal alanlara ve
fakir nüfusa da yayılmaya başlamış hatta uluslararası ticarete de konu olmuştur.
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E-ticaretin hızlı bir şekilde yükselişi ve mal trafiğinin artması, bu trafiği yönetebilmek için önemli
yenilik ve uygulamalara ilham vermiştir. Bu yenilik ve uygulamalarda, yukarıda sayılan beş faktör gözetilmiş
ve lojistik standartları yükseltilmiştir.
Güvenirlik: E-ticaretin ilk çıktığı yıllarda taşıma ve teslimat sürecinde ürünün hasar görmesi, çalınması,
kaybolması veya yanlış ürün teslimatı gibi aksaklıklar sıkça yaşanmaktaydı. Zaman içerisinde bu tür sorunların
önüne geçilebilmesi için teknolojik imkanların da yardımıyla etkin çözümler geliştirilmiştir. Bir yandan
paketleme yöntemleri geliştirilirken, bir yandan da ürünün satıcıdan tüketiciye kadar olan tüm süreçleri
yazılımlar ve robotik çözümlerle daha kontrollü ve dikkatli bir şekilde yapılmaya başlanmıştır. Tüketicilerin
geçmiş yıllarda yaşamış oldukları olumsuz tecrübeler nedeniyle endişe etmelerinin önüne geçilebilmesi için
de garanti sistemleri geliştirilmiştir. eBay ve Alibaba gibi firmalar, tüketicilerin belirlenen süre içerisinde
teslimatı onaylamadığı sürece para tahsilatını yapmamaktadır. Bu tür yenilikler diğer firmaları da benzer
garantiler vermeye itmiştir. Sonuçta tüketiciyi memnun ederek ödemeyi alabilmek için, lojistik sisteminin
güvenirliğini sağlamak, e-ticaret platformları için önemli bir görev haline gelmiştir.
Ekonomiklik: E-ticaret lojistiği sektöründe maliyetleri artıran birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerden
bazıları şunlardır:







Pazarın rekabetçi olmaması
E-ticaret platformlarının ve lojistik firmalarının teslimatları iyi organize edememeleri
İade oranlarının yüksek olması
Yeterli altyapı olmaması
Talep yetersizliği
Talep tarafında dengesizlik (talep tarafında güçlü bir veya birkaç alıcının fiyatların farklılaşmasına
neden olması)

Bu alanlarda iyileştirme yapılmaması veya etkin çözümler geliştirilememesi, lojistik maliyetlerine ve
fiyatlara yansımaktadır. Oysa günümüzde e-ticaret firmaları arasındaki rekabette en çok başvurulan
yöntemlerden biri gönderilerin düşük bir ücret karşılığı veya ücretsiz teslim edilmesidir. Bunun nedeni,
tüketicilerin gönderi ücreti ödeme konusunda isteksiz olmalarıdır.108
Artık sektörde en önemli normlardan biri haline gelen bu uygulamadan firmaların vazgeçmesi pek
mümkün görünmemektedir. Bunun yerine, firmalar maliyetleri mümkün olduğunca düşük tutma yoluna
gitmektedir. Bu doğrultuda en çok başvurulan yöntemlerden biri toplu pazarlıktır. E-pazaryeri, bünyesinde
bulundurduğu satıcılar adına hızlı kargo firmalarıyla pazarlık yaparak gönderi ücretlerini mümkün olduğunca
makul düzeye çekmektedir. Hızlı kargo firmaları açısından da talep yetersizliği sorunu aşıldığı için
maliyetlerde tasarruf sağlanabilmektedir.
Diğer bir yöntem, mağazadan teslimdir. En azından müşterinin teslimat adresine yapılacak olan
ziyaretlerin ve bazı hallerde bu ziyaretlerin tekrarlarını önleyerek maliyetler aşağı çekilmeye çalışılmaktadır.
Bu yöntemde, tüketici bulunduğu şehirde belirli bir mağazadan ürününü teslim alabilmektedir.
Başka bir yöntem de, mükerrer ziyaretleri önlemek için uygun saat aralığını belirlemektir. Örneğin,
Japonya’da,şehirlerde paket teslimatı yapılacakların belirttikleri adreslerde bulunamamasından dolayı teslimat
için aynı adrese yapılan ikinci seyahatin toplam teslimatlara oranı %16.6’ya ulaşmış olup, bu durumun yol
açtığı taşıma maliyetlerini ve emek kaybını azaltmak için teslimat saatleri, insanların adreslerinde olma

2019 yılında küresel düzeyde tüketiciler arasında yapılan bir ankete göre, tüketicilerin %36’sı düşük fiyata ek olarak
düşük gönderi ücretlerine göre alışveriş yapacağı adresi belirlemektedir (UPS, 2019). Aynı ankete göre,
tüketicilerin %47’si ücretsiz veya indirimli gönderi ücretinden dolayı e-pazaryerlerinden alışveriş yapmaktadır.
Tüketicilerin ücretsiz gönderi hizmetinden yararlanmak için gösterdikleri başlıca davranışlar şunlardır: Sepete ürün
eklenmesi (%36), daha uzun teslimat süresini seçmesi (%32), online promosyon kodu/kuponu aranması (%32), üyelik
programına katılınması (%25), mağazadan teslimin seçilmesi (%24) (UPS, 2019):
108
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olasılığının yüksek olduğu sabahın erken saatlerine kaydırılmıştır (Miyajima, 2020). Yukarıda sayılan
örneklere benzer yeni yöntemler sürekli geliştirilmekte olup, lojistik maliyetlerini azaltmak, firmaların en
önemli gündem maddelerinden biridir.
Süre: Sipariş edilen ürüne en kısa sürede kavuşabilmesi, tüketicinin en önemli beklentilerinden biridir. Bu
konuda son yıllarda çok büyük ilerlemeler olmuştur. Sektörde önce iki günde teslimat taahhüdü büyük dikkat
çekmiştir. Ardından e-ticaret platformlarında sipariş takip ve işleme koyma süreçlerinin hızlandırılması için
yapılan çalışmalar ve yatırımlar sonucunda “bir gün sonra”, “aynı gün” ve “ 2 saatte” teslim taahhütleri büyük
firmalar tarafından dile getirilmeye başlanmıştır. Son olarak gıda ve market ürünlerinde taahhütler yarım saate
kadar düşmüştür. Büyük firmalar tarafından başlatılan bu tür uygulamalar tüketicilerin dikkatini çekmiş, diğer
firmalar da mümkün olduğunca bu tür uygulamaları tüketicilere sunmak veya alternatif mekanizmalar hayata
geçirmek zorunda kalmışlardır. Yukarıda da belirtildiği gibi mağazadan teslim bu alternatiflerden en
önemlilerinden biridir.
Hizmet Esnekliği: Tüketiciler, ürün teslimatının nasıl, nerede ve ne zaman yapılacağına önem vermektedir
(UPS, 2019). “Nasıl” sorusuyla ilgili olarak, elden teslim olanağının yanısıra, son yıllarda bazı e-ticaret
firmaları tarafından şehrin belirli noktalarına veya apartmanların belirli alanlarına kilitli kargo dolaplarının
yerleştirilerek teslimatların bu dolaplara konması uygulamaları geliştirilmiştir. Bazı firmalar bu hizmeti de
ilerletme peşindedir.
Yakın zamanda videolu kapı zili firması olan Ring’i satın alan Amazon, bir defaya mahsus olmak üzere Amazon
dağıtım personeline müşterinin evine veya arabasına paketi bırakabilmeye imkan sağlayacak bir teknoloji
üzerinde çalışmaktadır. Muhtemelen bu sistem iadelerde de kullanılabilecektir. uCella isimli bir şirket ise, evin
dış cephesine monte edilebilecek ve kutuları alabilecek büyüklükte güvenli ve akıllı posta kutusu üretmiştir.
Ürün iade etmek isteyen müşteri, paketi kutuya koyup kitlemekte ve dağıtıcıya tek seferlik erişim kodu
göndererek iadeleri yapabilmektedir. (USPS, 2018)

Dolayısıyla amaç, mümkün olduğunca ürünü müşteriye bizzat teslim etmek veya uygun olduğunda
kolayca erişebileceği bir adrese bırakmaktır. “Nerede” sorusuyla ilgili olarak, yukarıda belirtildiği gibi
tüketicinin belirttiği ev ve iş yeri adreslerinin yanısıra şehirde belirli yerdeki dolaplara ek olarak mağazadan
teslim imkanı sunulmaktadır. “Ne zaman” sorusu da genellikle e-ticaret platformları tarafından tüketiciye
sorulmaktadır. Teslimat gününün yanısıra saati bile mümkün olduğunca belirlenerek müşterinin kendisini
ayarlaması sağlanmaya çalışılmaktadır.
Tüm yukarıda sayılanlar aslında artık satıcının veya teslimat yapan firmanın değil, tüketicinin
müsaitlik durumu esas alınarak teslimatın ayarlandığını göstermektedir. Müşteri odaklı bu pazarlama yöntemi,
imkanları ve finans gücü yüksek olan büyük firmalar tarafından daha rahatlıkla kullanılabilmektedir.
Bilgi: E-ticarette lojistik alanında en az yukarıda sayılan alanlar kadar önemli olan bir başka husus da,
tüketicinin süreç hakkında vakitlice, doğru, yeterli ve kolay anlaşılabilir şekilde bilgilendirilmesidir. Siparişin
ilk verildiğinden itibaren teslimata kadar olan süreçte her bir aşamadan tüketicinin tercih ettiği bildirim
yöntemiyle bilgilendirilmesi, olabilecek talep ve önerileriyle ilgili olarak hızlı ve etkin iletişim kurabileceği
imkanlar sunulması son dönemde sıkça kullanılmaya başlanmıştır.

5.5.3. Geri Yönlü Lojistiğe (Tüketiciden-Satıcıya yönlü) Etkileri
İnsanların alışverişin en temel gereksinimlerinden mahrum kalarak, görmeden, denemeden ve
dokunmadan birtakım ürünleri e-ticaret yöntemiyle almalarını teşvik etmek için iade ve değiştirme imkanı
sağlanması sektördeki en geniş kabul gören uygulamadır. İnsanların ürünü internetten satın alabilmeleri için
onlara daha geniş iade ve değiştirme imkanı sağlanmış, hatta bu imkan birçok ülkede mevzuatla güvence altına
alınmıştır. Çünkü, tüketicilerin %54’ü alışverişten önce iade imkanı ve yöntemi hakkında araştırma
yapmaktadır (UPS, 2019). Günümüzde bu olanak (iade), çoğu e-ticaret platformu tarafından ücretsiz olarak
sağlanmaktadır. Yani tüketiciler, satın aldıkları ürünü belirli süreler ve şartlarda iade edebilmekte ve ürünü
ücretsiz gönderebilmektedir.
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Tüketicilere tanınan bu imkan, onların alışverişlerini daha rahat yapmasına fırsat tanımıştır. Bu
nedenle perakende e-ticaret arttıkça iadeler de artmıştır. E-ticarette iadeler, normal ticarette yapılanın oransal
olarak üç katıdır (USPS, 2018). Aşağıdaki grafikte perakende e-ticarette iadelerin yüksek olmasının başlıca
nedenleri gösterilmektedir.
Grafik 5.2: Perakende E-ticarette Ürün İadelerinin Başlıca Nedenleri
Hatalı veya hasarlı ürünler

%30

Ürünün gösterildiği/tanımlandığı gibi olmaması

%27

Ürünün kalitesinin düşük olması

%27

Birden fazla sayıda sipariş verilmesi
Dağıtımla ilgili sorunlar
Artık ihtiyaç duyulmaması

%20
%18
%17

Kaynak: (UPS, 2019):

E-ticaret firmalarının bu duruma alışması ve iade süreçlerini mümkün olduğunca kolaylaştırması
gerekmektedir. Çünkü iade konusunda kötü tecrübe yaşayan tüketicilerin %73’üne göre bu tecrübe, onların
aynı siteden tekrar alışveriş yapma kararını olumsuz etkilemektedir (UPS, 2019).
İadelerin hızlı bir şekilde artması, geri yönlü lojistiği de önemli hale getirmiştir. ABD’de iade edilen
ürünlerin teslimatının 2020 yılında maliyetinin 550 milyar ABD Dolarına ulaşması beklenmektedir
(Searchnode, 2019). Daha kötüsü, bu tutar tekrar stoklama maliyetleri ile envanter kayıplarını
kapsamamaktadır (Orendorf, 2019).
Geri yönlü lojistik ileri yönlü lojistikten farklı, daha karmaşık ve daha az öngörülebilirdir. Bu da
yönetimini zorlaştırmaktadır. Satıcılar geri yönlü lojistiği iyi yönetemezlerse, maliyetler artar ve gelirleri
azalır.109 Örneğin Greve ve Davis (2012), geri yönlü lojistiğin iyileştirilmesinin firma gelirlerini %5 oranında
artıracağını tahmin etmiştir. Bu nedenle, ürünlerin iade edilme nedenlerinin iyi analiz edilmesi ve nedenlere
göre en ekonomik önlemin alınması gerekmektedir.
Ürün iade edilme nedeni ve koşullarına göre tekrar envantere eklenerek satışa sunulabilmekte, tamir
edilerek tekrar satışa sunulabilmekte, ikincil pazarlarda nakde dönüştürülebilmekte, geri dönüştürülmek üzere
fabrikaya gönderilebilmekte veya yok edilebilmektedir (USPS, 2018). Tüm bunların sağlanabilmesi için
sürecin iyi yönetilmesi gerekmektedir.
Tablo 5.3: İleri ve Geri Yönlü Lojistiğin Karşılaştırması
Özellik
Ürün Özelliği
Dağıtım Opsiyonları
Güzergâh
Hacim tahmini
Maliyet

İleri Yönlü
Tek düze
Tek teslimat noktası
Basit akış
Kolay
Satıcılar tarafından kontrol edilebilir

Envanter Yönetimi
Müşteri (Nakliyeciler açısından)

Gönderildiğinde bilinir
Satıcılar

Geri Yönlü
Çeşitli
Birden fazla opsiyon
Ayrışma
Zor
Müşteriye ve ürünün tipi ve
durumuna bağlı olduğu için zordur
Alınıncaya kadar bilinmez
Satıcılar ve alıcılar

Kaynak: USPS (2018)

Yapılan bir çalışmaya göre üreticiler gelirlerinin %9’ile %15’i arasında bir tutarı iadeler için harcamaktadır. (Greve
ve Davis, 2012).
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Geri yönlü lojistiğin idare edilmesini en zor hale getiren, öngörülebilirliğinin düşük olmasıdır. Eticaret platformu tarafından satılan ürünün biri de hepsi de iade edilebilir. İade edilecek ürünün cinsinin,
miktarının ve nedeninin öngörülememesi, e-ticaret platformunun uygun altyapı ve işgücü gibi önemli hususları
planlamasını zorlaştırmaktadır.
Tüketiciler açısından geri yönlü lojistiği önemli kılan, iade sürecinin hızlı bir şekilde tamamlanarak
para iadesinin, ürün değişiminin veya tamirinin hızlı bir şekilde yapılmasıdır.

5.5.4. Yeni Çözümler
Perakende e-ticaret piyasasında en önemli rekabet alanlarından biri lojistiktir. Nitekim bu alanda çok
büyük yatırımlar ve yenilikler yapılmıştır. Genellikle büyük e-pazaryerlerinin öncülük ettiği bu yenilikler ve
yatırımlar, onların daha da büyümelerine yardımcı olmuş, diğer firmalarla aralarındaki farkın açılmasına
hizmet etmiştir. Lojistik firmaları bir yandan büyük firmalar için taşımalara devam ederken, bir yandan da
onların rakiplerine hizmet sunmayı sürdürmüşlerdir.
Geleneksel ticaret yapan market ve mağazalar cephesindeyse, e-ticarete entegrasyonlarına yardımcı
olan ve lojistik çözümler sunan girişimci firmalar ortaya çıkmıştır. Bu firmalar, özellikle gıda ve marketçilik
sektöründe e-ticaretin hızlanması nedeniyle, geleneksel ticaret yapan marketlere stok yönetimi, sipariş alma,
hazırlama ve yönlendirme konusunda teknolojik çözümler sunmaktadır.
Son yıllarda başta büyük e-pazaryerleri olmak üzere e-ticaret firmaları tarafından hayata geçirilen bazı
uygulamalar aşağıda ele alınmaktadır. Söz konusu uygulamaların birçoğu, yukarıda değinilen 5 faktörden
birkaçına hizmet ettiği için, faktör bazında ayrıma gidilememiştir.


Etkin Bir Dağıtım Ağı Kurulması:

Büyük e-pazaryerleri, satıcılar için online satış süreci kolaylaştırmak, tüketicilere ürünlerin hızlı ve
güvenli şekilde ulaştığından emin olmak ve maliyetleri azaltmak için bölgesel dağıtım merkezleri
kurmuşlardır. Bu merkezlerde stoklanan ürünler, sipariş geldiğinde hazırlanarak hızlı bir şekilde
gönderilebilmektedir. Satıcılar da sistemden satışları, stok durumunu takip edebilmektedir. Amazon, JD.com,
Walmart gibi büyük e-pazaryerleri dağıtım merkezlerini kendileri kurmaktadır. Örneğin Çin’in en büyük
platformlarından biri olan JD.com, 2018 yılında Shangai’da tamamen robotların yönlendirdiği, bir günde
200.000 siparişin hazır hale getirildiği dev bir dağıtım merkezi açmıştır. Söz konusu merkezde sadece
robotların çalışmasını izleme görevi olan 4 personel çalışmaktadır. JD.com son beş yıllık dönemde bu tür
merkezlerin sayısını ülke çapında 25’e çıkarmıştır. Guangdong eyaletinde açılan son merkez, bir günde 1.6
milyon siparişi sonuçlandırabilecek kapasiteye sahiptir. JD lojistiğin kendi geliştirdiği yazılım sistemiyle idare
edilen bu merkezlerde, etkinliği ve doğruluğu artırabilmek için programlama, koordinasyon, optimizasyon ve
veri izlemeyi sağlayan algoritmalar kullanılmaktadır.110
Alibaba grubu ise, bünyesinde bulundurduğu Cainiao Ağı sayesinde, sistem ortağı lojistik firmaları ve
depocuları koordine ederek bu imkanı sağlamaktadır. Cainiao Ağı üzerinden satıcılara, ürün satış grafiği,
muhtemel satış beklentisi, stokla ilgili uyarılar da sunarak satıcıların stoklarını yeterli düzeyde tutmalarına
yardımcı olmaktadır. Amazon da stokların yeteri düzeyde tutmaları yönünde satıcıları uyarmaktadır. Her ne
kadar e-pazaryerlerinde satıcıların ücretli olan bu dağıtım merkezlerinde ürün tutmaları zorunlu olmasa da,
sağlanan bazı avantajlar nedeniyle satıcılar tarafından tercih edilmektedir.
ABD’de doğrudan satış yapan e-ticaret firmaları için de benzer dağıtım merkezleri oluşturan firmalar
ortaya çıkmıştır. Örneğin ShipBob ve Quiet Lojistik firmaları, firmalar adına farklı noktalardaki depolarında
ürün stoku tutarak, satıcılar adına gönderi hizmeti sunmaktadır (Smith, 2019).111
Bakınız https://jdcorporateblog.com/in-depth-report-jds-largest-logistics-park-drives-business-in-greater-bay-area/
erişim tarihi 17.05.2020
111
Çalışmaya göre Shopify, eBay gibi e-pazaryerleri de dağıtım merkezleri iş modelini benimsemiştir.
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Dağıtım merkezlerine ek olarak, ayırma merkezleri ve teslimat şubeleri de kuran e-pazaryerleri,
ürünlerin hızlı ve doğru akışını sağlamaktadır. Böylece ürün, dağıtım merkezinden çıktıktan sonra ayırma
merkezi aracılığıyla ilgili yerleşim yerine gönderilmekte, buradan da tüketiciye ürünü teslimden sorumlu olan
teslimat şubelerine iletilmektedir.

Amazon son yıllarda Avrupa’da açtığı uluslararası dağıtım merkezlerinde
stokladığı ürünleri tüketicilere daha kolay ulaştırırken, uluslararası e-ticaretin en
sancılı yönü olan ürün iadelerini de, satıcılar adına yönetmektedir.
Büyük e-pazaryerleri sadece ülke içi satışlarda değil, başka ülkelerde satışları kolaylaştırmak için de
uluslararası dağıtım merkezleri açmaktadır. Örneğin Amazon son yıllarda Avrupa’da açtığı uluslararası
dağıtım merkezlerinde stokladığı ürünleri tüketicilere daha kolay ulaştırırken, uluslararası e-ticaretin en sancılı
yönü olan ürün iadelerini de, satıcılar adına yönetmektedir. Bu hizmetten yararlanmaları için satıcıların
Amazon’un dağıtım hizmetlerinden yararlanmayı kabul etmesi gerekmektedir. Örneğin bu hizmetten
yararlanmayan bir satıcının Amazon’un uluslararası e-pazaryerlerinde satış yapabilmesi için iadelerle ilgili
olarak yerel bir adres göstermesi ya da ücretsiz iade gönderisi hizmeti sunması gerekirken, Amazon’un dağıtım
hizmetinden yararlananlar için bu koşul zorunlu tutulmamaktadır.


Lojistik firması kurma:

E-ticaret firmalarının belki de en zayıf oldukları nokta, hızlı kargo firmalarına bağımlı olmalarıdır.
Çünkü eğer ülkede lojistik firmaları arasında rekabet ortamı yeterli derecede yoksa, firmalar etkin çalışmıyorsa
ya da en azından e-ticaretin hızına ve anlayışına ayak uyduramıyorsa, e-ticaretin gelişimi ve firmaların
büyümesi engellenebilmektedir. Hatta hızlı kargo firmalarının düşük performansı e-ticaret firmasının müşteri
kaybetmesine bile neden olabilmektedir. Çünkü tüketiciler genellikle bir e-ticaret sitesinden veya epazaryerinden yaptıkları alışverişte karşılaşacakları sorun veya olumlu yönleri o internet sitesine veya epazaryerine mal etmektedir.
Bu kapsamda e-ticaret firmalarının büyük çoğunluğu hızlı kargo firmalarıyla kapsamlı anlaşmalar
yaparken, büyük olanlardan bazıları farklı birtakım inisiyatifler geliştirebilmektedir. Lojistik firması kurma ve
taşımayı üstlenme bunlardan biridir. Örneğin daha önce UPS ve Fedex gibi büyük dağıtım şirketleriyle çalışan
Amazon, kendi filosunu oluşturarak taşıma işini de yapmaya başlamıştır. Firma, 2019 yılında 2024 yılına kadar
teslim edilmek üzere 100.000 elektrikli araç siparişi vermiştir.112 Ayrıca, şehir içi dağıtımlarında, girişimciler
için bir program başlatarak, girişimcilerin Amazon adına kendi filolarıyla belirlediği standartlara uygun şekilde
paket dağıtımı yapmalarına öncülük etmiştir. Böylece her ne kadar UPS ile çalışmaya devam etse de bu tür
büyük lojistik firmalarına bağımlılığını azaltmıştır.
112

https://www.cnbc.com/2019/09/19/amazon-is-purchasing-100000-rivian-electric-vans.html erişim tarihi 18.05.2020
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Kutu 5.4: Amazon Dağıtım Hizmeti Ortağı Programı
Amazon ABD çapında yerel düzeyde paket teslimatlarının hızlı ve etkin bir şekilde yapılabilmesi için girişimcilere
yönelik bir program başlatmıştır. Programa katılanlar, 20-40 arası panelvan türü araç ile 40-100 arası sürücüyle hizmet
verecektir. Amazon, program ortağının yerel bir Amazon teslimat istasyonuyla ilişiğini kurarak hizmet verebilir
duruma getirmektedir. Sonrasında ise, program ortağının yılın 365 gününde 7/24 paket dağıtacak şekilde hizmet
sunmasını sağlamak için Amazon destek sağlamakta ve koçluk yapmaktadır.
Program Ortağının Sorumluluğu
1. Firmanın kurulması
2. Personelin oluşturulması
3. Paketlerin dağıtılması
4. Takım Kültürünün oluşturulması
5. Firmanın büyütülmesi

Amazon’un Sorumluluğu
1. Firmanın operasyonlara başlatılması
2. 3 haftalık eğitim verilmesi
3. Gerekli teknoloji ve rehberlerin temini
4. Teknik destek
5. Tecrübe paylaşımı

Programa katılmaya hak kazananların Amazon paketlerini dağıtmaları karşılığında Amazon tarafından yapılan
ödemeler şunlardır:
 Amazon için çalıştırılan araç başına aylık ödenen sabit ödeme,
 Dağıtım sırasında izlenen rotanın uzunluğuna bağlı olarak belirlenen rota ödemesi,
 Başarılı şekilde dağıtılan paket başına yapılan ödeme
Başarılı bir program ortağı, 10.000 ABD Doları kadar az maliyetle başlayabilmekte, yıllık 1-4.5 milyon ABD Doları
arası gelir ve 75.000-300.000 ABD Doları arasında kar sağlayabilmektedir.
Kaynak: Amazon (2019b)

Çin’de ise JD.com, ülkedeki lojistik sektörünün hedefleri için yetersiz olduğunu belirterek 2007
yılında JD lojistik firmasını kurmuştur. Alibaba grubu da, lojistik firmalarıyla ortak Cainiao Ağını kurarak
koordinasyon sağlamıştır. Diğer e-ticaret firmalarının büyük çoğunluğu mevcut hızlı kargo firmalarıyla
taşımaları gerçekleştirmektedir.


Geniş Gönderi Seçeneği Sunulması

E-ticaret firmaları tüketiciler için mümkün olduğunca geniş seçenek sunarak ürünlerin hızlı, güvenli
ve uygun maliyetli teslimatını sağlamaya çalışmaktadır. E-pazaryerlerinde ise memnun edilmesi gereken bir
de satıcılar bulunmaktadır. E-pazaryerleri bir yandan e-ticaret yapan firmaların satışlarından kazanç elde
ederken, bir yandan da kalabalık satıcı topluluğuna ihtiyaca uygun çözümler sunmakta ve kabul edenlerden
ekstra gelir elde etmektedir. Örneğin pazarda rekabet gücünü artırabilmek için e-pazaryeri oluşturan Walmart
satıcılara gönderilerle ilgili olarak üç farklı seçenek sunmaktadır. Bu seçenekler ve özellikleri aşağıdaki
tabloda gösterilmektedir.
Tablo 5.4: Walmart E-Pazaryeri Satıcılarının Kullanabileceği Gönderi Yöntemleri
Depo Tedarikçisi (Warehouse
Supplier)
 Satıcı ürünü Walmart deposunda
tutar
 Ürün Walmart e-pazaryerinde
“Satan ve Gönderen Walmart”
şeklinde görülür
 Ürün Walmart mağazalarından
teslim için uygundur ve alıcıya da
gönderilebilir. Walmart sipariş
geldiğinde ürünü gönderir. Gönderi
maliyetlerini Walmart öder.

Bırak Gönder Satıcısı (Drop Ship
Vendor)
 Satıcı ürünü kendi deposunda tutar
 Ürün Walmart e-pazaryerinde
“Satan ve Gönderen Walmart”
şeklinde görülür
 Ürün Walmart mağazalarından
teslim için uygundur ve alıcıya da
gönderilebilir. Satıcı sipariş
geldiğinde ürünü gönderir. Gönderi
maliyetlerini Walmart öder.

3üncü taraf (Third Party)
 Satıcı üürünü kendi deposunda tutar
 Ürün Walmart e-pazaryerinde
“Satan ve Gönderen Satıcının Adı”
şeklinde görülür
 Ürün Walmart mağazalarından
teslim için uygun değildir. Satıcı
sipariş geldiğinde ürünü gönderir
ve maliyetleri satıcıya aittir.

Kaynak: GeekSeller (2020)
Not: Depo Tedarikçisi ve Bırak Gönder Satıcısı programları başvuruları daha detaylıdır ve Walmart tarafından kabul edilmesi garanti
değildir.
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Tüketiciler açısından da her geçen gün yeni seçenekler uygulamaya geçirilmektedir. Bir yandan
gönderilerde ücret ve süreye göre farklılaşan seçenekler, mağazadan teslim, belirli noktalarda kilitli
dolaplardan teslim vb. yaygınlaşmaktadır. Tüketici kendisine en uygun olan yöntemi talep edebilmektedir.
Ayrıca Pazar günü teslim, teslimat saat aralığı tercihi gibi zamanlamayla ilgili seçenekler de artmaya
başlamıştır. Benzer seçenekler iadelerde de önemli ölçüde sunulmaktadır.


Gıda ve Market Ürünleri E-ticareti İçin Özel Çözümler:

Son yıllarda hızlı artış trendi gösteren gıda ürünleri e-ticaretinde tüketicinin ihtiyaçlarının çözümü için
özel mekanizmalara ihtiyaç duyulmuştur. Çünkü daha kısa teslimat süresi, özel saklama koşulları ve teslimat
konusunda kısıtlayıcı koşullar, çözülmesi gereken bazı sorunlar olarak ortaya çıkmıştır. Bu sorunlara neden
olan gıda ürünlerinin bozulabilir olması ve saklama koşullarının farklılık gösterebilmesidir. Örneğin
internetten bir ayakkabı satın alındığında, gönderi esnasında ayakkabı kutusunun kuru olacak şekilde
muhafazası yeterlidir. Market ürünlerinde ise bazılarının serin ortamda tutulması, bazılarının dondurulmuş
olması, bazılarının ise oda sıcaklığında muhafaza edilmesi gerekmektedir.
Müşterinin normal şartlarda fiziki mağazadan yapacağı alışverişte kasada ödemeyi yaptıktan sonra
sorumluluğu başlarken, e-ticarette ürünün sorumluluğu teslim edilinceye kadar satıcıya aittir. Bu durum
satıcının üstlendiği riski ve sorumluluğu artırmıştır. Bu sorunları aşmak için mağazadan teslimata ek olarak
dağıtımlarda teslimat süresi kısaltılmış, taşımada özel araç ve ekipmanların kullanımı yaygınlaştırılmıştır.
JD, taze gıda iş kolunu desteklemek için 2014 yılında soğuk zincir lojistik sektörüne girmiştir. JD, halihazırda
dört ayrı sıcaklık kontrolü (dondurma, soğutma, kontrollü ısı) sağlanan 20 soğuk hava deposu işletmektedir.
Firmanın soğuk zincir ağı (çiftlikten işletmeye ve çiftlikten tüketiciye), karmaşık soğuk zincir teknolojisinin yanı
sıra, soğuk zincir kamyonları, depoları hatta özel taşıma kutularını kapsamaktadır. Taşıma kutuları tekrar
kullanılabilmekte olup, müşteriler tarafından kuryelerin toplaması için kapı dışarısına bırakılabilmektedir. Tüm
bu imkanlarla, JD çiftlikten eve kadar, sıcaklığa karşı hassas olan ürünlerin taşımasını yapabilmektedir. Buna ek
olarak fiziki satış yapan marketlerden temin edilecek ürünler için de, kendi açtığı 7FRESH süpermarketlerinden
gidip almak yerine online sipariş edilecek ürünleri, markete uzaklığı 3 km’ye kadar olan yerlere yarım saatte
teslim edebilmektedir. (Kidron, 2020)

Daha farklı yöntemler geliştiren firmalar da bulunmaktadır. Örneğin ABD’de Instacart isimli firma,
zincir marketlerle anlaşmalar yaparak tüketicinin alışverişine yardımcı olmaktadır. Tüketici Instacart
uygulamasıyla kendisine yakın anlaşmalı bir marketi seçerek siparişlerini vermektedir. Sipariş verildikten
sonra, Instacart’a daha önce “alıcı” olarak kaydolan kişilerden en yakın olanlara sistem mesaj göndermektedir.
Sistemin gönderdiği mesajı kabul eden alıcı, söz konusu markete giderek listedeki alışverişi yaparak müşteriye
hızlı bir şekilde götürüp teslim etmektedir. Çok da etkin olduğu söylenemeyecek olan bu sistemi kullanan
müşteri kitlesi oldukça fazladır. Sistemin etkin olmamasının en önemli nedeni, maliyetinin oldukça yüksek
olmasıdır. Braslar (2018) tarafından ABD’de 7 büyükşehirde yapılan saha araştırmasında, farklı marketlerden
yapılan alışverişler ile bu marketlerden online sipariş yoluyla yapılan alışverişlerde bahşişlerle birlikte
ortalama %20 dolaylarında fark gözlemlemiştir.113 Bu araştırmada sadece Instacart incelenmemiş, Walmart,
Target ve Amazon gibi gıda dağıtımı yapan diğer firmalar da incelenmiştir. Ancak en yüksek fiyatlar genelde
Instacart’ta görülmüştür. Çalışmaya göre, Instacart fiyatlara markup (ilave fark) eklemekte, %5 hizmet ücreti
ve yaklaşık 6-12 ABD Doları arasında dağıtım ücreti talep etmektedir.
Büyük e-pazaryerleri (örneğin Amazon, Alibaba, JD.com) son yıllarda gıda ve marketçilik sektörüne
girerek market zincirleri kurmuş veya satın almışlardır. Ardından online satışlara özel önem veren bu firmalar,
diğer pekçok sektöre göre e-ticaret oranı düşük olan bu sektörün e-ticaret oranını artırmak için çeşitli yenilikler
sunmuşlardır. Örneğin online satışlar için müşterilerin gözünde öncelikle güven tesis edilmesi gerektiğini
savunan JD.com, müşterilere ürün arama, seçme ve taşıma sürecinin (ürünün tarladan müşterinin evine
gelinceye kadar olan) tüm detaylarıyla sunulması gerektiğini savunmakta, bu nedenle tüm tedarik süreçlerini,

Araştırmada, ortalama 4 kişilik bir ailenin aylık alışverişi için karşılaştırma yapılmıştır. 150’den fazla çeşit ürün
hesaba katılmış ve haftada bir defa sipariş verildiği varsayılmıştır.
113
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ürünlerin muhtemel kullanım alanlarını, bazı ürünlerde blokzincir uygulaması sayesinde tüketiciye kadar olan
tüm serüvenini “ürün hakkında detaylar” kısmında öğrenme imkanı sunmaktadır (Kidron, 2020).
Bu tür önemli gelişmeler, büyük market zincirlerini e-ticarete başlama ve lojistik konusunda yatırım
ve yenilik yapmaya itmiştir. Müşteriler online siparişini verdikleri ürünleri markete gelerek alabilecekleri gibi,
teslimatın evlerine yapılmasını isteyebilmektedir. Örneğin Walmart halihazırda online sipariş edilen ürünlerin
2100 mağazasından teslim alınmasına imkan vermekte ve 800 adedinde de market personelini kullanarak
dağıtımı amaçlamaktadır (Smith ve Nassauer, 2019).


Etkili taşıma araçları:

Farklı koşullar, e-ticaret sitelerinin ve e-pazaryerlerinin farklı yerleşim yerlerine aynı şekilde hizmet
sunmasını zorlaştırmaktadır. Örneğin altyapının yetersiz olduğu uzak bölgeler, trafiğin yoğun olduğu
büyükşehirler, paket trafiğinin düşük olduğu veya yüksek olduğu bölgeler en ekonomik ve hızlı taşıma
modunun seçilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu çerçevede çözüm bulmaya çalışan firmalar, çeşitli ebatta
araçların yanı sıra motosikletler, elektrikli araçlar kullanmaktadır. Ayrıca, son dönemde bazı büyük epazaryerleri tarafından robot ve drone taşımacılığının da bazı pilot bölgelerde uygulaması yapılmakta olup,
yaygınlaştırılması planlanmaktadır.
Kutu 5.5: JD Drone Programı Nasıl Çalışıyor?
Kırsal Alanda yaşayan çoğu tüketici, şehirlerde yaşayan çoğu
tüketiciye göre daha az satın alınabilecek ürün seçeneğine sahiptir.
Çünkü, şehirlerdeki dükkanlara göre fiyatların daha yüksek olduğu
ve korsan ürünlerin yaygın olduğu yerel dükkanlardan alışveriş
yapabilmektedir. Kırsal alanlardaki dükkanlar ise, lojistik
maliyetleri yüksek olduğu için ve çok fazla talep olmadığı için az
çeşit bulundurmakta ve büyük şehirlerdeki dükkanlara göre ürünleri
daha yüksek fiyata satmaktadır.
Arazi yapısının engebelli ve altyapının kötü olduğu uzak bölgelerde
lojistik zor olabilmekte, ve bu durum e-ticaret deneyiminin JD
müşterilerinin beklediğinden daha zor ve daha az memnuniyet
verici olmasına neden olabilmektedir. JD Drone programı bu sorunu aşmak için doğmuştur. Bu program e-ticaret
endüstrisinin yeterince hizmet edemediği uzak kırsal yerleşim yerlerine yeni olanaklar getirmek için ucuz, ölçeği
ayarlanabilir, güvenli ve güvenlilir bir yol olmak üzere tasarlanmıştır. Kırsal alanda yaşayan köylülerin de büyük Çin
şehirlerinde yaşayanlar gibi e-ticaretin sunduğu bol seçenek, kalite ve fiyat avantajından faydalanması amacını
taşımaktadır.
Dağıtım merkezine yerleştirilen ve son derece sofistike bir sistem tarafından kontrol edilen dronelar, otomatik olarak
kalkış yapabilmekte ve teslimat süresini ve maliyetini optimize etmek için, önceden tasarlanmış bir rotayı takip ederek
belirlenen köye gidebilmektedir. Köye ulaştığında belirlenmiş olan bırakma noktasına drone iniş yapmaktadır. Buradan
ürünü alan “köy destekçisi” ürünü ilgili kişiye teslim etmektedir. Böylece program teslimat süresini ve lojistik
maliyetlerini azaltmaktadır. JD.com’un halihazırda 300.000’den fazla “köy destekçisi” bulunmaktadır.
Kaynak: https://jdcorporateblog.com/jd-coms-drone-delivery-program-takes-flight-in-rural-china/



Stok Yönetiminde Hassasiyet

E-ticaret firmaları daha çok müşteri çekebilmek için bir yandan satışa sunulan ürün çeşidini artırırken,
bir yandan da satışa sunulan ürünlerin stoklarında olduğundan veya sipariş verilmesi durumunda öngörülen
sürede müşteriye teslim edilecek şekilde temin edileceğinden emin olmak zorundadır. E-pazaryerleri ise, satıcı
firmaların aynı hassasiyetle süreci yönetmelerini teminat altına almak durumundadır. Aksi takdirde sadece
satıcı değil, aynı zamanda e-pazaryeri de güven sorunu yaşayabilmektedir.
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Bu tür sorunlarla karşılaşmak istemeyen e-pazaryerleri yukarıda da değinildiği gibi büyük dağıtım
merkezlerinde satıcıların ürünlerini stoklamaktadır. Buna ek olarak etkin yazılımlarla stoklar anlık olarak
güncellenmektedir.
Çok kanallı satış yapan firmalarda ise, özellikle fiziki mağazaların kısıtlı imkanlarının en etkin şekilde
kullanılabilmesi için son yıllarda tedarikçilere birtakım kurallar getirilmiştir. Örneğin Walmart ve Target gibi
büyük market zincirleri, tedarikçilerin mağazalara ürünleri tam zamanında getirmesini sağlamak için önlemler
almıştır.
Walmart tedarikçilerden dolu kamyonla gönderilen ürünlerde en az %87’sinin, kısmi dolu olanlarda ise en az
%70’inin belirlenmiş olan iki günlük zaman diliminde teslimini istemiştir. Kurala uymayanlara eşyanın
değerinin %3’üne varan oranlarda ceza uygulayabilmektedir. Walmart’ın amacı stok düzeyini azaltarak ürünlerin
depolar ve mağazalar arasında akışını hızlandırmak ve mağazaları online satış için uygun hale getirmektir. (Smith
ve Nassauer, 2019)

Dolayısıyla, e-ticarette artan rekabet, sadece lojistik firmalarını değil, tedarikçileri de e-ticaret
yapmasalar dahi sektörünün standartlarına uyuma zorlamaktadır.
Tüm bu hususlardan da anlaşılacağı gibi, e-ticaret siteleri ve e-pazaryerleri arasında artan rekabet,
lojistik sektöründe önemli gelişmelere yol açmış, sektörde etkinliği artırmış ve pazar dinamiklerini de
değiştirmiştir. Artan iş hacmini çevirmekte hızlı kargo firmalarının zorlandığı, bu nedenle kapasitelerini ve
etkinliklerini geliştirmeye ihtiyaçlarının olduğu görülmektedir.114 Bu ortamda, bir yandan bazı büyük firmalar
sektörde birer oyuncu olarak ortaya çıkarken, bazıları ise, sahip oldukları büyük işlem hacmi nedeniyle lojistik
firmalarından uygun fiyatlar temin etmek için çabalamaktadır. Bu fiyat pazarlığı sonucunda, %70’e varan fiyat
indirimlerinin sağlandığı ancak, taşıma firmalarının küçük firmalara uyguladıkları fiyatları artırdığı yönünde
(su yatağı etkisi) iddialar ortaya atılmaktadır.115 Lojistik firmalarının büyük e-ticaret platformlarına büyük
indirimler yapmalarının bir nedeni gelirlerinde bu platformların payının artmasıdır. Örneğin ABD’de UPS,
gelirlerinin %11,6’sını Amazon’dan elde etmektedir (Page, 2020).
Sektörde bu karışıklık yaşanırken, COVID-19 pandemisi nedeniyle birçok ülkede evde kalmaları
tavsiye edilen insanlar, özellikle online gıda ve market alışverişlerini artırmışlardır. Örneğin Çin’de 2020
yılında online market alışverişinin bir önceki yıla göre %62.9 artması beklenmektedir (Kang, 2020). Salgın
döneminde başlayan bu alışkanlığın salgın sonrasında da belli ölçüde devam edeceği, bu nedenle yerel düzeyde
lojistik ihtiyacının artacağı tahmin edilmektedir.
USPS (2020)’nin öngörüsüne göre ABD’de 2020-2024 döneminde tüketicinin daha hızlı gönderi
talebinin ve perakendecilerin arz zincirine yatırımlarının artması, bir günlük ve yerel gönderi piyasalarında
güçlü büyümeye yol açacak ve yerel bazda pazara giriş talebini artıracaktır. Aslında benzer öngörü birçok ülke
için yapmak yanlış olmayacaktır. Artan e-ticaret ortamında satışlarını ve karlarını muhafaza etmeye çalışan
yerel mağaza ve dükkanların da etkisiyle yerel düzeyde lojistik firmalarının pazara girmesi ve yeni iş
modellerinin pazarda yer edinmesi muhtemeldir.

5.6.

Vergi Tabanı Üzerindeki Etkileri

E-ticaretin son yıllarda toplam ticaret içerisindeki payının artması, vergi tabanında kaymayı da
beraberinde getirmiştir. Geleneksek yöntemle yapılan satışlardan tahsil edilen vergi gelirleri azalmış veya artış
hızı yavaşlamış, diğer yandan vergilendirilmesi gereken yeni bir kesim oluşmuştur. İlk başlarda e-ticarete
teknolojik bir yenilik olduğu için bir takım kolaylıklar tanıyan ülkelerin büyük çoğunluğu yeni durumu mevcut
sisteme adapte edememiş, bu durum, e-ticaretin gerektiği gibi vergilendirilmemesi nedeniyle vergi kaybına
neden olmuştur (UNCTAD, 2019a; Booking, 2020).

Bakınız http://www.nicecars.site/amazon-fulfillment-report-how-amazons-focus-on-shipping-and-logistics-ischallenging-last-mile-giants-ups-and-fedex-amzn/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter erişim tarihi 19.05.2020
115
Bakınız Khan (2017)
114
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5.6.1. Doğrudan Vergiler Üzerindeki Etkileri
Dünya e-ticaret piyasasında önemli paya sahip olan büyük firmalar, genel olarak vergi oranlarının
düşük olduğu ülke veya bölgeleri merkez edinmişlerdir (Economist, 2016). Ya da, “teknoloji ve yenilik”
sınıflamasına tabi kabul edildiklerinden, bu alanda tanınmış olan kolaylıklardan ve indirimlerden
yararlanmaktadırlar. Bu durum, e-ticaret platformlarının daha az vergi vererek hızlı büyüyebilmelerine katkı
sağlamaktadır.
Kutu 5.6: Büyük E-pazaryerlerinin Vergi Avantajları
Hollanda Gelir Vergisi*
Booking Holding’e bağlı Booking.com, Hollanda merkezli bir şirkettir. Gelir Vergisinin %25 olarak
uygulandığı Hollanda’da yenilikçi faaliyetlerden elde edilen gelirler için bu oran %7’dir. Bu kolaylığa Yenilikçi Vergi
Kutusu adı verilmektedir. 2019 yılında Booking.com Yenilikçi Vergi Kutusu sayesinde 443 milyon ABD Doları daha
az vergi ödemiştir. Bu kolaylıktan yararlanabilmesi için Booking.com’un Hollanda Hükümetinden araştırma ve
geliştirme sertifikası alması ve her altı ayda bir yenilemesi gerekmektedir. 2019 yılında Hollanda Parlamentosuna
sunulan teklifte gelir vergisinin %21’e düşürülmesi, Yenilikçi Vergi Kutusunun oranının ise %9’a çıkarılması teklif
edilmiştir. Teklif, yasalaşması halinde 2021 yılında yürürlüğe girecektir.
Alibaba Grubunun Tabi Olduğu Gelir Vergisi**
Alibaba Grubu Cayman Adalarına kayıtlı bir firmadır. Cayman Adaları'nın yürürlükteki yasaları uyarınca,
firma, geliri veya sermaye kazancı üzerinden vergiye tabi değildir. Ayrıca, Şirket'in hissedarlarına temettü ödemesi
üzerine Cayman Adalarında stopaj vergisi uygulanmamaktadır. Diğer ülkelerde faaliyet gösteren bağlı firmalar, o
ülkenin yasalarına göre belirlenmiş olan vergilere tabidir. Alibaba Grubunun en önemli gelir getiren bağlı şirketleri
Çin’de faaliyet göstermektedir. Çin’de geçerli olan İşletme Gelir Vergisi (İGV) Kanununa göre, standart vergi
oranı %25’tir. İGV Kanununa göre, diğerlerinin yanı sıra, Yüksek ve Yeni Teknoloji İşletmeleri olarak nitelendirilen
işletmeler için vergi oranı % 15'tir. Yazılım şirketleri ise, ilk iki yıl vergiye tabi olmayıp izleyen 3 yılda ise %50
indirimli vergi ödemektedir. Son olarak Çin Kalkınma Planı kapsamında tanınmış olan Kilit Yazılım Şirketlerine ise
İGV %10 olarak uygulanmaktadır.
Grup bünyesindeki en önemli şirketlerden ikisi olan Alibaba ve Taobao Pazaryeri Kilit Yazılım Şirketi olarak
tanınmış ve son üç yılda %10 düzeyinde İGV’ye tabi olmuştur. Bir diğer önemli gelir getiren bağlı şirket olan Tmall
ise, Yüksek ve Yeni Teknoloji İşletme statüsüyle 2012 ve 2013 yıllarında vergi vermemiş, 2014-2016 yılları
arasında %50 indirimden dolayı %12.5 oranında İGV ödemiştir. Sonraki yıllarda da Kilit Yazılım Şirketi olarak
tanınmış ve son üç yılda %10 oranında vergiye tabi olmuştur. Gruba bağlı diğer firmalar %25 oranında İGV’ye tabidir.
* Kaynak: Booking (2020)
**Kaynak: Alibaba (2019)

Buna ek olarak, küresel e-ticaret platformlarının ortak özelliği, sürekli yatırım yapmaları, böylece
karları düşük gerçekleştiği için daha az vergi vermeleridir. Bunların başında Amazon gelmektedir. Kazancının
büyük bölümünü yatırıma kanalize eden firma, çok yüksek gelir elde etmesine karşılık, çok az vergi vermesi
nedeniyle sık sık eleştirilmektedir. Amazon’un kasıtlı olarak karını düşük tutmasının nedeni, kazandığı paranın
büyük bölümünü ileride daha büyük getirisi olacağını bildiği yatırıma harcamasıdır (Molla, 2019). Firma 2019
yılında 24.28 milyar ABD Doları yatırım harcaması yapmıştır (Amazon, 2020). Dolayısıyla firmanın ödediği
vergi, gelirle kıyaslandığında çok düşük kalmaktadır. Yapılan bir hesaplamaya göre, firma 2018 yılında
ABD’de kabul edilen Vergi İndirimleri ve İş Kanununda belirlenmiş olan %21’lik kurumlar vergisi oranında
vergi ödese, firmanın o yıl ödediği 162 milyon ABD Doları (%1,2) vergi miktarının 2.8 milyar ABD Dolarına
yükselmesi gerekmektedir (Myers, 2020).
Doğrudan vergilerle ilgili başka bir sorun, büyük platformların dünyanın birçok ülkesinden gelir elde
etmesine karşılık vergiyi merkezlerinin bulunduğu ülkede vermeleridir. Örneğin Facebook, 2017 yılında
gelirinin %56’sını ve karının %66’sını başka ülkelerden elde ettiği halde vergisinin %92’sini ABD’de
ödemiştir (UNCTAD, 2019a). Çok uluslu büyük şirketlerin bu tür vergiden kaçınma uygulamaları nedeniyle
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gelişmekte olan ülkelerin yıllık 100 Milyar ABD Doları vergi kaybına uğradığı tahmin edilmektedir
(UNCTAD 2015, 2019a). Ancak, bu kayıpları önleyebilecek önemli bir tedbir henüz alınamamıştır.

5.6.2. Dolaylı Vergiler Üzerindeki Etkileri
Bazı e-ticaret firmaları, geleneksel vergilendirme sisteminin açığından çok iyi yararlanmaktadırlar.
Mevcut sisteme göre, firmaların vergilendirilebilmesi için, o bölgede “fiziki olarak faaliyet göstermeleri”
gerekmektedir. E-ticaretin artması, özellikle de ülke/bölge dışında yerleşik platformların ülkelerin iç pazarında
ön plana çıkması ve geleneksel ticaretin bir kısmını ikame etmesi, hükümetlerin topladıkları dolaylı vergilerde
azalmaya neden olmuştur. Ayrıca, geleneksel firmalar dolaylı vergilere tabi iken, bazı e-ticaret firmalarının
tabi olmaması, şikayetlerin artmasına neden olmuştur.
Kutu 5.7: Güney Dakota Eyaleti-Wayfair Davası
ABD’de bir eyalette satış yapan bir firmanın o eyalette uygulanan dolaylı vergilere tabi olabilmesi için, “fiziki
olarak o eyalette faaliyet gösterme” şartına uygun olması gerekmektedir. Bu kuraldan ötürü, e-ticaret firmaları, dolaylı
vergi uygulanan bir eyalette satış yaptığı zaman, fiziki olarak o eyalette bir şubesi yok ise vergiye tabi değildir. Bu
nedenle, tüketiciler de normal şartlarda fiziki bir mağazadan alacağı üründe ödediği dolaylı vergiyi eyalet dışındaki bir
e-ticaret sitesinden aldığında ödememektedir.
Güney Dakota eyaletinde de benzer durum geçerli olup, firmalar satışlarda müşterilerden tahsil ettikleri satış
vergilerini normal şartlarda toplayarak devlete ödemek zorundadır. Bunun mümkün olmadığı durumda kullanıcılar
aynı oranda “kullanım vergisi” ödemekle yükümlüdür. Gelir vergisi uygulamayan Güney Dakota’da satış vergileri
eyalet gelirlerinin yaklaşık %60’ını oluşturmaktadır. Ancak, son yıllarda eyalet dışında yerleşik e-ticaret sitelerinin
satışlarının artması nedeniyle Eyalet yıllık yaklaşık 48-58 milyon ABD Doları arası vergi kaybı yaşamıştır.1 Çünkü
eyalet dışından e-ticaretle ürün satanlar, satış vergisini ödememektedir. Eyalet yönetiminin internetten alışveriş
yapanları tespit ederek söz konusu vergiyi bu kişilerden tahsil etmesi ise uygulaması zor bir durumdur. Bunun üzerine
Eyalet Meclisi bir karar alarak, eyalette yıllık 100.000 ABD Doları üstü satış yapan veya 200 ve üstü adet satış
gerçekleştiren e-ticaret firmalarının da dolaylı vergi mükellefi olacağı yönünde bir karar almıştır.
Wayfair, Overstock ve Newegg isimli e-ticaret firmaları söz konusu kararın “fiziki olarak o eyalette faaliyet
gösterme” kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açmıştır. ABD Yüksek Mahkemesine kadar temyiz edilen davada,
Yüksek Mahkeme 2018 yılında aldığı kararda, Güney Dakota’nın kabul ettiği düzenlemeyi uygun bulmuş ve eyalet
içinde faaliyet gösterenler nasıl vergi veriyorsa, dışardan satanların da aynı vergiyi vermesi gerektiğini kabul etmiştir. 2
Kaynak: https://www.supremecourt.gov/opinions/17pdf/17-494_j4el.pdf
ABD genelinde bu nedenle yıllık vergi kaybı 33 Milyar ABD Dolarına kadar çıkmaktadır.
ABD Yüksek Mahkemesinin bu kararının ardından diğer eyaletler (satış vergisi uygulanan 45 eyalet) Güney Dakota’nın aldığı
karara benzer karar almıştır.
1
2

ABD’de Yüksek Mahkemenin Güney Dakota Eyaleti-Wayfair Davasında aldığı karardan yola çıkarak
birçok eyalet Güney Dakota Eyaletinin aldığı karara benzer kararlar almıştır. Birçok eyalette kabul edilen “Epazaryeri Kolaylaştırıcısı Vergisi” ile, e-pazaryeri üzerinden satış yapan satıcılardan, e-pazaryeri operatörünün
dolaylı vergileri toplayarak ödemesi öngörülmektedir.116
E-ticaretin vergilendirilmesi sadece perakende ticaretle sınırlı kalmayıp, hizmetler alanında da kendini
göstermiştir. Son yıllarda eğlence sektöründe de e-ticaret firmalarının payının artması, hükümetlerin bu alanda
oluşan vergi kaybını önlemek ve rekabeti tesis etmek için birtakım vergiler geliştirmelerine neden olmuştur.
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Kutu 5.8: Eğlence Vergisi
ABD’nin Şikago şehrinde Maliye İdaresi 2015 yılında bir karar alarak, müşterilerden tahsil edilen ücretin %9’u
oranında Eğlence Vergisi getirmiştir. Kamuoyunda “Netflix Vergisi” olarak da kabul edilen bu verginin özelliği,
gösteri, performans, şov, oyun, ücretli televizyon yayını gibi geleneksel faaliyet gösteren firmaların yanı sıra internet
üzerinden üyelik veya ücret karşılığı yayın yapan Netflix, Sony gibi firmaların da bu vergiye tabi tutulmasıdır.
Kaynak: Chicago (2015)

Yukarıda bazı örnekleri verilen gelişmeler ve sürdürülen gerek uluslararası, gerek tek taraflı
çalışmalar, uluslararası alanda ortak bir görüşün oluşmasına neden olmuştur: Dijitalleşmeyle birlikte
vergilendirme. “fiziki olarak faaliyet gösterme” kuralına bağlı kılınamaz (European Commission, 2018;
Supreme Court 2018; OECD, 2019; UNCTAD 2019a).
Ancak, e-ticaretin nasıl vergilendirilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine rastlamak henüz
mümkün olmamıştır. OECD bünyesinde uluslararası bir standart geliştirilmesine yönelik çalışma başlatılmış
olup 2020 yılı sonunda tamamlanması planlanmaktadır. OECD Sekreteryasının mevcut önerisi, verginin
nerede ödenmesi gerektiğini belirleyen yeni bağlantı kuralları ve kârın hangi kısmının vergilendirileceğini
belirleyen yeni kar tahsis kuralları kurarak, çokuluslu işletmelerin, işlerinin önemli bir bölümünü yürüttükleri
ancak fiziki olarak bulunmadıkları yerlerde vergilendirilmesini temin etmeyi amaçlamaktadır (Booking, 2020).
OECD bünyesinde çalışmalar sürerken, AB Komisyonunun Dijital Hizmetler Vergisi (DHV) önerisi
üzerine konu AB Parlamentosunun da gündemine gelmiş, ancak üye ülkeler arasında anlaşmazlık nedeniyle
OECD’nin çalışmalarının beklenmesi kararlaştırılmıştır. Ancak, bazı AB üyesi ülkeler kendi parlamentolarına
DHV önerilerini sunmuştur. Bu tekliflerde vergi oranlarında ve kapsamında bazı farklılıklar olmakla birlikte,
ortak özelliği, küresel ölçekte belli büyüklükte olup ilgili ülkede hizmet sunan firmaların, fiziki olarak faaliyet
göstermese dahi, belli bir geliri geçmeleri halinde o ülkedeki geliri üzerinden vergiye tabi tutulmasıdır. DHV
teklifini ilk yasalaştıran Fransa olmuştur. 24 Temmuz 2019 yılında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
tarafından onaylanarak yürürlüğe giren ve 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olması kararlaştırılan DHV,
küresel olarak 750 Milyon Avro ve Fransa’da 25 Milyon Avro gelir elde eden “dijital aracılık” ve “odaklı
reklam” hizmeti veren şirketlere, gelirleri üzerinden %3 vergi tahsil etmeyi amaçlamıştır. Fransa Hükümeti,
DHV’nin 2019 yılı itibarıyla 400 Milyon Avro ilave vergi geliri getireceğini tahmin etmektedir (Deloitte,
2019). Aşağıdaki tabloda Fransa’nın kabul ettiği DHV’nin özellikleri yer almaktadır.
Tablo 5.5: Fransa’da DHV’ye Tabi Olan ve Olmayan Hizmetler
Tabi Olan Hizmetler
 Küçük bir işletmenin Amazon pazaryeri üzerinden
ayakkabı satışı
 Bir kişinin eBay üzerinden başka bir kişiye cüzdan
satışı
 Küçük bir işletmenin Amazon pazaryeri üzerinden
DVD ve CD satışı
 Bir sürücünün Uber uygulaması üzerinden bir yolcu
bulması ve taşıması
 Turistin Airbnb üzerinden mobilyalı bir daire
rezervasyonu yapması
 Bir kişinin üyelik için flört servisi sunan internet
sitesine abonelik ücreti ödemesi

Tabi Olmayan Hizmetler
 Amazon’un kendi envanterinden bir kullanıcıya
ayakkabı satması
 Louis Vuitton’un kendi internet sitesinden bir
kullanıcıya cüzdan satışı
 Spotify’in abonesine müzik sunması
 Taksi sürücüsünün taksi şirketinin uygulamasını
kullanarak müşteriyle temasa geçmesi
 Turistin otel internet sitesini kullanarak oda ayırtması
 Kişinin gazetedeki flört etkinliğine katılması

Kaynak: USTR (2019)

Fransa söz konusu vergiyi iki gerekçeyle savunmaktadır (USTR, 2019):
a. DHV’ye tabi olan firmalar daha az vergi veriyorlar. AB Komisyonu tarafından yapılan etki analizine
göre dijital iş modelleri geleneksel iş modellerine göre %14 daha az vergi vermektedir.
b. DHV’ye tabi firmalar Fransa’da kullanıcılardan elde ettikleri verinin sağladığı değerden istifade
etmektedir.
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Fransa’da kabul edilen ve birçok ülke tarafından takip edilebilecek olan DHV, bazı ülkelerin
uluslararası büyük platform firmalarının vergi konusundaki yaklaşımlarından rahatsızlığını gösterdiği kadar,
tek taraflı yapacakları düzenlemenin doğurabileceği sonuçlar açısından da önem arz etmektedir. Bu sonuçları
iki başlık altında toplamak mümkündür:
a. ABD’nin Tepkisi: Büyük teknoloji şirketlerinin çoğunluğuna ABD ev sahipliği yapmaktadır. Bu nedenle
DHV’ye ABD’nin tepkisi gecikmemiştir. Yasanın kabul edilmesinin ardından, ABD bir soruşturma başlatarak
söz konusu verginin ABD firmalarına ayrımcılık yapıp yapmadığını, vergi politikası olarak haklı bir
dayanağının olup olmadığını (geçmişe dönük olması, kar yerine gelire uygulanması, dokunulmazlığı, teknoloji
şirketlerinin cezalandırılmasının amaçlanması) araştırmıştır. Yapılan soruşturma sonucunda, DHV’nin birçok
açıdan kabul edilemez olduğuna karar veren ABD, sırasıyla ikili görüşmelerle sorunun aşılması, “DTÖ
Anlaşmazlıkların Çözümü” mekanizmasının kullanılması ve mal ve hizmet ithalatında ilave gümrük vergisi,
ücret veya miktar kısıtlamasına gidilmesi önlemlerinin değerlendirilmesine karar vermiştir.
ABD ve Fransa arasında süren müzakereler sonucunda, OECD bünyesindeki görüşmeler
sonuçlanıncaya kadar uygulamayı askıya alınması kararlaştırılmıştır. Fransa, 2020 sonuna kadar OECD’den
sonuç çıkmaması durumunda uygulamayı başlatacağını açıklamıştır.
Kutu 5.9: Fransa’nın Kabul Ettiği DHV’ye ABD’nin İtiraz Etmesinin Nedenleri
a. Söz konusu vergi ABD şirketlerine karşı bir ayrımcılık yapmaktadır. Fransız siyasilerin yaptıkları açıklamalarda
ABD şirketlerinin adını anmaları ve kapsanılan hizmetlerin ABD şirketlerinin hakim olduğu alanlardan seçilmesi
ayrımcılık yapıldığı kanaatinin oluşmasına neden olmuştur. Örneğin Fransız firmalar klasik reklam alanında iyi
olmasına karşılık kanun kapsamına odaklı reklamlar alınmıştır. Bu durum ABD’li 9 şirket grubundan 8’inin vergiye
tabi olması anlamına gelmektedir. Ayrıca “dijital aracılık” nedeniyle vergiye tabi olacak olan 21 firmadan 12’si ABD’li
olup, Fransız firma bulunmamaktadır. Öte yandan Fransa’da e-ticareti ABD firmaları değil Fransa firmaları domine
etmektedir. Ancak Fransız firmalar kendi envanterindeki ürünleri sattıkları için vergiye tabi değildir. Vergi matrahı
objektif şekilde belirlenmemiştir. Örneğin büyük Fransız şirketleri de odaklı reklam hizmeti vermektedir. Ancak başka
iş kollarından dolayı büyük olup, reklamdan elde ettikleri gelir düşük olup kapsama girmemektedir. Vergide sadece
söz konusu hizmetten elde edilen gelir söz konusu olduğu için Fransız firmalar vergiye tabi değildir. AB kapsamında
tartışılan taslak DHV düzenlemesinde firmaların tüm gelirleri vergi matrahının belirlenmesinde esas alınmıştı. Ayrıca,
Fransız Kanunlarına göre DHV ödemeleri, Gelir Vergisinden düşülebilmektedir. Bu durum bir firmanın söz konusu
vergi kapsamında vergi ödemelerini 3’te 1 oranında düşürebilecektir. Dolayısıyla ileride bir Fransız firması kapsama
girse dahi yine avantajlı olacaktır.
b. DHV’nin geçmişe dönük işletilmesi (2019’un başından itibaren) alışılmış bir durum olmayıp genel vergi
prensipleriyle uyumlu değildir. Söz konusu vergi gereği ilgili firmaların öncelikle ne yapmaları gerektiğini anlamaları,
bu çerçevede kayıtlarını tutmaları ve bir takım hesaplamalar yapmaları gerekmektedir. Bunun için belirli bir zamana
ve hazırlık yapmaya ihtiyaç bulunmaktadır. Ancak söz konusu vergi 7 ay öncesinden yani 2019 başından başlatılmak
istenmektedir. Bu durum gerekli hazırlıkların tam olarak yapılamamasına ve ekstra maliyetlere neden olabilecektir.
Ayrıca, verginin kar değil de gelir üzerinden tahsil edilmek istenmesi de vergi prensiplerine aykırı olup ABD
firmalarını ve bunların müşterisi olan ABD KOBİ’lerini zor durumda bırakacaktır. Yürürlükte olan OECD ve BM
anlaşmaları, yürürlükteki 3000’den fazla ikili vergi anlaşmaları, ABD ve Fransa dahil birçok ülkede geçerli vergi
mevzuatına göre, vergilendirme brüt gelir yerine kar odaklı olmalıdır. Bu tür vergiler etkin ve adil olmaması ve
ekonomik büyüme üzerinde olumsuz tesiri nedeniyle eleştirilmektedir. Söz konusu verginin uygulanması durumunda
ABD firmaları üzerinde şu yükler oluşacaktır. 1) Verimsiz veya az karlı firmalar üzerinde gelir vergisinden daha büyük
bir yük getirecektir. 2) Karlı firmalara dahi büyük bir yük getirecektir. Bunun nedeni aynı gelirlerin iki defa
vergilendirilmesine tabi olacak olmasıdır. Çünkü brüt gelir üzerinden alınan %3’lük vergi, kar üzerinde daha büyük
bir orana tekabül etmektedir. 3) Firmalar için ilave bir bürokratik yük getirecektir. Çünkü hizmetleri “Fransa’da” ve
“Fransa dışında” şeklinde ayırmaları gerekecek ve bu doğrultuda takip ederek vergileri hesaplamaları gerekecektir.
DHV’nin Fransa’da yerleşik olmayan bir firmaya vergi yükü getirmesi, genel bir vergi ilkesi olan “fiziki olarak faaliyet
gösterme” ilkesine aykırılık teşkil etmektedir. Uluslararası vergi sisteminin ilkelerinden biri, eğer yabancı bir firmanın
bir ülkede daimi temsilciliği varsa, söz konusu daimi temsilciliğe atfolunan kar ölçüsünde o ülkenin vergi rejimine tabi
olmasıdır. Son olarak, DHV’nin küçük bir grup teknoloji şirketini hedef alması da uluslararası vergi prensiplerine
aykırıdır. Çünkü uluslararası vergi prensipleri dijital ekonominin seçilerek geleneksel iş modellerine göre daha
elverişsiz vergi muamelesine tabi tutulmasını kınamaktadır.
Kaynak: USTR (2019)
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b. E-Ticaret Platformlarının Tepkisi: DHV’nin nasıl bir etki doğuracağı, fiyat artışına yol açıp açmayacağı
ve vergi yükünü platform, satıcı, reklamcı, tüketici grubundan hangisinin üstleneceği en çok merak edilen konu
olmuştur. DHV hakkında hazırlanan Etki Değerlendirme Raporunda, ürün pazaryerleriyle ilgili olarak verginin
getireceği yükün %55’ini tüketiciler, %40’ını satıcılar, %5’ini ise vergi muhatabı teknoloji şirketlerinin
karşılayacağı, dolayısıyla verginin tamamen olmasa da bir kısmının fiyatlara yansıyacağı savunulmuştur
(Deloitte, 2019).
Vergiye neden olan şirketlerden biri olan Amazon, Fransa’da platform üzerinden satış yapan
firmalardan aldığı komisyonları %3 oranında artıracağını belirtmiştir.117 Diğer bir deyişle daha önce belli bir
ürünün satışından dolayı Amazon’a %12 komisyon veren bir firma vergiden dolayı %12.36 verecektir. Bu
durum, Amazon’un, vergi yükünün hiçbir kısmını yüklenmek istemediğini göstermektedir.
Amazon’un bunu gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği, gerçekleştirse dahi sürdürüp
sürdüremeyeceğini analiz etmek için, birçok hususun göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bunlar
arasında talebin fiyat esnekliği, arz esnekliği ve piyasadaki rekabet koşulları önemli yer tutmaktadır.
Aşağıdaki tabloda, 2018 yılında Fransa e-ticaret pazarında ilk 10 sırada yer alan firmalar ve yıllık
gelirleri gösterilmektedir.
Tablo 5.6: 2018 Yılında Fransa’da E-ticarette İlk On Firma
Firma Adı

Yıllık Geliri

Menşei

DHV'ye Tabi Olup Olmadığı

1. Amazon

2.185 Milyar Avro

ABD

Tabi.

2. Cdiscount

2.075 Milyar Avro

Fransa

Tabi değil. Çünkü pazaryeri kazancı düşük.

3. Vente-Privee
4. Auchan
5. Apple

1.885 Milyar Avro
1.318 Milyar Avro
820 Milyon Avro

Fransa
Fransa
ABD

Tabi değil. Geleneksel satış yapıyor (envanter)
Tabi değil. Geleneksel satış yapıyor (envanter)
Tabi.

6. Fnac

675 Milyon Avro

Fransa

Tabi değil. Çünkü pazaryeri kazancı düşük.

7. Showroomprivé

588 Milyon Avro

Fransa

Tabi değil. Geleneksel satış yapıyor (envanter)

8. La Redoute

533 Milyon Avro

Fransa

Tabi değil. Çünkü pazaryeri kazancı düşük.

9. Carrefour

494 Milyon Avro

Fransa

Tabi değil. Çünkü pazaryeri kazancı düşük.

10. Zalando

472 Milyon Avro

Almanya

Tabi.

Kaynak: https://ecommercenews.eu/, USTR (2019)

Fransa’da gelir olarak ilk sırada yer alan Amazon, henüz açık bir hakimiyet kurabilmiş değildir.
Ayrıca, her ne kadar ürün gamı ve satış, gönderi vb. detaylar bilinmese de rakip gibi görünen firmaların çoğu
Fransız firması olup DHV’ye tabi olmayacaktır. Ancak, dünyanın en büyük firmalarından biri olan Amazon,
finansal gücünün ve iş çeşitliliğinin de verdiği avantajla birçok tedbiri uygulamaya koyabilecek güçtedir.
Homojen ürünler açısından değerlendirildiğinde, satıcıların Amazon’da vergi yükünü fiyata
yansıtması halinde, Amazon platformunda fiyatlar artacağı için, rakipler avantaj sağlayacak veya Amazon
mevcut avantajın tamamı veya bir kısmı kaybedebilecektir. Bu durum, Amazon’un ilave bir takım tedbirler
almaması durumunda (fiyat yüksekliğini telafi edecek kolaylıklar, fırsatlar vb.) satıcıların Amazon’u terk
etmesine neden olabilecektir.
Amazon’un DHV’nin tamamını satıcılara yansıtıp, fiyat artışını kısıtlama (tüm yükü satıcılarda
bırakma) gibi bir şansı bulunmaktadır. Ancak, rekabet koşullarından dolayı satıcıların bu teklife sıcak bakıp
bakmayacakları şüphelidir. Genellikle satıcıların belli bir bölümü birden fazla platformu kullanarak satış
yapmaktadır. Amazon’da daha az kar veya zararla satış yapıp diğer platformlardan elde edilen karla dengeleme
yoluna gitmek isteyen firmalar olabilecektir.
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Bu gelişmelere karşı, rekabeti kaybetmek istemeyecek olan Amazon’un, Fransa’da DHV’ye dahil
olmayan envanter satışlarına ağırlık verebilecektir. Yıllardır Fransa pazarında elde ettiği veriler sayesinde,
Amazon hangi ürün veya satıcıdan vazgeçemeyeceğini, fiyatlarda ne kadarlık hareket alanı olduğunu
bilebilecek kapasitededir. Bu nedenle DHV’yi komisyonlara yansıtırken, platformu terkedecek satıcıların yol
açabileceği zararı dengelemek için envanteri zenginleştirme, zararı kendi envanterinde yer alan heterojen
ürünlerin fiyatlarına yansıtarak karşılama veya şimdiye kadar yaptığı gibi zarar etme pahasına büyüme
ısrarında devam etme konusunda kabiliyeti ve finansal gücü bulunmaktadır. Ancak, kısa vadede halihazırda
birçok pazaryerine göre daha çok komisyon alan Amazon’un, vergiyi yansıtmayarak kendinin yüklenmesi
firma açısından daha mantıklı olacaktır.
Diğer firmaların ise nasıl bir tedbir alacakları, ve bu tedbirlerin tüketici fiyatlarına yansıyıp
yansımayacağı, yukarıda da belirtildiği gibi talebin fiyat esnekliği, arz esnekliği ve satışa sunulan ürün veya
hizmet gamındaki rekabet koşullarına göre değişecektir.
Yukarıda yapılan analizde, daha çok DHV’nin getireceği %3’lük verginin maliyetinin hangi taraf
tarafından üstlenileceğine odaklanılmıştır. Esasen bu tür vergilerin uyum ve idare maliyetlerinin de hesaba
katılması gerekmektedir (Musgrave ve Musgrave, 1989). Sadece vergi düzenlemelerinde değil, pek çok alanda
yapılacak yeni düzenlemelerde firmalar veya hanehalkları tarafından yeni düzenlemeye uyum sağlanması,
gerekli kayıtların yapılması ve yükümlülüklerin vakitlice yerine getirilebilmesi ile, kamu idarelerinin söz
konusu düzenlemeden dolayı yükümlülüklerin neler olduğu, tam olarak yerine getirilip getirilmediğini etkin
bir şekilde kontrol edebilmesi için atması gereken adımlar bulunmaktadır. Bu adımların da birtakım maliyetleri
olabileceği ve yükümlülerin kendi taraflarına düşen maliyetlerle ilgili olarak nasıl bir yöntem izleyebileceğinin
dikkate alınması yararlı olacaktır. DHV veya tamamlanması durumunda OECD müzakereleri sonucunda
oluşacak yeni düzende, gerek teknoloji şirketleri, gerek vergi idareleri bu tür vergilerin takibinin ve
kontrolünün yapılması konusunda altyapı ve insan kaynağı gibi konularda hazırlık ve harcama yapmak
durumunda kalacaktır. Ne tür hazırlık ve harcama yapılacağı, bunun finansmanının nasıl sağlanacağı gibi
birçok hususun da detaylı bir şekilde analiz edilmesi yararlı olacaktır.
Fransa ve ABD arasında yapılan görüşmeler nedeniyle her ne kadar DHV bir yıl ertelense de, yakın
gelecekte hemen hemen tüm ülkelerin bu konuda hazırlıklı olması yararlı olacaktır.

5.7.

Piyasa Gözetim ve Denetimine Etkileri

Ülkeler, piyasada ticareti yapılabilecek ürünlerle ilgili kuralları mevzuatla düzelenmiştir. Bu mevzuata
göre insan sağlığı ve güvenliği ile çevreye, hayvan ve bitki sağlığına zararlı olacak ürünlerin ticareti
yasaklanmış veya belirli kurallara bağlanmıştır. Mevzuatın uygulanmasını gözetmek ve bu yönde kontrolleri
gerçekleştirmek görevi de ilgili kurumlara verilmiştir. “Piyasa Gözetimi” olarak adlandırılan bu görev,
düzeltici işlem veya yaptırımla sonuçlanabilecek, denetim, izleme, ortaya çıkarma, denetleme, örnekleme,
laboratuvar testi, risk değerlendirmesi, müdahale ve hukuki süreçleri kapsayan faaliyetler üzerine inşa
edilmiştir (Snijders ve Diğerleri, 2014). Denetleme faaliyetleri genel olarak satış yerleri, depolar ve üretim
tesisleri gibi alanların kontrol edilmesi suretiyle gerçekleştirilmektedir.
E-ticaretin yaygınlaşmasıyla beraber, online satışı yapılan ürünlerin de etkin bir şekilde kontrol
edilmesi gereği ortaya çıkmıştır. Ancak, gözetimden sorumlu kurumlar, online satışı yapılan ürünlerin takibi,
sorumluların belirlemesi veya ürünlere fiziki erişim yetersizliği nedeniyle risk değerlendirmesi veya testlerin
yapılamaması gibi birtakım sorunlarla karşılaşmaktadır (European Commission, 2017, 2019). Bu sorunlarla
hem yurtiçi hem de yurtdışı kaynaklı perakende e-ticarette karşılaşılmaktadır.
Sorunun boyutlarını ortaya koymak için yapılan bazı çalışmalarda riskin hiç de azımsanmayacak
düzeyde olduğu görülmüştür. Örneğin 25 ülkede toplam 1703 ürünü, üç ayrı kategoride denetime tabi tutan
OECD (2016), her üç kategoride ürünlerin %50’sinden fazlasının güvenlik koşullarına uymadığını tespit
etmiştir.
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Grafik 5.3: OECD Tarafından Yapılan Çalışmada Tespit Edilen Uygunsuz Ürünler
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2017 yılında 25 AB üyesi ile İsviçre ve Norveç hükümetlerinin işbirliğiyle gıda ürünleriyle ilgili olarak
yapılan çalışmada da 1.100 internet sitesi kontrol edilmiş ve 740 uygun olmayan ürün tespit edilmiştir
(Whitworth, 2019).118
Aradan geçen zaman içerisinde e-ticaret alanında piyasa gözetimi ve denetimi alanında kısmi ilerleme
sağlansa da sorun ciddiyetini korumaktadır. Ocak 2019-Ocak 2020 arasında AB üyesi ülkelerde farklı
pazaryerlerinden 18 ayrı kategoride toplamda 250 ürünün çeşitli tüketici örgütlerince ortaklaşa yürütülen ve
“gizemli alışveriş” yöntemiyle gerçekleştirilen kontrollerinde benzer sonuçlar bulunmuştur (Euroconsumers,
2020). Çalışmada toplam 250 üründen 67’sinin uygun olmadığı tespit edilmiş, özellikle adaptörler, şarj
cihazları, oyuncaklar, duman dedektörleri, kıyafet ve diş temizleyicileri gibi ürünlerde uyumsuzlukların daha
yüksek olduğu gözlenmiştir.
Yukarıda da belirtildiği gibi, sorun sadece mevzuata aykırı ürünleri tespit etmek değil, tespit edilse
dahi, bu duruma neden olan sorumluları belirlemektir. Birçok ülkede geçerli olan mevzuata göre, yasak
ürünlerin satışından o ürünü piyasaya sürenler, üretenler veya ithalatçılar sorumludur. Ancak, e-ticarette gerek
yurtiçi satışlarda gerek ithalatta bu işlemi uygulamak zor olmaktadır. Örneğin, yurtdışından sipariş edilen
ürünlerde bireyler ithalatçı durumundadır. Her yıl artan miktarda sınır dışından gelen paketlerin tamamının
etkin bir şekilde kontrolü zor olduğu gibi tüketicilerde de yeterli bilinç olmadığı için gözetimde yetersizliklerle
karşılaşılmaktadır. Yurtiçi satışlarda ise, özellikle pazaryerlerinde satış yapan firmalar çok hızlı bir şekilde
pazaryerlerine kayıt olarak satış yapabilmekte veya hızlı bir şekilde kimlik değiştirebilmektedir. Bu durum
uygulamada çeşitli sorunların çıkmasına neden olmaktadır.

118

Bu ürünlerin 425’i yetki verilmeyen yeni ürün ve 315’i ise ilaç iddialı gıda takviyeleri.
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Kutu 5.10: Oberdorf Amazon’a Karşı:
ABD’de Amazon üzerinden satış yapan bir satıcıdan geri çekilebilir köpek tasması satın alan Heather Oberdorf isimli
bir kişi, 2015 yılında köpeğini gezdirirken tasma aniden kopmuş ve kopan bir parçanın gözüne çarpması sonucu bir
gözünü kaybetmiştir. Bu olaydan sonra Oberdorf ve Amazon tasmayı satan firmaya ulaşamamıştır. Bunun üzerine
Amazon’a karşı dava açan Oberdorf Amazon’dan tazminat talep etmiştir. Federal Temyiz Mahkemesi, anılan davada,
Amazon’un sitede diğer tüccarların sattığı ürünlerden doğan zarardan sorumlu olduğuna karar vermiştir (Rodriguez ve
Feiner, 2019).
Mahkemenin kararını analiz eden Busch (2019), Mahkemenin Amazon’un satıcı olarak sayılıp sayılamayacağıyla ilgili
4 hususu içeren bir sorgulama yaptığını belirtmiştir. Birinci soruda, tüccar bulunamadığı için Amazon’un müşterinin
hakkını arayacağı tek adres olduğuna karar vermiştir. İkincisi Amazon’un iş modeli, firmaların Amazon’un arkasına
saklanmasına imkan vermektedir. Üçüncüsü, Amazon, hatalı ürünlerle ilgili raporlar için tek başvuru adresidir.
Amazon platform kullanıcılar arasında ürünün sunumu, ödemeler ve bilgi akışı için merkezi konumdadır. Son olarak,
Amazon tehlikeli ürünler için daha çok komisyon alarak zararı karşılayabilecek konumdadır. Bu sorgulamalar
sonucunda Mahkeme, Pensilvanya yasaları çerçevesinde Amazon’u sorumlu bulmuştur.
Söz konusu davanın AB Ürün Sorumluluğu Direktifi kapsamında ele alınması durumunda nasıl bir sonuç
çıkabileceğini de sorgulayan Busch (2019), 35 yıllık bir geçmişi olan söz konusu direktifin platformlarla ilgili özel bir
düzenlemesinin bulunmadığını, platform operatörlerinin üretici veya ithalatçı durumunda olmadığını bu nedenle
muhtemelen davadan bir sonuç alınamayacağını savunmuştur. Platformların ön plana çıkması nedeniyle piyasa
gözetimi ve ürünlerin uyumuyla ilgili olarak 2019/1020 sayılı AB Düzenlemesinin 4(2)(d) maddesinde “dağıtım
hizmeti sunanların” sorumluluğunun getirildiğini, böylece piyasa gözetimi ve denetiminde sorumlu olan kurumların
bunlara karşı da yaptırımlar uygulayabileceğini ifade etmektedir.

Bir diğer önemli sorun, piyasa gözetimi ve denetiminin nasıl etkin bir şekilde yapılacağıdır. Birçok
ülkede özel bir mevzuat olmadığı gibi, kurumsal yapı geliştirilmemiş ve denetimle ilgili olarak da bir strateji
belirlenmemiştir. Bu tür ülkelerde piyasa gözetimi ve denetimi geleneksel yöntemlerle yapılmaya
çalışılmaktadır. Örneğin internet sitesinden satış yapan firmaların belirttikleri adreslere gidilerek örnekler
alınmaya çalışılmaktadır. Ancak ilgili kurumlar çoğu zaman online olarak yaptıkları arama sonucunda
belirledikleri adreslere örnek almak için gittiklerinde, söz konusu ürünlerin kalmadığı gibi sorunlarla
karşılaşmaktadır (Whitworth, 2019).
Çoğu online dükkan, sıradan apartmanda hizmet vermektedir. Bunların büyük çoğunluğu, özellikle de
Taobao.com’da satış yapanlar, resmi olarak kayıtlı değiller. Bu nedenle, online dükkanların tam listesini temin
etmek mümkün değil. Taobao.com ve JD.com gibi büyük platformlar bile, bu online dükkanların fiziki adres
bilgilerine değil, sadece IP adreslerine sahipler (Dai ve Zhang, 2015).

Buna karşılık bazı gelişmiş ülkelerde, özel birimler kurulmuş veya programlar başlatılmış 119, yeni
denetim modelleri geliştirilmiş (risk kriterleri, gizemli alışveriş vb.), mevcut mevzuatta geliştirmeler yapılmış,
ilgili ulusal ve uluslararası kurumlar, özel sektör, tüketiciler arasında işbirliği modelleri geliştirilmiştir.
Mevzuat anlamında en çok dikkat çeken, yakın zamanda AB bünyesinde yapılan düzenlemelerdir. AB
Parlamentosu 2017 yılında kabul ettiği 2017/625 sayılı kararıyla kontrollerin etkinliğini artırmaya yönelik bir
düzenleme yapmıştır. Yapılan düzenlemede en çok dikkat çeken “gizemli alışveriş” in de kontrol yöntemleri
arasında sayılmasıdır. Daha önce İngiltere ve Fransa gibi ülkelerde kullanılan bu yöntem, ilgili kurumların
kendilerini gizleyerek, normal bir vatandaş gibi ürün sipariş ederek şüphelenilen ürünleri kontrol etmesini
sağlamaktadır.
2019 yılında Avrupa Parlamentosunun 2019/1020 sayılı kararıyla kabul edilen Piyasa Gözetimi ve
Ürünlerin Uygunluğu konulu düzenleme de e-ticaretin yaşattığı sorunlara çözüm getirmeyi amaçlamıştır. Bu
Örneğin ABD’de 1999 yılında internet üzerinden yasaklı veya geri çağrılmış ürünlerin izlenmesi için Güvenli Online
Alışveriş (Safe Online Shopping) inisiyatifi başlatılmış, 2001 yılında Fransa’da güvensiz ve uygunsuz ürünlerin
gözetimini yapmak üzere E-ticaret Gözetim Merkezi kurulmuş, 2013 yılında Almanya’da gıda, yem, kozmetik, emtia ve
tütün ürünlerinin kontrolünden sorumlu merkezi birim olan G@ZIELT TM oluşturulmuştur (OECD, 2016).
119
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düzenlemede dikkat çeken üç husus bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, gönderi merkezlerine sorumluluk
yüklenmesidir. Düzenleme, AB dışından AB’ye satış yapan satıcıların, AB’de temsilci bulundurmasını zorunlu
tutmakta, temsilcinin olmadığı durumlarda ise gönderi merkezlerini sorumlu tutmaktadır. Gönderi merkezleri,
ürünün sahibi olmayan ancak depolama, paketleme, adresleme veya gönderme işlemlerinden en az ikisini
yerine getiren kişi veya firmalardır (Cana ve Mullier, 2019). İkinci husus, ülkelerin piyasa gözetimi ve
denetimine yönelik en az dört yılda bir strateji belirlemesidir. Düzenlemede stratejide mutlaka yer alması
gereken iki hususun da altı çizilmiştir. Bunlar, piyasada karşılaşılan uygunsuzlukların sıklığıyla ilgili bilgiler,
piyasadaki trendler, dijital teknolojilerdeki gelişmelere bağlı olarak muhtemel riskler ile Birlik mevzuatının
uygulanmasına yönelik öncelikli alanlardır. Düzenlemede dikkat çeken üçüncü önemli husus ise “risk
değerlendirmesi”dir. E-ticarete konu çok fazla ürünün olması ve bu ürünlerin tek tek kontrolünün mümkün
olmaması nedeniyle risk değerlendirmesi, kaynakların doğru alanlara yönlendirilerek kontrollerin etkinliğini
artırmaktadır. Düzenlemede üye ülkelerin risk değerlendirmesini aşağıdaki hususları dikkate alarak
belirlemeleri istenmiştir:120, 121
a.
b.
c.
d.
e.

Ürünlerle ilgili olarak muhtemel tehlike ve uyumsuzluklar, varsa piyasadaki vakalar,
Ekonomik operatörlerin kontrolü altındaki faaliyet ve operasyonlar,
Ekonomik operatörün uyumsuzluk geçmişi,
Uygunsa, ithalatta gerekli kontrolleri üstlenmiş olan kurumların belirleyeceği risk profilleri,
Tüketici şikayetleri, diğer idarelerden, ekonomik otoritelerden, medya ve diğer kaynaklardan temin
edilecek bilgiler

Düzenleme genel olarak 16 Temmuz 2021 yılında yürürlüğe girecek olup, AB bünyesinde bilgi
paylaşımına yönelik bir “ağ” kurulmasına ve finansal hükümlere ilişkin maddeler 1 Ocak 2021 tarihinde
yürürlüğe girecektir.
Bu gelişmelere ek olarak, AB Komisyonu 2020 yılında Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin gıda dışı
ürünlerle ilgili 2001/95/EC numaralı Genel Ürün Güvenliği Direktifinin (GPSD) revizyonuna yönelik bir
inisiyatif başlatmıştır.122 Revizyon yapılmak istenmesinin temel amacı, yeni teknoloji içeren ürünlerin (örneğin
yapay zeka içeren ve bağlantılı ürünler) oluşturduğu risklerin giderilmesi, e-ticaretin yaygınlaşmasıyla birlikte
bu yöntemle yapılan ticarette güvenliğin artırılması, söz konusu Direktifin yeni kabul edilen piyasa gözetimi
ve denetimine yönelik düzenlemeyle uyumlaştırılması ve gıda imitasyon ürünlerindeki güvenlik risklerinin
giderilmesidir.
Komisyonun söz konusu revizyonla ilgili gerekçesinde, online alışverişin artmasıyla birlikte güvensiz
ürünlerin satışlarının da yaygınlaştığı, buna karşılık üye ülkelerin e-ticaretle ilgili etkin gözetim ve denetim
yapamadığı, bazı e-ticaret platformlarının gönüllü olarak güvensiz ürünlerin satışını engelleme konusunda söz
verdiği123 ancak tüm platformların böyle bir yükümlülüğe girmediği, bu durumun zafiyet yarattığı ifade
edilmiştir. Komisyon ayrıca AB dışından AB’li tüketicilere online satılan ürünler konusunda denetimin zayıf
kaldığı ve güvenlik riskinin yüksek olduğunu belirtmiştir.
Komisyon bu sorunların giderilmesi için dört seçenek üzerinde çalışmaktadır:

Bakınız European Union (2019)
AB üyesi ülkeler arasında güvensiz ürünler konusunda hızlı veri değişimini amaçlayan Acil Uyarı Sisteminin 2019
yılı uygulama sonuçlarıyla ilgili AB Komisyonunun raporuna (European Commission, 2020a) göre AB ülkelerinde
karşılaşılan en riskli ürünler, oyuncaklar (%29), otomotiv (%23), tekstil ve giyim (%8), elektrikli cihaz ve ekipmanlar
(%8) ile kozmetik ürünlerdir. Bu ürünlerin yol açtığı tehlikeler ise sırasıyla yaralanma, kimyasal etkiye maruz kalma,
boğulma, elektrik şoku ve yangın olarak belirlenmiştir. Komisyon ayrıca uyarı yapılan ürünlerin yarısından fazlasının
Çin’den ithal edilen ürünler olduğunu tespit etmiş olup %30’luk kısmının ise Avrupa orijinli olduğunu belirtmiştir.
122
Bakınız https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12466-Review-of-the-generalproduct-safety-directive
123
Komisyonun ürün güvenliğiyle ilgili yıllık raporunda (European Commission, 2020a), 5 büyük e-ticaret platformunun
(Alibaba, Amazon, Ebay, Rakuten Fransa ve Cdiscount) gönüllü olarak işbirliği yaptığını bu platformlardan kaldırılması
talep edilen ürünlerin %87’sinin 2 iş günü içerisinde kaldırıldığını ifade etmiştir.
120
121
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1. Ticaret siteleri ve e-pazaryerlerinin gönüllü olarak güvensiz ürünü satmamaları konusunda destek
ve tanıtım faaliyetlerini artırmak,
2. E-pazaryerlerinin gönüllü olarak satış yapmama sözleriyle yetinmeyip bu konuda Direktife
yükümlülük getiren maddeler eklemek,
3. Güvenli ürün satışıyla ilgili yükümlülük getiren maddeler eklemekle yetinmeyip, Direktife online
arz zincirindeki tüm aktörler için yeni hükümler eklemek,
4. Yeni bir yasal enstrüman getirilerek, 3. maddede yer alan önerilerle birlikte GPSD ve piyasa
gözetimi ve denetimiyle ilgili direktifi birleştirerek tek bir kural seti oluşturmak.
Komisyon açıklamasında ayrıca, konuyla ilgili etki analizi de yapılacağını, danışma faaliyetlerini
farklı paydaşlarla sürdüreceğini ve bir uygulama planı hazırlanacağını ifade etmiştir.
Sonuç olarak, e-ticaretin hızlı gelişimi AB’de ürün güvenliğini etkin bir şekilde sağlamaya yönelik
arayışların devam edeceğini göstermektedir.
Çin E-ticaret Kanununda da ürün güvenliği ve denetimi ile sorumluluklarla ilgili birtakım
düzenlemeler yapılmıştır. Kanunun 13. maddesinde e-ticaret operatörlerinin kanunen veya idarece
yasaklanmış olan ürün ve hizmetleri sunamayacağı, satılabilecek ürünlerin de belirlenmiş olan yeterliliklere
sahip olması gerektiği ifade edilmiştir. Örneğin 27. maddede, Platform Operatörüne, Platform üzerinden satış
yapacak olanların, ruhsat, adres, lisans vb. gerçekliğini kanıtlayacak bilgilerini almasını ve bu bilgileri düzenli
olarak güncellemesini zorunlu kılmıştır. Kanunun 28. Maddesine göre de platform operatörleri ilgili kamu
kurumlarının talebi üzerine söz konusu firmaların genel ve vergiyle ilgili bilgilerini ilgili kurumlara sunmak,
sayılan bu bilgilerle ilgili eksiklikleri olan firmalara da eksiklikleri tamamlamak konusunda uyarmak
zorundadır.
Kanunun 29. maddesinde Platform operatörlerine, bu kapsamda gerekli takibi yapmalarını ve ihlal
durumunda ilgili kamu kurumunu haberdar etmekle yükümlü tutulmuştur. Kanunun 38. maddesinde de
Platform Operatörlerinin sorumluluğu açıklanmıştır. Maddeye göre, platform üzerinden satışı yapılan
ürünlerin veya sunulan hizmetin insan ve mal güvenliğini ihlal edeceğini veya tüketicilerin çıkarlarına zarar
vereceğini bilen veya bilmesi gereken ancak gerekli önlemleri almayan platform operatörleri, yasalar önünde
söz konusu satanlarla birlikte sorumludur.
Yaşanan sorunların bir başka boyutu da, fikri mülkiyet haklarının korunmasıdır. Ancak birçok ülkede
dijital çerçevede fikri mülkiyet haklarının korunmasına yönelik politikalarda eksiklikler bulunmaktadır
(UNCTAD, 2019a). Bu nedenle günümüzde birçok internet sitesinde taklit ürünlerin izinsiz satışı yapılmakta
ve ürünlerin bu açıdan kontrollerinde de sorunlar yaşanmaktadır.
Kutu 5.11: E-ticarette Fikri Mülkiyet Haklarının İhlali
2016-2017 yılları arasında AB Fikri Mülkiyet Hakları Ofisi (EUIPO) tarafından İsveç, Almanya, Birleşik Krallık
ve İspanya’yı kapsayan 4 ülkede, fikri mülkiyet haklarını ihlal eden ürünlerin satışının yapıldığı internet sitelerini tespit
etmeye yönelik bir çalışma yapılmıştır. Çalışma kapsamında 21 milyonun üzerinde internet sitesi analiz edilmiş ve
515.452 e-ticaret sitesi tespit edilmiştir. Bunlardan 27.870’inin fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğinden
şüphelenilmiştir.
Şüphelenilen e-dükkanların özelliklerini ve ortak yönlerini de araştıran çalışma şu bulgulara rastlamıştır.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

%75.35’i daha önce başka amaçla kullanılan bir alan adını internet trafiğini yönlendirmek için kullanmaktadır.
Şüpheli e-dükkanların %67.5’inde ayakkabı, %20.6’sında giyim ana etkilenen ürün gruplarıdır.
Belirli markalar ön plana çıkmaktadır. En çok etkilenen marka %18, ikincisi se %11.9’luk paya sahiptir.
E-dükkanların %94.6’sı aynı yazılımı kullanmaktadır.
İsveç ve Birleşik Krallık’taki şüpheli e-dükkanların %40.78’ine aynı firmadan kayıt yapılmıştır.
Şüpheli e-dükkanların %21.3’ünde aynı isim sunucuları kullanılmıştır.
Şüpheli e-dükkanlardan %25.9’una Türkiye’de, %19.3’üne Hollanda’da, %18.3’üne ABD’de yerleşik
firmalar hosting hizmeti vermektedir.

Kaynak: EUIPO (2017)
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Gelişmiş ülkelerdeki marka sahiplerinin en çok ihlalin yaşandığı ülke olarak ifade ettiği Çin’de son
yıllarda bir takım gelişmeler yaşanmıştır. Alibaba Grubu ABD’nin baskısıyla fikri mülkiyet hakları alanında
ABD’nin de onayını alarak birtakım iyileştirmeler yapmıştır (Tusikov, 2019). 2019 yılında yürürlüğe giren eticaret yasasıyla da fikri mülkiyet haklarının yanısıra piyasa gözetimiyle ilgili kurallar belirlenmiştir. Çin Eticaret Kanunun 41-45. maddelerinde fikri mülkiyet haklarının korunmasına yönelik alınması gereken diğer
hususlar belirlenmiştir. Buna göre:
a. E-ticaret platform operatörleri “Fikri Mülkiyet Haklarını Koruma Kuralları” belirlemeli, hak
sahipleriyle işbirliğini geliştirmeli ve bu hakları korumalıdır. (madde 41)
b. Hak sahibi herhangi bir ihlal olduğunu düşündüğünde platform operatöründen linkin silinmesi,
bloklanması veya kullanılamaz hale getirilmesini, işlemin iptal edilmesini isteyebilir. Bu durumda
operatörün vakitlice gerekli önlemi alması, bununla ilgili duyuruyu işlemi yapanlara duyurması
gerekir. Yapmaması durumunda birlikte sorumlu sayılır. Yanlış ihbar yapanlar yasalar önünde
sorumluluğu üstlenir. Kasten yanlış ihbar yapanlar iki katı para cezasıyla cezalandırılır. (madde 42)
c. İhbar üzerine platform üzerinde satış yapan, ihlal olmadığını kanıtlarıyla birlikte platform operatörüne
sunar. Platform operatörü de bunu hak sahibine ileterek ilgili idareye şikayet veya dava açabileceğini
iletir. Bunun üzerinden 15 gün içerisinde hak sahibinin itiraz ettiğine veya dava açtığına dair hak
sahibinden bir bilgilendirme almazsa tüm önlemleri kaldırır. (madde 43)
d. E-ticaret platform operatörü madde 42 ve 43’te belirtilen uyarı, savunma ve sonuçları aldığında
vakitlice duyurur (madde 44)
e. Eğer E-ticaret platform operatörü platformda fikri mülkiyet haklarının ihlali olduğunu biliyor veya
bilmesi gerekiyorsa, yukarıda sayılan önlemleri alır, almazsa sorumluluğu olur. (madde 45)

5.8.

Tüketicinin Korunması Alanındaki Etkileri

Perakende ticarette tüketicilerin zarar görmemesi için birçok ülkede özel düzenlemeler yapılmıştır.
Ancak e-ticaretin yaygınlaşması ve doğurduğu birtakım sonuçlar, tüketicinin korunmasını amaçlayan
düzenlemelerde birtakım değişiklik veya güncelleme yapılmasını gerekli kılmıştır. UNCTAD’ın yaptığı 194
ülkeyi kapsayan bir araştırmada, ülkelerin %56’sının e-ticarette tüketicilerin korunmasına yönelik düzenleme
yaptığı, diğerlerinde ise böyle bir düzenlemenin olmadığı tespit edilmiştir. Bölgesel bazda yapılan incelemede,
Avrupa’daki ülkelerin %73’ü ve Amerika kıtasında ülkelerin %72’sinin düzenlemesinin olduğu saptanırken,
bu oranın Afrika’da %46 olduğu görülmüştür.124
E-ticaretin artmasıyla birlikte gündeme gelen bir başka konu da kişisel verilerin korunması olmuştur.
UNCTAD’ın araştırmasına göre bu alanda da ülkelerin %66’sı düzenleme yaparken, %10’u hazırlık
aşamasındadır. Diğer %24’lük bölümde ise düzenleme bulunmamakta (%19) ya da veriye ulaşılamamaktadır.

Bakınız https://unctad.org/en/Pages/DTL/STI_and_ICTs/ICT4D-Legislation/eCom-Data-Protection-Laws.aspx
erişim tarihi 01.06.2020
124
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Grafik 5.4: Perakende E-ticarette Tüketiciyi Korumaya Yönelik Ulusal Düzenlemeler (%)

29
Mevzuat Düzenlemesi Yapanlar
Taslak Mevzuat Hazırlamış Olanlar
Mevzuatı Olmayanlar

56
Herhangi Bir Veri Bulunmayanlar

9

6

Kaynak:https://unctad.org/en/Pages/DTL/STI_and_ICTs/ICT4D-Legislation/eCom-Consumer-Protection-Laws.aspx

Tüketicinin korunmasına yönelik yapılan düzenlemeler sadece ulusal düzeyde kalmamış, uluslararası
düzeyde de yapılmıştır. Birleşmiş Milletler (BM) 2015 yılında bir karar kabul etmiştir. BM’nin kararı sadece
e-ticarete özel olmayıp, geleneksel ticareti de kapsamıştır. BM kararıyla aşağıdaki ihtiyaçlarının karşılanması
amaçlanmıştır (United Nations, 2016):












Tüketicilerin temel mal ve hizmetlere erişimi;
Hassas ve dezavantajlı tüketicilerin korunması;
Tüketicilerin sağlık ve güvenliklerine karşı tehlikelerden korunması;
Tüketicilerin ekonomik çıkarlarının geliştirilmesi ve korunması;
Tüketicilerin bireysel istek ve ihtiyaçlara göre bilinçli seçimler yapmalarını sağlayacak yeterli bilgiye
erişimi;
“Tüketici seçiminin çevresel, sosyal ve ekonomik sonuçları üzerine eğitim” de dahil olmak üzere tüketici
eğitimi;
Tüketici uyuşmazlıklarının etkili çözümü ve giderilmesi;
Tüketici ve diğer ilgili grup veya kuruluşları kurma özgürlüğü ve bu kuruluşların, kendilerini etkileyen
karar verme süreçlerinde görüşlerini sunma fırsatı;
Sürdürülebilir tüketim modellerinin teşvik edilmesi;
Elektronik ticareti kullanan tüketiciler için, diğer ticaret şekillerinde sağlanandan daha az olmayan bir
koruma düzeyi;
Tüketici gizliliğinin korunması ve küresel serbest bilgi akışı.

E-ticaretin öneminin artmasına kayıtsız kalmayan OECD de 2016 yılında B2C e-ticaretle ilgili tavsiye
kararı almıştır (OECD, 2016a). OECD, 2018 yılında da G20 toplantısına sunulmak üzere B2C e-ticarette
tüketicinin korunmasına yönelik bir rehber hazırlamıştır. BM ve OECD tarafından tüketicinin korunmasına
yönelik benimsenen 6 temel ilke büyük ölçüde benzerlik gösterse de bazı farklılıklar da bulunmaktadır. Bu
farklılıklar her iki örgütçe önemsenmemesinden değil, üye yapılarındaki farklılıktan dolayı değişik konulara
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daha çok önem atfetmelerinden kaynaklanmaktadır. Aşağıdaki tabloda her iki örgütçe kabul edilen 6 temel
ilke gösterilmektedir.
Tablo 5.7: BM ve OECD’nin Tüketicinin Korunmasına Yönelik Benimsediği İlkeler
Birleşmiş Milletler
Adil ve eşit uygulama: Firmaların tüm süreçlerde
tüketicilerle adil ve dürüst ilişki kurulması, tüketiciye
özellikle de dezavantajlı tüketicilere zarar verecek
uygulamalardan kaçınılması,

OECD
Adil iş ve reklam uygulamaları: E-ticaret firmaları adil
iş ve reklamcılık uygulamalarına uygun hareket
etmelidir. Muhtemel aldatıcı, hileli veya haksız yollara
başvurmamalıdır.

Ticari davranış: Firmalar, kötü niyetli pazarlama
taktikleri ve borç tahsilatı veya gereksiz risk
oluşturabilecek veya tüketicilere zarar verebilecek diğer
yasa dışı, etik dışı, ayrımcı veya aldatıcı uygulamalar gibi
uygunsuz davranışlara tüketicileri maruz bırakmamalıdır.

Uygun açıklamalar: E-ticaret firmaları tüketicilerin bir
işlem hakkında bilinçli karar vermeleri için yeterli
bilgiye sahip olmalarını sağlamak üzere kendileri,
sundukları mal veya hizmetler ile işlem koşulları
hakkında net ve doğru açıklamalar sağlamalıdır.

İfşa ve şeffaflık: Firmalar, tüketicilerin bilinçli kararlar
almasını sağlamak için mal ve hizmetler, şartlar,
koşullar, geçerli ücretler ve nihai maliyetler hakkında
eksiksiz, doğru ve yanıltıcı olmayan bilgiler
sağlamalıdır.

İşlem onayı ve ödeme için etkili süreçler: E-ticaret
firmaları tüketici açık rızasını vermedikçe işlemi
sonuçlandırmamalı ve yetkisiz kullanımlar için tüketici
sorumluluğunda uygun sınırlamaları olan kullanımı
kolay ödeme mekanizmaları sunmalıdır.

Eğitim ve bilinçlendirme: Firmalar, uygun olduğu
ölçüde, tüketicilerin finansal riskler de dahil olmak üzere
riskleri anlamak için gerekli bilgi ve becerilerini
geliştirmelerine, bilinçli kararlar almalarına ve tercihen
bağımsız bir üçüncü taraftan yetkili ve profesyonel
tavsiye ve yardıma erişmelerine yardımcı olacak
programlar ve mekanizmalar geliştirmelidir.

Gizlilik ve güvenlik risklerini önlemeye yönelik
tedbirler: Tüketici verileriyle ilgili e-ticaret iş
uygulamaları yasal, şeffaf ve adil olmalı, tüketicinin
katılımına ve tercihine imkan sağlamalı ve makul
güvenlik önlemleri içermelidir.

Gizliliğin korunması: Firmalar, kişisel verilerinin
toplanması ve kullanılmasıyla ilgili olarak uygun
kontrol, güvenlik, şeffaflık ve onay mekanizmalarının bir
kombinasyonu aracılığıyla tüketicilerin gizliliğini
korumalıdır.
Tüketici şikayetleri ve uyuşmazlıkları: Firmalar,
tüketicilere gereksiz maliyet veya yük oluşturmadan
hızlı, adil, şeffaf, ucuz, erişilebilir, hızlı ve etkili
anlaşmazlık çözümü sağlayan şikayet işleme
mekanizmaları sunmalıdır.
Kaynak: BM (2016)

E-ticaret tedarik zincirlerinde ürün güvenliği: Eticaret firmaları tüketicilerin sağlığı veya güvenliği için
makul olmayan bir risk oluşturan mal veya hizmetleri
sunmamalı veya bunların reklamını yapmamalı ve bu tür
risklere karşı yetkili makamlarla işbirliği yapmalıdır.
Anlaşmazlıkların çözümü için etkili mekanizmalara
makul erişim: Anlaşmazlıkların çözümü için,
tüketicilere adil ve kullanımı kolay mekanizmalara
makul şekilde erişim ve gereksiz maliyet veya yüke
katlanmadan düzeltme imkanı sağlanmalıdır.
Kaynak: OECD (2018a)

Son yıllarda hem ulusal hem de uluslararası düzeyde e-ticarette tüketicinin korunmasının önem
kazanmasının en önemli nedeni yaşanan bazı sorunlardır. Aşağıda bu sorunların bazıları ile bunlar hakkında
yapılan birtakım düzenlemeler ele alınmaktadır.
a. Kişisel verilerin korunması:
Tüketiciler e-ticaret sitelerinden ve pazaryerlerinden alışveriş yaparken birtakım bilgileri de söz
konusu sitelerde bırakmaktadır.125 E-ticaret platformları topladıkları bu bilgileri ürün geliştirme, fiyat
farklılaştırma, üçüncü taraflarla ticari amaçla paylaşma dahil çeşitli amaçla kullanabilmektedir. Rekabetin,
tüketicinin ve kişisel hakların korunması açısından birçok ülkede itiraza neden olan bu durum, son yıllarda
düzenleme çabalarını hızlandırmıştır.

125

Kişisel bilgiler, site üzerinde görüntülenen ürünler, sepete eklenen ürünler, alınan ürünler vb.
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Şimdiye kadar bu alanda yapılan iki düzenleme dikkat çekmektedir. Bunlar, AB bünyesinde yapılan
ve 2018 yılında yürürlüğe giren Genel Verinin Korunması Tüzüğü (GDPR) ile ABD’nin Kaliforniya
eyaletinde kabul edilen ve 2020 yılında yürürlüğe giren Kaliforniya Tüketicinin Mahremiyeti Yasasıdır
(CCPA). Her iki mevzuatı benzerlik ve farklılıklarını açıklayarak analiz eden Chander ve Diğerleri (2019)
genel değerlendirmesini şöyle özetlemiştir: GDPR’yi bir doktora tezi varsayarsak, CCPA, son akşam
tamamlanan bir dönem ödevine benziyor. Çalışmanın bu sonuca varmasının nedeni, CCPA’nın yöntem olarak
veri mahremiyetine yaklaşımını daha sınırlı bulması126 ve GDPR’de yapılan düzenlemelerin birçoğunun
CCPA’da yüzeysel geçilmesidir.
Birçok ülke tarafından örnek alınan GDPR, e-ticarette rekabete etki edebilecek çeşitli alanlarda yeni
düzenleme getirmiştir. Örneğin kişilere verilerinin işlenmesini kısıtlama, işlenmesine itiraz etme ve eğer daha
önce izin verdiyse iznini geri alma imkanı vermektedir.127 Ayrıca verilerini başka bir hizmet sunucusuna
taşıma, çekilme hakkı, verilerini silme gibi haklar da getirmiştir. GDPR ve CCPA’da bu konularda benzer
hükümler yer almakta olup, firmaların bu haklarını kullanmasından dolayı hizmette ayrımcılık yapamayacağı
karara bağlanmıştır. GDPR ayrıca, firmaların söz konusu kurallara uymaması durumunda, ilgili yıldaki küresel
cirosunun %4’üne varan oranlarda ceza uygulanabileceğini hükme bağlamıştır.
GDPR’nin etkin bir şekilde uygulanması amacıyla Anlaşmanın 40 ve 41. maddeleri uyarınca Avrupa
Veri Güvenliği Kurulu tarafından Uygulama Kuralları hazırlanmıştır. Ancak, gerek özel sektörün gerek AB
üyesi ülkelerin söz konusu düzenlemeye uyumunun zaman alması beklenmektedir. Düzenlemeye özel sektörün
uyumunu ölçen çeşitli çalışmalarda, birçok firmanın düzenleme 25 Mayıs 2018’de yürürlüğe girmesine
karşılık uyumu henüz sağlayamadığı görülmektedir (Dell, 2018). Bunun başlıca nedenleri farkındalık eksikliği
ve kapasite yetersizliğidir. Avrupalı müşterileri bulunan 800’den fazla firmanın veri güvenliğinden sorumlu
yöneticileriyle yapılan görüşmede firmaların %80’inin mevzuat hakkında çok az bilgisinin olduğu, başka bir
çalışmada firmaların sadece %20’sinin kendini GDPR’ye uyumlu gördüğü ve düzenlemenin yürürlüğe
girmesinin üzerinden bir yıldan fazla geçmesine karşılık, firmaların %27’sinin, GDPR’ye uyum için
çalışmalara yeni başlayacağı tespit edilmiştir (Lund, 2019).
AB Komisyonu da, Tüzük yürürlüğe girdikten 1 yıl sonra, üye ülkeler ve çeşitli paydaşlarla görüşme
yaparak hazırladığı çalışmada, hükümetler, firmalar ve AB vatandaşları açısından GDPR’nin uygulanmasında
bazı sorunlar yaşandığı sonucuna ulaşmıştır.128 Hükümetler açısından yapılan değerlendirmede, Tüzük
üzerinden bir yıl geçmesine karşılık üç üye ülkenin (Yunanistan, Portekiz ve Slovenya) henüz ulusal
mevzuatını uyumlaştırmadığı, bazı ülkelerin ise GDPR’yi aşan düzenlemeler yapması sonucunda birtakım
bürokratik sorunların oluştuğu, bazı Ulusal Verilerin Korunması Kurullarının ödenek konusunda sorun
yaşadığı için çalışmalarında yeterince etkin olamadığı tespit edilmiştir. Firmalar açısından yapılan
değerlendirmede özellikle KOBİ’lerin bilgi ve destek almakta zorlandıkları, halihazırda kullandıkları bilişim
sistemlerini değiştirmekte sorun yaşadıkları, çok fazla veri kullanmayan bazı KOBİ’lerin bilgi eksikliğinden
dolayı ne yapacağını bilmediği için endişe yaşadığı, bu endişenin ücret karşılığı destek teklifinde bulunan
danışmanlık firmaları nedeniyle daha da artığı sonucuna ulaşılmıştır.
Firmaların karşılaştıkları bir diğer sorun ise, GDPR’nin yeni olması nedeniyle kullanıcıların
firmalardan sık sık düzenlemede belirtilen hakları kullanmayı talep etmeleridir. Bazı hallerde mevzuat gereği
tutulması zorunlu olan verileri dahi silmek isteyen vatandaşlarla firmalar karşı karşıya gelebilmektedir.
Vatandaşların GDPR konusundaki farkındalığını ve davranışlarını da inceleyen çalışma, bireylerin %67’sinin
hakları konusunda bilgi sahibi olduğunu, ancak uygulamada gerekli adımların atmadığı sonucuna ulaşmıştır.
Örneğin sosyal ağ kullanıcılarının %44’ünün hala başlangıç ayarlarını değiştirmediği tespit edilmiştir.
Çalışmadan da anlaşılacağı gibi GDPR’nin ilk yıl uygulanmasında karşılaşılan sorunların büyük ölçekte bilgi
eksikliğinden kaynaklanan sorunlar olduğu gözlenmektedir.

CCPA firmalara sınırlandırma getirirken, GDPR, firmaların yanısıra kamu kurumları dahil birçok kurumu kapsama
almıştır.
127
Bakınız European Union (2016) Madde 7, 18 ve 21.
128
Bakınız EU Commission (2019)
126
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Kutu 5.12: Firmaların GDPR’ye Uyumu İçin İzlenmesi Gereken 7 Adım
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hangi verileri topladığınızı, işlediğinizi, niçin işlediğinizi ve yasal dayanağını kontrol edin.
Müşterilerinizi, çalışanlarınızı ve diğerlerini eğer verilerini topluyorsanız bilgilendirin.
Kişisel verileri gerekli olduğu sürece saklayın.
İşlediğiniz kişisel verilerin güvenliğini sağlayın.
İşlediğiniz verilerle ilgili belgeleri saklayın.
Eğer verileri sizin adınıza başka bir firma işliyorsa, kurallara uyduğundan emin olun.
Aşağıdaki hükümlerle ilgili endişeliyseniz kontrol edin:
 Verileri daha iyi korumak için Veri Koruma Görevlisi atayabilirsiniz. Ancak zorunlu değilsiniz.
 Veri Koruma Etki Değerlendirmesi yapmak zorunda değilsiniz. Etki Değerlendirmesi çok fazla
kişisel veri tutan ve riski yüksek olanlar içindir

Kaynak: European Commission (2018a)

AB, bünyesinde tüketicinin korunmasına yönelik çalışmaları 2020 yılında da yoğun bir şekilde
sürdürmüştür. 2020 yılının Ocak ayında gerçekleştirilen Tüketici Zirvesinde yeni bir Tüketici Vizyonu
hazırlanması çağrısında bulunulmuştur. Ayrıca COVID-19 pandemisinin baş göstermesi üzerine seyahat ve
aktivitelerin iptal edilmesi, sağlıkla ilgili gerçek dışı iddialarla satılan ürünler vb. tecrübeleri de dikkate alan
AB Komisyonu, kamuoyunun görüşüne sunduğu yeni yol haritasında tüketiciler için daha tutarlı bir vizyon
hazırlanması, tüketici haklarının korunmasında karşılaşılan boşlukların giderilmesi, üye ülkelerin tüketici
politikalarındaki farklılıkların giderilmesi, paydaşlarla iletişimin tekrar dizayn edilmesi ve veri toplanması ve
analizine ilişkin mevcut enstrümanların geliştirilmesini temel amaçlar olarak saymıştır.
AB kamuoyunun görüşlerini Ekim ayına kadar toplamayı ve 2021 yılında kabul edilmek üzere
çalışmalarını sürdürmeyi planlamaktadır.
Perakende e-ticaretin hacim olarak en yüksek olduğu ülke olan Çin’de ise, kişisel verilerin
korunmasıyla ilgili hükümler 2019 yılında yürürlüğe giren E-ticaret Kanununda yer almaktadır. Kanunun 23.
maddesinde e-ticaret platformlarının kullanıcıların kişisel bilgilerini toplarken ve kullanırken, kişisel bilgilerin
korunmasıyla ilgili kanun ve idari düzenlemelere uyması zorunlu kılınmaktadır. Kanunun 24. maddesine göre
e-ticaret platformları kişisel bilgileri arama, düzeltme ve silme ile kullanıcının kayıt silme işlemleriyle ilgili
yaklaşım ve prosedürleri kamuya açık şekilde ilan etmeli ve bu işlemleri yapmak için makul olmayan koşullar
öne sürmemelidir. Platform operatörleri böyle bir talep geldiğinde kimlik doğrulaması üzerine gerekli bilgileri
vakitlice vermek zorundadır. Kullanıcının kayıt silmek istemesi halinde, herhangi bir başka kanun ve ya idari
düzenleme saklanmasını emretmiyorsa derhal silmelidir. Kanunun 25. maddesine göre kamu idareleri e-ticaret
platformlarından e-ticaret verileriyle ilgili bilgileri istediğinde söz konusu bilgileri sunmalıdır. İlgili idareler
de söz konusu bilgilerin güvenliğini sağlamalı, kişisel bilgiler, gizlilik ve ticari sır gözetilerek gizli tutmalı ve
başkalarıyla herhangi bir nedenle paylaşmamalıdır. Kanunun 30. maddesine göre de bilgilerin gizliliğini temin
etmek için e-ticaret platformları ağ güvenliğini sağlamak zorundadır. Platform operatörleri online güvenlik
olaylarına karşı bir acil durum planı hazırlamalı, olay anında söz konusu planı acilen uygulamalı, telafi edici
önlemleri almalı ve ilgili kamu kurumlarını hızlı bir şekilde bilgilendirmelidir.
b. Aldatıcı yorumların engellenmesi
E-ticaret yoluyla yapılan alışverişlerde, tüketiciler ürün veya ürünün satışını yapan firmalar hakkında
bilgi almaya ihtiyaç duyarlar. Satıcının ürün hakkında belirttiği bilgiler bazen yeterli bulunmamakta ve
yorumlar incelenerek sunulan bilgiler teyit edilmek istenmektedir. Bu nedenle e-ticarette “tüketici yorumları”
önem kazanmaktadır. Tüketici yorumu, tüketicinin, tedarikçiden temin ettiği belli bir ürün veya hizmet
hakkında kaydedilmiş bilgiyi kamuoyuna açık hale getirmesidir.129
Yapılan bir araştırmaya göre, tüketicilerin %73’ü online alışveriş yaparken sitedeki yorumlara
bakmakta,130 sitede ürünle ilgili yorum olmaması durumunda, %35’i satın almaktan vazgeçmekte, %32’si
129
130

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:20488:ed-1:v1:en
Nielsen (2016)
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araştırmaya devam etmekte, %23’ünün ise karar vermesi güçleşmektedir.131 Tüketicilerin yorumları incelemek
istemesinin nedenleri arasında, daha önce ürünleri kullananların tecrübelerini öğrenmek, ürünle ilgili sorunları
bilmek, ürünle ilgili olumlu kanı konusunda fikir birliğinin olup olmadığını öğrenmektir.132 Başka bir
çalışmaya göre de, tüketicilerin %94.3’ü olumsuz yorumlardan etkilenerek, o firmadan uzak durmaktadır
(ReviewTrackers, 2018).
Yukarıda sayılan nedenlerle firmalar açısından da olumlu yorumlar önemli bir pazarlama
enstrümanıdır. E-ticaret danışmanlık şirketi Pattern tarafından yapılan bir analize göre Amazon’daki
değerlendirmelerde yıldız sayısının sadece 1 adet artması satışlarda %26 artış getirmektedir (Maheshwari,
2019). Çünkü Amazon ve birçok e-ticaret platformunda müşterilerin aramalarında olumlu yorumlar firma
sıralamasında etkili olmakta ve firmanın görünürlüğünü artırmaktadır. Bu nedenle, firmalar müşterilerinin
ürünle ilgili olumlu yorumlarını paylaşmalarını çeşitli şekillerde teşvik ederken (örneğin indirim kuponu,
sepette indirim vb.), olumsuz yorumları takip ederek, müşterilerin olası sorun ve önerilerine karşılık vermeye
çalışmaktadır.

Ancak, son dönemde yapılan bazı araştırmalar, ürünler hakkında yapılan olumlu yorumların her zaman
gerçek bir müşteri tarafından yapılmadığını, “yorum” özelliğinin manipüle edilerek müşterilerin yanlış
yönlendirilebildiğini tespit etmiştir. Bazı firmalar çalışanlarından veya ücret karşılığı bazı kişilerden ürünler
hakkında olumlu yorum yapmalarını istemektedirler (Maheshwari, 2019). Yorumlarla ilgili manipülasyonlar
bununla da sınırlı kalmamaktadır. Örneğin yapılan bir araştırmada bazı satıcıların birtakım Amazon hesaplarını
ele geçirerek onlar adına sahte yorumlarda bulunduğunu ortaya çıkarmıştır (O’Malley, 2019). Benzer sorunlar
özel olarak oluşturulmuş yorum sitelerinde de yaşanabilmektedir. Gelen şikayetler ve talep üzerine
Uluslararası Standart Örgütü (ISO) tarafından 2018 yılında Online müşteri yorumlarının ilkeleri, toplanması,
yönetilmesi ve yayımlanması hakkında ISO 20488:2018 numaralı standardı kabul etmiştir. Söz konusu
standardın aşağıdaki sorunları önlemesi amaçlanmıştır.133





Müşterileri yanlış yönlendirmek için satıcı tarafından yazılan yalan olumlu yorumlar,
Müşterileri belli üründen uzaklaştırmak için rakipler tarafından yazılan yalan olumsuz yorumlar,
E-ticaret firmalarının online yorumlarını geliştirme hizmeti sunan “Online İtibar Yönetimi”
firmalarının faaliyetleri,
Kamuoyunca tanınan kişiliğini kullanarak, tedarikçiden gizli fayda temin eden tüketicilerin yorumları,
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https://fanandfuel.com/no-online-customer-reviews-means-big-problems-2017/
https://fanandfuel.com/no-online-customer-reviews-means-big-problems-2017/
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https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:20488:ed-1:v1:en
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Tüketicilerin, incelemelerinin doğruluğu ve kuruluşların (veya firmaların) daha iyi incelemeleri seçip
seçmedikleri ve olumsuz olanları kaldırıp kaldırmadıkları konusunda güven eksikliği,
Tedarikçilerin tüketicileri olumlu eleştiriler yazmak için kullanmaları veya olumsuz eleştiriler yazdığı
için cezalandırmaları, bazı durumlarda ise tüketicileri olumsuz bir inceleme yazma hakkından mahrum
bırakan sözleşme yapmaları.

Perakende e-ticarette müşteri yorumları bir yandan önem arz ederken, çok az sayıda ülkenin bu alanda
düzenleme yaptığı gözlenmektedir. Örneğin Çin’de, E-ticaret Kanununun 39. maddesinde E-ticaret Platform
Operatörlerinin müşteri değerlendirme sistemlerini kurmalarını ve geliştirmeleri kararlaştırılmasına karşılık,
bununla ilgili detaylı bir düzenleme yapılmamıştır. Maddeye göre, müşterilere yorum yapma hakkı verilmeli
ve kurallar açıkça ilan edilmelidir. Ayrıca Platform Operatörlerinin müşteri yorumlarını silmemesi gerektiği
ifade edilmiştir. AB bünyesinde tüketicilerin korunmasına yönelik olarak kabul edilen 2019/2161 sayılı AB
Direktifinin (European Union, 2019b) 3. maddesinde, satıcıların sahte yorumları yazmaları veya başkalarına
yazdırmaları ve bunları kabul etmeleri yasaklanmıştır. Ayrıca, aynı maddede, satıcıların müşteri yorumlarına
yer verdiği durumlarda, söz konusu yorumların gerçek müşterilerin yorumları olduğu konusunda güvence
vermesi kararlaştırılmıştır. AB’nin 2019/2161 sayılı direktifi 7 Ocak 2020’de yürürlüğe girmiş olup, üye
ülkelerin 28 Kasım 2021 tarihine kadar uyumlaştırmayı tamamlaması ve 28 Mayıs 2022’den itibaren
uygulaması öngörülmüştür.
Almanya’da dava konusu olan gerçek dışı yorumlarla ilgili olarak mahkemelerde şöyle bir teamül
oluşmuştur. Şikayete konu yorumlarla ilgili olarak Platform Operatörünün yorumu yazan kişiyle irtibata
geçerek yorumun gerçekten bir müşteri ilişkisi sonucu yapıldığının kanıtlanması istenmektedir (Busch, 2020).
Ancak, yorumların takibinin yapılması, gerçek olmadığının anlaşılması ve şikayette bulunulması gerek bir
firma, gerekse bir müşteri için oldukça zaman gerektiren bir faaliyet olup, bu durumun düzenlemeyle
çözülmesi, bazı ticaret platformların yaptığı gibi algoritmalar yoluyla kontrolünün sağlanması daha uygun
olacaktır.134 Ayrıca, ISO tarafından belirlenmiş olan ISO 20488:2018 standardı da model olarak
kullanılabilecektir (Busch, 2020).
Avrupa Hukuk Enstitüsü tarafından uzmanların katılımıyla hazırlanan ve kamuoyuyla paylaşılan “Online
Platformlar için Model Kurallar” başlıklı belgede (ELI, 2019), tüketici yorumları için detaylı bir düzenleyici
çerçeve çizilmiştir. Söz konusu kuralların “İtibar Sistemleri için Mesleki Özen Ölçütleri” başlıklı 6.
maddesinde şu kurallar öngörülmüştür:










134

Platform operatörü, yazılan yorumun, hakkında yorum yazılan nesnenin gerçekten tecrübe edildiğini
garanti edecek gerekli adımları atmalıdır.
Eğer platform operatörü yorumların gerçekten onaylanmış işlemlere dayandığını iddia ediyorsa,
yorumun gerçekten o işleme taraf olanlarca yazılmış olmasını garanti etmelidir.
Şayet platform operatörü yorumu yazanın yorumu yazdığı için bir çıkar elde ettiğini biliyorsa veya
bilmesi gerekiyorsa, bunu belirtmelidir. Bu şekilde yazanlar açık bir şekilde olumlu veya olumsuz
içerik veriyorsa söz konusu yorumlar yayımlanmamalıdır.
Yorumlar sadece geçerli bir nedenle reddedilmeli veya kaldırılmalıdır. Bununla ilgili yazana bilgi
verilmelidir. Platform operatörü yorum sisteminin manipüle edilmesine imkan verecek bilgiler vermek
zorunda değildir.
Yorumlar gecikme olmaksızın yayımlanmalıdır.
Yorumların listelenmesinde kullanılan sıralama yanlış yönlendirici olmamalıdır. Platform operatörü
bu konularla ilgili olarak kullanıcılara kolayca erişebilecekleri şekilde parametreleri sunmalıdır.
Yorumlar sunuldukları tarihleri içermelidir. Kullanıcılar yorumları kronolojik olarak
görüntüleyebilmelidir.
Eğer yorumlar belirli süre için yayımlanıyorsa, kullanıcılara bilgi verilmelidir. Söz konusu süre makul
olmalı ve 12 aydan kısa olmamalıdır.
Eğer kullanıcı yorumları toplanarak bir skor oluşturuluyorsa, hesaplama yöntemi yanlış yönlendirici
olmamalıdır. Ayrıca bu konuda kullanılan yöntem, hesaplama ve yorum sayısı kullanıcılara

Örneğin siteden o ürünü almayan birinin yorum yapmasının engellenmesi gibi.
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sunulmalıdır. Eğer yorumlar belli süre için yayımlanıyorsa, yayından kalkan yorumlar hesaplamada
kullanılmamalıdır.
Sonuç olarak, e-ticarette tüketiciler açısından çok önemli işlev gören ve firmaların rekabet gücünü de
önemli ölçüde etkileyen tüketici yorumlarının düzenlenmesine yönelik çabaların süreceği anlaşılmaktadır.
c. Diğer Hususlar
Perakende e-ticarette her geçen gün yeni bir iş yapma modeli veya özelliğin firmalar tarafından hayata
geçirilmesi, tüketiciler açısından olumsuz sonuçların yaşanması riskini ortaya çıkardığı için, buna fırsat
vermemek amacıyla mevzuatın da aynı hızla gözden geçirilerek gerekli düzenlemelerin yapılması
gerekmektedir. Halihazırda firmaların mevcut uygulamalarından bazıları, AB’nin 2019/2161 sayılı direktifiyle
düzenleme altına alınmıştır. Bunlardan bazıları şunlardır:135

Tüketicinin online arama sonuçlarının sıralaması: Tüketicinin online ürün aramalarında, reklam
amaçlı ücretli olarak ilk sıralarda gösterilen ürünlerin bu durumunun açık bir şekilde gösterilmesi
gerekmektedir (madde 3). Ayrıca arama sonuçlarının sıralamasında kullanılan parametreler hakkında tüketici
bilgilendirilmelidir (madde 3 ve 4).

E-pazaryerleri: E-pazaryerleri operatörleri, e-pazaryeri üzerinden satış yapan birinin tacir olup
olmadığı konusunda ve tacir değilse AB Tüketicilerin Korunması Mevzuatına tabi olmadığı konusunda
tüketiciyi bilgilendirmelidir (Madde 3).

Kişiselleştirilmiş Fiyatlar: Sunulan fiyatlar otomatik karar-verme algoritmaları ve tüketici davranışı
profilleme vasıtasıyla kişiselleştirilmiş fiyatlar ise, tüketiciler bilgilendirilmelidir (Madde 4).

Fiyat İndirimleri: Direktifin 2. maddesinin birinci paragrafında fiyat indirimleriyle ilgili kurallar
detaylı biçimde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre fiyat indirimlerinin, indirim öncesi fiyatların artırılmasından
kaynaklanan sahte indirim olmasını önlemek için, fiyat indirimi duyuruları önceki fiyatı da belirtmelidir.
Önceki fiyat, indirimden önceki 30 günlük süredeki en düşük fiyat olmalıdır. Kullanım süresi kısa olan ve
bozulabilir ürünlerde üyeler farklı kurallar getirebileceklerdir. Ürünün 30 günden daha az zamandır piyasada
olduğu durumlarda üye ülkeler yukarıda belirtilen 30 günlük süreyi kısaltabileceklerdir. Fiyat indiriminin
kademeli olarak arttığı durumlarda, önceki fiyat, fiyat indirimleri başlamadan önceki fiyatı ifade edecektir.

Cezalar: Tüketicilerin korunmasına yönelik düzenlemelere karşı hareket edenlere karşı üye ülkelerin
verecekleri cezalar hakkında, Direktifin 2. maddesinin ikinci paragrafında bazı hususların dikkate alınması
istenmiştir. Bunlar arasında ihlalin büyüklüğü ve süresi, satıcının tüketicilerin zarar görmesini önlemeye
yönelik bir tedbir alıp almadığı, satıcının önceki ihlalleri, satıcının bu ihlalden elde ettiği kazancın büyüklüğü,
aynı satıcının sınır aşan ihlallerine yönelik diğer üye ülkelerde ceza verilip verilmediği ve ihlalin özelliğine
göre uygulanabilecek diğer hususlar yer almaktadır.
Cezalarla ilgili olarak Direktifin 3. maddesinin altıncı paragrafında da para cezalarının firmanın bir
üye ülkede veya ilgili üye ülkelerdeki yıllık cirosunun %4’üne kadar çıkabileceği ifade edilmiştir. Yıllık
cironun belirlenemediği durumlarda da 2 milyon Euro’dan az olmamak üzere ceza uygulayabileceklerdir.
AB’de sürdürülen ve yukarıda açıklanan çalışmalar, diğer gelişmiş ülkelerin çoğunda tartışılmaktadır.
Ancak, çalışmalar henüz tam olarak uygulanmadığından iyi uygulama denilebilecek bir deneyim
yaşanmamıştır. Birçok ülke, e-ticarette yaşadığı tecrübeler ışığında düzenleme yaparak yaşanan ve ileride
yaşanabilecek sorunları çözmek istemektedirler.

Detaylar için bakınız European Union (2019b) ve https://www.loc.gov/law/foreign-news/article/european-unionnew-directive-amends-consumer-protection-rules/
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6.1.

Sektörün Büyüklüğü

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) ile Nielsen tarafından
hazırlanan ‘TAMPF - Nielsen Perakende Endeksi’ne göre Türkiye’de perakende ticaret sektörün
enflasyondan arındırılmış toplam cirosu 2019 yılında bir önceki yıla göre (reel olarak) %5
büyümüştür.136 Endekse göre gıda perakendesi %6, gıda dışı perakende ise %4 büyümüş, çalışan
sayısı gıda perakendesinde yine %6 artarken, gıda dışı ticarette istihdam aynı kalmıştır.
E-ticareti “ürün ya da servis siparişi online kanaldan verilen, teslimatı online ya da çevrimdışı
(elden, kargo aracılığı vb online olmayan teslimatlar) olan, ödemesi online kanaldan ya da çevrimdışı
(kapıda ödeme, havale, eft vb) yapılabilen alışveriş” olarak tanımlayan TÜBİSAD tarafından 2013
yılından bu yana düzenli olarak açıklanan sektör büyüklüğü raporuna göre Türkiye e-ticaret pazarı,
2019 yılında bir önceki yıla göre %39’luk bir artış göstererek KDV hariç 83.1 milyar TL’ye ulaşmıştır
(TÜBİSAD, 2020). Çalışmaya göre bu tutarın 44.9 milyar TL’lik kısmı perakende ticaret olup, kalan
kısmı perakende dışı e-ticaret oluşturmaktadır. Perakende e-ticareti “çok kanallı perakende” ve
“sadece online perakende” olarak ikiye ayıran aynı çalışmaya göre “çok kanallı perakende” 2019
yılında %32 artarak 14.1 milyar TL’ye, “sadece online perakende” grubu da %48 artarak 30.8 milyar
TL’ye yükselmiştir. 2013-2019 yılları arasında %515 artan perakende e-ticaret hacmindeki
gelişmeler aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Bakınız https://www.retailturkiye.com/genel-haberler/alp-onder-ozpamukcu-2019-yilinda-gida-basi-cekti erişim
tarihi 08.06.2020
136
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Grafik 6.1: Türkiye’de Perakende E-ticaret Sektörünün Büyüklüğü (Cari Milyar TL)
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Kaynak: TÜBİSAD (2014, 2020)

Ticaret Bakanlığı tarafından ilk defa 2020 yılında açıklanan e-ticaret istatistiklerine göre ise 2019 yılı
itibarıyla e-ticaretin hacmi 136 milyar TL’dir.137 Bakanlık 136 milyar TL’nin %85’inin yurtiçi harcamalar,
%9’unun diğer ülkelerin ülkemizden yaptığı harcamalar, %6’sının ise vatandaşların yurtdışından yaptığı
harcamalar olduğunu ifade etmiştir. Bakanlığın verileri ile TÜBİSAD verilerinin farklılığının, ayrı
metodolojilerden ve kapsam farklılığından kaynaklanma ihtimali yüksektir. Bakanlık açıkladığı verilerde
perakende e-ticareti ayrı bir kategori olarak göstermemiş, ürün bazında tutarlar açıklamıştır. Ancak
TÜBİSAD’dan farklı bazı önemli verileri de paylaşmıştır.
TÜBİSAD verileri ele alındığında, Türkiye’de perakende e-ticaretin toplam perakende ticaret
içerisindeki payı 2013 yılında %1,3 iken (TÜBİSAD, 2014), bu oran 2019 sonu itibarıyla %6,2’ye yükselmiştir
(TÜBİSAD, 2020). Bu gelişmelere rağmen e-ticaretin toplam perakende e-ticaret içerisindeki payı hala
gelişmiş ülkelere göre düşüktür. Ancak, TÜİK tarafından yayımlanan ve aşağıdaki grafikte gösterilen mevsim
ve takvim etkilerinden arındırılmış perakende ve posta ve internet yoluyla satış hacim endeksi ve aylık değişim
oranları, e-ticaretin perakende ticarete göre daha hızlı bir artış trendinde olduğunu ortaya koymaktadır. Bu
trendin devam etmesi halinde perakende e-ticaretin toplam içerisindeki payı gelecek yıllarda daha da
yükselebilecektir.

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan istatistikler için bakınız https://www.eticaret.gov.tr/istatistikler erişim tarihi
04.07.2020
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Grafik 6.2: Türkiye’de Perakende Ticaretin ve Perakende E-Ticaretin Gelişimi (Sabit Fiyatlarla
2015=100)
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Kaynak: TÜİK

Türkiye’de perakende e-ticaretin artmasının üç önemli nedeni bulunmaktadır. Bunlar, online alışveriş
yapan tüketici sayısının, kişi başına alışverişin ve e-ticarete konu ürün çeşidinin artmasıdır. Aşağıdaki
grafiklerde (Grafik 59 ve 60), yıllar itibarıyla online alışveriş yapan kişi sayısının oranı ve yapılan ortalama
alışveriş tutarı gösterilmektedir.
Grafik 6.3: Türkiye’de İnternet Üzerinden Mal veya Hizmet Siparişi veya Satın Alanların Oranı (16-74
yaş-%)
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Statista tarafından yapılan tahmine göre, Türkiye’de 2023 yılına kadar online alışveriş yapanların
sayısı 44.4 milyona, tüketicilerin ortalama yıllık siparişlerinin de 436 ABD Dolarına yükselmesi
beklenmektedir. 11. Kalkınma Planında da 2023 yılı itibarıyla online alışveriş yapanların sayısı 43 milyon
olarak tahmin edilmiştir.
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Grafik 6.4: Türkiye’de E-ticaret Yapanlar ve Kişi Başı Yıllık Ortalama Harcama
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Kaynak: https://www.statista.com/outlook/243/113/ecommerce/turkey#market-arpu

Perakende e-ticarete konu olan ürün grupları da diğer pek çok ülkedekine benzerlik göstermektedir.
Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre 2019 yılı itibarıyla giyim, ayakkabı, aksesuar grubu 13,8
milyar TL, beyaz eşya ve küçük ev aletleri 13,3 milyar TL, elektronik 8,5 milyar TL ile öne çıkan ürün
gruplarıdır.
Perakende e-ticaret hacmi arttıkça tüketici eğilimlerinde de değişiklikler göze çarpmaktadır. Örneğin
ödeme altyapısı hizmeti sunan İyzico (2020) tarafından yapılan analize göre, 2019 yılında işlem adedi artarken,
sepet tutarları azalmıştır. Bu gelişme, daha düşük gelirli kesimin e-ticarete entegrasyonuyla, ekonomik
koşulların kötüleşmesiyle veya e-ticarete daha düşük fiyatlı ürünlerin de dahil olmasıyla açıklanabilir.138
Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan 2019 yılı verilerine göre bazı ürün grupları itibarıyla sepet tutarları
aşağıda gösterilmektedir.
Grafik 6.5: 2019 Yılı İtibarıyla Bazı Ürün Gruplarında Ortalama Sepet Tutarları (TL)
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138

Detaylar için bakınız https://www.iyzico.com/blog/iyzico-online-alisveris-raporu-2019/
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İyzico tarafından yapılan söz konusu çalışmaya göre çiçek ve elektronik ürünlerinin alışverişi 2019
yılında 2018 yılına göre artarken, kozmetik ve dekorasyon ürünlerinde ise azalma yaşanmıştır. Diğer
ülkelerdeki mevsimsel hacim değişikliğinin Türkiye’de de yaşandığını tespit eden çalışmaya göre sonbahar
ayları en çok alışverişin yapıldığı mevsim olurken, tüketiciler en az yazın alışveriş yapmışlardır. Ticaret
Bakanlığı da yaptığı çalışmada Kasım ayını en çok alışveriş yapılan ay olarak tespit etmiştir. Kasım ayında
yurtdışındaki e-ticaret platformları tarafından yapılan “Bekarlar Günü”, “Kara Cuma”, “Siber Pazartesi” gibi
indirim kampanyalarının Türkiye’deki e-ticaret platformları tarafından da uygulanması, bu ayda e-ticaret
hacminin artmasında etkili olmuştur.

6.2.

Sektöre Etki Eden Faktörler

Türkiye’de perakende e-ticaretin son yıllarda hızlı artış göstermesine karşılık, 2019 yılı itibarıyla %6,2
düzeyinde olması temel bir soruya neden olmaktadır: Türkiye’de perakende e-ticaretin payı neden daha düşük?
Bu sorunun cevabını bulmak için çeşitli faktörlerin gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu faktörleri
talep bazlı ve arz bazlı olmak üzere ikiye ayırmak yararlı olacaktır.

6.2.1. Talebi Etkileyen Faktörler:
E-ticaretin gelişmesi için yeterli talebin oluşması, yani tüketicilerin online alışverişe yönelmeleri
gerekmektedir. Talebin oluşabilmesi için ise aşağıdaki hususlar önem arz etmektedir. Bunlar:





İnternete erişim imkanının ve kullanımının yaygınlaşması
Uygunluk
Tercihler
Farkındalık

6.2.1.1. İnternete erişim imkanının ve kullanımının yaygınlaşması
Tüketicilerin e-ticaretten faydalanabilmesi için gerekli olan en temel koşul, internete erişim imkanının
olması ve internete erişmek için gerekli olan cihazları kullanabilmesidir. TÜİK tarafından her yıl düzenli olarak
yayımlanan Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçları, her iki konuda da Türkiye’nin
içinde bulunduğu durumu ortaya koymaktadır.
Bilgisayar ve Cep Telefonu Kullanımı:
Günümüzde tüketicilerin e-ticarette kullandıkları temel cihazlar bilgisayar ve cep telefonudur.
Başlarda bilgisayarlar e-ticarette daha çok kullanılırken, günümüzde, akıllı telefonların yaygınlaşması ve eticaret platformlarının uyumlu mobil uygulamalar geliştirmesi sonucunda cep telefonları da yaygın kullanılır
hale gelmiştir.
Türkiye’de her iki cihazın kullanımı da son 15 yılda hızlı artış göstermiştir. 2004 yılında hanelerde
%23,6 olan bilgisayar kullanımı, 2010’lardan sonra bir miktar yavaşlasa da istikrarlı bir şekilde artarak 2018
yılında %59,6 olmuştur. Bilgisayar kullanımının 2010’lardan sonra artış hızının yavaşlamasının en önemli
nedeni tablet bilgisayar ve akıllı telefonların yaygınlaşması ve bireylerin kişisel kullanımlarında bu cihazlardan
verim alabilmeleridir. TÜİK verilerine göre 2019 itibarıyla hanelerin %98,7’sinde cep telefonu/akıllı telefon,
%26,7’sinde de tablet bilgisayar bulunmaktadır.
Bilgisayar kullanımı bireyler arasında birçok ölçüte göre farklılaşmaktadır. Örneğin 2004 yılında
erkeklerde %31,1 iken kadınlarda bu oran %16,2 olmuştur. 2018 yılına gelindiğinde erkeklerde bilgisayar
kullanımı %68,6’ya yükselmiş, kadınlarda bu oran %50,6’da kalmıştır.
Ülkemizde bilgisayar kullanımı bölgesel farklılıklar göstermekte, ayrıca bireylerin istihdam
durumlarına ve yaşlarına göre de değişebilmektedir. Örneğin İstatistiki Bölge Sınıflamasına göre bilgisayar
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kullanma oranı Batı Anadolu’da %67,7 ile en yüksek iken, Kuzeydoğu Anadolu’da %33,1 ile en düşüktür.
Erkeklerde, %77,3 ile bilgisayar kullanımının en yüksek olduğu bölge İstanbul, en düşük olduğu bölge ise
%40,5 ile yine Kuzeydoğu Anadolu’dur. Kadınlarda da en yüksek ve en düşük olan bölgeler sırasıyla %63’lük
ve %29,7’lik oranla İstanbul ve Kuzeydoğu Anadolu’dur.
Bireylerin istihdam durumuna göre bilgisayar kullanımının en yüksek olduğu grup, herhangi bir
şekilde istihdam edilmemiş olan öğrencilerdir. Öğrencilerde bilgisayar kullanım oranı %83,4’tür. Öğrencileri
%80 ile işverenler ve %64,7 ile ücretli kesim takip etmektedir. Bilgisayarı en az kullanan gruplar ise sırasıyla
%11’lik oranla engelli ve hastalar, %20,7’lik oranla ücretsiz aile işçileri ve %21,8’lik oranla ev işleriyle meşgul
olanlardır.
Meslek grupları itibarıyla bilgisayar kullanımı en yüksek olan grup, %99,2 ile profesyonel meslek
mensupları, en düşük olan grup ise %29,1 ile nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanlarıdır.
Grafik 6.6: Türkiye’de Meslek Grupları İtibarıyla Bilgisayar Kullanımı (%)
Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar

56,5

Tesis ve makine operatörleri ve montajcılar

80,1

Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Hizmet ve satış elemanları
Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel…
Profesyonel meslek mensupları
Yöneticiler

76,0
29,1
81,1
95,4
96,5
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Kaynak: TÜİK

Yaş grupları itibarıyla bilgisayar kullanım oranı 16-24 yaş aralığında %68,2 ile en yüksek iken, yaş
arttıkça kullanım oranı düşmektedir. Bilgisayar kullanımının en düşük olduğu grup %8,6 ile 65-74 yaş
aralığıdır. Tüm yaş aralıklarında erkeklerde kullanım oranı kadınlara göre yüksektir.
Dolayısıyla bilgisayar kullanım oranı ortalama %60’larda olsa da, bazı kesimlerde kullanım oranı
%11’lere kadar düştüğü için, bilgisayarla e-ticarete erişim sınırlı kalmaktadır. Ayrıca, her ne kadar bilgisayar
kullanımı artsa da bilgisayar sahipliği düşüktür. TÜİK verilerine göre masaüstü bilgisayar bulunan hane sayısı
2019 yılı itibarıyla %17,6, taşınabilir bilgisayar ise %37,9’dur.139 Bu nedenle, özellikle çalışmayan kesim için
bilgisayara erişimde kısıt olduğunu söylemek mümkündür.
Öte yandan, ülkemizde hanelerin %98,7’sinde cep telefonu/akıllı telefon bulunmaktadır. İnsanlar
telefonlarla daha kolay ve hızlı işlem yapabildiği için e-ticarette faydalanılabilmektedir. İyzico (2020)’nun
tespitine göre 2019’da mobil alışveriş oranı bilgisayardan yapılan alışveriş geçmiştir. Ancak, telefondan
ürünlerin incelenmesi ve işlemlerin yapılması ancak belirli kesim tarafından tercih edilmektedir. İyzico (2020)

2018 yılında TÜİK tarafından yapılan araştırmaya göre kurumsal olmayan nüfusun %53,3’ünde bilgisayar
bulunmamaktadır. Bilgisayar bulunmayan kesimin ortalama %28’i maddi yetersizlikten, %72’si ise diğer nedenlerle sahip
olmadığını belirtmiştir. Gelir grupları itibarıyla incelendiğinde yıllık geliri medyan gelirin %60’ının altında olanlarda
maddi
yetersizlik
%45,4’tür.
(2018
yılı
medyan
gelir
38.581
TL’dir.)
Bakınız
http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1011
139
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tüketicilerin düşük hacimli alışverişlerde (100 TL altı) telefonu tercih ederken, yüksek alışverişlerde
bilgisayara yöneldiklerini belirlemiştir.
Sonuç olarak, bilgisayara erişim ve bilgisayar kullanımı konusunda her ne kadar ülkemizde belirli kısıt
olsa da, online ticarete olanak sağlayan cep telefonları hemen hemen tüm hanelerde bulunmaktadır. Bu durum,
ülkemizin tamamına yakınının e-ticarete entegre olabilmesi için gerekli donanıma sahip olduğunu
göstermektedir.
İnternet Kullanımı
Bilgisayar kullanımı az olmasına karşılık akıllı telefonların da katkısıyla ülkemizde internete erişim
imkanı ve internet kullanımı daha yüksektir ve her geçen yıl artmaktadır. Örneğin 2011 yılında ülkemizde
internete erişim imkanı %42,9 iken bu oran 2019 yılında %88,3’e yükselmiştir. Hanelerde internet kullanımı
da 2004 yılında %18,8’den 2019 yılında %75,3’e yükselmiştir. Ancak rakamlardan da anlaşılacağı gibi
yaklaşık %12’lik bir kesim hala internete erişemezken yaklaşık %13’lük bir kesim de internet erişim imkanı
olduğu halde kullanmamaktadır. Sonuç olarak ortalama %25’lik bir kesim interneti kullanmamaktadır.
Ancak, bilgisayar kullanımında olduğu gibi tüketicilerin cinsiyetine, bulunduğu bölgeye, yaşına ve
istihdam şekline göre internet kullanımı farklılaşabilmektedir. Örneğin hanelerde erkeklerin internet kullanım
oranı %81,8 iken bu oran kadınlarda %68,9’dur. Bölgesel bazda internet erişimi incelendiğinde 2019 yılı
itibarıyla İstanbul’da internet erişiminin oranı %95,6 iken bu oran Batı Marmara’da %79,7 ile en düşüktür.
TÜİK verilerine göre internet erişimi olan hanelerde, bu imkan daha çok mobil genişbant (3G, cep
telefonu, akıllı telefon veya modem) üzerinden sağlanmaktadır. Örneğin sabit genişbant (ADSL, kablo TV
altyapısı üzerinden kablolu internet, fiber vb.) bağlantı ile internete erişim ülkemizde bölgelerde %25 ile %65,6
arasında değişirken, mobil genişbant ile bağlantı %77,5 ile %94,8 arasındadır.
İstatistiki Bölge Sınıflandırmasına göre internet kullanım oranının en yüksek olduğu bölge %86,6 ile
İstanbul iken, en düşük olduğu bölge %58,4 ile Güneydoğu Anadolu’dur. Tıpkı bilgisayar kullanımında olduğu
gibi internet kullanımında da erkek ve kadınlar arasında fark bulunmaktadır. Örneğin İstanbul’da erkeklerde
internet kullanım oranı %91,2 iken, kadınlarda bu oran %81,9’dur. Benzer şekilde Güneydoğu Anadolu’da
erkeklerde kullanım oranı %68,7 iken, kadınlarda %49,7’dir. İnterneti düzenli kullananların (her gün veya
haftada en az bir defa) kullananların oranı da Türkiye’de 2019 yılı itibarıyla %72,7’dir. Aşağıdaki grafikte
bölgeler itibarıyla düzenli internet kullanan kadın ve erkeklerin oranı gösterilmektedir.
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Grafik 6.7: Türkiye’de Bölgeler İtibarıyla Düzenli İnternet Kullananların Oranı (16-74 yaş) (%)
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Kaynak: TÜİK

Bireylerin istihdam durumuna göre internet kullanımının en yüksek olduğu grup, herhangi bir şekilde
istihdam edilmemiş olan öğrencilerdir. Öğrencilerde internet kullanımı %94,2’dir. Öğrencileri %93,9 ile
işverenler ve %92,9 ile ücretli kesim takip etmektedir. İnterneti en az kullanan gruplar ise sırasıyla %21,3’lük
oranla engelli ve hastalar, %49,6’lık oranla ücretsiz aile işçileri ve %51,9’luk oranla emekli veya işi bırakmış
olanlardır.
Meslek grupları itibarıyla Türkiye’de en çok internet kullanan grup, %99,7 ile teknisyenler, teknikerler
ve yardımcı profesyonel meslek mensuplarıdır. En az kullanan grup ise %53 ile nitelikli tarım, ormancılık ve
su ürünleri çalışanlarıdır.
Yaş grupları olarak incelendiğinde, internet kullanımının en yüksek olduğu grup %91,7’lik oranla 2534 yaş aralığında olanlardır. Bu grubu %90,8 ile 16-24 yaş aralığı ve %85,9 ile 35-44 yaş aralığı takip
etmektedir. İnternet kullanımının en düşük olduğu grup %19,8 ile 65-74 yaş aralığıdır.
Sonuç olarak, ülkemizde tüketicilerin e-ticarete erişimini sağlayan internet altyapısı yaklaşık %90’lara
ulaşmış olmasına karşılık, interneti düzenli kullanan kesim birçok açıdan farklılaşmaktadır. Erkeklerde oran
%63,7 - %89,7 aralığında, kadınlarda ise %43,6-%80,7 aralığındadır. Bu nedenle bazı bölgelerde tüketiciler,
dolaylı (birinin yardımıyla) online alışveriş yapabilme imkanına sahiptir. Bu oran kadınlarda daha fazladır.
Ülkemizde bilgisayar ve internet kullanımında bölgeler arasındaki farklılık e-ticarete katılımda da
kendini göstermektedir. Ticaret Bakanlığının açıkladığı verilere göre 2019 yılı itibarıyla online alışveriş
yapanların %36’sı İstanbul’dadır. İstanbul’u %9 ile Ankara ve %6 ile İzmir takip etmektedir. Dolayısıyla
Türkiye’deki online alışverişin yarısından fazlasını üç ildeki tüketiciler gerçekleştirmektedir.
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6.2.1.2. Uygunluk
Tüketicilerin e-ticareti tercih etmeleri için, kendilerine uygun ve geleneksel ticaretten daha avantajlı
seçenekler sunulması gerekmektedir. Bu kapsamda e-ticaretin tüketicilere çok çeşit, uygun fiyat, kullanım
kolaylığı, güvenirlik, uygun ödeme yöntemleri, hızlı ve ücretsiz gönderi, ücretsiz ve kolay iade gibi birçok
hususu birlikte barındırması gerekmektedir.
Güvenirlik:
Nielsen (2019) tüketicilerin online alışverişi aşağıdaki hallerde tercih etmediğini ortaya koymuştur.
Grafik 6.8: Tüketicinin E-ticareti Tercih Etmediği Durumlar (%)
İnternetten alışveriş yapacağımda siteye kayıt olma, ürün
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İnternetten alışveriş yapmak için gereken ödeme araçları
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Kaynak: Nielsen (2019)

Tüketicilerin yaptıkları online alışverişlerde sorun yaşamaları, onların aynı siteden alışveriş yapma
olasılıklarını azaltmaktadır. TÜİK tarafından en son 2017 yılında yapılan ankete göre, e-ticaret deneyiminde
sorun yaşayanların oranı %21,5’tir. 2011-2017 yılları arasında beş defa tekrarlanan ankette sorun yaşayanların
oranı azalmamış, aksine 2015-2017 yılları arasında daha yüksek gerçekleşmiştir. Esasen e-ticarete talepte ani
yükselme olan dönemlerde özellikle gönderinin geç ulaşması gibi sorunlar gelişmiş ülkelerde de
yaşanabilmektedir. Ancak talebin artmasıyla birlikte, e-ticaret firmaları, dağıtım firmaları ve bunların
denetiminden sorumlu kurumlar tarafından gerekli tedbirler alınmadığında, ortaya başka sorunlar da
çıkabilmekte veya yaşanan sorunlar artabilmektedir.
Türkiye’de aşağıda detayları yer alan sorunların yıllar itibarıyla artması, perakende e-ticaret
sektörünün hizmet kalitesi konusunda bazı alanlarda sorunlar yaşandığını göstermektedir. Bu durum, yeni
müşteri kazanılmasını zorlaştıracağı gibi mevcut müşterilerin de kaybıyla sonuçlanabilecektir.
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Tablo 6.1: Türkiye’de Perakende E-ticarette Tüketicilerin Karşılaştıkları Bazı Sorunlar
Sorun Yaşayanların Oranı (%)

2011

2012

2015

2016

2017

7,4

9,4

23,2

24,9

21,5

9,4

16,7

20,3

24,2

20,1

Sorun Türleri (%)
Sipariş veya ödeme aşamasında web sitesinde karşılaşılan teknik arıza
Garanti koşulları ve diğer kanuni haklara ilişkin bilgi bulmanın zor olması

3,7

3,5

12,6

12,9

13,6

Teslimatın belirtilenden daha yavaş olması

31,0

39,9

47,0

44,9

46,5

Ürün veya hizmet fiyatının belirtilenden daha yüksek olması (örn:
beklenmeyen işlem masrafları veya yüksek teslimat ücreti)
Yanlış veya hasarlı ürün veya hizmetin teslim edilmesi

5,8

5,2

11,4

7,4

9,8

42,7

47,7

45,4

42,1

49,1

Dolandırıcılık (örn: Ürün veya hizmetin teslim edilmemesi, kredi kartı
bilgilerinin kötüye kullanması vb.)
Şikayet ve tazmindeki zorluklar veya şikayet sonrası tatmin edici cevaplar
alınamaması
Yurt dışı menşeli web sitelerinden ülkeye mal ve hizmet satılmaması

15,4

5,5

10,8

10,6

15,0

4,2

4,6

18,1

19,7

19,5

-

-

9,7

5,3

7,3

Diğer

7,3

3,1

1,6

2,7

1,8

Kaynak: TÜİK

Perakende e-ticaretle ilgili yaşanan tüketici sorunlarıyla ilgili olarak Ticaret Bakanlığı tarafından da
düzenli olarak veri yayımlanmaktadır. “Mesafeli sözleşmeler” olarak adlandırılan bu veriler, içerisinde posta
ve telefonla satışları da barındırsa da son yıllarda e-ticaret hacminin artması nedeniyle, bu alanda yaşanan
sorunlara ışık tutmaktadır.140
Grafik 6.9: Türkiye’de Perakende E-ticaretle İlgili Ticaret Bakanlığına İletilen Şikayetler (Adet)
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Kaynak: Ticaret Bakanlığı

Tüketici hakem heyetlerine gelen mesafeli sözleşme şikâyetleri de 2017-2019 yılları arasında %98,8
artarak 17.702 adete yükselmiştir.141 Bunlara ek olarak Bakanlık tarafından açıklanan ve Uluslararası
Tüketicinin Korunması ve Uygulama Ağı (ICPEN) bünyesinde kurulan www.consumer.gov isimli siteye
yabancı ve Türk tüketiciler tarafından 2019 yılında Türkiye’de yerleşik satıcı, sağlayıcı ve diğer şahıslar
aleyhine toplam 286 şikayet yapılmış olup, bunların 142’si (%49,6), “internet ve telefon yoluyla satışlar”la

Ülkemizde 6502 Sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun’da da kullanılan “Mesafeli Sözleşmeler” kavramı,
AB’nin 2011/83 sayılı Direktifiyle uyumludur. Detaylar için bakınız https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0083&from=EN
141
Bakınız https://ticaret.gov.tr/istatistikler/bakanlik-istatistikleri/ic-ticaret-istatistikleri/tuketicinin-korunmasi-vepiyasa-gozetimi-verileri
140
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ilgilidir. Aynı yıl Türk tüketiciler tarafından yurtdışındaki satıcı, sağlayıcı ve diğer şahıslar aleyhine yapılan
şikayet de 403 adet olup, bunların 244’ü (%60) “internet ve telefon yoluyla satışlardır.142
Türkiye’deki tüketiciler kendileri olumsuz tecrübe yaşamasa bile, diğer ülkelerde olduğu gibi, online
alışveriş yapmadan önce satın alacağı ürünü ve e-ticaret sitesini araştırmaktadır. Türkiye’de alışveriş
yapmadan önce müşteri yorumlarını okuyanların oranı %92, şikayet ve markaların cevaplarını okuduktan
sonra alışverişten vazgeçenlerin oranı ise %45’tir.143 Türkiye’de perakende e-ticarette sorun yaşayan tüketiciler
Ticaret Bakanlığı ve Tüketici Hakem Heyetlerine yaptıkları şikayetlerin yanısıra, ilgili sitedeki yorum
bölümlerine ve özel olarak hizmet veren şikayet sitelerine kayıtlar bırakmaktadır. Şikayet sitelerinde yer alan
şikayetler en çok e-ticaretle ilgilidir. En çok yazılan şikayetler büyük ölçüde kargo sorunları olup, bunu müşteri
hizmetleri, iade sorunları, hatalı, bozuk ürün gönderilmesi, faturasız ürün gönderimi gibi konular takip
etmektedir. Dolayısıyla Türkiye’de tüketicilerin e-ticareti tercih etmesinin önünde güvenirlikle ilgili önemli
bir sorun bulunmaktadır.
Ödeme Araçları
Türkiye’de hizmet sunan e-ticaret platformları genellikle kredi kartı, banka kartı, sanal kart, anında
havale, alışveriş kredisi, google pay, BKM Express, Masterpass, GarantiPay gibi ödeme araçlarını kabul
etmektedir. Bunlara ek olarak sınırlı sayıda firma eft/havale ve kapıda nakit ödeme gibi seçenekler
sunmaktadır. Türkiye’de en popüler olan 5 e-ticaret platformu incelendiğinde, bunlardan sadece biri kapıda
nakit ödeme kabul etmektedir. Söz konusu firma da 1.000 TL’ye kadar ürünlerde tek bir taşıma firması
aracılığıyla ve 6.99 TL ücret karşılığı bu hizmeti sunmaktadır. Kapıda nakit ödeme yöntemiyle yapılan
alışverişlerde ürün iadesi yapabilmek için söz konusu firmaya üye olmak gerekmektedir. Ayrıca para iadesi
yapılmamakta, hediye çeki verilmektedir.
Statista’ya göre 2019 yılı itibarıyla Türkiye’de perakende e-ticarette ödeme şekli olarak tüketicilerin
%80’i kredi kartını kullanırken, son yıllarda kullanımı tüm dünyada yaygınlaşmaya başlayan e-cüzdan %13,7
ile ikinci sırada yer almaktadır.
Grafik 6.10: Türkiye’de Perakende E-ticarette Öne Çıkan Ödeme Araçları (%)
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Kaynak: https://www.statista.com/outlook/243/113/ecommerce/turkey#market-arpu

Detaylar için bakınız
https://tuketici.ticaret.gov.tr/data/5e27ede713b87600d82b42f7/E_Consumer_Basin_Duyurusu_2020.pdf
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https://www.sikayetvar.com/hakkimizda
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Ticaret Bakanlığı ise açıkladığı verilerde 2019 yılında 136 milyar TL olan e-ticaretin 97,5 milyar
TL’sinin (%71,7) kredi kartı/banka kartı, 29,5 milyar TL’sinin EFT/havale ve 8,9 milyar TL’sinin kapıda
ödeme yöntemiyle yapıldığını ifade etmiştir. Bakanlık perakende e-ticaretle ilgili ödeme yöntemlerini
açıklamamıştır.
Üye olmadan alışveriş
Türkiye’de bazı e-ticaret platformları üye olmayı zorunlu tutarken, bazıları üye olmadan alışverişe
imkan sağlamaktadır. Örneğin Türkiye’de incelenen 5 popüler e-ticaret platformunda üye olmadan alışverişe
imkan sağlanmaktadır. Ancak, bu siteler e-posta adresini zorunlu tutmaktadır. TÜİK tarafından yayımlanan
internet kullanım istatistiklerinden de anlaşılacağı gibi Türkiye’de bireylerin %46,2’si bireysel olarak interneti
e-posta gönderme ve alma amacıyla kullanmaktadır. Bu nedenle e-posta kullanımının zorunlu tutulması eticaretin yaygınlaşmasının önünde bir engel olabilecektir. Çünkü e-posta kullanmayan kişilerin e-ticareti ancak
dolaylı olarak (başkaları aracılığıyla) kullanması mümkün olabilmektedir.
6.2.1.3. Tercihler
Yukarıda paylaşılan bilgilerden de anlaşılacağı gibi, tüketicilerin önemli bir kısmı e-ticarete erişim
için gerekli olan donanım ve internet altyapısında sorun yaşamamakta ve interneti düzenli olarak
kullanabilmektedir. Ancak, tüketiciler interneti farklı amaçlarla kullanmaktadır. 2019 yılı itibarıyla bireylerin
interneti kişisel kullanım amaçları aşağıda gösterilmiştir.
Tablo 6.2: Türkiye’de İnternet Kullananların Başlıca Kullanım Amaçları (%)
Amaçlar

Toplam

Erkek

Kadın

Mesajlaşma

93,9

93,3

94,6

İnternet üzerinden telefonla görüşme/ video görüşmesi (webcam ile)

82,7

80,7

85,0

Sosyal medya üzerinde profil oluşturma, mesaj gönderme veya fotoğraf vb. içerik
paylaşma
Müzik dinlemek (Web radyosu dahil)

81,4

84,5

77,7

71,5

72,6

70,2

Çevrimiçi haber okuma

69,8

74,5

64,3

Sağlıkla ilgili bilgi arama (yaralanma, hastalık, beslenme, vb.)

69,3

65,9

73,2

Mal ve hizmetler hakkında bilgi arama

65,0

68,5

60,9

İnternet bankacılığı

47,1

59,0

33,0

E-Posta gönderme / alma

46,2

52,5

38,8

Kendi oluşturduğunuz metin, fotoğraf, müzik, video, yazılım vb. içerikleri herhangi
bir web sitesine paylaşmak üzere yükleme
Web siteleri aracılığıyla görüş paylaşma

42,5

44,5

40,2

23,6

25,8

20,9

Mal veya hizmet satışı

21,8

25,8

17,0

İş arama ya da iş başvurusu yapma

10,6

11,2

9,9

9,1

11,0

6,8

Toplumsal veya siyasal bir konuda online bir oylamaya katılma
Kaynak: TÜİK

Tabloda yer alan kullanım tercihleri, Türkiye’de bilgisayar sahipliğinin ve sabit genişbant aboneliğinin
sınırlı kalmasının nedenlerini büyük ölçüde açıklamaktadır. Çünkü tercih edilen faaliyetler akıllı telefonlarla
da yapılmaya yatkındır.
Tabloda yer almamakla birlikte, Türkiye’de online alışveriş yapan bireylerin oranı da TÜİK
araştırmasına göre 2011 yılında %8,4 iken bu oran 2019 yılında %34,1’e yükselmiştir. Ancak, daha önce
paylaşılan verilerden de anlaşılacağı gibi ülkemizde perakende e-ticaretten büyükşehirlerde özellikle de
İstanbul’da yaşayan belli bir kesim ve gençler daha çok istifade etmektedir.
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Türkiye’de tüketicilerin online alışverişi hangi şartlarda tercih ettiği veya etmediğini anketle araştıran
Nielsen (2019), dünyanın diğer ülkelerinde yapılan araştırmalara benzer sonuçlar bulmuştur.
Grafik 6.11: Türkiye’de Online Alışveriş Yapanların Başlıca Tercih Nedenleri (%)
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Kaynak: Nielsen (2019)

Nielsen’in anketine tüketicilerin verdiği cevaplardan, yukarıda belirtilen tercih nedenlerinin hangi
ürün gruplarında daha çok ön plana çıktığını aşağıdaki grafikte gösterilmektedir.
Grafik 6.12: Türkiye’de Tüketicilerin Perakende E-ticarette En Çok Tercih Ettikleri Ürünler (%)
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Kaynak: Nielsen (2019)

Yapılan anketlerde elde edilen sonuçlar örneklem sayısı ve özelliğine göre farklılık gösterebilmektedir.
TÜİK’in 2011-2019 yılları arasında düzenli olarak yaptığı ankette de yine giyim ve spor malzemeleri
tüketicilerin en çok tercih ettiği ürünler arasında yer almıştır. 2011-2019 yılları karşılaştırıldığında, bu ürünleri
tercih eden tüketici oranı %28,8’den %67,2’ye yükselmiştir. Aynı dönemde seyahat ile sportif ve kültürel
amaçlı satın almalarda da ciddi artış yaşanmış, ev eşyası ve gıda maddeleri gibi önemli kategorilerde artış
sınırlı kalmıştır. Öte yandan elektronik araçları tercih edenlerin oranı 2011 yılında %27,8 iken 2019 yılında
%20,3’e gerilemiştir.
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Grafik 6.13: Tüketicilerin Tercih Ettikleri Ürün Grupları (2011-2019) (%)
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Kaynak: TÜİK

Yukarıda verilen grafikteki tercihler ile Türkiye’deki toplam perakende e-ticaretin hacmi
kıyaslandığında, elektronik araçların daha pahalı olması nedeniyle tercih eden kişi sayısı azalsa da hacim
olarak büyüklüğünü korumayı başardığını göstermektedir. Her ne kadar, grafikte yer alan gruplandırmalar,
tüketicinin tercihi konusunda tam fikir vermese de, birçok kategoride tüketicinin e-ticarete açık olduğunu
göstermektedir.
Sonuç olarak, Türkiye’de önemli bir kesim interneti sosyal amaçlı kullanmakta, e-ticareti kullanan
kesim de her geçen yıl artmaktadır.
6.2.1.4. Farkındalık
Ülkemizde nüfusun yaklaşık %90’ının internete erişim imkanı olmasına karşılık e-ticaretin sadece
%34’lük bölümünün tercih etmesi, yukarıda sayılan bazı faktörlerin yanı sıra farkındalığın az olduğuna da
işaret edebilir. COVID-19 pandemisi nedeniyle birçok işyerinin belirli süre kapanması ve bu süreçte bazı
firmaların e-ticarete de başlamaları, biryandan e-ticarete konu ürün ve hizmet çeşitliliğini artırırken bir yandan
da farkındalığın artmasına katkı sağlamıştır. Bu süreçte tüketicilerin e-ticaretten duydukları memnuniyetin
artması, önümüzdeki yıllarda tüketici katılımını hızlandırabilecektir.
Öte yandan, ülkemizde perakende e-ticaret hacminin düşük olması, tüketicilerin belli bir bölümünün
e-ticaretin tüketiciler için sunduğu arama kolaylığı, bol çeşit ve uygun fiyat avantajının farkında olmadığını da
göstermektedir.
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6.2.2. Arzı Etkileyen Faktörler
Firmaların e-ticarete entegrasyonu konusunda aşağıdaki hususlar önem arz etmektedir.





İnternete erişim imkanının ve kullanımının yaygınlaşması
Uygunluk
Tercihler
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6.2.2.1. İnternete erişim imkanının ve kullanımının yaygınlaşması
Firmaların perakende e-ticarete katılımı, daha çok tüketiciye ulaşarak satışlarını artırmalarına imkan
sağlamaktadır. Ancak, bunun için öncelikle internet erişimine ve gerekli donanıma sahip olmaları
gerekmektedir.
TÜİK tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Türkiye’deki girişimlerin büyük çoğunluğu e-ticarete
erişim için gerekli donanıma ve internet imkanına sahiptir. 2019 yılı itibarıyla Türkiye’deki girişimlerin
%96,7’sinde bilgisayar kullanımı, %94,9’unda internet erişimi bulunmaktadır. Ayrıca, girişimlerin
%66,6’sının da internet sitesi bulunmaktadır.
Grafik 6.14: Türkiye’de Firmaların Bazı Bilişim Teknolojilerini Kullanımı (%)
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Kaynak: TÜİK

6.2.2.2. Uygunluk
Türkiye’de e-ticaret piyasasına girmek isteyen firmaların başa çıkması gereken 2 temel sorun
bulunmaktadır. Bunlardan biri maliyet, diğer ise uzman personel istihdamıdır.
Bir firmanın online satış yapabilmesi için bazı harcamalar yapması gerekmektedir. Çünkü kendi
internet sitesini kurması ve bu sitenin sürekliliğini sağlamasının belirli bir maliyeti bulunmaktadır (site kurma
maliyeti, alan adı, hosting hizmeti, müşteri hizmetleri vb.). Firma bir e-pazaryerine katılarak daha uygun fiyata
e-ticarete entegre olabilmektedir. Çünkü e-pazaryerlerinde başlangıç maliyeti düşük olup, satış yaptıkça epazaryerine komisyon ödemektedir. Bazı durumlarda firma için tek bir e-pazaryerlerine katılmak yeterli
olmayabilmekte, görünürlüğünü artırılabilmek için birden fazla e-pazaryerine kayıt olması gerekebilmektedir.
Ancak, e-pazaryerlerinde satış yapabilmek için birçok belgenin hazırlanması ve başvuruların yapılması
gerekmektedir. Firma e-pazaryerine kabul edildiğinde de her bir e-pazaryerinin kurallarına uygun olarak satış
yapmak durumundadır. Bu durum siparişlerin takip edilmesini ve iade süreçlerinin iyi yönetilmesini küçük
firmalar için zorlaştırabilmektedir.
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Bu tür zorlukları aşabilmek için, firmaların mevcut çalışanlarını veya istihdam edilecek yeni personeli
online siparişlerle görevlendirilmesi gerekmektedir. Küçük firmalar için bu durum ilave maliyet getirmekte ve
rekabetin yoğun olduğu e-pazaryerlerinde istenen verimi alamadığı durumlarda finansal zorluklarla
karşılaşmasına neden olabilmektedir.
Bunlara ek olarak e-pazaryerlerinde rekabet edebilmek için rekabetçi fiyat belirlenmesi, gönderi
ücretinin üstlenilmesi, koşulsuz iade, e-pazaryerlerine ödenen %25’lere varan komisyonlar ve görünürlüğü
artırmak için yapılması gereken reklam ve pazarlama harcamaları gibi maliyet yaratıcı faktörler, kar marjı
düşük olan perakendeciler için uygun olmayabilmektedir.
6.2.2.3. Tercihler
TÜİK tarafından yayımlanan “Ekonomik faaliyet (NACE Rev. 2) ve büyüklük grubuna göre web sitesi
üzerinden veya Elektronik Veri Alışverişi (EDI) ile ürün/hizmet siparişi alan girişimler” istatistiklerine göre
tüm firmaların %11,2’si, bilgisayar kullananların ise %11,5’i e-ticarete entegre olmuştur. Toptan ve perakende
ticaret sektöründe bu oran %14,7’ye kadar çıkmaktadır. Aşağıdaki grafikte yıllar itibarıyla “Toptan ve
perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı” gruplamasına göre internet sitesi
üzerinden veya Elektronik Veri Alışverişi (EDI) ile ürün/hizmet siparişi alan girişimlerin oranları
gösterilmektedir.144
Grafik 6.15: Türkiye’de İnternet Üzerinden Ürün/hizmet Siparişi Alan Firmaların Oranı (%)
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Kaynak: TÜİK

Firmaların e-ticarete katılımı firmanın büyüklüğüne göre farklılaşmaktadır. Aşağıdaki grafikte 2018
yılı itibarıyla çalışan sayısına göre firmaların katılım oranı görülmektedir. Grafikten de anlaşılacağı gibi
firmalar küçüldükçe katılım azalmaktadır. Nitekim TESK tarafından paylaşılan bilgilere Türkiye’de ticari
hayatta önemli bir yer tutan esnaf ve sanatkarlarda e-ticarete katılımın oldukça düşük olduğunu göstermektedir.
1 milyon 772 bin 650 esnaf ve sanatkarın 2 bin 417`si e-ticaret yapmaktadır.145

TÜİK tarafından yapılan sınıflandırma bu çalışmanın konusu olan perakende e-ticaretle ilgili verileri ayrı olarak
tutmadığı için, toptan ve perakende ticarete ilişkin verile kullanılmaktadır. Perakende e-ticarete ilişkin veriler bu
verilerden farklılık gösterebilir.
145
Detaylar için bakınız https://www.tesk.org.tr/view/haber/goster.php?Guid=d7ebf66c-2263-11ea-9eaf-000c29b32a85
erişim tarihi 14.06.2020
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Grafik 6.16: Türkiye’de Çalışan Sayısına Göre Firmaların E-ticarete Katılımı (%)
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Kaynak: TÜİK

Firmaların e-ticarete katılımı daha önceki bölümlerde de incelendiği gibi iki şekilde olabilmektedir.
Bunlardan birincisi firmanın kendi internet sitesinde satış yapması, diğeri ise firmanın üçüncü taraflarca
oluşturulan platformlarda (örneğin e-pazaryeri) satış yapmasıdır. Türkiye’de firmaların çalışan sayısına göre
e-ticarete katılım yöntemi aşağıdaki grafikte gösterilmektedir.
Grafik 6.17: Türkiye’de Çalışan Sayısına Göre Firmaların E-ticarete Katılım Yöntemi (%)
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Grafikten iki temel sonuç çıkarmak mümkündür. Birincisi, çalışan sayısı fazla olan firmalarda kendi
internet sitesini kullanım oranı daha yüksektir. Bunun temel nedeni büyük firmaların kendi internet sitesini
işletmek için daha büyük finansal güce ve insan kaynağına sahip olmalarıdır. Grafikten çıkan ikinci sonuç ise,
e-pazaryeri kullanan firma oranının her geçen yıl artmasıdır. Bu artış sadece küçük firmalarda değil büyük
firmalarda da görülmektedir. Diğer ülkelerde de benzer eğilim görülmekte olup, bunun başlıca nedenleri, epazaryerlerine katılımın kendi internet sitesini işletmeye göre daha ekonomik olması ve firmaların ürünlerinin
e-pazaryerlerinde daha görünür olmasıdır.
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Yukarıda paylaşılan verilerden de anlaşılacağı gibi Türkiye’de mevcut firmalar e-ticarete çok az ilgi
gösterirken, e-ticaret girişimciliği son yıllarda artmaktadır. Aşağıdaki grafikten de anlaşılacağı gibi 2016
öncesinde e-ticaret pazarına giren firma sayısı çok az iken, 2016 yılında 427 firma kurulmuş, 16 firma
kapanmıştır. Kurulan firmaların 412’si gerçek kişi ticari işletmesi, 15’i is anonim şirkettir. 2019 yılına
gelindiğinde yeni kurulan toplam firma sayısı 1249’a ulaşmış, buna karşılık 33 firma kapanmıştır. 2020 yılının
ilk dört ayında da, geçen yılın aynı dönemine göre artış %45’in üzerinde gerçekleşmiştir. Her ne kadar, söz
konusu işletmelerin e-ticarete nasıl entegre oldukları istatistiklere yansımasa da, çoğunluğunun epazaryerlerinde satış yapan girişimler olduğu tahmin edilebilir. Önümüzdeki dönemde e-ticaret amaçlı kurulan
firma sayısında artışın devam etmesi muhtemeldir.
Grafik 6.18: Posta Yoluyla veya İnternet Üzerinden Yapılan Perakende Ticaret Şirketi KurulmaKapanma İstatistikleri (2013-2019-adet)
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Kaynak: TOBB

6.2.2.4. Farkındalık
Yukarıda yapılan değerlendirmelerden de anlaşılacağı gibi, Türkiye’de firmaların internete erişim ve
bilgisayar kullanımı konusunda sorun yaşamamalarına karşılık e-ticarete katılımının düşük kalması iki temel
nedenle açıklanabilir. Bunlar farkındalık eksikliği ve maliyettir.
Son yıllarda firmaların e-ticaret konusunda farkındalıklarının ve e-ticarete entegrasyonlarının
artırılması konusunda çok yönlü çalışmalar sürdürülmektedir. Bu çalışmaları kamu kurumları, STK’lar, eticaret çözümleri sunan bilişim firmaları ile e-pazaryerleri tek taraflı veya işbirliği yaparak yürütmektedir.
Farkındalığın artmasına geleneksel yöntemle satış yapan firmaların diğer ülkelerdeki gibi satışlarının azalması
da neden olabilecektir.
Sonuç itibarıyla, ülkemizde e-ticaretin gelişmesi için bir önkoşul olan internete erişim tüketiciler ve
satıcılar için büyük ölçüde sağlanmış, buna karşılık, yaşanan bazı başka sorunlardan dolayı e-ticaretin gelişimi
yakın zamana kadar sınırlı kalmıştır.
Firmalar açısından incelendiğinde, yine Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre
Türkiye’de e-ticaret yapan firma ve internet sitesi sayıları aşağıda gösterilmektedir. Türkiye’de 2018 yılı
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itibarıyla 1.879.771 işletmenin bulunduğu göz önüne alındığında e-ticarete katılım oranı oldukça düşük
kalmaktadır.146
Tablo 6.3: Firmaların E-ticarete Katılımı ve Katılım Yöntemi (Adet)
E-ticaret faaliyeti yürüten işletme sayısı

68.457

Bakanlığın kurduğu Elektronik Ticaret Bilgi Sistemine (ETBİS) kayıtlı işletme sayısı

16.202

ETBİS’e kayıtlı site sayısı

21.515

E-pazaryerlerinde faaliyet gösteren işletme sayısı

57.394

Hem kendi sitesinde hem de e-pazaryerlerinde satış yapan işletme sayısı

5.139

Kaynak: Ticaret Bakanlığı

Bakanlığın açıkladığı rakamlar toplamı göstermekte olup, alt sektör veya iş yapma modeli bazında
ayrıma gidilmemiştir. Bu nedenle söz konusu işletmelerin ve internet sitelerinin kaçının perakende e-ticaret
alanında faaliyet gösterdiği anlaşılamamaktadır. Öte yandan, TÜBİSAD 2019 yılı e-ticaret raporunda “sadece
online perakende” grubunda 306 internet sitesini değerlendirmeye almıştır.
Ticaret Bakanlığı tarafından e-ticarete katılan firma verilerine göre İstanbul ilk sırada yer almaktadır.
İstanbul’u Ankara ve İzmir takip etmekte olup ilk altı il büyükşehir statüsündeki illerdir ve toplam firmaların
yaklaşık %72’si bu illerde bulunmaktadır.
Tablo 6.4: E-ticarete Katılan Firmaların En Çok Bulunduğu İller
İl
İstanbul

İşletme Sayısı
31.647

Ankara
İzmir

6.328
4.725

Bursa
Antalya

2.731
2.473

Konya
Altı il toplamı
Altı İlin Toplama Oranı

1.348
49.252
%72

Kaynak: Ticaret Bakanlığı

Yukarıda verilen bilgilerden de anlaşılacağı gibi İstanbul, e-ticarete tüketicisiyle ve satıcısıyla en çok
entegre olan ilimizdir. Bunun çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Örneğin internet ve bilgisayar kullanımının
yüksek olması, nüfusu en kalabalık şehir olması, trafik yoğunluğu nedeniyle birçok insanın geleneksel
yöntemle alışverişe zaman ayıramaması bunlardan bazılarıdır. Bunlara ek olarak bazı e-ticaret sitelerinin ve epazaryerlerinin İstanbul’da çeşitli ürünlerde aynı gün sipariş teslimi gibi seçenekler sunması da tüketicileri eticarete cezbetmiştir. Bu tür şartlar ve imkanlar diğer illerimizde henüz oluşmamıştır.
Diğer illerimizde de son yıllarda daha çok tüketici ve satıcı e-ticarete yönelmiş olup yaşanan sorunların
çözülmesi, beklentilerinin karşılanması ve farkındalığın artırılması durumunda perakende e-ticaretin artışı ve
kapsayıcılığı hızlanarak devam edebilecektir.

Söz konusu rakam Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının internet sitesinde yer alan “Türkiye’deki 5510 Sayılı
Kanunun 4-1/a Maddesi Kapsamındaki İşyerlerinin Faaliyet Grubu ve İşyeri Büyüklüğüne Göre Dağılımı” tablosundan
alınmıştır. Detaylar için bakınız http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik/sgk_istatistik_yilliklari
erişim tarihi 04.07.2020
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Ancak, perakende e-ticaretin başta tüketiciler olmak üzere ülkemizdeki ekonomik aktörler açısından
faydalı ve adil gelişebilmesi için, gelişmiş ülkelerde yaşanan tecrübeler de göz önüne alınarak birtakım
önlemlerin alınması ve düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda ilgili kamu kurumlarına,
tüketicilere, üreticilere, satıcılara, e-pazaryeri operatörlerine ve e-ticaretle ilgili sektörlerde faaliyet gösteren
firmalara önemli görevler düşmektedir.
Bir sonraki bölümde ülkemizde halihazırda yaşanan ve e-ticaretin gelişmesi sürecinde yaşanabilecek
sorunlara ve bu sorunların çözümü veya engellenmesi için uygulanmasında fayda görülen tedbirler ele
alınacaktır.
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Türkiye’de perakende e-ticaretin hacminin gelişmiş ülkelere göre düşük seyretmesinin ardında yatan
temel nedenler tüketiciler ve satıcılar açısından cazibesinin tam olarak ortaya konulamamasıdır. Bu duruma
firmaların sorun yaratan uygulamaları ve e-ticaret piyasasında yaşanan sorunlara yönelik gerekli
düzenlemelerin tam olarak yapılamamış olması neden olmaktadır. Aşağıda, tüketicilerin ve firmaların yaşadığı
mevcut sorunlar ile ileride yaşanabilecek sorunlara yönelik benimsenebilecek uygulamalar ve düzenlemeler
ele alınmaktadır. İleride yaşanabilecek sorunlar, perakende e-ticaretin geliştiği gelişmiş ülkeler ile Çin’de
yaşanan tecrübeden hareketle şekillendirilmiştir.

7.1.

Rekabet

Ülkemizde piyasalarda rekabet ortamının tesis edilmesi Anayasa’nın 167. Maddesiyle güvence altına
alınmıştır.
Anayasanın 167. maddesi – Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli
işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır; piyasalarda fiili veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve
kartelleşmeyi önler.

Maddede geçen “devlet piyasaları fiili veya anlaşma sonucu doğacal tekelleşme ve kartelleşmeyi
önler” hükmü doğrultusunda 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kabul edilmiştir. Söz konusu
Kanunun 4. maddesi ile piyasalardaki kartelleşme, 6. maddesi ile fiili tekelleşme ve 7. maddesi ile de anlaşma
sonucu doğacak tekelleşmenin önlenmesi hedeflenmiştir. Ayrıca çıkaraılan yönetmelik, tebliğ ve kılavuzlarla
Kanunun uygulama esasları belirlenmiştir. Örneğin 6. madde kapsamında hakim durumun kötüye kullanılması
incelemeleri yapılmakta ve bu çerçevede yıkıcı fiyatlama, aşırı fiyat, sözleşme yapmanın reddi, bağlama,
ayrımcılık ve kendini kayırma (kendini ön plana çıkarma) gibi ihlal iddialarının incelenmesine olanak
sağlamaktadır.
Ülkemizde e-ticaret piyasası henüz tam gelişmediği için, e-pazaryerlerinin gelişiminin rekabete
olabilecek etkileri henüz çok dikkat çekmemiştir. Ayrıca, ülkemizdeki mevcut durum itibarıyla rekabet
açısından endişeye neden olacak bir durumun olup olmadığı veri yetersizliği nedeniyle anlaşılamamaktadır.
Ancak bu konuda araştırmaların yapılarak, AB, ABD ve Çin’de yaşanan tecrübeler ışığında, rekabet ortamının
zarar görmesine neden olan ve/veya olabilecek risklere karşı gerekli ve yeterli önlemlerin alınmasında yarar
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bulunmaktadır. Nitekim söz konusu ülkelerde önemli pazar payı olan ve bu nedenle tartışmaların odağında
olan firmalar Türkiye pazarına da girmişlerdir.
Kamuoyuna çok yansımasa da, Rekebet Kurulu son yıllarda e-ticaret piyasasında e-pazaryerleri ile
çevrimiçi platformlarla ilgili olarak 4054 sayılı Kanunun 4, 6 ve 7. Maddeleri çerçevesinde incelemeler
başlatmış ve bu incelemelerin bazılarını tamamlamıştır.147
AB, ABD ve Çin’de rekabet açısından endişeye yol açan ve bu ülkelerde düzenleme ihtiyacını doğuran
başlıca gelişmeler şunlardır:
 Yoğunlaşmanın artması,
 Birleşme ve satın almalar
 Pazara giriş engelleri,
 Bütünleşmeler
 Hakim Durumun Kötüye Kullanılması
Aşağıda bu başlıklar Türkiye açısından sırayla ele alınacak ve önerilere yer verilecektir.
7.1.1.

Yoğunlaşmanın artması

E-ticaret piyasasında rekabetin tehdit altında olduğunu belirten işaretlerden biri piyasadaki
yoğunlaşmanın artmasıdır. Zaman içerisinde belirli firmaların pazar paylarını artırması ve bazılarının pazar
paylarını koruyamayarak küçülmesi ve piyasadan çıkması artık rekabetin azaldığını göstermektedir. 5809
sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 6. ve 7. maddelerine dayanılarak hazırlanan Pazar Analizi
Yönetmeliğinin “Rekabet Seviyesinin Analizi” başlıklı 8. maddesine göre “ilgili pazarda faaliyet gösteren bir
veya birden çok işletmecinin ayrı ayrı etkin piyasa gücüne sahip olması ve/veya birden fazla işletmecinin
birlikte etkin piyasa gücüne sahip olması durumunda bu pazarda etkin rekabetin bulunmadığı kabul edilir”.
Rekabetin azalmasının muhtemel etkileri tüketicinin zarar görmesi ve yenilik inisiyatiflerinin azalmasıdır.
Mevcut Durum:
TÜBİSAD’ın açıkladığı 2019 yılı e-ticaret raporunda ilk 10 firmanın pazardaki payının arttığı
belirtilmektedir. Açıklamalara göre 2013-2019 döneminde ilk 10 firmanın payı %40’tan %55’e çıkmıştır.
Açıklamada bu firmalar, iş kolları ve pazar payları belirtilmediği için perakende e-ticarette durumun tam olarak
ne olduğu anlaşılamamaktadır. Ancak, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de birkaç firmanın, özellikle
e-pazaryerlerinin zaman içerisinde piyasanın büyük çoğunluğuna hakim olma olasılığı bulunmaktadır.
TÜBİSAD’ın açıklamasına göre 2019 yılı itibarıyla 30,8 milyar TL olan “sadece online perakende”nin 29,3
Milyar TL’lik kısmı (%95) e-pazaryerleri tarafından gerçekleştirilmiştir.
Türkiye’de de birçok ülkede olduğu gibi mevcut mevzuata göre piyasada yoğunlaşmanın artması tek
başına bir sorun teşkil etmemektedir. Çünkü bazı durumlarda yoğunlaşma tüketici refahına olumlu etki
edebilmektedir. 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun gerekçesinde Rekabet Hukuku
tanımlanırken, amaçlardan biri de “pazardaki hakim durumun kötüye kullanılması ve tekelleşmeye yol açacak
veya rekabeti bozacak şekilde yoğunlaşmaların önlenmesi” olarak belirtilmiştir. Rekabeti bozacak davranışlar
tek taraflı veya anlaşma yoluyla yapılabilmektedir. 4054 sayılı Kanunun 6. maddesinde, hakim duruma
yükselen firmaların “tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye
kullanması hukuka aykırı ve yasak” kabul edilmiştir.
Türkiye’de genellikle %50’nin üstündeki pazar payları hakim durumun varlığının gösteregesi olarak
kullanılmakla birlikte, diğer rakiplerin sayıları ve güçleri ile kapasite kısıtları gibi göstergeler de dikkate

Tamamlanan bazı incelemelerle ilgili olarak örnek kararlar için www.rekabet.gov.tr adresinden bakınız 17-01/12-4,
16-20/347-156, 18-33/555-273, 20-10/119-69, 08-35/462-162, 18-47/732-M, 19-08/94-M, 19-22/326-M, 20-27/335-M
ve 20-27/336-M sayılı Kurul kararları.
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alınarak birleşmelerde birleşik firmanın %40’ın altındaki toplam pazar paylarında bile (%20’nin üstünde
olduğu sürece) hâkim durum değerlendirmesi yapılabilmektedir. 148
4054 sayılı Kanun, firmanın kendi iç dinamikleri yoluyla hakim konuma gelmesini, rekabeti
engelleyici davranışta bulunmadıkları sürece sakıncalı görmemektedir.149 Türkiye’de rekabetin tesis edilmesi
için 4054 sayılı Kanunla birtakım yetkiler verilen Rekabet Kurulu, yoğunlaşmanın artmasıyla hakim duruma
yükselen firma, Kanunda sayılan rekabeti bozucu davranışlar içerisine girerse müdahale etmektedir. Birleşme
ve satın almaların rekabeti engelleyecek şekilde hakim durum yaratması veya hakim durumu daha da
güçlendirmesi halinde ise bu işlemleri Kanun yasaklamaktadır.150
Bu yaklaşım, aslında AB ve ABD’de uygulanmakta olan geleneksel rekabet hukukuna çok
benzemektedir. Yani piyasada yoğunlaşmanın bir veya birkaç firmanın, birleşme ve satın alma olmadan
büyümesinden kaynaklanması (rekabeti engelleyici başka davranışlara başvurmadığı sürece) sorun teşkil
etmemektedir. Birleşme ve satın almalarda ise hakim durum yaratılması veya hakim durumun güçlendirilmesi
önemli bir kriterdir.
Diğer ülke örnekleri incelendiğinde, Amazon ve Alibaba gibi firmalar kendi iç dinamikleriyle
kullanıcılara etkin çözümler sunarak büyümüşler ve rakiplerinin paylarını almışlardır. Söz konusu firmalar
birleşme ve satın almaları da büyüme stratejisinin parçası olarak kullansalar da, esas büyümelerini kendi iç
dinamikleriyle ve yatırıma büyük meblağlar yatırarak başarmışlardır. Gelinen noktada bu firmalar sadece
kendi ülkelerinde değil birçok ülkede hakim duruma yükselmişlerdir.
Birleşmeler konusunda 4054 sayılı Kanun daha katı bir tutum benimsemişse de, Kurulun günümüze
değin verdiği kararlarda e-pazaryerleriyle ilgili birleşme ve satın almalar genelde engellenmemiştir. Örneğin
Kurul 2018 yılında Türkiye’de yerleşik bir e-pazaryerinin dünyaca ünlü bir e-pazaryeri tarafından
“devralınma”sına ilişkin verdiği kararda şu ifadeye yer vermiştir:
Bildirim Formunda, Alibaba Grup ve DSM’nin faaliyetlerinin Türkiye’de yatay olarak yalnızca e-ticaret
pazarında örtüştüğü belirtilmektedir. Dosya kapsamında kesin bir pazar tanımının yapılmasına gerek
görülmemekle birlikte, tarafların birbirleriyle örtüşen faaliyetlerini kapsayan en geniş anlamda pazar tanımının
e-ticaret pazarı, dar anlamda ise online perakende segmenti olarak tanımlanabileceği değerlendirilmektedir.
Bu itibarla, Türkiye’de e-ticaret sektörünün henüz gelişmekte olduğu göz önünde bulundurulduğunda ve
böylesine dinamik ve hızlı büyüyen pazar yapısında, bildirime konu işlemin rekabetçi kaygı taşıyan bir
yoğunlaşma meydana getirmeyeceği değerlendirilmektedir.

Bildirim formunda yer alan ve rakip olarak gösterilen üç e-pazaryerinin paylarına dayanarak, “rakip
teşebbüslerin pazar paylarının tarafların toplam pazar payından yüksek olduğu ve büyük küresel e-ticaret
şirketlerinin de odaklarını Türkiye’ye çevirdiği, örneğin Amazon’un 2018 yılında Türkiye pazarına girmesinin
beklendiği belirtilmektedir.” ifadesine yer verilmiş ve “tarafların faaliyet alanlarında yatay bir örtüşme olduğu,
ancak bu pazarlarda sahip oldukları düşük pazar payları ve söz konusu pazarların gelişen ve henüz doygunluğa
ulaşmamış yapısı sebebiyle, bildirim konusu devralma işlemi sonucunda hakim durum yaratılması veya
mevcut bir hakim durumun güçlendirilmesi sonucunun ortaya çıkmayacağı kanaatine varılmıştır.” ifadesine
yer verilmiştir. Kurul Kararının sonuç bölümü şu şekildedir:
Düzenlenen rapora ve incelenen dosya kapsamına göre, bildirim konusu işlemin 4054 sayılı Kanun’un 7.
maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken
Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ kapsamında izne tabi olduğuna; işlem sonucunda aynı Kanun
maddesinde yasaklanan nitelikte hakim durum yaratılmasının veya mevcut hakim durumun güçlendirilmesinin
ve böylece rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmaması nedeniyle işleme izin verilmesine,

Bakınız Rekabet Kurumu tarafından hazırlanan “Yatay Birleşme ve Devralmaların Değerlendirilmesi Hakkında
Kılavuz”
149
Bakınız Kanunun 6. madde gerekçesi.
150
Bakınız Kanunun 7. madde gerekçesi.
148
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gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere,
OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

Dolayısıyla kararda birleşme sonucu oluşacak pazar payının düşük olduğu ve tehdit oluşturmadığı
sonucuna varılmıştır. Geleneksel iki yönlü piyasalar açısından, söz konusu karar yerindedir. Ancak, devralınan
firma halihazırda e-pazaryeri olarak faaliyet göstermekte olup, kararda çok taraflı piyasalarda firmaların
büyümeye odaklı yapısının, ölçek ekonomilerinin ve dolaylı ağ etkilerinin dikkate alınması gerekmektedir.
Sonuç olarak, dünyaca isim yapmış büyük bir mali gücü olan, tamamlayıcı sektörlerde (bulut hizmetleri,
ödeme ve lojistik vb.) faaliyetleri bulunan, e-ticaret konusunda kendi ülkesinde %50’nin üstünde pazar payı
olan, birçok ülkede tecrübesi bulunan ve büyük bir veriye ve bu veriyi analiz kabiliyetine sahip bir firmanın
Türkiye’deki bir firmayı devralmasının, yerli rakip firmalar karşısında (devralma işlemi sırasında daha büyük
pazar payına sahip olsa dahi) kısa zamanda ön plana çıkma ve hakim konuma yükselme olasılığı yüksektir.
Her ne kadar etkilerin görülebilmesi için iki yıl kısa bir süre olsa da, söz konusu karar dahil olmak üzere diğer
benzer kararlarla izin verilen işlemlerin sonuçlarının, önümüzdeki dönem perakende e-ticaret piyasasında
oluşabilecek gelişmelerin daha iyi anlaşılabilmesi için değerlendirilmesinde (ex-post) yarar görülmektedir.151
Öneriler:
a. Perakende E-ticaret Piyasasının Yakın Takibi: Perakende e-ticaretin gelişmiş olduğu ülkelerde
yoğunlaşma artmış ve belli firmalar piyasada önemli bir paya sahip olmuştur. Hakim duruma yükselen firmalar
e-pazaryeri olarak faaliyet gösteren ve tamamlayıcı birçok iş kolunda da faaliyetleri olan firmalardır. Epazaryerleri çok taraflı faaliyetleri olan yapıları nedeniyle geleneksel satış yapan firmalardan farklıdır. Bu
firmalar büyüme odaklı faaliyet göstermekte olup, bu hedef doğrultusunda rekabeti zedeleyici davranışlara
yönelebilmektedirler. Bu süreçte birileri (büyükler) kazanırken, diğerleri ya küçük bir payla yetinmek zorunda
kalmakta ya da pazardan çıkmaktadır. Bu süreçte rekabet hukuku AB, ABD ve Çin’de yoğun şekilde
tartışılmakta ve e-pazaryerleri başta olmak üzere dijital çok taraflı piyasalarda yaşanan bu tehdite karşı çözüm
bulmaya çalışılmaktadır. Türkiye’de Pazar payları konusunda resmi istatistik yayınlanmasa da TÜBİSAD’ın
açıklamalarına göre e-pazaryerlerinin ve bazı firmaların payları her geçen yıl artmaktadır. Ayrıca, dünyanın
en büyük üç e-ticaret firmasının Türkiye’de e-pazaryeri modeliyle iş yapan e-pazaryerini devralması veya ortak
olması, bu konuda detaylı analiz yapılması gereğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle perakende e-ticaret
piyasasının Rekabet Kurumu tarafından yakından takip edilmesi yararlı olacaktır.

7.1.2. Birleşme ve Satın Almalar
Perakende e-ticaret sektöründe sıkça karşılaşılan uygulamalardan biri birleşme ve satın almalardır.
Birleşme ve satın almalar sadece e-ticaret yapan firmaların birleşmesi şeklinde değil tamamlayıcı nitelikteki
firmalar arasında da olabilmektedir. Örneğin, bir e-pazaryerinin hızlı kargo, ödeme sistemi, yazılım veya
market zincirini satın alması gibi çeşitli alanlarda yapılmaktadır. Bazen de tersi olabilmektedir. Örneğin çeşitli
giyim markalarını bünyesinde bulunduran bir firma bir e-pazaryerini satın alabilmektedir. Bu uygulamalar bir
e-pazaryerinin rakiplerine karşı güçlenmesini ve çeşitli risklere karşı kırılganlığını azaltmaktadır.
Perakende e-ticaret piyasasının yapısı ve bu piyasada faaliyet gösteren firmaların bu özellikleri dikkate
alınarak, bu sektördeki birleşme ve satın alma faaliyetlerinin Rekabet Kurulu tarafından özel bir incelemeye
tabi tutulması yerinde olacaktır.
Mevcut Durum:
Ülkemizde birleşme ve satın almalar 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanununun
“Birleşme ve Devralma” başlıklı 7. maddesi ile düzenlenmiştir. Maddede yukarıda da belirtildiği gibi rekabeti
önemli ölçüde azaltacak şekilde hakim durum yaratan veya hakim durumu güçlendiren birleşme ve satın
Türkiye’de e-ticaret sitelerinin pazar payları resmi kurumlar, ilgili firmalar veya medya tarafından paylaşılmadığı için
bu konuda bilgi paylaşılamamaktadır. Ancak, devralma işleminden sonra söz konusu e-pazaryeri büyük bir indirim ve
reklam kampanyası başlatmış ve görünürlüğü ciddi biçimde yükselmiştir.
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almalar yasaklanmıştır. Bu kapsamda birleşme ve satın almalarla ilgili izin alınması gereken durumlar
“Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/4)”
ile belirlenmiştir. Tebliğ’de ciro yaklaşımı benimsenmiş olup, işlem taraflarının Türkiye ciroları toplamının
yüz milyon TL’yi ve işlem taraflarından en az ikisinin Türkiye cirolarının ayrı ayrı otuz milyon TL’yi veya
devralma işlemlerinde devre konu varlık ya da faaliyetin, birleşme işlemlerinde ise işlem taraflarından en az
birinin Türkiye cirosunun otuz milyon TL’yi ve diğer işlem taraflarından en az birinin dünya cirosunun beş
yüz milyon TL’yi aşması halinde söz konusu işlemin hukuki geçerlilik kazanabilmesi için Kuruldan izin
alınması zorunludur.152
Rekabet Kuruluna yapılan birleşme ve devralmalara ilişkin izin başvuruları Kurul tarafından 4054
sayılı Kanunda belirlenmiş olan prosedürlere göre sonuçlandırılmaktadır. Bu kapsamda, birleşme veya
devralma anlaşmaları Kurula bildirildiği tarihten itibaren Kurul, 15 gün içinde yapacağı ön inceleme
sonucunda birleşme veya devralma işlemine ya izin verir ya da işlemi nihaî incelemeye almaya karar verir. Ön
inceleme kararının verilmesi halinde, ön itirazını bildiren yazısı ile birlikte birleşme veya devralma işleminin
nihaî karara kadar askıda olduğunu ve uygulamaya sokulamayacağını, gerekli gördüğü diğer tedbirlerle birlikte
ilgililere usulüne göre tebliğ etmek zorundadır. Zamanında herhangi bir cevap vermediği ya da işlem
yapmadığı takdirde birleşme veya devralma anlaşmaları bildirim tarihinden 30 gün sonra yürürlüğe girerek
hukukî geçerlilik kazanmaktadır. Rekabet Kurulu, izin kararında, taahhütlerin yerine getirilmesini sağlamaya
yönelik şart ve yükümlülük öngörebilmektedir.
Rekabet Kurulu, değerlendirme ve karar alma süreçlerini şeffaf bir şekilde yürütmekte, çeşitli
konularda izlenen yöntemlerle ilgili olarak kılavuzlar yoluyla kamuoyunu bilgilendirmektedir. Bu yaklaşım
firmalar açısından öngörülebilirliğin sağlanması adına önemlidir. Örneğin “Yatay Birleşme ve Devralmaların
Değerlendirilmesi Hakkında Kılavuz” isimli belgenin 8., 9., 11. ve 12. paragraflarında Kurul’un birleşme ve
devralmalarla ilgili değerlendirmelerindeki yaklaşımı açıklanmaktadır.
Birleşme işlemlerinin Kurul tarafından değerlendirilmesi esas olarak iki aşamada gerçekleştirilmektedir: (a) İlgili
ürün ve coğrafi pazarların belirlenmesi, (b) Birleşmenin rekabet üzerine etkilerinin değerlendirilmesi. İlgili
pazarın tanımlanmasındaki ana amaç, birbirleri üzerinde rekabetçi baskı kurabilen teşebbüslerin tespit
edilebilmesidir.
Birleşmenin rekabet üzerindeki etkileri değerlendirilirken, ilgili pazarlarda birleşme öncesinde gözlemlenen ve
birleşme sonrası oluşacağı tahmin edilen rekabet koşulları kıyaslanmaktadır. Birleşmenin gerçekleştiği andaki
durum çoğu zaman anlamlı bir kıyaslama imkânı verirken bazı durumlarda ilgili pazarda gelecekte gerçekleşmesi
öngörülen birtakım değişiklikler de dikkate alınmaktadır. Benzer bir yaklaşım Kurul’dan izin alınmadan
gerçekleşen birleşme işlemlerinin değerlendirilmesinde de benimsenmektedir. Bu değerlendirmelerde, ilgili
pazarda birleşme ile bağlantılı olmayan muhtemel giriş ve çıkışlar ile yakın gelecekte yürürlüğe girecek
düzenlemelerin etkileri de göz önüne alınmaktadır.
Kurul bir birleşme işleminin rekabeti sınırlayıcı etkilerinin yanı sıra alıcı gücü, giriş engelleri, işlemin
sağlayacağı muhtemel etkinlik kazanımları gibi dengeleyici unsurları da dikkate alır. İstisnai durumlarda batan
firma savunması da dikkate alınabilir.
Ancak, bu faktörler bir “kontrol listesi” olarak algılanmamalıdır. Bir başka ifadeyle, Kurul’un, her
değerlendirmesinde bu faktörlerin tamamını ayrı ayrı analiz etme zorunluluğu bulunmamaktadır. İnceleme
konusu işlemin niteliğine göre bu faktörlerden bazıları kritik öneme sahipken, diğerleri hiçbir şekilde ilgili
olmayabilir ve bu nedenle analize dahil edilmeyebilir.

Kılavuzda yer alan ve yukarıda değinilen son paragrafta da belirtildiği gibi Kurul her kararda tüm
faktörleri analiz etmemekte bu kapsamda HHI skorları kullanılmaktadır. Kılavuza göre, HHI endeksi 1.000’in
altında kalan işlemlerde rekabetçi kaygılar oluşması ihtimali oldukça düşüktür ve bu tür işlemlere Kurul
çoğunlukla müdahale etmemektedir. Birleşme sonrası pazardaki HHI endeksi 1.000 ile 2.000 arasında olan ve
işlem neticesinde HHI endeksindeki değişim 250’nin altında kalan ya da birleşme sonrası pazardaki HHI
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Bakınız adı geçen Tebliğ’in 7. maddesi.
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endeksi 2.000’nin üzerinde olan ancak işlem neticesinde HHI endeksindeki değişimi 150’nin altında kalan
işlemlerde belli istisnalar hariç rekabetçi kaygılar oluşması ihtimali düşük görülmektedir.
Rekabet Kurulu günümüze değin e-ticaret firmalarının dahil olduğu çeşitli birleşme ve devralma
taleplerini karara bağlamıştır. Söz konusu kararlar arasında 2011, 2018 ve 2020 yılında e-pazaryerlerinin
devralınması da yer almaktadır. Kurul, söz konusu devralma işlemlerinin hepsine onay vermiştir. Aşağıda söz
konusu kararlar değerlendirilmektedir.
2011 yılındaki 11/30/588-185 sayılı karar: Başta Çin olmak üzere birçok ülkede e-pazaryeri işleten
dünyaca ünlü bir firma Türkiye’deki bir e-pazaryerinin çoğunluk hissesini devralmak için Rekabet Kurumuna
13.04.2011 tarihinde talep iletmiş, eksiklikleri 03.05.2011 tarihinde tamamlamış ve Kurul 09.05.2011 tarihinde
kararını vermiştir. Raportörler, Kurula sundukları raporda, söz konusu işlemin izne tabi işlem olduğunu, 4054
sayılı Kanunun 7. maddesi anlamında hâkim durum yaratan veya mevcut bir hâkim durumu güçlendiren ve
böylece ilgili pazarlarda rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuran bir işlem olmadığını,
dolayısıyla ilgili işleme izin verilmesinde herhangi bir sakınca bulunmadığını ifade etmişlerdir.
Değerlendirme kısmı 2 sayfa olan (diğer bilgilerle birlikte üç sayfa) Kurul Kararının “H.2 Etkilenen
Pazarlar” başlıklı bölümünde “işlem sadece bir kontrol değişikliğinden ibaret olduğundan, işlem neticesinde
piyasada herhangi bir yoğunlaşma artışı ortaya çıkmayacaktır. Bu nedenle dosya kapsamında etkilenen pazar
tanımı yapılmamış, ancak taraflarca ifade edilen “internet üzerinden her çeşit ürünün perakende ticareti”
pazarına ilişkin tarafların pazar payı bilgilerine aşağıda yer verilmiştir.” ifadesine yer verilmiştir. Rekabet
Kurumunun internet sitesinde yayımlanan kararda yer alan tabloda rakamlara yer verilmemiştir. Bu nedenle
pazar payları anlaşılamamaktadır. Ancak, tabloda rakamların kaynağı da belirtilmemiştir.
Karar’ın “H.3. Değerlendirme” kısmında Kurul, işlem sonucunda herhangi bir yoğunlaşma artışının
ortaya çıkmayacağı kanaatine varmış ve “I. Sonuç” kısmında karar şu şekilde açıklanmıştır:
Düzenlenen rapora ve incelenen dosya kapsamına göre; bildirim konusu işlemin 4054 sayılı Kanun’un 7.
maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 2010/4 sayılı “Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken
Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ” kapsamında izne tabi olduğuna, işlem sonucunda aynı Kanun
maddesinde belirtilen nitelikte hakim durum yaratılmasının veya mevcut hakim durumun güçlendirilmesinin ve
böylece rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmaması nedeniyle işleme izin verilmesine
OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

Kurul Kararında dikkat çeken bazı hususlar şunlardır:









Kurul bir haftalık bir sürede başvuruyu sonuçlandırmıştır.
Detaylı inceleme yapılıp yapılmadığı anlaşılamamıştır.
Çok taraflı piyasaların dinamiklerine değinilmemiştir.
Satın alan firmanın büyüklüğüne ve e-ticaretteki tecrübesine yer verilmemiştir.
Pazar paylarının nasıl tespit edildiği belirtilmemiştir
Etkilenebilecek firma ve sektörlerle ilgili incelemelere yer verilmemiştir
Pazar tanımı yapılmamıştır
Gelecekte yaşanabilecek etkilere değinilmemiştir.

Dolayısıyla, Kurul’un 2011 yılında aldığı karar yukarıda incelenen Kılavuz çerçevesinde
değerlendirildiğinde, birleşme sonrası pazardaki HHI endeksinin 1.000’in altında kaldığı, bu nedenle de
değerlendirmelerin bu çerçevede değerlendirilerek böyle bir karar alındığı tahmin edilmektedir.
2018 yılındaki 18-23/398-191 sayılı karar: Yine dünyaca ünlü başka bir firma Türkiye’deki başka bir epazaryerinin çoğunluk hissesini devralmak için Rekabet Kurumuna 03.07.2018 tarihinde başvurmuş,
12.07.2018 tarihinde ön rapor hazırlanarak Kurula sunulmuş ve Kurul talep hakkında 18.07.2018 tarihinde
kararını vermiştir. Raportör söz konusu devralma işleminde bir sakınca bulunmadığını ifade etmiştir.
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Kurul Kararının “İnceleme ve Değerlendirme” kısmında, talebin izne tabi işlem statüsünde olduğu
belirtilmiştir. Ayrıca, devralan firmanın “dünya çapında tüccarlara, markalara ve diğer işletmelere, internet
kullanıcıları ve müşterileriyle iletişime geçebilmeleri için teknoloji altyapısı ve pazarlama imkanı sunduğu,
küresel çapta çekirdek ticaret, bulut bilişim, dijital medya ve eğlence, yenilik girişimleri ve diğer alanlarda
faaliyet gösterdiği Türkiye'de bir iştirakinin bulunmadığı, Türkiye dışında kurulu işletmeleri yoluyla
Türkiye'de minimal düzeyde faaliyetinin olduğu belirtilmiştir. Devralınan firmanın ise özellikle kıyafet,
aksesuar, kozmetik, küçük ev aletleri, mutfak aletleri, beyaz eşya, tüketici elektroniği, temizlik aletleri, araç
aksesuarları ve diğer ürünleri de içeren geniş ürün gamına sahip çok sektörlü e-ticaret platformunu işlettiği,
söz konusu internet sitesinde ürünlerinin büyük çoğunluğu için yeniden satış iş modeli ile çalışıldığı, anılan
firmanın lojistik firmasına ve tüketiciden tüketiciye satışlara odaklanmış bir e-ticaret platformuna daha sahip
olduğu, lojistik firmasının gruba ait e-pazaryeri operasyonlarını organize etmek üzere 2018’de kurulduğu ve
ilgili grup dışında söz konusu hizmeti sağlamayı planlamadığı ifade edilmiştir. Karar’da ayrıca, başvuruda
bulunan firmaların ilettiği bildirim formuna dayanılarak iki tarafın Türkiye’de yatay olarak yalnızca e-ticaret
pazarında örtüştüğü ifade edilerek kesin bir pazar tanımının yapılmasına gerek görülmemekle birlikte,
tarafların birbirleriyle örtüşen faaliyetlerini kapsayan en geniş anlamda pazar tanımının e-ticaret pazarı, dar
anlamda ise online perakende segmenti olarak tanımlanabileceğinin değerlendirildiği ifade edilmiştir.
Karar’da başvuruda bulunan firmanın ilettiği bildirim formu referans gösterilerek devralan ve
devralınan firmanın Türkiye’deki son üç yıllık pazar payları da verilmiştir. Pazar payları geniş anlamda “eticaret pazarı” ve dar anlamda “online perakende” için ayrı ayrı verilmiş, pazar paylarının çok düşük olduğu
vurgulanmış ve şu ifadelere yer verilmiştir.
Bu itibarla, Türkiye’de e-ticaret sektörünün henüz gelişmekte olduğu göz önünde bulundurulduğunda ve
böylesine dinamik ve hızlı büyüyen pazar yapısında, bildirime konu işlemin rekabetçi kaygı taşıyan bir
yoğunlaşma meydana getirmeyeceği değerlendirilmektedir.

Karar’da son olarak yine firmanın ilettiği bildirim formu referans gösterilerek rakip firmalar ile pazar
payları yine dar ve geniş kapsamda verilmiş, rakiplerin pazar paylarının yüksek olduğu belirtilmiş ve karar şu
şekilde açıklanmıştır:
Düzenlenen rapora ve incelenen dosya kapsamına göre, bildirim konusu işlemin 4054 sayılı Kanun’un 7.
maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken
Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ kapsamında izne tabi olduğuna; işlem sonucunda aynı Kanun
maddesinde yasaklanan nitelikte hakim durum yaratılmasının veya mevcut hakim durumun güçlendirilmesinin
ve böylece rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmaması nedeniyle işleme izin verilmesine,
gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere,
OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

Kurulun verdiği bu kararda dikkat çeken hususlar şunlardır:








Kurul iki haftalık bir sürede başvuruyu sonuçlandırmıştır.
Çok taraflı piyasaların dinamiklerine değinilmemiştir.
Detaylı inceleme yapılıp yapılmadığı anlaşılamamıştır.
Satın alan firmanın büyüklüğüne ve e-ticaretteki tecrübesine yer verilmemiştir.
Pazar payları, rakipler ve rakiplerin pazar paylarında talepte bildirenin sunduğu bilgiler referans olarak
kullanılmıştır
Etkilenebilecek firma ve sektörlerle ilgili incelemelere yer verilmemiştir
Gelecekte yaşanabilecek etkilere değinilmemiştir.

Bu çerçevede yine Kurul’un 2011 yılında verdiği kararda olduğu gibi birleşme sonrası pazardaki HHI
endeksinin 1.000’in altında olduğu için böyle bir karar aldığı tahmin edilmektedir.
2020 yılındaki 20-03/32-15 sayılı karar: Bu defa Karar, Türkiye’de faaliyette bulunan bir e-pazaryeri ile
lojistik firması üzerinde ortak kontrole sahip olan bir fonun başka bir firma tarafından satın alınmasıyla
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ilgilidir. Talep Rekabet Kurumuna 04.11.2019 tarihinde ulaşmış, 08.01.2020 tarihinde ön rapor hazırlanmış ve
09.01.2020 tarihinde de karar verilmiştir.
Kuruma ulaşan talepte, e-pazaryerinin iki grubun ortak kontrolünde olduğu, gruplardan birinin
devralmaya konu Fonun kontrolü altındaki bir şirket olduğu, devralmanın ardından söz konusu şirketin ortak
kontrolünün devam edeceği, devralma işlemini yapanın dolaylı ortak kontrolüne haiz olacağı ifade edilmiştir.
Kurul “Değerlendirme” kısmında işlemin izne tabi işlem olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, Karara göre
fonu devralmak isteyen firma Türkiye’de çeşitli markaları bünyesinde bulunduran bir gıda firmasının da sahibi
olup, bir giyim markası ile yüzey tasarımı yapan firmanın ortak kontrolünü elinde bulundurmakta ve bir
indirim marketi zincirinde de yatırımı bulunmaktadır. Ortak kontrolü alınmak istenilen e-pazaryeri de aynı
zamanda ödeme sistemi ve hizmetleri sunan bir firmanın, ev ve ev tekstil ürünleri ve aksesuarlarının satışını
yapan bir firmanın ve üçüncü taraflara da dağıtım hizmeti sunan bir lojistik firmasının sahibidir. E-pazaryerinin
ortak kontrolünü elinde bulunduran diğer grubun ise perakende akaryakıt satışı, elektrik üretim ve ticaret,
sanayi, otomotiv ticaret ve pazarlama, finansman ve yatırım, internet ve eğlence ve gayrimenkul yatırımları
alanlarında faaliyet göstermektedir.
Kurul talebi değerlendirirken, “gerçekleşecek işlem sonucunda oluşacak dikey örtüşme neticesinde
rekabetin kısıtlanması ihtimalinin bulunmadığını”, e-pazaryerinin sahibi olduğu lojistik firmasıyla ilgili olarak,
“kargo/taşımacılık pazarının çok oyunculu rekabetçi bir pazar olması dikkate alındığında işlemin pazar
kapamaya yol açmayacağını” değerlendirmiş ve talebe konu işlem ile 4054 sayılı Kanun’un 7. maddesi
kapsamında herhangi bir pazarda hâkim durum yaratılmasının veya mevcut hâkim durumun
güçlendirilmesinin ve böylece rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmayacağı kanaatine
varmıştır. Kurul ayrıca, Karar’da 2010/4 sayılı Tebliğ’in 13. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, bildirim
konusu ortak girişim işleminin, 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesi açısından rekabetçi davranışların
koordinasyonu riski taşıyıp taşımadığının değerlendirmesini de yapmış ve Türkiye’de ana şirketlerin
faaliyetleri arasında yatay anlamda herhangi bir örtüşme bulunmaması; dikeyde ise pazar paylarının küçük
olması sebebiyle işlemin rekabetin kısıtlanması sonucunu doğurabilecek herhangi bir koordinasyon riski
taşımadığı sonucuna ulaşmıştır.
Kurulun verdiği bu kararda dikkat çeken hususlar şunlardır:







Çok taraflı piyasaların dinamiklerine değinilmemiştir.
Detaylı inceleme yapılıp yapılmadığı anlaşılamamıştır.
Pazar paylarının nasıl tespit edildiği belirtilmemiştir
Etkilenebilecek firma ve sektörlerle ilgili incelemelere yer verilmemiştir
Pazar tanımı yapılmamıştır
Gelecekte yaşanabilecek etkilere değinilmemiştir.

Bu çerçevede yine Kurul’un birleşme sonrası pazardaki HHI endeksinin 1.000’in altında olduğunu
değerlendirdiği için böyle bir karar aldığı tahmin edilmektedir.
Sonuç olarak, yukarıda sayılan üç karardan da anlaşılacağı gibi ülkemizdeki mevcut mevzuat, tıpkı
AB ve ABD gibi ülkelerdeki mevzuat gibi e-pazaryerlerinin dahil olduğu çok taraflı piyasalara yönelik özel
inceleme ve değerlendirme mekanizması geliştirmediğinden, Rekabet Kurulu değerlendirmelerini bu
çerçevede yapabilmiştir. Bunun sonucunda, HHI skorlarının 1.000’in altında olması nedeniyle firmalar
arasındaki birleşmeler mevzuata aykırı olarak görülmemiş ve onaylanmıştır. Devralmaya konu firmaların
payları açıklanmamakla birlikte Kararlarda küçük olduğu belirtilmiştir.
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2011 ve 2018 kararlarında da görüldüğü gibi devralma işlemini gerçekleştirenlerin Türkiye’de e-ticaret
pazarında olmaması veya çok cüz-i payının olması, bu işlemlerin onay almasında önemli rol oynamıştır. Oysa
bu firmalar e-ticaret konusunda dünyada ilk üçte yer alan iki firma olup birçok ülkede ilk sıralarda yer
almaktadır. Bu ülkelerin sahip olduğu finansal güç, iş yapma modeli ve tamamlayıcı sektörlerdeki faaliyetleri
devralınan e-pazaryerlerine büyük bir avantaj sağlayarak hızlı bir şekilde büyümelerine imkan sağlayacaktır.
2020 yılında alınan kararda, her ne kadar dolaylı ortak kontrole sahip olacak olsa da, devralan firmanın
sahibi olduğu veya ortak kontrolünde bulunan firmalar, e-pazaryerinin ürün gamının geliştirilmesinde büyük
avantaj sağlayacaktır. Örneğin söz konusu ürünler sadece devralınan e-pazaryerinde satılınca, ürün gamı
geliştiği için daha çok tüketiciyi, ardından da daha çok satıcıyı çekebilecektir. Bir nevi dikey bütünleşme
yaşanacağından devralınan e-pazaryerine önemli katkı sağlayacaktır. Bu katkı bir yandan e-pazaryerine, bir
yandan da e-pazaryerinin sahibi olduğu lojistik firmasına olumlu yansıyacaktır.
Kararlarda dikkat çeken başka husus, söz konusu işlemlerin HHI skorlarının düşük olmasından dolayı,
normal şartlarda Kılavuz’da yapılacağı belirtilen birçok analizin yapılmamasıdır. Örneğin pazar analizi ve
gelecekte ortaya çıkabilecek etkilere Karar’da yer verilmemiştir.
Diğer pek çok ülkede olduğu gibi, ülkemizde de e-ticaret geliştikçe, firmalar arası rekabetin artması
ve birleşme-satın alma eğilimlerinin yükselmesi beklenmektedir. Bu satın alma ve birleşmeler her ne kadar
küçük gibi görünse de, rekabeti azaltıcı sonuçlarının gelecekte ortaya çıkma olasılığı yüksektir. Bu nedenle,
gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de başta e-pazaryerleri olmak üzere çok taraflı piyasaların yapısı ve
işleyişi gözetilerek mevcut mevzuatın tecrübeler ışığında geliştirilmesi yararlı olacaktır.
Öneriler:
a. Çok taraflı ve dijital piyasalar göz önüne alınarak rekabet mevzuatının gözden geçirilmesi: Epazaryerleriyle ilgili olarak Kurul’un verdiği ve yukarıda incelenen 3 örnek karar, söz konusu iş kolunda HHI
skorunun düşük olmasından dolayı zaman zaman 1 haftaya kadar düşen kısa sürelerde karar verildiğini ve çok
taraflı piyasalara özel değerlendirme yapılamadığını göstermektedir. E-pazaryerlerinin güdüleri ve piyasa
koşulları bu tür iş yapma modelini benimseyen firmaların çok hızlı büyümelerine ve bu büyümelerinin diğer
firmalara dışlayıcı etki yapmasına neden olmaktadır. Bu nedenle e-pazaryerleriyle ilgili birleşme ve devralma
işlemlerinde HHI skorunun 1000’in altında olduğu durumlarda dahi daha detaylı analiz yapılabilmesi için
mevzuatın gözden geçirilerek geliştirilmesi yararlı olacaktır.
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AB ülkelerinde ve ABD’de birleşmelerle ilgili olarak ciro değerinin yanı sıra işlem tutarının da dikkate
alınması, hakim firmaların satın alması durumunda rekabete aykırı olmadığını kanıtlama yükümlülüğü
getirilmesi gibi konular tartışılmaktadır.
Ülkemizde de hızla gelişen çok taraflı ve dijital piyasaların rekabet ortamını zedelememesi için başta
AB çalışmaları olmak üzere uluslararası gelişmelerin takip edilerek mevzuat ve yaklaşımın gözden
geçirilmesinde yarar görülmektedir.
b. Kurumsal yapı ve insan kaynakları: Yatay Birleşme ve Devralmaların Değerlendirilmesi Hakkında
Kılavuz’da, Kurul’un birleşme ve devralma işlemlerini o andaki ve gelecekteki rekabete, tüketicilere ve pazara
girişe etkileri gibi birçok açıdan değerlendirdiği belirtilmiş ancak söz konusu değerlendirmenin nasıl
yapıldığına değinilmemiştir. Kurul’un şimdiye kadar aldığı e-pazaryerleriyle ilgili kararlarda da çok taraflı
piyasaların ve e-pazaryerlerinin karakteristiğinin dikkate alınıp alınmadığı muğlaktır. Çok taraflı piyasaların
karmaşık bir pazar yapısının olması ve birçok sektörü yakından etkilemesi nedeniyle yapılacak pazar analizi
ve muhtemel etkileri (pazara giriş, tüketiciye refahı vb.) uzmanlaşma gerektirmektedir. Örneğin 2011 ve 2018
yılında alınan kararlarda Türkiye’de e-pazaryerlerini devralan yabancı firmaların işlettiği e-pazaryerlerinin
uygulamaları, Türkiye’de söz konusu uygulamaların olup olmadığı, uygulamanın Türkiye’de uygulanması
halinde muhtemel etkileri, söz konusu firmaların rekabeti engellemeye yönelik geçmiş uygulamalarının olup
olmadığı, yabancı firmanın yurtdışında işlettiği e-pazaryeriyle Türkiye’de devraldığı e-pazaryeri arasında
teknoloji transferi ve iş bağlantısının olası etkileri vb. değinilmemiştir.
Ayrıca, ülkemizde e-ticaret pazarı yükselme eğiliminde olup, bu eğilimin artarak sürmesi
beklenmektedir. Bu süreçte e-pazaryerleri arasında rekabetin artması ve buna bağlı olarak satın alma ve
birleşme taleplerinin yükselmesi olasılığı bulunmaktadır. Buna ek olarak, e-pazaryerlerinin birleşme ve satın
alma talepleri yazılım, lojistik, finans, eğlence, üretim gibi birçok sektörü içerebilecek ve Türkiye’deki belli
firmalar yurtdışındaki büyük e-pazaryerleri gibi ekosistem kurmak isteyebilecektir. Bu çerçevede birleşme ve
satın alma kararları için gereken analiz ve değerlendirmeler için Rekabet Kurumunda kurumsal yapının
geliştirilmesi ve insan kaynağında çok taraflı piyasalar ve özellikle e-pazaryerleri konusunda uzmanlaşma
sağlanmasında fayda görülmektedir.
c. Ex-post (sonradan) değerlendirme: Rekabet Kurulunun yukarıda değinilen üç kararında da devralmalara
izin verilmiştir. İzin verilen birleşme ve satın almaların günümüz itibarıyla ve gelecekte doğabilecek
sonuçlarının analiz edilerek, ileride olabilecek taleplerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere bazı önemli
notlar alınması yararlı olacaktır. Yapılacak analizler sonucunda beklenmeyen şekilde yoğunlaşmayı artırıcı,
rekabeti zedeleyici ve pazara girişi engelleyici gelişmelerin tespit edilmesi halinde, izin verilen birleşme ve
devralmaların bu tür etkileri doğurması durumunda izin işleminin iptal edilmesi dahil seçeneklerin
değerlendirilmesinde yarar görülmektedir.
ç. Yeterli istatistik üretilmesi: Birleşme ve satın alma izinlerinin sağlıklı değerlendirilebilmesi için veri seti
hazırlanması ve ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde söz konusu veri setinin üretilmesi konusunda çalışma
yapılması yararlı olacaktır. Söz konusu verilerin halihazırda nasıl temin edildiği bilinmemekle birlikte, bazı
kararlarda izin talebinde bulunanların sunduğu verilerin baz alındığı ve kullanıldığı görülmüştür. Ayrıca, bazı
kararlarda pazar tanımı yapılmamış ancak devralan, devralınan ve rakip firmaların pazar payları verilmiştir.
Perakende e-ticaret istatistikleriyle ilgili olarak Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan Elektronik
Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS)’in önemli bir imkan sunabileceği değerlendirilmektedir. ETBİS’in amacı eticaret yaptığını bildiren işletmelerin kayıtlı hale gelmesi, e-ticaret işletmelerinin ulaşılabilir olmasına imkân
sağlanması ve kayıt dışılığın önüne geçilmesidir. Halihazırda elektronik ticaret veya aracılık faaliyetinde
bulunan hizmet sağlayıcı veya aracı hizmet sağlayıcıların, faaliyete başlamadan önce e-Devlet kapısı
üzerinden ETBİS’e kayıt olması ve bildirimde bulunması gerekmektedir. 30/10/2020 tarihi itibarıyla ETBİS’e
kaydedilen site sayısı 23.356’dır. Ayrıca, ödeme ve elektronik para kuruluşları, bankalar, Bankalararası

Kart Merkezi Anonim Şirketi, kargo ve lojistik işletmecileri, elektronik ticaret altyapı sağlayıcıları

193

ve aracı hizmet sağlayıcılar internet üzerinden yapılan sözleşme ve verilen siparişlere ilişkin bilgileri
aylık dönemler halinde ETBİS’e bildirmektedir.153
ETBİS aracılığıyla temin edilen bilgilerin kişisel ve ticari bilgilerin gizliliği çerçevesinde Rekabet
Kurulunun alacağı kararlarda referans olarak kullanılması konusunda incelenmesi ve olabilecek eksikliklerin
Ticaret Bakanlığı ile işbirliği halinde giderilmesi fayda sağlayabilecektir.

7.1.3. Pazara Giriş
Önceki bölümlerde de ifade edildiği gibi e-ticarette büyük olan ve kamuoyunda büyük olduğu izlenimi
uyandıran firmalar dolaylı ağ etkilerinin de etkisiyle daha da büyümektedir. Bu durum e-pazaryeri iş modelinde
daha belirgindir. Bu durum büyük firmaların satıcıları ve tüketicileri çekerek hızlı bir şekilde büyümesine ve
piyasada hakim bir firmanın oluşmasına yol açabilmektedir. Bu düşünceyle büyüme yarışına giren epazaryerleri etkinliği artırmak ve maliyetleri düşürmek için tamamlayıcı alanlara da girdiğinde, mevcut
rakiplere karşı büyük üstünlük sağladığı gibi potansiyel rakiplere de gözdağı verebilmektedir. Bunlara ek
olarak, geçiş maliyetleri ve mevcut büyük firmaların sahip olduğu veri ve bu veriyi analiz kabiliyeti de pazara
girişi zorlaştırmaktadır.
Türkiye’de pazara giriş engellerinin olup olmadığının anlaşılabilmesi için pazarın yukarıda değinilen
çerçevede analiz edilmesi gerekmektedir.
Mevcut Durum:
Türkiye’de mevcut rekabet hukuku, pazara girişin özgürleştirilmesi ve kolaylaştırılmasını
amaçlamaktadır.154
Ülkemizde e-ticaret piyasasında firma pazar paylarıyla ilgili yayımlanan bir veri bulunmamaktadır.
Ancak kamuoyunun aşina olduğu popüler 5 e-pazaryeri incelendiğinde, bu firmaların farklı iş kollarında da
faaliyet gösteren holdingler tarafından işletildiği, bunlardan 4’ünün yabancı kontrolünde veya yabancı
ortaklığında bulunduğu görülmektedir. Bu firmaların ABD ve Çin gibi e-ticaretin geliştiği ülkelerdeki yeni
uygulamaları, Türkiye’ye de getirerek daha çok tüketici ve satıcıyı çekmeleri muhtemeldir.
Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan e-ticaret istatistiklerine göre, Türkiye’de 57.394 işletme
pazaryerlerinde satış yaparken, bunlardan sadece 5.139 işletme hem kendi sitesinde hem de e-pazaryerlerinde
satış yapmaktadır. Yıllar itibarıyla bu rakamlardaki değişim paylaşılmadığı için e-pazaryerlerini kullanan firma
sayısındaki trend takip edilememektedir. TÜBİSAD’ın 2013-2019 e-ticaret raporlarında da toplam e-ticaret
sitesiyle ilgili detaylı bilgi yer almamaktadır. Raporlarda belirtilen e-ticaret sitesi sayısının azaldığı
gözlenmekle birlikte, bu azalmanın pazardaki firma sayısının azalmasından mı yoksa farklı bir nedenden mi
kaynaklandığı açıklanmamıştır.155
Türkiye’de e-ticaret piyasasında pazara girişte bir sorun olup olmadığı ancak verilerle ortaya
konabilecektir. Söz konusu veriler ortaya konulmadan pazara girişin zorlaştığını iddia etmek doğru
olmayacaktır. Ancak, verilerin düzenli olarak yayımlanmaması, sektördeki sorunun ölçülmesini, bu da gerekli
önlemlerin vakitlice alınmasını zorlaştırmaktadır.
Ayrıca, yukarıda da belirtildiği gibi geçiş maliyetleri ve mevcut büyük firmaların sahip oldukları
büyük miktarda veri de yeni firmaların pazara girmesine ve rekabet etmesine engel teşkil edebilmektedir.
Ülkemizde bu konularla ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır.
Burada yer verilen bilgiler Ticaret Bakanlığından temin edilmiştir.
Bakınız 4054 sayılı Kanun Gerekçesi.
155
TÜBİSAD’ın 2013 yılı raporuna göre sadece online perakende grubunda 620 internet sitesi bulunurken, bu rakam
2019 yılında 306 siteye, çok kanallı satış yapan internet sitesi sayısı da 403 internet sitesinden 371 internet sitesine
gerilemiştir.
153
154
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Öneriler:
a. Yeterli istatistik üretilmesi: Türkiye’de e-ticaret piyasasında yoğunlaşmanın artmasıyla birlikte pazara
girişte bir sorun olup olmadığını ölçmek için veri seti üretilmesi ve bu verilerin düzenli olarak yayımlanması
veya ilgili kurumlarca sektörün gidişatının kontrol edilebilmesi için kullanılması gerekmektedir. Bu kapsamda
pazardaki firma sayısı, pazara giriş ve çıkış rakamları, firmaların pazar payları, iş modelleri, sektördeki satın
alma ve birleşmeler gibi önemli hususlarda verilerin toplanması uygun olacaktır. Bu kapsamda ETBİS
verilerinden yararlanılabilecektir.156
b. Verilerin taşınabilmesine yönelik düzenleme çalışmalarına başlanması: E-pazaryerlerinde belli bir süre
satış yapan ve tüketicilerde oluşturduğu memnuniyet nedeniyle bir prestij elde eden firma, e-pazaryerinden
ayrılmak istemesi durumunda verilerini taşıyamamaktadır. Bu durum, firmaların e-pazaryerinden ayrılmasını
zorlaştırmaktadır. AB’de verilerin standart bir formatta taşınabilmesi için çalışmalar yapılmakta olup,
ülkemizin de bu çalışmaları yakından takip ederek, firmaların hareket kabiliyetini kolaylaştırmasında yarar
bulunmaktadır. Bu durum yeni e-pazaryerlerinin pazara girişine de katkı sağlayacaktır.

7.1.4. Bütünleşmeler
Mevcut Durum:
E-pazaryerlerinin en sık başvurdukları yöntemler arasında bütünleşmeler yer almaktadır. Örneğin bir
e-pazaryeri satıcıların tüketicilerle buluşmasına aracılık ederken, bazen kendisi de bir satıcı olabilmektedir. Ya
da bulut hizmetleri, lojistik, ödeme, eğlence gibi aynı kesime hitap eden ve e-ticaretle bağlantılı iş kollarını da
bünyesine toplayarak bir ekosistem oluşturmaktadır. Bu tür bütünleşmeler, bazı e-pazaryerlerinin hakim
duruma yükselmesine neden olmakta ve pazara girişi de olumsuz etkileyebilmektedir.
Rekabet Kurulu tarafından hazırlanan “Yatay Birleşme ve Devralmaların Değerlendirilmesi Hakkında
Kılavuz”da bazı birleşmelerin rakiplerin büyümesini engelleyecek veya rekabet etmesini kısıtlayacak nitelikte
olduğu ifade edilerek, birleşik teşebbüsün rakiplerine göre sahip olduğu finansal gücün, diğer faktörlere ek
olarak göz önünde bulundurulması gerektiği ifade edilmiştir.
Bu tür durumlar sadece yatay bütünleşmelerde değil diğer bütünleşmelerde de ortaya çıkabilmektedir.
Kurul tarafından hazırlanan Yatay Olmayan Birleşme ve Devralmaların Değerlendirilmesi Hakkında
Kılavuz’da “fiyatlarda artışa yol açabilecek türdeki pazarı kapama davranışlarına yol açan bir birleşmenin,
hâkim durum yaratacağı veya mevcut bir hâkim durumu güçlendireceği ve bunun bir sonucu olarak rekabeti
önemli ölçüde azaltabileceğinin kabul edileceği” ifade edilmektedir.157 Kılavuzda ayrıca, pazarı kapamanın
potansiyel bir sorun olarak addedilmesinin ancak ürünleri tek tek satın almaya meyilli müşterilerin toplamda
geniş bir müşteri tabanı oluşturmaları halinde söz konusu olacağı ifade edilmekte olup, Şebeke (ağ)
dışsallıklarının söz konusu olduğu durumlarda paket satış veya bağlama uygulamalarının, rakiplerin ürün
satışlarını artırma imkânlarını azaltacağı ve bazı tamamlayıcı ürün piyasalarına giriş yapmayı düşünen rakipler
üzerinde de olumsuz etkiler yaratabileceği savunulmuştur. Kılavuzlarda yer alan bu hususlar, ülkemizde
bütünleşmelerin yol açabileceği rekabeti engelleyici veya kısıtlayıcı tehditlerin anlaşılması açısından önem arz
etmektedir.
Buna karşılık Türkiye’de popüler olan bazı e-pazaryerlerinde de ABD ve Çin’dekilere benzer şekilde
“ekosistem” oluşturma gayretinin olduğu görülmektedir. Bunu aşağıdaki gelişmelerden anlamak mümkündür:

Bakınız 153 numaralı dipnot.
Kılavuza göre pazarı kapama kavramı, birleşme nedeniyle mevcut ve potansiyel rakiplerin tedarik kaynaklarına ya
da pazarlara erişiminin güçleştirilmesi veya engellenmesi ve bu yolla söz konusu rakiplerin rekabet edebilme imkânı
ve/veya güdüsünün azaltılmasını ifade etmektedir.
156
157
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Türkiye’deki popüler e-pazaryerleri bir veya birkaç holding kontrolündedir. Bu holdingler, farklılık
arz etmekle birlikte, üretim, satış, lojistik, eğlence ve finans vb. alanlarda da faaliyetler
yürütmektedirler.
Bazı e-pazaryerlerini kontrolünde bulunduran yabancı firmaların, yurtdışında bulut hizmetleri, lojistik,
eğlence vb. faaliyetleri de bulunmaktadır.
Bazı e-pazaryerleri hızlı kargo şirketi kurmuşlardır.
Bazı büyük e-pazaryerleri aynı zamanda doğrudan satış da yapmaktadır.

Rekabet hukuku açısından bir sonuç doğurması için, yukarıda sayılan eylemlerde bulunan epazaryerlerinin bütünleşmesinin an itibarıyla tüketici refahına zarar verdiğini (fiyatların artması, çeşidin
azalması vb.) ortaya koymak güçtür. Ancak, bu tür eğilimler firmaların paket satış ve bağlama uygulamasını
kolaylaştırdığı gibi
platform içerisinde satış yapan diğer satıcılara karşı kendi lehine rekabeti
zedeleyebilmektedir. Ayrıca mevcut firmaların maliyetlerini azaltan ve pazarda üstünlük sağlamasını
kolaylaştıran bu tür bütünleşmeler pazara yeni girmeyi planlayan firmaları caydırıcı etki yaptığı gibi, mevcut
firmalardan büyüyememiş olanların dolaylı ağ etkilerinden dolayı küçülmesi ve pazarı terk etmesi sonucunu
doğurabilmektedir.
Öneriler:

Büyük e-pazaryerlerinde doğrudan satışın kısıtlanması veya satışta uyması gereken kuralların
mevzuatla düzenlenmesi: Bir e-ticaret sitesinin e-pazaryeri olarak kurulup büyümesi günümüzde çok zordur.
Bu nedenle birçok e-pazaryeri doğrudan satış yaparak e-ticarete başlamış ve zaman içerisinde e-pazaryeri
haline gelmiştir. Ancak, başarılı bir şekilde büyüdükten sonra e-pazaryeri haline gelen bir firmanın doğrudan
satışlara devam etmesi e-pazaryerinde satış yapanlara karşı haksız rekabete yol açabilmektedir. Nitekim bu
şekilde faaliyet gösteren Amazon hakkında AB ve ABD’de şikayetler gündeme gelmiş ve soruşturmalar
başlatılmıştır. Amazon hakkında araştırılan iddialar arasında kendi ürünlerini ön plana çıkarma ve platorm
üzerinde satıcıların satışa sunduğu ürünlerle ilgili verileri kullanarak ürün geliştirme yer almaktadır. Bu tür
haksız rekabet uygulamalarının önüne geçilebilmesi için e-pazaryerlerinde e-pazaryeri operatörünün doğrudan
satış yapmasının kısıtlanması yararlı olabilecektir. Ancak, tüm e-pazaryerlerinde kısıtlanması, küçük epazaryerlerini mağdur edebilecektir. Çünkü, büyük e-pazaryerleri büyümek için söz konusu avantajı daha önce
kullanmışlardır. Bu nedenle belli büyüklüğe (örneğin yıllık 100 milyon TL ciro) ulaşmış e-pazaryerlerinin
doğrudan satışlarının kısıtlanması hususunun tartışılmasında yarar bulunmaktadır. Buna ek olarak, kendi
işlettiği e-pazaryerinde doğrudan satış yapabileceklerin de, haksız rekabet uygulamasında bulunmasının önüne
geçmek için mevzuatla düzenleme yaparak, kendisi ve diğer satıcılar arasında ayrım yapmasının ve satıcılar
hakkında topladığı verilerin, e-pazaryeri müşteri deneyimini geliştirme dışında kullanmasının önüne geçilmesi
yararlı olacaktır.

E-pazaryeri işletenlerin farklı ticari faaliyette bulunmalarının önlenmesi: Aslında günümüzde
birçok holding perakende ticaret de dahil olmak üzere birçok iş kolunda faaliyet göstermektedir. Bu durum
onlara birtakım avantajlar sağlamasına karşılık, pazara girişi ve rekabeti çok olumsuz etkilememektedir. Öte
yandan e-ticaret pazarı ağ etkileri nedeniyle tekelleşme doğurabilecek bir yapı (kazanan her şeyi alır) arz
etmektedir. Örneğin bir e-pazaryerinin belirli büyüklüğe ulaştıktan sonra sahip olduğu tüketici ve satıcı
portföyünden istifade etmek amacıyla bulut hizmetleri, ödeme sistemi, lojistik gibi tamamlayıcı alanlara da
girmesi, bu alanlarda üçüncü taraflardan hizmet alması gereken pazardaki diğer firmaların ve potansiyel yeni
firmaların rekabet etmesini daha da güçleştirmektedir. Bu nedenle rekabet ortamının tesis edilmesi için epazaryeri operatörlerinin faaliyet alanlarında sınırlandırma yapılması gerekebilecektir.
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7.1.5. Hakim Durumun Kötüye Kullanılması
Mevcut Durum:
4054 sayılı Kanunun 6. maddesinde hakim durumdaki firmaların durumu kötüye kullanma halleri şu
şekilde sıralanmıştır:
a) Ticarî faaliyet alanına başka bir teşebbüsün girmesine doğrudan veya dolaylı olarak engel olunması ya da
rakiplerin piyasadaki faaliyetlerinin zorlaştırılmasını amaçlayan eylemler,
b) Eşit durumdaki alıcılara aynı ve eşit hak, yükümlülük ve edimler için farklı şartlar ileri sürerek, doğrudan
veya dolaylı olarak ayırımcılık yapılması,
c) Bir mal veya hizmetle birlikte, diğer mal veya hizmetin satın alınmasını veya aracı teşebbüsler durumundaki
alıcıların talep ettiği bir malın veya hizmetin, diğer bir mal veya hizmetin de alıcı tarafından teşhiri şartına
bağlanması ya da satın alınan bir malın belirli bir fiyatın altında satılmaması gibi tekrar satış halinde alım satım
şartlarına ilişkin sınırlamalar getirilmesi,
d) Belirli bir piyasadaki hâkimiyetin yaratmış olduğu finansal, teknolojik ve ticarî avantajlardan yararlanarak
başka bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabet koşullarını bozmayı amaçlayan eylemler,
e) Tüketicinin zararına olarak üretimin, pazarlamanın ya da teknik gelişmenin kısıtlanması.

Kanunda sayılan yasaklı bu davranışların bazılarıyla e-ticaret piyasasında karşılaşmak mümkündür.
Ancak, e-pazaryerleri tarafından başvurulan bazı farklı yöntemler de rekabete zarar verebilmektedir.
Günümüzde hakim durumda olan e-pazaryerlerinin tek başına veya birlikte geliştirdikleri bazı
yöntemler hakim durumun kötüye kullanılması olarak yorumlanabilir. Birlikte başvurulan yöntemler hakim
durumdaki firmalar arasında anlaşma veya koordinasyonla olmasa da birbirine bakarak geliştirilen aynı iş
yapma yönteminden kaynaklanabilmektedir. E-pazaryerleri hakim durumlarını e-pazaryeri üzerindeki
satıcılara, rakip e-pazaryerlerine ve tamamlayıcı sektörlerdeki firmalara karşı kötüye kullanabilmektedirler.
Bu üç gruba karşı yapılan davranışları belirli sınırlarla birbirinden ayırmak mümkün olmayabilmektedir.
Çünkü bazı davranışlar iki grubu birden olumsuz etkileyebilmektedir. Türkiye’de karşılaşılan bazı bu tür
davranışlar aşağıda ele alınmaktadır.

Satıcı iş ortaklığı sözleşmeleri: Günümüzde KOBİ’ler dahil olmak üzere birçok firmanın tüketiciye
online ürün ve hizmet satma imkanı e-pazaryerleri üzerinden sağlanmaktadır. Bu firmalar, özellikle de
KOBİ’ler genelde en çok tüketiciye hitap eden e-pazaryerini tercih etmekte, pazarda birkaç firma hakimse
mümkün olduğunca hepsinde bulunmak istemektedirler. Ancak, e-pazaryerleri büyüdükçe, satıcılara karşı
pazarlık payı büyümekte ve zaman zaman belli koşulları dikte edebilmektedirler. Bunlardan biri satıcı iş
ortaklığı sözleşmeleridir. Sözleşmeler genelde e-pazaryeri tarafından hazırlanmıştır ve satıcıların bu
sözleşmeyi imzalaması gerekir. Bu sözleşmelerde e-pazaryerine birtakım önemli haklar sağlanmakta ve
satıcının bu şartları değiştirme hakkı bulunmamaktadır. Kutu 21’de Türkiye’de bir e-pazaryerinin satıcılarla
yaptığı sözleşmede yer alan bazı hükümler yer almaktadır. Bu tür hükümler birçok e-pazaryerinin satıcı
sözleşmelerinde bulunmaktadır.

197

Kutu 7.1: X E-pazaryeri-Satıcı Sözleşmesinde Yer Alan Bazı Hükümler
Satıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri
Satıcı, “satıcı” sıfatını kazanabilmek için, öncelikle EK-1’de bulunan “Sanal Mağaza Açılışı İçin Gerekli Belge
Listesi”nde yer alan belgeleri işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda onaylanması ve Satıcı Ofisi’ne yüklenmesi
sırasında tam ve eksiksiz olarak temin edecektir. Satıcı tarafından işbu belgeler eksiksiz olarak sunulmakla birlikte,
X’in Satıcı’nın başvurusunu sebep göstermeksizin reddetme ve/veya ek belge talep etme hakkı saklıdır.
…..
Sözleşme Değişiklikleri ve Bildirimler
Satıcı, işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda onaylayarak, Sözleşme’ye taraf ve Sözleşme’nin hükümleriyle bağlı
olacaktır. X gerekli olduğuna kanaat getirdiği takdirde işbu Sözleşme’nin hüküm ve şartlarını tek taraflı olarak
uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Şüpheye mahal vermemek adına, X belirli
hizmetlerin kısmen ya da tamamen ücretli hale gelmesine ilişkin olanlar da dahil olmak üzere Sözleşme’ye
eklemeler yapma hakkına da sahiptir.
Söz konusu Sözleşme değişiklikleri X tarafından (i) Satıcı’nın X’e Websitesi’ne üye olurken bildirdiği adrese e-posta
gönderilmesi, (ii) Satıcı Ofisi ekranında duyurulması veya (iii) Websitesi’nde yayınlanması yoluyla yapılabilir. İşbu
Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen
yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.
Şüpheye mahal vermemek adına, X Sözleşme’nin imza tarihinden sonra meydana gelen mevzuat değişiklikleri gereği
yapmak zorunda olduğu Sözleşme değişikliklerini Satıcı’ya bildirmekle yükümlü değildir. Ayrıca Websitesi üzerinde
sunulacak olan Hizmetler’in ve X tarafından uygulanan kampanyaların detayları, ürünlerin sergilenme
süreleri, ek imkânlar ve teknik özellikler X tarafından önceden habersiz olarak değiştirilebilecektir. X
tarafından yapılan değişiklikler yayınlanma tarihinde yürürlüğe girecek ve bağlayıcı olacaktır, Satıcı işbu
değişikleri Websitesi’nden takip etmek ve değişikliklerin gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür.
Satıcı, X tarafından herhangi bir ön bilgilendirme yapılmasını beklemeksizin X’in Websitesi üzerinden
duyurduğu ve uyguladığı kampanya ve indirimleri takip etmek, kampanya kapsamına dahil edilen ürünlerle
ilgili olarak tüm kampanya koşullarını uygulamak ve tüm kampanya koşullarına vakıf olarak kendisine gelen
Alıcı taleplerini kampanyaya uygun olarak yönetmekle yükümlüdür.
Muhtelif Hükümler
… madde ve .. ekten ibaret bu Sözleşme, Taraflar’ca her bir hükmü okunarak, Satıcı tarafından elektronik ortamda
onaylanmak suretiyle akdedilerek yürürlüğe girmiştir.
Kaynak: X e-pazaryeri internet sitesi

Sözleşme hükümlerinden de anlaşılacağı gibi e-pazaryeri birçok konuda tek taraflı karar alarak
uygulayabilmekte ve satıcının da bu kararlara uyması istenmektedir. Bu kararlar satıcının zararına olabilecek
birçok husus içerebilecektir.
6098 sayılı Borçlar Kanunun sözleşmelerle ilgili hükümleri (örneğin 28. ve 37. madde), taraflara bu
tür sözleşmelere itiraz etme ve yapıldıysa bağlı kalmama hakkı vermektedir. Ancak, firmalar online satış
yapabilmek için e-pazaryerlerine ihtiyaç duyduğu için bu şartları kabul etmek durumunda kalabilmektedir.
Aksi halde e-ticarete entegrasyonu zor olabilecektir. Ayrıca, belirli bir süre bir e-pazaryerinde satış yapan ve
yaptığı satışlardan dolayı tüketicilerden olumlu yorumlar alarak bir itibar edinen bir firma, e-pazaryerinin
sözleşmeye dayanarak haksız bir uygulamasıyla karşılaştığında o e-pazaryerinden ayrılırsa, oluşturduğu itibarı
da terketmek zorunda kalacaktır. Çünkü e-pazaryerleri arasında veri taşınmasına imkan veren bir düzenleme
bulunmamaktadır. Dolayısıyla bir firma için sözleşmeyi kabul etmemenin veya başka bir e-pazaryerine
geçmenin maliyeti yüksektir.

E-pazaryerlerinde firmaların sıralanması: E-pazaryerlerinin satıcılar karşısında hakim durumunu
kötüye kullanabildiği başka bir durum da tüketicilerin arama sonuçlarıyla ilgili gösterim hakkında bir taahhüt
altına girmemesidir. Örneğin tüketicilerin ürün aramalarında firma sıralamalarının hangi ölçüte göre yapıldığı
vb. konusunda şeffaflık bulunmamaktadır.
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Seçim yapmaya zorlama: Hakim durumun kötüye kullanılması olarak değerlendirilebilecek başka
bir husus da, büyüme konusunda rekabet halinde olan e-pazaryerlerinin, zaman zaman çeşitli e-pazaryerlerinde
satış yapan satıcıları, bir seçim yapma konusunda zorlamalarıdır. Türkiye’de bu tür vakaların yaşanıp
yaşanmadığı bilinmemekle birlikte pazar liderliği konusunda yaşanacak rekabette e-pazaryerleri arasında bu
tür uygulamalara başvurulabileceği değerlendirilmektedir.

Su yatağı etkisi: Son olarak pazarda hakim duruma yükselen e-pazaryerleri tamamlayıcı sektörlerde
söz sahibi olduğu için bu sektörlerde hakim konumlarını kötüye kullanabilmektedirler. Örneğin, büyük epazaryerinin hızlı kargo firmalarına düşük fiyat verme konusunda baskı yapmaları bunlardan biridir. ABD’de
yapılan bazı araştırmalar, hızlı kargo firmalarının gelirlerinin önemli bir payını belli e-pazaryerlerinden
yaptıkları için bu baskıya boyun eğdiğini, ancak bu indirimin “su yatağı etkisi”yle diğer hızlı kargo
müşterilerine uygulanan fiyatların artmasına neden olduğunu ortaya koymuştur.158 Bu nedenle, Türkiye’de de
bu tür girişimlerin olabileceğinin hesaba katılarak sektörün yakından takip edilmesinde fayda bulunmaktadır.

Yıkıcı fiyatlama: Büyümeyi sürdürebilmek, rakibi zayıflatmak veya satın almak için epazaryerlerinin başvurabildiği yöntemlerden biri de yıkıcı fiyatlamadır. Yıkıcı fiyatlamanın ispatlanması çok
zordur. Çünkü dünyada geçerli mevcut rekabet kuramı, yıkıcı fiyatlama uygulayan bir firmanın yaşamını
devam ettiremeyeceğini varsaymaktadır. Ancak, farklı kaynaklardan elde ettiği gelirle e-ticaretteki zararını
telafi edebilecek büyük e-pazaryerleri için durum farklıdır. Rekabet Kuruluna 2008 yılında ulaşan bir şikayet,
Kurul tarafından incelenmiş ve 4054 sayılı Kanun çerçevesinde herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığı
kararlaştırılmıştır.
Söz konusu şikayete konu işlem, bir e-ticaret sitesinin bir cep telefonu modelini düşük fiyata
satmasıyla ilgilidir. Şikayette bulunanlar söz konusu internet sitesinin anılan ürünü zararına satarak Türk
Ticaret Kanunu’nun 57. maddesinin 10. bendini ve 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğini
savunmuşlardır. Kurul, Ticaret Kanunu çerçevesinde değerlendirmenin Ticaret Mahkemelerince yapılması
gerektiğini savunmuş ve talebi 4054 sayılı Kanun çerçevesinde değerlendirmiştir. Kurul talebi yıkıcı fiyat
çerçevesinde şu şekilde değerlendirmiştir:
Öncelikle vurgulamak gerekir ki, rekabetin tesisi ve serbest rekabet ortamının sağlanmasının en önemli
unsurlarından biri piyasada faaliyet gösteren ekonomik aktörlerin kendi özgür iradeleriyle ekonomik kararlar
alabilmesidir. Söz konusu kararlardan en başta geleni de firmaların sundukları ürünlerin satış fiyatlarını
istedikleri gibi belirleyebilmesidir. Bahse konu özgürlüğün bir istisnası, hakim durumdaki firmaların
rakiplerini piyasa dışına çıkarma veya piyasadaki faaliyetlerini zorlaştırma amaçlı yıkıcı fiyat uygulamalarıdır.
Söz konusu şikayet, anılan internet sitesinin ilgili ürün pazarında / pazarlarında hakim durumda olması
durumunda 4054 sayılı Kanun kapsamında bir önem kazanacaktır. Bu nedenle öncelikle cep telefonu
markasının ve …. adlı internet sitesinin ilgili ürün pazarlarındaki konumunu incelemek gerekmektedir.

Bu çerçevede hem internet sitesinin, hem de cep telefonu markası ve modelinin pazar payını inceleyen
Kurul, internet sitesinin hakim durumda olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca, indirimin üç gün sürdüğünü ve
sınırlı adet satıldığını, bu nedenle şikayete konu uygulamanın rakipleri piyasa dışına çıkarma veya piyasadaki
faaliyetlerini zorlaştırma amaç ve etkisini taşımadığına karar vermiştir.
Dolaylı ağ etkilerinin olduğu e-pazaryeri iş modelinde bu tür fiyatlamalar, fiyatlamayı yapan firmalara
önemli tanınma katkısı yapmakta ve tüketici kitlesini artırmasını sağlamaktadır. Bunun yurtdışında örnekleri
bulunmaktadır. Firma hakim durumda olmasa dahi, bu tür uygulamalarla hızlı bir şekilde büyüyerek hakim
duruma yükselebilmektedir. Bu nedenle, incelemelerin daha detaylı analiz edilmesi yararlı olacaktır.
Öneriler:
a.
E-pazaryeri-Satıcı ilişkilerinin daha adil olacak şekilde düzenlenmesi: E-pazaryerlerinin
satıcılarla yaptığı iş ortaklığı sözleşmelerindeki hükümlerin daha adil olacak şekilde düzenlenmesi
gerekmektedir. Ayrıca, e-pazaryerlerinin firmaları ilgilendiren sıralama, puanlama vb. hususları daha şeffaf
158
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bir şekilde düzenlemesi uygun olacaktır. Bu çerçevede 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi
Hakkında Kanuna ve söz konusu Kanuna dayanarak çıkarılan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı
Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmeliğe e-pazaryeri-satıcı ilişkilerini düzenleyen maddelerin dercedilmesi
uygun olacaktır. Bu konuda AB’nin kabul ettiği 2019/1150 numaralı düzenlemenin örnek alınabileceği
değerlendirilmektedir. AB söz konusu düzenlemeyle e-pazaryerlerine satıcıyla olan ilişkilerinde bir takım
kurallara uymaya zorlamaktadır.159
b.
E-pazaryerlerine özel rekabet gözetimi: Özel piyasa koşullarından dolayı rekabet hukukunda epazaryerleri açısından farklılaştırılmış değerlendirme yöntemlerinin dikkate alınması yararlı olacaktır. Bu
konuda halihazırda gelişmiş ülkeler de çalışmalar yapmakta olup, ülkemizin özel koşulları ve dış tecrübeler
takip edilerek mevcut düzenlemelerin gözden geçirilmesi yararlı olacaktır. Bu kapsamda AB tecrübesinin
incelenmesinde yarar bulunmaktadır. Çünkü, AB Komisyonu mevcut rekabet kurallarını, dijital piyasaların
özel yapısından dolayı gözden geçirerek bu piyasalarda rekabeti bozucu davranışlara karşı daha etkin
mekanizmaların getirilmesi gereğini kabul etmiş olup çözüm bulma konusunda yoğun bir çalışma
yürütmektedir.160

7.2.

Girişimciler, Geleneksel Ticaret ve Üreticiler

Perakende e-ticaretin gelişmesinin doğurduğu en önemli sonuçlardan biri, geleneksel ticaret yapan
firmaların satışlarının azalmasıdır. Bu azalmanın büyüklüğü, geleneksel ticaret yapanların rekabet edebilme
gücüne göre değişmektedir. Büyük perakendeciler, e-ticarete entegre olup çok kanallı satış yaparak ve fiyat
avantajını sürdürerek, pazar payını belli ölçüde koruyabilmektedir. Küçük mağaza ve dükkanlar ise daha
kırılgan bir yapıları olduğu için e-ticaretten daha çok etkilenmektedir.
Mevcut Durum:
Ülkemizde tüketicilerin ortalama geliri son dönemde artmış, artan gelir, tüketicinin toplam geliri
içerisinde harcama dağılımını da etkilemiştir. Perakende sektörünün gelişimini değerlendiren KPMG (2020),
TÜİK verilerine dayanarak yaptığı analizde, hane halkı tüketimlerinin son yıllarda bir dönüşümden geçtiğini,
bu süreçte ulaştırma, konaklama ve lokanta harcamaları gibi harcamalarda oransal artış olurken, gıda, giyim,
mobilya, konut gibi harcama kalemlerinde düşüş olduğunu ortaya koymaktadır. Bu gelişmeler, tüketicilerin,
refah artışıyla birlikte zorunlu olmayan harcamalara bütçe ayırabildiğini veya artırdığını göstermektedir.
Ülkemizde perakende ticarette yerel market ve mağazaların hakimiyeti bulunmaktadır. KPMG
(2019)’ye göre bu tür market ve mağazaların toplam içindeki payı üçte iki, organize perakendenin payı üçte
birdir. Avrupa’da ise organize perakendenin payı %80 dolaylarındadır (PWC, 2016). Ancak, ülkemizde de
organize perakendenin payı her geçen yıl artmaktadır. AVM’ler zincir market ve mağazalar ile indirim
marketler yurdun dört yanına yayılmış olup, sundukları çeşit ve uygun fiyat sayesinde tüketimden daha çok
pay almaktadırlar.
Bu gelişmelere ek olarak, perakende e-ticaret sektöründe yaşanan hızlı artışın da önümüzdeki dönemde
hem hacim hem de kapsam olarak genişlemesi beklenmektedir. Örneğin Covid-19 salgını nedeniyle market ve
gıda ürünlerinin e-ticaretinde artış yaşanmış olup, bu artış müşteri mennuniyeti sağlanabildiği takdirde artarak
devam edebilecektir. Bu çerçevede perakende ticaret sektöründe bir mücadelenin yaşanması ve bu mücadele
sonucunda kazanan ve kaybedenlerin olması kaçınılmazdır.
Önceki bölümlerde gelişmiş ülkelerden verilen örneklerde de görüldüğü gibi, e-ticaretin yaygınlaşması
sürecinde ülkemizde de en büyük zararı küçük çaplı yerel mağaza ve dükkanların görmesi muhtemeldir. Etkiyi
ölçebilmek için verilerin analiz edilmesi yararlı olacaktır. Ancak, e-ticaret oranının her geçen yıl yükseldiği
giyim, ayakkabı, elektronik ve kitap gibi alanlarda dahi etkiyi anlayabilmek mümkün değildir. Çünkü, bu
konuda detaylı veri üretilmemektedir. TOBB tarafından Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına dayanarak aylık
Detaylar için bakınız “Perakende E-ticaret ve Rekabet” başlıklı bölüm.
Bakınız https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/vestager/announcements/competition-digitalage-changing-enforcement-changing-times_en
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olarak açıklanan verilere göre, Türkiye’de 2010-2019 yılları arasında toptan ve perakende ticarette kurulan ve
kapanan firma sayıları aşağıda gösterilmektedir. Ancak, grafikteki rakamlar alt sektör bazında değişimleri
göstermemektedir. Örneğin “posta ve internet üzerinden yapılan ticaret” ile bu ticaret kolunun etkilemesi
beklenen diğer perakende türleri aynı kategoride verilmektedir. Bu nedenle her bir alt iş kolundaki gelişme
tam olarak anlaşılamamaktadır.
Grafik 7.1: Toptan ve Perakende Ticaret Şirketi Açılma-Kapanma Sayıları 2010-2019 (Adet)
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Öte yandan Ticaret Bakanlığı tarafından en son 2014 yılına ait yayımlanan “en fazla terkin olunan
meslek” listesinde ilk sırada “Bakkallık, bayilik ve büfecilik” yer almaktadır. Bu meslek dalında 2014 yılında
15.530 terkin yaşanmış olup 20 mesleğin yer aldığı listede %13,6’lık payı bulunmaktadır. Listede tuhafiyecilik
ve konfeksiyon imal ve satıcılığı gibi gruplar da yer almakta olup, listenin çoğunu geleneksel yöntemle yapılan
hizmet sektörleri ve zanaatkarlıklar oluşturmaktadır.
Günümüze kadar olan süreçte Türkiye’de ürün satışı yapan esnaf ve sanatkarların mesleği terk
etmesinde, daha çok organize perakendenin etkisi olmuştur. Organize perakende daha çok kentlerin
merkezlerinde etkili olmuş, erişemedikleri yerlerde (kırsalda ve büyükşehirlerin belli bölgelerinde) ise etkileri
göreceli zayıf kalmıştır. Ayrıca küçük çaplı alışverişlerin yaygın olması ve ticarette kişisel ilişkiler küçük
mağaza ve marketleri günümüze kadar belli ölçüde koruyabilmişlerdir. Ancak organize perakendenin
yayılması hızlanmış ve hemen hemen tüm ilçe merkezlerine özellikle indirim marketler ulaşmayı
başarmışlardır.
Ülkemizde hızlı gelişim gösteren e-ticaret, organize perakendenin kısıtlarını aşarak ona göre birçok
üründe daha çok çeşit ve uygun fiyat sunmakta olup, önümüzdeki dönemde küçük mağaza ve dükkanları daha
çok etkilemesi muhtemeldir. Buna ek olarak, e-ticaret organize perakendeyi de olumsuz etkileyebilecek, en
azından bazı AVM ve zincir mağazalarda küçülmeye neden olabilecektir. Bunun başlıca nedeni, e-ticaretin
geleneksel yöntemle ticarete göre birçok avantajının olmasıdır. Bunlardan biri firmalar için işletme ve yatırım
maliyetlerinin daha düşük olmasıdır.
Türkiye’de AVM’lerde ve ana caddelerde faaliyet gösteren birçok mağaza, belli markalar üretmiş
firmalara aittir. Covid-19 salgını sürecinde, tüketicilerin mağazalara gitmek yerine e-ticareti tercih etmeleri,
bu markaları AVM ve caddelerde kiralar ve diğer giderler konusunda düşünmeye sevketmiş ve “ciro bazlı
kira”yı daha çok savunmalarına yol açmıştır. Çatısı altında bulundurduğu 409 markanın Türkiye genelinde
yaklaşık 70 bin mağazası bulunan Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) üye markalarla yaptığı değerlendirmeler
sonucunda 1 Haziran-30 Ağustos 2020 tarihlerini kapsayan 3 aylık dönem için ciro kirasına dönmeyen veya
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tatmin edici kira indirimi sunmayan AVM’lerde mağaza açılışlarının ticari açıdan ‘çok riskli’ olduğu
konusunda ortak bir görüş oluştuğunu ifade etmiştir.161 BMD’nin talebi 3 aylık olsa da, gelecek yıllarda
perakende e-ticaretin gelişmesiyle birlikte markaların maliyetleri azaltmak için kiraların düşürülmesi
konusunda talebinin artması hatta mağaza sayısını azaltma olasılığı bulunmaktadır. Gelişmiş ülkelerde olduğu
gibi AVM’lerin geleceğini de mağazaların devamlılığı sağlayabilmeleri ve ziyaretçileri çekip çekemeyeceği
belirleyecektir. Bu kapsamda alışverişe ek olarak eğlence, yeme-içme ve aktivitelerle AVM’lerin dönüşümü
de söz konusu olabilecektir. Mağazaların ise, geleneksel ticarette fark yaratması ve müşteri deneyimini
geliştirmesi e-ticaretle rekabet edebilmek için gereklidir.
Ülkemizde e-ticaretin gelişmesi bazı sektörlerde girişimciliğe olumlu yansımıştır. Bunlar arasında eticaret yapmak üzere kurulan şirketler, şehir içi dağıtım hizmetine başlayanlar, e-ticaret sitesi tasarımcıları ve
çözüm geliştiriciler sayılabilir. E-ticaretin gelişmesiyle birlikte sayılan bu alanlarda girişimci sayısı artacağı
gibi depoculuk, stok yönetimi sistemleri gibi yeni alanlarda da girişimcilerin ortaya çıkma olasılığı
bulunmaktadır.
Ülkemizde tüketici ürünleri üreten ve yurt çapında mağazaları bulunan büyük firmaların çoğu e-ticaret
yapmaktadır. Bu firmaların çoğu e-ticaret yaparken, fiziki mağazalarıyla da entegre çalışarak siparişlerin
mağazadan teslim alınması ve iadenin mağazaya yapılması gibi kolaylıkları da sunmaktadır. Bu markalar eticarette kendi sitelerini kullandığı gibi e-pazaryerlerini de kullanmaktadır. Çünkü e-pazaryerleri daha çok
tüketicinin uğrak yeri olmuştur. E-pazaryerlerinden yapılan satışların önümüzdeki yıllarda satışlar içerisindeki
oranının artması olasılığı yüksektir. Diğer ülke tecrübelerinden hareketle, markaların yaptığı satışlarda,
ürünlerini toptan sattığı müşterileriyle (perakendeci mağazalar) zaman zaman rekabet etmek durumunda
kalabilecektir. Çünkü onlar da satış yapmak isteyecektir. Yaşanacak bu rekabet sürecinde markaların toptan
satış yaptığı mağazaların taleplerinde düşme olabilecek, ya da yukarıda belirtildiği gibi kendi işlettiği bazı
verimsiz fiziki mağazalarının kapatılmasının önünü açabilecektir. Ayrıca fiziki mağazalarda satışların azalıp,
e-pazaryerinde yapılan satışların artması durumunda tüketiciyle bağını belli ölçüde koparmak zorunda
kalabilecektir. Çünkü tüketicinin alışveriş verileri e-pazaryerinde kalacaktır.
Gıda ve market ürünlerinin e-ticaretinde daha çok çok kanallı satış hakimdir. Diğer ülkelerde olduğu
gibi Türkiye’de de gıda ve market ürünlerinin e-ticaret hacmi çok düşük olsa da, Covid-19 sürecinde bazı
zincir marketler e-ticarete başlamıştır. Ayrıca oluşan yeni platformlar da kendi stoğundan veya marketleri dahil
ederek gıda ve market ürünlerinin e-ticaretini başlatmıştır. Ancak, bu platformların sunduğu fiyatların cazip
olmaması ve tüketicinin görerek ve dokunarak alma arzusu ülkemizde market ve gıda ürünlerinin e-ticaretinin
gelişimini engellemektedir. Gıda ve market ürünleri e-ticaretinde daha uygun fiyatlar, hızlı ve güvenli teslimat
bu grupta artışa imkan sağlayabilecektir.
Ülkemizde e-ticaretin gelişimiyle ilgili dikkat çeken ve üzerinde düşünülmesi gereken başka bir konu
da, e-ticaretin büyükşehir merkezlerindeki belli tüketicilerce tercih edilmesidir. E-ticaretin kırsalı da
kapsayacak şekilde tabana yayılması önem arz etmektedir. Kırsal kesimdeki gerek tüketicilerin gerek üretici
ve satıcıların e-ticarete entegre olması ekonomik ve sosyal kalkınmaya önemli katkılar sağlayabilecektir.
Çünkü kırsal kesim e-ticaretten büyükşehirler gibi aynı koşullarda yararlandığında, kırsal kesimdeki özel
ürünler büyükşehirdeki tüketiciyle daha kolay buluşabilecek, gelir artacak ve insanlar büyükşehirlere göç
etmeden gelir elde edebileceklerdir. Bu durum bazı işletmelerin kırsala kaymasına da katkı sağlayabilecektir.
Kırsal kesimin e-ticarete entegrasyonunun tüketici refahına da katkısı olacaktır. Daha çok çeşit ürüne daha
uygun fiyatlarla sahip olabilmeleri, kırsal kesim tüketicilerinin refahını artırabilecektir.
Makro düzeyde değerlendirildiğinde e-ticaretin sunmuş olduğu bol çeşit ve uygun fiyattan
büyükşehirlerde belli bir kesimin yararlanması, bu imkandan farkında olmadığı veya imkanları elvermediği
için yararlanamayan kırsal kesim arasında gelir dağılımını olumsuz etkileyebilecektir.162
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Öneriler:
Yukarıda belirtilen hususlardan da anlaşılacağı gibi, e-ticaret, toplumun tümünü etkileyen devrim
niteliğinde bir gelişmedir. Türkiye’nin bu kapsamda en büyük avantajı, e-ticarette gelişmiş ülkelere göre
geriden gelmesidir. Geride kalmak, gelişmiş ülkelerde perakende e-ticaretin yol açtığı bazı hasarları henüz
yaşamamasını sağlamıştır. Ancak, gerekli önlemlerin alınmaması durumunda üreticiler, satıcılar ve
tüketicilerin belli bölümü zarar görebilecektir.
a.
Farkındalığın artırılması: Halihazırda Türkiye’de küçük işletme, market ve mağazaların büyük
bölümü e-ticarete entegre olmamıştır. Entegre olmaya çalışanların bazıları ise, ciddi mali külfeti göze alarak
e-ticaret sitesi kurmuş veya e-pazaryerlerine katılmıştır. E-ticarete entegre olmak için bu işlemleri yapmak
yeterli değildir. Milyonlarca ürün arasında fark edilebilmesi ve fiyat rekabetinden olumsuz etkilenmemeleri
için küçük üreticilerin ve satıcıların ürün farklılaştırmasına gitmeleri ve yeni ürünlere ağırlık vermeleri yerinde
olacaktır.
Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan Elektronik Ticaret Bilgi Platformunda yer
verilen E-ticaret Akademisi, firmalara ve tüketicilere e-ticaretle ilgili birçok faydalı bilgiyi sunmaktadır.163 Söz
konusu platformun ihtiyaçlar ve gelişmeler ışığında geliştirilmesi ve platformla ilgili olarak firmalar ile
tüketicilerde farkındalığın artırılması yararlı olacaktır.
b.
E-pazaryerlerinde ürün çeşidi sınırlaması: Geleneksel ticarette olduğu gibi e-ticarette de daha çok
çeşidi bulunduran daha çok tüketiciyi cezbetmektedir. E-pazaryerlerinde bu etki daha fazladır. Önceki
bölümde de incelendiği gibi e-pazaryerleri üzerinden her türlü ürünün ticaretini yapılabilmektedir. Bu durum
küçük üretici ve satıcıların fark edilmesini ve rekabet etmesini güçleştirmektedir. Bunu önlemenin bir yolu, epazaryerlerinin ürün kategorileri itibarıyla lisanslanmasıdır. Bir e-pazaryerinin her türlü ürün yerine belli
kategorilerde faaliyetine izin verilerek, küçük e-pazaryerleri ve satıcıların mağdur olması önlenebilecektir.
c.
Kırsal kesimin entegrasyonu: Kırsal kesimin e-ticarete entegrasyonunu zorlaştıran en önemli neden,
e-ticaret için gerekli ödeme araçlarına (kredi kartı) genelde sahip olmaması ve paket trafiğinin az olmasından
dolayı lojistik maliyetleri yüksek olduğu için hızlı kargo firmalarınca rağbet edilmemesidir. PTT ise evrensel
posta hizmetleri kapsamında birçok yere hizmet sunmaktadır. Bu kapsamda kamuoyu araştırmalarıyla kırsal
kesimin entegrasyonunda karşılaşılan sorunların ortaya konulması ve çözümüne yönelik düzenleme yapılması
yararlı olacaktır. Bu kapsamda Çin’de Alibaba ve JD.com’un inisiyatiflerinin incelenmesi yararlı olacaktır.
d.
Geleneksel fiziki mağazaların müşteri deneyimini geliştirmesi: E-ticaret her geçen yıl artsa da,
geleneksel ticaretin bazı avantajları devam etmektedir. Fiziki mağaza ve marketlerin tüketicilerin ilgisini
çekebilmek için müşteri deneyimini geliştirmeleri yararlı olacaktır. Bu kapsamda fiyatların gözden geçirilmesi,
fiziki mekanların ilgi çekici hale getirilmesi, iade olanaklarının rekabetçi hale getirilmesi ve e-ticarete entegre
olarak adrese teslim veya mağazadan teslim imkanlarının geliştirilmesi faydalı olabilecektir.
e.
Oluşabilecek işsizliğin azalmasına yönelik tedbirlerin alınması: Perakende e-ticaretin gelişerek
geleneksel ticaretin belli bölümünü ikame etmesi ülkede istihdamı etkileyebilecektir. Net etkiyi önceden
kestirmek zordur. Çünkü gelişen iş kollarında (hızlı kargo taşımacılığı, depoculuk, yazılım vb.) alanlarda
işgücü ihtiyacı artarken, geleneksel ticarette bazı kesim işsiz kalabilecektir. Bu süreçte işsiz kalması muhtemel
kesimin ve işgücü piyasasına yeni katılan kesimlerin yeni gelişen iş kollarına adaptasyonunu sağlamaya
yönelik programlar geliştirilmesi yararlı olacaktır.
f.
İstatistiklerin zenginleştirilmesi: Türkiye’de perakende e-ticaret konusunda detaylı istatistik
bulunmadığı gibi, açıklanan istatistiklerde de farklı rakamlar ve bilgiler telaffuz edilebilmektedir. Oysa
perakende e-ticaretin gelişimi ekonomik ve sosyal kalkınmadan rekabete, istihdamdan üretime ve enflasyon
ölçümüne kadar birçok konuyu yakından ve derinden etkilemektedir. Tüm bu konularda sağlıklı politika
oluşturulabilmesi için, ticari sırların ve kişisel verilerin gizliliği göz önünde bulundurularak daha detaylı ve
163

Söz konusu platformun linki: https://www.eticaret.gov.tr/cevrimiciegitim/tum-egitimler

203

geniş istatistiklerin üretilmesi ve politika oluşturulmasında bu istatistiklerden yararlanılması uygun olacaktır.
Bu konuda ETBİS’ten faydalanılması, olabilecek eksikliklerin de yine söz konusu sistem aracılığıyla
giderilmesi yararlı olacaktır.164

7.3.

Lojistik

Önceki bölümlerde de incelendiği gibi, gönderilerin ücretsiz olması ve siparişlerin tam, hızlı, sağlam
ve doğru teslim edilmesi başarıyı belirleyen önemli bir faktördür. Benzer şekilde iade imkanının da ücretsiz,
kolay ve etkin olması gerekmektedir. Bunun için e-ticaret firmalarının etkin bir lojistik sistemlerinin olması
gerekmektedir. Türkiye’de tüketicilerin en çok şikayetinin bu konularda yoğunlaşması, e-ticaret firmalarının
bu konularda sorunlar yaşadığını göstermektedir.

Mevcut durum:
Ülkemizde perakende e-ticaret yapan firmalar, tüketicilerin siparişlerini iki yolla teslim etmektedir.
Bunlar, tüketicinin belirttiği adrese ürünün teslim edilmesi veya firmanın fiziki mağazasının olması
durumunda mağazadan teslim edilmesidir. Mağazadan teslim edilen ürünler zaman zaman diğer ülkelerde
olduğu gibi tüketici açısından bir takım avantajlar sunmaktadır. Örneğin gönderi ücreti ödenmemesi, ürünün
kontrol edilerek hızlı iade edilmesi vb. bunlar arasındadır. Ancak, genellikle tüketicilerin mağazadan teslim
alma imkanının olmadığı durumlarda siparişlerin belirtilen adrese teslim edilmesi gerekmektedir. Bu adres ev
adresi veya iş adresidir.
E-pazaryeri üzerinden satış yapan firmalar kullanıcı profili üzerinden gelen siparişleri takip etmekte
ve e-pazaryerinin belirlediği kurallar çerçevesinde belirli süre içerisinde siparişi hazırlayarak tüketiciye
göndermektedir. Gönderi ücreti ve iade durumunda iade ücreti satıcı tarafından karşılanmaktadır. Ücretler
konusunda e-pazaryerinin anlaştığı hızlı kargo firmaları aracılığıyla daha uygun fiyatlarla sipariş tüketiciye
göndermektedir.
Bu çerçevede karşılaşılan bazı sorunlar şunlardır:
a.
Stokta olmayan ürünlerin satışı: Bazı firmalar stok maliyetinden kurtulmak için stokta olmayan
ürünleri satışa koyabilmektedir. Söz konusu ürünleri hızlı ve makul fiyatla temin edemeyince, tüketicinin
talebini karşılayamamaktadır. Bu durum satıcının güvenirliğini olumsuz etkilemektedir.
b.
İyi işleyen stok yönetim sistemlerinin olmaması: Firma stokta olmayan ürün satma gibi bir amacı
olmamasına karşılık, stok yönetimini etkin yapmadığı için, ürünlerin azaldığını veya bittiğini takip
edememekte, bu nedenle de tüketicinin talebini karşılayamamaktadır.
c.
Siparişlerin geç gönderilmesi: Siparişlerin geç gönderilmesinin çeşitli nedenleri olabilmektedir.
Bunlar arasında stokta olmayan ürünlerin satışı, siparişlerin etkin bir şekilde takip edilmemesi veya kargo
firmasından kaynaklanan sorunlar olabilmektedir. Her durumda, tüketici açısından e-ticaret firması
güvenirliğini kaybetmektedir.
d.
Siparişlerin konsolide edilmemesi: Genellikle e-pazaryerlerinden ayrı satıcılardan sipariş edilen
ürünlerin farklı zamanlarda gönderilmesi sipariş takibini güçleştirmekte, zaman zaman siparişlerin eksik
gelmesine neden olmaktadır.
e.
Gönderilerin hasarlı teslim edilmesi: Bu tür sorunlar, satıcı firmadan veya kargo firmasından
kaynaklanabilmektedir. Satıcı firmanın dürüst olmaması veya ürünü yeterince kontrol etmeden göndermesi,
ürünle ilgili kargo firmasına gerekli uyarılarda bulunmaması (özellikle kutunun özel ambalaj ve taşıma
gerektirmesi gereken durumlarda ) veya kargo firmasının gerekli özeni göstermemesi ve personelinin dikkat
etmemesi gibi çeşitli nedenler, gönderilerin hasarlı teslim edilmesine neden olabilmektedir.
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f.
Gönderilerin yanlış teslim edilmesi: Tüketiciye siparişinden farklı ürün teslim edilmesi zaman zaman
yaşanan sorunlardandır. Satıcı firmanın siparişleri etkin yönetmemesi bu sorunun başlıca nedeni
olabilmektedir. Kargo firmaları genellikle paketlerin üzerindeki barkod etiketiyle ürün teslimini yapmaktadır.
Bu nedenle yanlış ürün teslimi satıcının yanlış paketlemesi veya etiketlemesi ya da etiketlemenin paketin
teslim edildiği kargo firması tarafından yapıldığı durumlarda kargo personeli tarafından işlemin yanlış
yapılması sorunun kaynağını oluşturmaktadır.
Gönderilerle ilgili yaşanan yukarıdaki belli başlı sorunlar beraberinde yeni sorunlar getirmektedir.
Bunlar ücretin iadesi ve iade prosedürleridir. Tüketicinin ödeme bilgilerini de verdikten sonra siparişin
tamamlanmış görünmesi ancak ürünün bir türlü tüketiciye ulaşmaması, tüketicide ücret iadesi konusunda
endişeye neden olmaktadır. Benzer şekilde tüketici ürünü iade ettiği halde firmanın çeşitli nedenlerle ücreti
iade etmek istememesi veya iade sürecini uzatması da zaman zaman karşılaşılan sorunlar arasındadır. Bazı eticaret platformları, tüketici ürünü aldıktan sonra onay vermediği sürece ücreti satıcıya aktarmayarak
tüketicinin güvenini artırmaya çalışmaktadır. Ancak, birçok e-ticaret sitesinde bu uygulama bulunmamaktadır.
İade prosedürleri, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 5. ve 6. Maddeleri gereğince e-ticaret
sitelerinde yer almaktadır. E-ticaret sitelerinde genellikle bu konuda belirli bir ara sayfa hazırlanmış olup,
tüketiciler o sayfada yer verilen bilgilerle bilgilendirilmektedir. Ancak zaman zaman ürünün hangi kategoride
olduğunu ve iade edilip edilemeyeceğini tüketici tam olarak anlamayabilmektedir. Bu nedenle iadesi kanuni
çerçevede mümkün olmayan veya belirli kurala bağlı ürünlerde, sipariş tamamlanmadan önce iade bilgisinin
kolay anlaşılır biçimde tüketicinin bilgisine sunulması gerekmektedir.
Türkiye’de perakende e-ticarette ilgili yapılan bazı çalışmalarda da lojistik alanında yaşanan sorunlara
yer verilmiştir. Örneğin UTİKAD (2019) yaşanan sorunlarla ilgili şu tespiti yapmıştır.
Lojistik altyapısı ve özellikle ürün tesliminde yaşanan sorunlar eticarette güven algısının oluşmasını
zorlaştırmaktadır. Kargo firmaları arasında yoğun bir şekilde yaşanan düşük fiyat odaklı rekabet, hizmet
kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. Ürün iadeleri ilave kargo maliyetleri oluşturmaktadır. Kargo
altyapısının yeterli hizmet kalitesini sağlayamadığı bölgelere özel çözüm üreten firmaların oluşması ve
KOBİ’lerin e-ticarette uygulanan lojistik süreç konusunda daha fazla bilgi sahibi olması yurtiçi e-ticaret
lojistiğinde yaşanan sorunların çözümüne yardımcı olacaktır.

TÜSİAD (2019) da e-ticarette yaşanan sorunların çözümü için aşağıdaki önerilere yer vermiştir:
 E-ticaret gönderilerine uygun olarak taşıma sistemlerinde iyileştirme yapılması, operasyonun buna göre
şekillendirilmesi gerekmektedir. E-ticaret gönderileri ile normal kargo gönderilerinin transfer edilmesi ve
dağıtılmasında operasyonel optimizasyonlar yapılmalıdır.
 Tüketicilerin e-ticaret satın alma deneyiminde ürünün teslim edilmesi de önemli bir etken olarak öne
çıkmaktadır. Kargo şirketlerinin bu konuda farkındalığının arttırılması ve e-ticaret firmaları ile kargo
şirketleri arasında iş birliğinin geliştirilmesi gerekmektedir.
 Büyükşehirlerde yaşayan ve çoğunlukla evde bulunmayan tüketicilere yönelik teslimat modellerinin
geliştirilmesi için e-ticaret firmaları ile kargo şirketleri arasında ortak iş geliştirme çalışmaları yapılmalıdır.
 Büyük kentler başta olmak üzere şehir içi dağıtım problemlerinin önüne geçebilmek için, şehir içinde merkez
(hub) olarak kullanılabilecek depolama çözümlerine yatırım yapılması gerekmektedir.
 Depolama, lojistik, dağıtım konularında nitelikli personel istihdam ihtiyacı bulunmaktadır. Personel
değişiminin yüksek olduğu bu alanlarda müşteri deneyiminde oluşturulacak standart ve iş süreçlerindeki
verimlilik ile operasyonel maliyetlerin en aza indirilmesi gerekmektedir.
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Öneriler:
Ülkemizde perakende e-ticaret hacminin artması ve yaşanan sorunlar e-ticaret lojistiğinin aynı
anlayışla sürdürülemeyeceğini ortaya koymaktadır. Bu çerçevede, aşağıda sayılan uygulamaların
yaygınlaştırılması uygun olacaktır:
a.
Dağıtım merkezlerinin kurulması ve yaygınlaştırılması: Sektörde artık norm haline gelen ücretsiz
ve hızlı paket teslimatının sürdürülebilmesi ve memnuniyetin artırılabilmesi için talep ve ürün trafiği
gözetilerek dağıtım merkezlerinin yaygınlaştırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Çünkü ülkemizin dört bir
yanında tüketiciler ve satıcılar e-ticarete entegre olmaya çalışmaktadır. E-ticaret platformlarının aynı standartta
hizmet sunabilmesi için dağıtım merkezleri gerekmektedir.
Dağıtım merkezlerinin sağlayacağı başlıca faydalar şunlardır:





Daha hızlı, doğru ve güvenli paket teslimatı,
İadelerin daha etkin yönetimi,
Ölçek ekonomisinden yararlanarak maliyetlerin azaltılması
Küçük işletmelerin e-ticarete entegrasyonunun kolaylaştırılması

Dağıtım merkezlerinin işletilmesi iki şekilde olabilmektedir. Örneğin, paket trafiğinin yoğun olduğu
e-pazaryerleri kendi bölgesel dağıtım merkezlerini kurabilmektedir. Kurulacak dağıtım merkezlerinde, ürünler
stoklanacak ve siparişler buradan yönlendirilecektir. E-pazaryerinde satış yapan firmalara ücret karşılığı ürün
stoklama hizmeti verilecek, ürün sipariş verildiğinde siparişler bu merkezden yönetilecektir. E-pazaryerinde
satış yapan firma kendi panelinden satışları takip edebilecek, stoktaki duruma göre gerekirse azalan stoğu
görerek takviye yapabilecektir. Böylece küçük firmalar e-ticareti yönetmek için özel personel istihdam etmek
ya da mesaisini bu işe ayırmak zorunda kalmayacaktır. E-pazaryerleri açısından bu sistem siparişlerin birinci
elden yönetilmesini sağlayacağı için kendini daha güvenli hissedebilecek ve ilave gelir elde edebilecektir.
Tüketiciler ise, paketlerin tek elden standart bir şekilde hızlı bir şekilde teslim edilmesini sağlayacaktır. Son
olarak kargo firmalarına, siparişler konsolide edileceği için aynı adrese ziyaret tekrarlarını önleyerek tasarruf
imkanı sağlayacaktır.
Dağıtım merkezleri kendi e-ticaret sitesinde satış yapan veya yapmak isteyen firmalar için de önem
arz etmektedir. Ancak, özellikle küçük işletmelerin dağıtım merkezleri kurmaları ve işletmeleri ekonomik
açıdan mümkün olmadığı için, küçük işletmelerin bu tür ihtiyaçlarını karşılamak üzere “dağıtım hizmet
sağlayıcılığı” sektörünün geliştirilmesinde yarar bulunmaktadır. Bu kapsamda mevcut büyük depoların bu
amaçla dağıtım merkezine dönüştürülebileceği ve yeni depoların oluşturulmasının gerekeceği
değerlendirilmektedir.
b.
Dağıtım sistemlerinin otomasyonu: Artan e-ticaret hacmiyle birlikte, siparişlerin alınmasından
teslimata kadar olan süreçte otomasyon sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bu
ihtiyaç, yazılım firmaları için de önemli bir potansiyel alan oluşturmaktadır. Ayrıca, yukarıda kurulmasının
gerekli olduğu belirtilen dağıtım merkezlerinde etkinliğin sağlanması için otomasyon sistemleri önem arz
etmektedir. Bu nedenle siparişlerin hazırlanması ve teslimatların robotlarla yapılması gibi robotik dağıtım
sistemlerinin sektör tarafından dikkate alınması gerekmektedir. Frost & Sullivan tarafından yapılan bir
hesaplamaya göre küresel düzeyde 14 milyar ABD Doları olan küresel depo otomasyon piyasasının 2025
yılında 27,2 milyar ABD Dolarına yükselmesi beklenmektedir.165 Yapılan analize göre otomatik yönlendirmeli
araçlar (AGV) segmentinin 4,6 milyar ABD Dolarına, otomatik mobil robotlar (AMR) segmentinin de 6,8
milyar ABD Dolarına çıkacağı tahmin edilmektedir. Türkiye’de artan ve önümüzdeki yıllarda daha da artması
beklenen perakende e-ticaretin yol açacağı yüksek paket trafiğinin etkin bir şekilde yönetilebilmesi için bu tür
çözümlere sektörün adapte olmasında yarar görülmektedir.

Detaylar için bakınız https://ww2.frost.com/news/press-releases/autonomous-delivery-robots-market-for-warehousemanagement-to-boom-and-top-27-billion-by-2025-says-frost-sullivan/ erişim tarihi 16.06.2020
165
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c.
Şehiriçi dağıtım hizmetlerinin etkinleştirilmesi: Türkiye’de halihazırda faaliyet gösteren hızlı kargo
firmaları sektörün ihtiyaçlarını karşılamak için yatırım yapsalar da, e-ticaretteki hacim artışı ve etkinliği
artırma ihtiyacı, özellikle şehiriçi dağıtım hizmetlerinde ilave kapasite artışını zorunlu kılmaktadır. Bu
kapsamda, piyasaya yeni oyuncuların girmesi gerekebilecektir. Bu noktada, ihtiyacı karşılamak için firmaların
kendi dağıtım filolarını oluşturması veya hizmet sağlayıcı filoların oluşması ihtimali yüksektir. Ayrıca,
yukarıda belirtilen dağıtım hizmeti sağlayıcılarının siparişi yönetmenin yanısıra dağıtım hizmeti de sunması
olasılığı bulunmaktadır.
d.
Teslim olanaklarının çoğaltılması: Dağıtım merkezlerinin yaygınlaşması ve etkin kullanımı, paket
teslimatları için yapılan mükerrer ziyaretleri azaltma konusunda tasarruf sağlayacaktır. Ancak ilave tedbirlerle
daha çok tasarruf yapılması mümkündür ve gereklidir. Bu kapsamda, paket teslimatları için zaman aralığı
seçimine imkan sağlanması ve çok kanallı satış yapmayan firmalar için paket teslim noktalarının oluşturulması
yararlı olabilecektir. Paket teslim noktaları, iade süreçlerinde de etkinlik sağlayarak tasarruf oluşturabilecektir.
e.
Hızlı kargo firmalarının e-ticarete uyum sağlaması: Perakende e-ticaretin gelişmesinin en olumlu
katkı sağladığı sektörlerden biri hızlı kargo firmalarıdır. Ancak, e-ticaret sektörünün dinamiklerine hızlı kargo
firmalarının uyum sağlaması ve hassasiyetlere özen göstermesi gerekmektedir. Bu noktada paket
teslimatlarının hızlı, güvenli ve doğru yapılabilmesi için insan kaynağı yönetiminde etkinliğin artırılması ve eticaret firmalarıyla fikir alışverişini artırarak müşteri sorunlarına hızlı çözümler geliştirmeleri gerekmektedir.

7.4.

Vergi Konuları

E-ticaretin gelişmesiyle birlikte, ülkelerde vergiyle ilgili birtakım sorunlar ortaya çıkmıştır. Önceki
bölümlerde ele alınan bu sorunları şu şekilde sıralayabiliriz:


E-pazaryerleri piyasanın yapısı gereği firmalar büyüme odaklı olduğu için, sürekli yatırım
yapmaktadırlar. Yatırım harcamaları vergi matrahından düştüğü için, emsallerine göre de az vergi
vermektedirler.



Teknoloji odaklı olan bu firmalar, genellikle bir takım destek ve vergi kolaylıklarından
yararlanmaktadırlar. Bunun sonucunda da az vergi vermektedirler.



Birçoğu merkezlerini vergi cenneti olarak tabir edilen bazı ülkelerde oluşturmaktadırlar. Bu nedenle
hiç vergi vermemekte, ya da çok az vergi vermektedirler.



Uzaktan erişimle satış yaptıkları ülkelerde fiziki olarak bulunmadıkları için bu ülkelere vergi
ödememektedirler.

Büyük e-pazaryerleri bu davranışlardan birini veya birkaçını birlikte uygulayarak vergi avantajı
sağlamakta ve bu da büyümelerini kolaylaştırmaktadır. Ancak, ikame ettikleri geleneksel ticaretten devletin
tahsil ettiği vergiler, bu firmalardan yukarıda sayılan nedenlerle tahsil edilememektedir. Bu durum ülkeleri tek
taraflı ve çok taraflı olarak bir arayışa itmiştir.
Mevcut Durum:
Türkiye’de firmalar bir yandan gelirleri üzerinden vergilendirilirken (doğudan vergi), bir yandan da
tüketicilerden tahsil ettikleri Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi gibi vergileri (dolaylı
vergiler) devlete öderler. Firmaların ödedikleri doğrudan vergiler firmanın yapısına göre farklılık
göstermektedir. Bu vergiler gelir vergisi veya kurumlar vergisi olabilmektedir. Kurumlar vergisi 2020 yılı
itibarıyla %22 olarak uygulanmaktadır.
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Kurumlar vergisi ülkeler arasında farklılık göstermektedir. Bu nedenle firmalar vergi mevzuatını ve
hedef ülkedeki satışta karşılaşacakları vergi yükünü birlikte değerlendirerek en çok kar yapacakları ülkede
merkezlerini oluşturmaktadırlar. Ayrıca, dünyada halihazırda düzenleme boşluğu da olduğu için hedef
ülkelerde de bir vergi yükümlülüğüyle karşılaşmadan kolayca büyümüşlerdir.
Türkiye’deki bazı firmalar da zaman içerisinde vergi oranın düşük olduğu bu ülkelerde yatırım
yapmışlardır.166 Ayrıca Türkiye’de bilişim teknolojileri alanında yapılan yatırımlara da önemli destekler
sağlanmaktadır. Örneğin Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından hazırlanan “Türkiye’de Yatırımlar İçin
Devlet Teşvikleri Rehberi”ne göre orta-yüksek teknoloji yatırımları için sağlanan bazı destekler şunlardır:







KDV istisnası
Gümrük vergisi muafiyeti
Kurumlar vergisi indirimi
Sosyal güvenlik primi desteği (işveren payı)
Arazi tahsisi
Faiz oranı desteği

Sonuç olarak, vergisel açıdan Türkiye’de e-pazaryerlerinin büyümesine imkan verecek düzenlemeler
bulunmaktadır. Bir firma, merkezini yurtdışında bir vergi cennetinde kurarak ve Türkiye’de yapacağı
yatırımlarda da desteklerden faydalanarak önemli vergi avantajı yakalayabilmektedir.


Dijital Hizmet Vergisi (DHV)

Büyük uluslararası firmaların merkezlerinin dışında vergi vermeden gelir elde etmesinden rahatsız
olan pek çok ülke gibi Türkiye de DHV’yi kabul etmiş ve uygulamaya koymuştur. 5/12/2019 tarihli ve 7194
sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun’la dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetinden, sesli, görüntülü ve dijital
içeriklerin satışı, izlenmesi, dinlenmesi veya kaydedilmesine yönelik hizmetlerden, kullanıcıların birbiriyle
etkileşime geçebilecekleri dijital ortamın sağlanması ve işletilmesi hizmetinden ve bu kapsamda sağlanan
aracılık hizmetlerinden elde edilen hasılat üzerinden %7,5 oranında vergi alınması kabul edilmiştir. Söz
konusu oran birçok AB ülkesinde %2 ve %3 oranında uygulanmaktadır. Kanunun 5. Maddesinin 5. Fıkrasına
göre Cumhurbaşkanı, dijital hizmet vergisi oranını, hizmet türleri itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte %1’e kadar
indirmeye, iki katına kadar artırmaya yetkilidir.
DHV, bazı e-pazaryerlerini de etkilemektedir.20.03.2020 tarihli ve 31074 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliğinde Kanunun uygulanmasının usul ve esasları
belirlenmiştir. Buna göre, e-pazaryerlerinin, aracılık ettikleri satışlardan elde ettikleri komisyonlar ve reklam
gelirleri kapsama girmekte, stoktan satışlar kapsama girmemektedir. Ayrıca bir firmanın vergiye tabi olması
için, hizmetin Türkiye’de sunulması ve Türkiye’de faydalanılması gerekmektedir.
Tebliğ’de vergi mükellefi dijital hizmet sağlayıcılar olarak belirlenmiş ve “mükellefin Türkiye içinde
ikametgâhının, iş yerinin, kanuni ve iş merkezlerinin bulunmaması hâlleri ile gerekli görülen diğer hâllerde
Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf
olanlar ile işleme ve ödemeye aracılık edenleri verginin ödenmesinden sorumlu tutmaya yetkilidir.” hükmüne
yer verilmiştir. Diğer bir ifadeyle vergi, e-pazaryerinden alınamaması durumunda tüketiciden veya satıcıdan
tahsil edilebilecektir.
Dijital Hizmetler Vergisine yukarıda sayılan faaliyetleri yürüten tüm işletmeler tabi değildir. Kanunun
4. maddesinde muafiyet ve istisnalar sayılmıştır. Buna göre hesap döneminden (takvim yılından) önceki
dönemde “Türkiye’de elde edilen hasılatı 20 milyon Türk lirasından veya dünya genelinde elde edilen hasılatı
750 milyon avrodan veya muadili yabancı para karşılığı Türk lirasından az olanlar dijital hizmet vergisinden

166

Detaylar için bakınız https://m.finansgundem.com/haber/offshoreun-dayanilmaz-hafifligi/1030971
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muaftır.” Bunun üstünde gelir elde edenler 1 Mart 2020 tarihinden itibaren mükellef sayılmıştır. Ancak,
Tebliğ’de verilen şu örnek ilginçtir:
Örnek 1: Kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortam sağlayan ve işleten, aynı zamanda
dijital ortamda reklam hizmeti de sunan ve finansal muhasebe açısından konsolide bir grubun üyesi olmayan
(A) işletmesi, 2019 hesap döneminde söz konusu dijital hizmetlerin sunulmasından dünya genelinde 740
milyon avro, Türkiye’de ise 28 milyon TL hasılat elde etmiştir. Buna göre bu işletme, 2019 hesap döneminde
dünya genelinde elde ettiği hasılatı 750 milyon avroyu aşmadığından, Kanunun yürürlüğe girdiği 1 Mart 2020
tarihi itibarıyla dijital hizmet vergisinden muaf olacaktır.

Buna göre maddede “veya” tabiri kullanılmasına karşılık, uygulamada bir firmanın mükellef
olabilmesi için hem yurtiçi hem de küresel gelirin belirlenen limitleri aşması gerekmektedir. Eğer firma 750
Milyon TL sınırını geçseydi 28 Milyon TL’nin %7,5’ini dijital hizmet vergisi olarak ödemesi gerekecekti.
Günümüzde bir ekosistem oluşturma gayretinde olan e-pazaryerlerinin satışa aracılık etme dışında
lojistik ve müşteri hizmetleri gibi ilave faaliyetleri karşılığında tahsil ettikleri ücretlerle ilgili izlenecek usul de
Tebliğ’de belirlenmiştir. Tebliğ’in “II. Verginin Matrahı, Oranı ve Hesabı” başlıklı bölümünde uygulama şu
şekilde açıklanmıştır:
Bu kapsamda, örneğin, dijital ortamda mal alım satımına aracılık eden ve satıcılarla yaptığı sözleşmeler
çerçevesinde satıcılara ait malların depolanması, satılan malların teslimatı ve mallara ilişkin çağrı merkezi
hizmetlerini de sunabilen bir mükellefin, mal teslimatı ve çağrı merkezi hizmetleri aracılık hizmetinin parçası ve
tamamlayıcısı niteliğinde olduğundan bu hizmetler dolayısıyla elde ettiği hasılatın tamamı matraha dâhil iken,
satıcılara verdiği depolama hizmetleri dolayısıyla elde ettiği hasılat, emsallere uygun olarak tespit edilmesi
kaydıyla, matraha dâhil edilmeyecektir.

Tebliğ’de dijital hizmet vergisi mükelleflerin dijital hizmet vergisi beyannamelerini vergilendirme
dönemini takip eden ayın son günü akşamına kadar vermekle yükümlü oldukları ve bir vergilendirme
döneminde vergiye tabi hasılat elde etmeseler dahi bu dönemlerle ilgili olarak beyanname vermek zorunda
oldukları ifade edilmiştir.
Tebliğ’de dikkat çeken en önemli hususlardan biri de yaptırımlarla ilgilidir. Tebliğ’in “G. Vergi
Güvenliği” başlıklı bölümde beyanname vermeyen ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükelleflere karşı
internet sitesinde yer alan iletişim ve adres bilgileri vb. kullanılarak ihtarda bulunularak yükümlülüklerini 30
gün içerisinde yerine getirmesi hatırlatılacak, getirmemesi halinde mükellefin sunduğu hizmetlere erişim,
yükümlülüklerini yerine getirinceye kadar engellenecektir.
2019 yılında Fransa tarafından yürürlüğe konan söz konusu vergi hakkında, ABD yoğun eleştiriler
yapmış ve Fransa’ya karşı yaptırım tehdidinde bulunmuştur. Her iki ülke OECD bünyesinde 2020 yılı sonuna
kadar vergilendirme usul ve esasları hakkında üye ülkeler arasında anlaşma sağlanıncaya kadar uygulamayı
erteleme konusunda anlaşmışlardır. Ancak, Türkiye, tebliği çıkararak ve 1 Mart 2020 tarihinden itibaren
yürürlüğe koyarak kararlı olduğunu göstermiştir.
Öneriler:
a.
DHV’nin yorumunun gözden geçirilmesi: 7194 sayılı Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasında
“Türkiye’de elde edilen hasılatı 20 milyon Türk lirasından veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750
milyon avrodan veya muadili yabancı para karşılığı Türk lirasından az olanlar dijital hizmet vergisinden
muaftır” hükmüyle, iki sınırdan birini geçenlerin mükellef olacağı şeklinde anlaşılırken, Tebliğ’de verilen
örnekle ikisinin birlikte gerçekleşmesi şartı getirilmiştir. Bu uygulama iki açıdan sorun yaratabilecektir:
1. Büyük uluslararası e-pazaryerlerinin 20 milyon TL’den az Türkiye satışları vergiden muaf
olacaktır.
2. Türkiye’de büyüyerek pazara hakim olma noktasına gelebilecek e-pazaryerlerinin de uluslararası
satışları olmadığı veya 750 milyon avrodan az olduğu için vergiden muaf olacaktır.
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DHV’nin Türkiye’de e-ticarette yoğunlaşmayı ve tekelleşmeyi engellemek için diğer başlıklar altında
sayılan önerileri desteklemek için bir enstrüman olarak kullanılabileceği değerlendirilmektedir. Bu kapsamda,
yurtiçi satış hasılatın gözden geçirilerek artırılması ancak küresel ve Türkiye hasılatının ayrı ayrı mükelleflik
için kriter olması uygun olacaktır.
b.
Desteklerin gözden geçirilmesi: Ülkemizde özel sektör yatırımlarının ve yabancı sermayenin önünü
açmak için önemli destek ve teşvikler sağlanmaktadır. Söz konusu teşvikler ülkemizde perakende e-ticarette
ekosistem kurarak büyümek isteyen e-pazaryerlerine önemli kolaylık sağlayarak pazarda daha kolay hakim
durum sağlamasına imkan sağlayabilecektir. Bu çerçevede, e-pazaryerleri ve aynı ekosisteme ait bağlı
firmaların (lojistik, ödeme, bulut vb.) destek ve teşviklerden yararlanmasının kısıtlanması hususunun
değerlendirilmesinde yarar görülmektedir.

7.5.

Piyasa Gözetimi ve Denetimi

Perakende e-ticaretin gelişmesiyle birlikte, insan sağlığına ve çevreye zararlı birçok ürün ile taklit ve
sahte ürünlerin internet üzerinden satışına yönelik girişimler de artmıştır. Nitekim bu konuda OECD, ABD ve
AB bünyesinde yapılan saha araştırmalarında çok sayıda zararlı ve sahte ürünün online satıldığı ortaya
çıkmıştır. Ülkemizde sorun olup olmadığı, sorun varsa boyutlarının ne olduğu tam olarak bilinmemektedir.
Henüz tam olarak denetim altına alınmamış olan bu elektronik pazar, ürünlerin güvenliğine ilişkin denetimlerin
etkin bir biçimde gerçekleştirilmemesi durumunda tüketiciler için doğrudan bir tehdit oluşturabilecek ve
iktisadi işletmeciler arasında haksız rekabete neden olabilecektir.167 Bu nedenle bu konuda araştırmaların
yapılması ve gerekli önlemlerin alınması yararlı olacaktır.

Mevcut durum:
Ülkemizde piyasa gözetimi ve denetimi 9 ayrı kamu kurumu tarafından yürütülmektedir. Bu kurumlar,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Enerji
Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’dur. Her kurumun
sorumlu olduğu ürün grubu bulunmakta olup, ulusal düzeyde Ticaret Bakanlığı koordinatör kurum rolünü
üstlenmiştir. Ticaret Bakanlığı, ilgili kurumlardan derlenen verileri aylık, üç aylık ve yıllık olarak
yayımlamaktadır. Kurumlarca yapılan denetimlerde güvensiz ürünler (piyasaya arzının yasaklanması ve
yakalandığında toplatılması veya imha edilmesi gereken ürünler) ile uygunsuz ürünler (toplatılması ve imhası
gerekmeyen ancak idari para cezası ve düzeltici işlem gerektiren ürünler) tespit edilmeye çalışılmaktadır.
Ticaret Bakanlığı tarafından ilgili kurumlardan alınan bilgiler ışığında hazırlanan “Yıllık Piyasa
Gözetimi ve Denetimi (PGD) Raporları”nda yıllık gelişmeler kamuoyuyla paylaşılmaktadır. 2017 Yılı PGD
Raporuna göre, 2016 yılında sadece Sağlık Bakanlığı (SB) internet üzerinden yapılan satışlara yönelik denetim
yapmıştır. Yapılan 585 denetimde 87 parti kozmetik ürünü denetlenmiş ve bu ürünlerin tamamının uygunsuz
olduğu tespit edilmiştir. 2018 Yılı PGD Raporuna göre Sağlık Bakanlığına ek olarak Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu (BTK) da 5 denetim yapmış ve denetlenen ürünleri uygun bulmuştur. Öte yandan Sağlık
Bakanlığı 586 denetim yaparak 203 parti kozmetik ürününü denetlemiş ve bunların tamamını uygunsuz
bulmuştur. Söz konusu iki kurum dışında internetten satışı yapılan ürünlerin denetlenmemesine, Raporda şu
şekilde dikkat çekilmiştir:
Ülkemizde SB ve BTK dışındaki PGD kuruluşlarının e-ticarete yönelik denetim gerçekleştirememesi, ülkemizde
internet satışlarına yönelik etkili bir denetim mekanizmasının mevcut olmadığının açık bir göstergesidir. Bu
durum PGD kuruluşlarının bu alana daha çok önem ve öncelik vermesi gerektiğini ortaya koymakta olup,
ülkemizdeki e-PGD faaliyetlerinin kapsamının ve etkinliğinin arttırılması adına sistemin bir bütün olarak ele
alınarak günümüz ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi elzemdir.
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Ayrıca, 2017 ve 2018 PGD Raporlarında internetten satışı yapılan ürünlerin denetimiyle ilgili olarak
şu önerilerde bulunulmuştur:
1. İlk olarak bu denetimlerin planlanmasında, elektronik piyasalara özel kaynakların ve bu
piyasalardaki trendlerin göz önüne alınması ve denetimlerde ürün etiket, işaret ve belgelerinden
yararlanılarak risk analizi yapılması sağlanmalıdır.
2. İnternet üzerinden satılan ürünlerden doğrudan siparişle numune alınamamakta, bu da denetim
yapılamamasına veya denetimlerde beklenen sonuçlara ulaşılamamasına neden olmaktadır. Bu
anlamda internet üzerinden numune alımının sağlanması son derece önemlidir.
3. Ürünün piyasaya arzından sorumlu aktörlere ilişkin bilgilere ulaşılmasını sağlayacak denetim
tekniklerinin ve işbirliği mekanizmalarının geliştirilmesi zaruridir.
4. Numune alma yöntemleri, web sitesinin kısmen veya tamamen kapatılması da dahil olmak üzere
yaptırımlar, izlenebilirlik bakımından iktisadi işletmeci bilgisinin aracı hizmet sağlayıcı tarafından
kayda alınması hususlarını da kapsayacak hukuki düzenleme yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.
Bu kapsamda Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun Taslağının hazırlandığı da raporlara
yansımıştır.
Ülkemizde PGD faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması amacıyla kabul edilen “Ulusal Piyasa Gözetimi
ve Denetimi Stratejisi 2019-2021” isimli belgede de ülkemizde internet üzerinden satılan ürünlerin denetimine
ilişkin etkin bir mekanizma bulunmadığının altı çizilmiş ve bu eksikliği gidermek için Ürün Güvenliği ve
Teknik Düzenlemeler Kanun Taslağının önemine vurgu yapılmıştır. Stratejide ayrıca, internet üzerinden
gerçekleştirilecek denetimlerin tek bir merkezden koordine edilmesi ancak ürüne ilişkin fiziki denetimlerin ve
ürünün güvenliğine/uygunluğuna ilişkin her türlü kararın ilgili PGD kuruluşunca yürütülmesinde yarar
görülmüştür.168
Bahsi geçen 7223 numaralı “Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu” 12 Mart 2020
tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış olup yayımından 1 yıl sonra 12 Mart 2021’de yürürlüğe girecektir.
Kanunla ayrıca, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
yürürlükten kaldırılmaktadır.
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7223 Sayılı Kanun güvenli olmayan ürünleri ciddi risk taşıyan ürünler ve risk taşıyan ürünler olarak
ikiye ayırmış, internetten satışa sunulan ürünlerin denetimine ilişkin de birtakım hükümler getirmiştir. Bu
kapsamda dikkat çeken bazı maddeler şunlardır:
Tablo 7.1: 7223 Sayılı Kanunun E-ticaretle İlgili Hükümleri
Madde
No
12

17/2

17/4

24

Madde Metni
(1) İktisadi işletmeciler, tedarik zincirinde yer alan bir önceki ve varsa bir sonraki iktisadi işletmecinin ismi,
ticari unvanı veya markası ve irtibat bilgileri ile ürünün takibini kolaylaştıracak diğer bilgilerin kaydını
düzenli bir şekilde tutar, ürünü piyasaya arz ettikleri veya piyasada bulundurmaya başladıkları tarihten
itibaren en az on yıl boyunca muhafaza eder ve yetkili kuruluşun talebi halinde sunarlar.
(2) Birinci fıkrada belirtilen yükümlülükler; bir ürünü elektronik ortamda piyasaya arz eden veya
bulunduranlar, başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan
aracı hizmet sağlayıcıları ile radyo ve televizyon gibi medya hizmet sağlayıcıları için de geçerlidir.
Piyasaya arz edilen veya piyasada bulundurulan uygun olmayan bir ürünün internet üzerinden tanıtımı ve
satışının yapılması halinde yetkili kuruluş, aracı hizmet sağlayıcıya içeriğin çıkarılması için internet
sayfalarındaki iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri kaynaklarla elde edilen bilgiler üzerinden
elektronik posta veya diğer iletişim araçları ile bildirimde bulunur. İçeriğin yirmi dört saat içerisinde aracı
hizmet sağlayıcı tarafından çıkarılmaması halinde yetkili kuruluş uygun olmayan ürüne ilişkin içeriğe
erişimin engellenmesine karar verir ve bu kararı uygulanmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna
bildirir. İnternet sitesinin doğrudan iktisadi işletmeciye ait olması durumunda aynı uygulama yapılır. Bu fıkra
kapsamında verilen erişimin engellenmesi kararı içeriğe erişimin engellenmesi (URL vb.) yöntemiyle verilir.
Yetkili kuruluşun görevlendirdiği gerçek veya tüzel kişi tarafından, piyasa gözetimi ve denetimi amacıyla
kimlik açıklanmadan ve internet, radyo ve televizyon gibi uzaktan iletişim araçları üzerinden satın alınan
ürünler numune olarak esas alınır.
Uygunluk değerlendirme yöntemleri, ticarette teknik engellerin önlenmesi, teknik mevzuat uyumu,
elektronik ticarette piyasa gözetimi ve denetimi, genel ürün güvenliği ve bu Kanunun uygulanmasını
ilgilendiren diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlık (Ticaret Bakanlığı) tarafından belirlenir.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 1 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren “Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği”nde de e-ticarette PGD
faaliyetleriyle ilgili bazı hususlara yer verilmiştir. Söz konusu Yönetmeliğin “Genel Esaslar” başlıklı 5.
Maddesinin 5. Fıkrasında “Satış veya kiralama amacıyla yazılı basın, radyo, televizyon, internet ve benzeri
iletişim araçlarında reklam ve ilanları yer alan ürünler de piyasaya arz edilmiş kabul edilir” hükmüne yer
verilmiştir. Yönetmelikte ayrıca, Bakanlığın risk esaslı programlama yaparak resen denetimleri yapacağını,
ayrıca şikayetlerle ilgili de ön inceleme yaparak denetime başlayacağı ifade edilmiştir. Yönetmeliğin numune
alınmasıyla ilgili 9. maddesinde de “uzaktan iletişim araçları kullanılarak piyasaya arz edildiği sistemlerde”
ifadesine yer verilmiş bu yöntemle ilgili numune alma usulleri belirlenmiştir. Ancak, Yönetmelikte e-ticarete
dair başka bir hususa yer verilmemiştir.

Öneriler:
Tüketicilerin perakende e-ticarete ilgisinin artması, internetten güvensiz ürün satışına yönelik
girişimleri artırmıştır. Ülkemizde e-ticaret yöntemiyle satışı yapılan ürünlerin denetiminde yaşanan
eksikliklerin giderilmesi amacıyla 7223 Sayılı Kanun kabul edilmiştir. PGD konusunda AB müktesebatıyla
uyum sağlamaya çalışan ülkemizin aşağıdaki hususlarda da düzenleme yapmasında yarar bulunmaktadır.
a.
Yurtdışından siparişler: 7223 sayılı Kanun 2019 yılında AB bünyesinde kabul edilen 2019/1020
sayılı düzenlemeyle önemli ölçüde benzerlik göstermektedir. Bu nedenle söz konusu Kanun, ülkemizin AB
müktesebatına uyumunun sağlanması açısından önem arz etmektedir. Son yıllarda AB düzeyinde yapılan
araştırmalarda Birlik dışında kurulmuş olan e-ticaret platformlarından satın alınan ürünlerin bir kısmının
güvensiz olduğu tespit edilmiş, ancak söz konusu platformlar Birlik dışında olduğu için, bu platformlara
yönelik yaptırım uygulanılmasında zorlanılmıştır. Bu nedenle, 2019/1020 sayılı düzenlemede, imalatçı ve
ithalatçılara ek olarak “özel temsilci” ve “dağıtım hizmeti sağlayıcıları” da iktisadi işletmeci arasında
sayılmıştır. 2019/1020 sayılı düzenlemenin gerekçe bölümünde bu durum şu şekilde açıklanmıştır:
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Belirli ürünlerde iktisadi işletmecilerin, PGD’den sorumlu kurumların bir ürünün Birlik mevzuatına uygunluğu
hakkında bilgi de dahil olmak üzere taleplerini yöneltebilmeleri ve uygunsuzluk halinde düzeltici eylemlerin
acil bir şekilde alınması konusunda PGD’den sorumlu kurumlarla işbirliği yapabilmesi için Birlik içerisinde
kurulmuş olması önem arz etmektedir. Bu görevleri ifa edecek olan iktisadi işletmeciler, imalatçı, imalatçının
Birlik içerisinde kurulu olmadığı durumlarda, Birlik içerisinde kurulmuş olan ithalatçı, imalatçı tarafından bu
amaçla görevlendirilmiş yetkili temsilci veya Birlik içerisinde kurulu başka bir iktisadi işletmecinin olmadığı
durumlarda Birlik içerisinde kurulmuş ve ürünlerin dağıtımını üstlenmiş olan dağıtım hizmeti sağlayıcısıdır.

Düzenlemede “Dağıtım Hizmeti Sağlayıcısı” kavramı, posta, paket ve yük taşıma hizmeti dışındaki
depolama, paketleme, yönlendirme ve sevk hizmetlerini sunanları ifade etmektedir. Nitekim bu çerçevede
Amazon gibi büyük platform üzerinden AB ülkelerine satış yapmak isteyen firmalar için Amazon’un internet
sitesinde satıcılara yönelik olarak “AB ülkelerine satış yapacak olan satıcılar Amazon Dağıtım Hizmetlerini
kullanmamaları halinde, satış yaptığı ülkede bir temsilcisinin olması gerekir” uyarısı yer almaktadır.
7223 sayılı Kanunun “Tanımlar” başlıklı 3. maddesinde “İktisadi işletmeci: İmalatçı, yetkili temsilci,
ithalatçı, dağıtıcı veya ilgili teknik düzenleme kapsamında ürünlerin imalatına, piyasada bulundurulmasına
veya hizmete sunulmasına ilişkin sorumluluğu olan diğer gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır.
Aynı maddede dağıtıcı, imalatçı ve ithalatçı da tanımlanmıştır. Ancak, söz konusu tanımlamalarda sadece
yetkili temsilci tanımlanırken “Türkiye’de yerleşik olma” konusuna atıf yapılmıştır. Dolayısıyla, yurtdışında
bulunan e-ticaret sitelerinden yapılacak alışverişlerde PGD kurumlarına karşı sorumlu olacak iktisadi işletmeci
konusunda bir muğlaklık bulunmaktadır. Bu nedenle 7223 sayılı Kanunda tanımlar bölümünde iktisadi
işletmecilerin daha açık ifade edilmesi yararlı olacaktır.
Ayrıca, halihazırda dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteren ve uluslararası satışlar yapan bir çok eticaret sitesi veya e-pazaryeri bulunmaktadır. Bu sitelerden bazıları Türkiye’ye de satışlar yapmaktadır.
Normal şartlarda Türkiye’ye girişi yapılacak ürünler Ticaret Bakanlığınca yayımlanan Posta ve Hızlı Kargo
Taşımacılığına ilişkin Gümrük Genel Tebliği uyarınca risk analizine dayalı kontrol ve muayeneye tabi
tutulmaktadır. 7223 sayılı Kanun uyarınca yurtdışından gelen ürünlere gümrüklerde nasıl işlem yapılacağını
belirlenmesinde yarar bulunmaktadır.
Sonuç olarak, Kanun hükümlerinden aşağıdaki soruların cevapları tam anlaşılamamaktadır:
 Yurtdışındaki bir e-ticaret sitesi denetime tabi tutulacak mı? Tutulacaksa hangi kritere göre
tutulacak? Örneğin Türkiye’ye satış yaptığı nasıl belirlenecek?
 Yurtdışından Türkiye’deki tüketiciye doğrudan ürün satan bir e-ticaret sitesinin Türkiye’de yerleşik
bir temsilcisinin olması gerekiyor mu?
 Eğer gerekiyorsa ancak temsilcisi yoksa söz konusu e-ticaret sitesinin Türkiye’deki tüketiciye
gönderdiği ürün gümrükten içeri alınacak mı? Alınacaksa PGD kurumlarına karşı sorumlu kim
olacak? Eğer alınmayacaksa, tüketici mağduriyeti nasıl giderilecek?
PGD faaliyetlerinin etkin yürütülebilmesi için, yurtdışında faaliyet yürüten e-ticaret platformlarının
sorumlu tutulabilecek yurtiçinde yetkili temsilcisi veya dağıtım hizmeti sağlayıcısı bulunmaması halinde,
Türkiye’ye gönderdikleri ürünlerin yurda sokulmaması yararlı olacaktır. Ayrıca, yurtdışından Türkiye’ye satış
yapan ve yurtiçinde yetkili temsilcisi veya dağıtım hizmeti sağlayıcısı bulunanların tespit edilebilmesi
amacıyla PGD kuruluşlarının Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğüyle işbirliği yapması uygun
olacaktır.
Son olarak, bu konuda herhangi bir tartışmaya imkan vermemek amacıyla, 1 yıl sonra yürürlüğe girmesi
planlanan söz konusu Kanunun gözden geçirilerek gerekli revizyonların yapılması, çıkarılması öngörülen
Yönetmelikte detaylı açıklamalar yapılması ve/veya satıcı ve tüketicilerin vakitlice bilgilendirilmesinde yarar
bulunmaktadır.
b.
Risk Değerlendirmesi: 7223 Sayılı Kanunla, PGD kurumlarının “gizemli alışveriş” yapmaları için
gerekli yasal altyapı oluşturulmuştur. Böylece ilgili kurumlar e-ticaret sitelerinden kimliklerini gizleyerek
belirledikleri program ve ihbar/şikayetlerden hareketle alışveriş yaparak denetim yapabileceklerdir. 2018 Yılı
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PGD Raporuna göre, PGD faaliyetleri için ayrılan yıllık kaynak 142,8 milyon TL olup, gizemli alışverişle
birlikte PGD için ayrılan kaynağın artması gerekebilecektir.169
Ayrıca, gizemli alışveriş yöntemi e-ticaret denetimleri açısından kullanışlı bir yöntem olmakla birlikte
etkin bir risk değerlendirme yöntemiyle birlikte uygulanmalıdır. Kanunun 16. maddesinde Yetkili
kuruluşlarının risk değerlendirmesi yapacağı belirtilmiş ancak, risk değerlendirmesinde esas alınması gereken
prensipler belirlenmemiştir. Bu kapsamda AB’nin 2019/1020 sayılı düzenlemesinin 11/3 maddesinde
belirlenen faktörler de dikkate alınarak riske dayalı yaklaşım segilenmesi yararlı olacaktır.170 Öte yandan,
kurumların denetimleri aynı anlayışla gerçekleştirmelerini temin etmek üzere ilgili kurumlar arasında görüş
alışverişinde bulunulmasında ve başta gümrük idaresi olmak üzere ilgili yurtiçi ve yurtdışı kurumlarla işbirliği
yapmalarında yarar görülmektedir.
c.
Firmalar ve Tüketicilerle İşbirliği: Ülkemizde PGD’den sorumlu kurumlarımız denetimlerinin
sayısını ve etkinliğini artırsa bile, piyasaya arz edilen tüm ürünler denetlenememektedir. Bu noktada
tüketicilerin güvenli ürün konusunda bilincinin artması ve güvensiz olduğunu düşündüğü ürünlerle
karşılaştığında ilgili kurumlara bilgi vermesi gerekmektedir. Ülkemizde farklı ürün gruplarından sorumlu 9
ayrı kurum olduğu düşünüldüğünde, tüketicinin muhatabını bulması emek ve bilgi gerektirmektedir. Ayrıca,
tüketicinin hangi ürünlerin güvenli olmadığını anlaması da güç olmaktadır. Bu nedenle, tüketicilerin ilgili
kurumlara gerekli desteği verebilmesi için, söz konusu kurumların tüketicileri bilinçlendirmesi ve desteğini
istemesi gerekmektedir. Zaman zaman televizyonlarda yayımlanan kamu spotları bu amacı gütse de, daha
detaylı bilgilendirme yapılmalıdır. Bu kapsamda firmalarla işbirliği yapılması ve gerekirse zorlayıcı birtakım
tedbirlere başvurulması yararlı olabilecektir.
E-ticaretin yaygınlaşmasıyla birlikte özellikle yöresel gıda ürünlerinin internetten satışı yapılmaya
başlanmıştır. Bu tür ürünlerin uygun yöntemlerle üretildiğinin ve tüketiciye uygun şartlarda taşındığının temin
edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda gerek bu tür ürünlerin imajının güçlendirilmesi ve oluşturabileceği
sağlık risklerinin ortadan kaldırılması için internetten satış yapan şahıs ve firmalar ile bunlara olanak sağlayan
aracıların (örneğin e-pazaryerleri) Kanun hakkında bilgilendirilmesi ve Kanuna uyum konusunda onlara yol
gösterilmesi yararlı olacaktır.
ç.
Mevzuatın Uyumlaştırılması: Önceki bölümlerde de belirtildiği gibi perakende e-ticarette piyasa
gözetimi ve denetiminde ürünlerin etkin bir şekilde denetlenmesi kadar, denetimler sonucunda bulunan
uygunsuz ve güvensiz ürünler hakkında sorumluların belirlenmesi ve gerekli yaptırımların uygulanması da
önem arz etmektedir.
Ülkemizde halihazırda yürürlükte bulunan mevzuatta bu konuda bazı düzenlemeler yer almaktadır.
Ancak bazı konularda karışıklığa yol açabilecek muğlaklıklar bulunmaktadır. Örneğin 7223 sayılı Kanunun
“Tanımlar” başlıklı maddesinde “Dağıtıcı” kavramı “Ürünü tedarik zincirinde yer alarak piyasada bulunduran,
imalatçı veya ithalatçı dışındaki gerçek veya tüzel kişi” olarak tanımlanmış ve dağıtıcıya da birtakım
sorumluluklar yüklenmiştir. Söz konusu kavramın e-ticaret açısından tam olarak neyi ifade ettiğinin
somutlaştırılması uygun olacaktır. Çünkü e-ticarette piyasada aktör olarak e-pazaryerleri ve e-pazaryeri
üzerinden satış yapan satıcılar bulunmaktadır. Söz konusu aktörlerin her ikisi de ürün tedarik zincirinde yer
almakta olup, sorumluluğun sınırlarının belirlenmesinde yarar görülmektedir.
Ayrıca, ülkemizde e-ticaretin düzenlenmesi amacıyla 2014 yılında kabul edilen 6563 sayılı Elektronik
Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun “aracı hizmet sağlayıcı” ve “hizmet sağlayıcı” kavramlarını
açıklamıştır. Kanuna göre e-pazaryerleri aracı hizmet sağlayıcı, satıcılar da hizmet sağlayıcı olarak kabul
edilmektedir. Kanunun, aracı hizmet sağlayıcıların yükümlülüklerini düzenleyen 9. maddesi şu şekildedir:

Bu çalışma hazırlandığı sırada Ticaret Bakanlığının internet sitesinde 2019 yılı raporuna ulaşılamadığı için 2019
yılında harcanan toplam kaynak temin edilememiştir.
170
Söz konusu risk kriterleri için bakınız 5. Bölüm.
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Aracı hizmet sağlayıcıların yükümlülükleri
MADDE 9 – (1) Aracı hizmet sağlayıcılar, hizmet sundukları elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler
tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir
faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. (2) Bu Kanunun 3, 4, 5, 6,
7 ve 8 inci maddelerinde düzenlenen yükümlülüklerin aracı hizmet sağlayıcılarına uygulanmasına ilişkin usul ve
esaslar yönetmelikle belirlenir.

Maddeden de anlaşılacağı gibi aracı hizmet sağlayıcılara 7223 sayılı Kanun’da öngörülen
sorumluluklar yüklenmemektedir. Maddenin 2. fıkrası kapsamında hazırlanan “Elektronik Ticarette Hizmet
Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik” 2015 yılında Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Yönetmeliğin 6. maddesinin 4. fıkrasında, yukarıda belirtilen Kanununun 9. maddesinin 1. fıkrası aynen yer
almıştır. Buna karşılık Yönetmeliğin 6. maddesinin 3. fıkrasında aracı hizmet sağlayıcının, sunduğu hizmetten
yararlanan hizmet sağlayıcılardan aşağıdaki bilgileri temin etmesini zorunlu kılmıştır:171
a) Ticaret unvanı, işletme adı veya tescilli marka adı bilgilerinden en az biri.
b) Tebligata elverişli KEP adresi.
c) Esnaflar için vergi kimlik numarası, tacirler için MERSİS numarası.
ç) Merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının aracı hizmet sağlayıcıda bulunduğuna ilişkin
bilgi.
Ancak, Yönetmeliğin 5. maddesinin 7. fıkrası da, söz konusu bilgilerin doğruluğundan hizmet
sağlayıcının sorumlu olduğunu belirtmiştir.
Sonuç olarak, 6563 sayılı Kanun, e-pazaryerlerine satıcıların “sunacağı” bilgilerini bulundurma
yükümlülüğü getirmiş, bunun dışında ürünle ilgili bir sorumluluk getirmemiştir. Söz konusu bilgilerin
doğruluğunun veya değişiklik durumunda ne ölçüde güncelliğinin sağlandığı bilinmemekle birlikte, diğer
ülkelerde yaşanan bazı tecrübelere göre, satıcılar sürekli olarak isim değiştirebilmekte ve daha sonra
gerektiğinde iletişim kurulamayabilmektedir.172
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda da e-pazaryerlerine, satıcılara (ürün satışı
yapanlar) ve sağlayıcılara (hizmet sunanlar) birtakım sorumluluklar getirilmiştir. Ancak bu sorumluluklar daha
çok mevzuata uygun olarak yapılan sözleşme gereği yerine getirilen işlemlerin kayıtlarının tutulmasıyla
ilgilidir. Örneğin Kanunun 48. maddesinin beşinci fıkrasında e-pazaryerleri, mesafeli satışlarda satıcı veya
sağlayıcı ile yapılan işlemlere ilişkin kayıtları tutmakla ve istenilmesi hâlinde bu bilgileri ilgili kurum, kuruluş
ve tüketicilere vermekle yükümlü tutulmuştur.173 Benzer hükme Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin
“Bilgilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü” başlıklı 20. maddesinin ikinci fıkrasında da yer verilmiştir.
Yönetmelikte ayrıca, satıcı veya sağlayıcıların, yönetmelik kapsamında düzenlenen cayma hakkı,
bilgilendirme, teslimat ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine dair her bir işleme ilişkin bilgi ve belgeyi üç
yıl boyunca saklamak zorunda olduğu hüküm altına alınmıştır.
Her ne kadar 7223 sayılı Kanun ile 6502 sayılı kanunun kapsamları ve amaçları farklı olsa da, ortak
olabilecek hususlarda farklı süre zorunluluğunun olduğu gözlenmektedir. Bu durumun özellikle e-pazaryerleri
için somutlaştırılması yararlı olacaktır. Örneğin 7223 sayılı Kanunun 12. Maddesinde “ürünün takibini
kolaylaştıracak bilgilerin” 10 yıl saklanması zorunluluğu ifade edilirken, 6502 sayılı kanunun 48/2 maddesinde
e-pazaryerlerinin yönetmelikte yer alan hususlardan dolayı “satıcı ve sağlayıcılarla yapılan işlemlere ilişkin
kayıtları” 3 yıl saklama zorunluluğu getirilmiştir. Hangi bilgilerin 10 yıl, hangilerinin 3 yıl saklanması
gerektiği konusunda ortak bir anlayışın ilgili mevzuatta daha açık ifade edilmesi yararlı olacaktır.

Yönetmeliğin 5/4 maddesinde aracı hizmet sağlayıcıların hizmet sağlayıcıların söz konusu bilgileri girmesini temin
edeceği belirtilmiştir.
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Örneğin Amazon-Obendorf Davası. Bakınız 5. Bölüm.
173
Söz konusu maddede e-pazaryerleri ismen zikredilmemiş, “Oluşturdukları sistem çerçevesinde, uzaktan iletişim
araçlarını kullanmak veya kullandırmak suretiyle satıcı veya sağlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık
edenler” ifadesini kullanılmıştır.
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AB, ABD ve Çin’de yaşanan tecrübelerden de anlaşılacağı üzere, ülkemizde perakende e-ticaret
yoluyla satılabilecek güvensiz ve uygunsuz ürünlerden dolayı mağduriyet yaşanmaması için satıcılar
tarafından e-pazaryerlerine sunulan bilgilerin doğruluğundan ve güncelliğinden emin olunmasında yarar
görülmektedir. Ayrıca, 7223 sayılı kanunda bahsedilen “dağıtıcı” kavramının “e-pazaryerleri”ni kapsayıp
kapsamadığı, kapsıyorsa ve dağıtıcılar için belirlenen sorumluluklar e-pazaryerleri için de geçerliyse, 6563
sayılı kanunun ve bu kanuna dayanarak çıkarılan yönetmeliklerin bu çerçevede gözden geçirilmesinde yarar
görülmektedir.
Esasen e-pazaryerlerinin satıcıların sattığı tüm ürünleri tek tek kontrol etmesi mümkün değildir.
Ayrıca, satıcı hukuka uygun ürün satacağını beyan ettiği halde tüketiciye taklit veya güvenli olmayan ürün de
gönderebilmektedir. Bu nedenle, e-pazaryerlerinin ürünlerin güvenirliğinden sorumlu tutulması yerine,
satıcılardan üye olurken bu konuda (ürünler konusunda) taahhüt almaları, ayrıca satıcıların üye olurken
sundukları yönetmelikteki bilgilerin doğruluğunu temin etmelerinin sağlanması uygun olacaktır. Epazaryerlerinin denetiminde de ilgili kurumlarca bu bilgilerin doğruluğuna ve güncelliğine önem verilmesi
yararlı olacaktır.
d.
Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması: Ülkemizde PGD kapsamına girmemekle birlikte, e-ticaretin
gelişmesinin ortaya çıkardığı başka bir sorun da taklit ve sahte ürünlerin internetten satışının artmasıdır.
Ülkemizde henüz bu konuda yapılan ihlallerin boyutunu kapsamlı bir şekilde koyan çalışmalar yapılmamıştır.
Ancak AB, Çin ve ABD gibi ülkelerde bu tür yöntemlerle satışlar yapıldığı ortaya çıkarılmıştır. Özellikle fiyat
rekabetinin çok olduğu perakende e-ticarette, bu tür ihlallerin ülkemizde de yaşanma olasılığı bulunmaktadır.
Ülkemizde fikri mülkiyet haklarının edinilmesi ve korunması 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile
düzenlenmiştir. Söz konusu Kanunun 29. maddesine göre, marka sahibinin izni olmadan bir markayı taşıyan
ürünlerin ve taklidinin satılması, dağıtılması, ithal edilmesi, ihraç edilmesi, ticari amaçla elde bulundurulması
veya lisans yoluyla izin verilmişse bu lisansın izinsiz genişletilmesi gibi eylemler “marka hakkına tecavüz
sayılan fiiller” olarak belirtilmiştir. Benzer şekilde Kanunda coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adıyla ilgili
de düzenleme yapılmıştır.
Ancak, Kanunda e-ticaretle satışı yapılan ürünlerin denetimi ve bu yolla yapılan ihlallerin denetimine
yönelik bir hüküm bulunmamaktadır. Ülkemizde perakende e-ticarette oluşabilecek fikri mülkiyet hakları
ihlallerinin önlenmesi amacıyla bir düzenleme yapılması ve etkin bir denetim sisteminin oluşturulmasında
yarar görülmektedir.

7.6.

Tüketicinin Korunması

E-ticaret, geleneksel ticaretten çok farklı dinamikleri ve iş yapma modeli olan bir ticaret türüdür. Eticaretin bu özelliği, tüketicinin korunabilmesi için mevcut yöntemlerin geliştirilmesini ve ilave bir takım
tedbirler alınmasını zorunlu kılmaktadır. Ülkemizde e-ticaretin gelişmesine paralel olarak tüketicilerin
korunması için yeni mevzuat kabul edilerek yürürlüğe konulmuş veya mevcut mevzuatta birtakım değişiklikler
yapılmıştır.
Örneğin perakende e-ticarette tüketicilerin mağduriyet yaşamaması ve haklarının korunmasına yönelik
olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da önemli hükümler bulunmaktadır. Kanunun
“Ayıplı Mal” başlıklı 8. maddesi, satıcıların ürünleri sözleşmede kararlaştırılan süre içerisinde teslim
etmelerini, montajının satıcı tarafından sağlanması gereken durumlarda sözleşmeye uygun olarak yapılmasını,
montajın tüketici tarafından yapılması gereken durumlarda ise montaj talimatının uygun şekilde hazırlanmasını
şart koşmaktadır. Benzer düzenleme hizmetler içinde “Ayıplı Hizmet” başlıklı 13. Maddede düzenlenmiştir.
Dolayısıyla perakende e-ticarette satıcılar ürün veya hizmeti tüketiciye tanıtıldığı gibi sunmak zorundadır.
6502 sayılı kanunun “Mesafeli Sözleşmeler” başlıklı 48. Maddesi, perakende e-ticaret açısından önem
arz eden süreler konusunda birtakım hükümler getirmiştir. Örneğin maddenin 3. fıkrasına göre satıcı
tüketicinin siparişini onaylamasının ardından taahhüt ettiği süre içerisinde “edimini”, yani sorumluluğunu
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yerine getirmek zorundadır. Bu süre her halükarda 30 günü geçemez. Geçmesi halinde tüketici sözleşmeyi
feshedebilir.
6502 sayılı kanunun “Mesafeli Sözleşmeler” başlıklı 48. Maddesinin 4. fıkrası, perakende e-ticarette
önemli yer tutan “iade” imkanını, tüketici lehine önemli avantajlar sağlayacak şekilde düzenlemiştir:
Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma
hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş
olması yeterlidir. Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle
yükümlüdür. Tüketici, cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirilmezse, cayma hakkını kullanmak
için on dört günlük süreyle bağlı değildir. Her hâlükârda bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl
sonra sona erer. Tüketici, cayma hakkı süresi içinde malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik
ve bozulmalardan sorumlu değildir.

6502 sayılı kanunun 48. maddesinin 5. fıkrasında da e-pazaryerleriyle ilgili de birtakım
yükümlülüklere yer verilmiştir. Söz konusu fıkraya göre satıcı veya sağlayıcı ile yapılan işlemlere ilişkin
kayıtları tutmak ve istenilmesi hâlinde bu bilgileri ilgili kurum, kuruluş ve tüketicilere vermekle yükümlüdür.
E-pazaryerleri ayrıca, satıcı veya sağlayıcı ile yaptıkları sözleşmeye aykırı fiil işlemeleri durumunda sorumlu
tutulmuşlardır.
Ayrıca, Kanunun “Ticari Reklam” başlıklı 61. maddesi ile “Haksız Ticari Uygulamalar” başlıklı 62.
Maddeleri, tüketicileri geleneksel anlamda ticaretin yanısıra e-ticarette aldatıcı veya olumsuz etkileyen reklam
ve haksız uygulamalara karşı korumayı amaçlamıştır.
6502 sayılı kanunda yer alan bu hükümler AB’nin tüketicilerin korunmasına yönelik 2005/29/EC sayılı
Haksız Ticari Uygulamalar ve 2011/83 sayılı Tüketici Hakları Direktifleriyle uyumu sağlamayı hedeflemiştir.
Dolayısıyla, önceki bölümde yer verilen174, tüketicilerin e-ticarette karşılaştıklarını beyan ettikleri
yanlış ve hasarlı ürün teslimi, malın teslim edilememesi, stokta olmayan ürünlerin satılması gibi sorunlarla
ilgili olarak, tüketicinin mağdur olmaması için mevzuatta gerekli düzenlemeler yapılmıştır.
Bu düzenlemelere karşılık bazı alanlarda tüketicilerin korunmasına yönelik birtakım ilave tedbirlerin
alınmasında yarar görülmektedir. Aşağıda perakende e-ticaret kapsamında tüketicinin korunmasında
karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların çözümüne yönelik öneriler paylaşılmaktadır.

7.6.1. Kişisel Verilerin Korunması
Tüketicilerin e-ticaret platformları üzerinden alışveriş yapabilmesi için birtakım bilgileri sunmaları
gerekmektedir. Bu bilgiler genellikle isim, soy isim, adres, telefon, e-posta, ödeme bilgileri gibi bilgilerdir. Bu
sayede e-ticaret platformları satılan ürün karşılığında tahsilat yapabilmekte ve ürünü tüketiciye teslim
edebilmektedir.
Mevcut Durum:
Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de tüketicilerin e-ticaret platformlarını kullanması ücretsizdir.
Ancak, tüketicilerin alışveriş yapmak için e-ticaret sitelerine bir takım kişisel bilgileri vermesi gerekmektedir.
Bu bilgiler e-ticaret platformunun ödemeyi tahsil etmesi ve ürünü teslim etmesi için gereklidir. Ancak, söz
konusu bilgiler, günümüz teknolojilerinin de yardımıyla e-ticaret platformları tarafından hizmet kalitesini
artırmak için kullanılabildiği gibi önemli bir gelir kapısı ve rekabet gücünü artırıcı güç olarak da
kullanılabilmektedir.
Ülkemizde bireylerin e-ticaret sitelerine veya başka yerlere çeşitli amaçla verdikleri bilgilerin
kullanımını düzenlemek için 2016 yılında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kabul
174
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edilmiştir. Bu kanunun 3. maddesinde kişisel veri “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her
türlü bilgi” olarak tanımlanmıştır. KVKK, başkasına ait kişisel veriler üzerinde yapılacak eylemleri “kişisel
verilerin işlenmesi” olarak belirlemiş ve bu kavramı şu şekilde tanımlamıştır (Madde 3):
“Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt
sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması,
muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir
hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her
türlü işlemi”

Tanımdan da anlaşılacağı gibi, verinin elde edilmesinden değiştirilmesine ve aktarılmasına kadar
birçok eylem, verinin işlenmesi olarak kabul edilmiştir. Kanunun izleyen maddelerinde de verilerin işlenmesi
kapsamında yapılacak eylemlerin şartları hüküm altına alınmıştır. Kişisel verileri işleyenlerin meşru amaçlar
için işlemesi ve işlendikleri amaçla sınırlı, ölçülü ve bağlantılı olması (Madde 4) ve ilgili kişinin açık rızasını
alması genel kural olarak kabul edilmiş ancak belirli şartlarda kişinin açık rızasının aranmayacağı belirtilmiştir
(Madde 5). Bu istisnalar şunlardır:
a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki
geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün
korunması için zorunlu olması.
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
KVKK’nın 10. maddesinde de, kişisel veri sorumlusunun (veriyi elde eden ve işleyen veya başkalarına
aktaran) ilgili kişiyi bilgilendirmesi hususunu düzenlenmektedir. Bu maddeye göre veri sorumlusu, ilgili kişiye
aşağıdaki bilgileri sunmalıdır:
a) Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
c) İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
ç) Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
d) 11 inci maddede sayılan diğer hakları
Veri sorumlusu bu bilgileri “Açık Rıza Metni” ile tüketiciye sunmaktadır. 11. maddede kişinin hakları
sayılmaktadır. Bu haklar daha çok bilgi almaya yönelik haklardır.
Türkiye’de popüler 5 e-pazaryeri incelendiğinde, söz konusu e-pazaryerleri tüketicilere üye olarak
veya üye olmadan alışveriş yapma imkanı sağlamaktadır. Üye olmak için “Üyelik Sözleşmesi”nin yanısıra
KVKK’da belirtilen “Açık Rıza Metni”nin onaylanması gerekmektedir. Üye olmadan alışveriş yapmak için
de, “Açık Rıza Metni” nin okunup kabul edilmesi gerekmektedir. Açık rıza metinlerinde ve üyelik
sözleşmelerinde, tüketicinin verilerinin çeşitli amaçlarla kullanılabileceği gibi birçok üçüncü tarafla da
paylaşılacağı beyan edilmektedir. Söz konusu e-pazaryerlerinde üye olarak veya olmayarak alışveriş yapmak
isteyen birinin kişisel verilerini e-ticaret platformuna vermeme, verdiyse bile işlenmesini engelleme veya
sınırlandırma hakkı bulunmamaktadır.
Daha önce de belirtildiği gibi e-ticaret işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için birtakım verilerin eticaret platformuna sunulması gerekmektedir. İşlemlerin tamamlanabilmesi için bu bilgilerin kargo şirketi,
banka gibi birtakım kurumlarla zorunlu olarak paylaşılması gerekmektedir. E-pazaryerlerinde bazı bilgilerin
platform üzerinden satış yapan satıcılarla da paylaşılması gerekmektedir. Ayrıca, kamu kurumlarının
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denetimleri için de verilerin saklanması ve ilgili kamu kurumlarıyla da paylaşılması gerekmektedir. Nitekim
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 20. maddesinde “satıcı veya sağlayıcı, bu Yönetmelik kapsamında
düzenlenen cayma hakkı, bilgilendirme, teslimat ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine dair her bir işleme
ilişkin bilgi ve belgeyi üç yıl boyunca saklamak zorundadır” hükmü yer almaktadır. Benzer durum epazaryerleri için de geçerlidir.
Aşağıda üç farklı e-ticaret platformunun tüketicinin onayını istediği üyelik sözleşmelerinde ve açık
rıza metinlerinde veri işlenmesiyle ilgili bölümler tablo olarak sunulmaktadır. Tablolarda işlenen/aktarılan
veriler, verilerin nerelere aktarıldığı ve amacı yer almaktadır.
Tablo 7.2: A İsimli E-Pazaryeri Firması Üyelik Sözleşmesinde Veri İşlenmesine İlişkin Bilgiler
İşlenen / Aktarılan Veri
İsim, soyisim, rumuz, yaş/doğum tarihi, cinsiyet, medeni durum,
evlilik tarihi, çocuk durumu, sahip olunan ulaşım aracı, yaşanılan
bölge, adres ve teslimat adresi, eğitim düzeyi, meslek/iş, kültürel,
sanatsal, sportif, tatil vs. ilgi alanları-hobiler ve alışkanlıklar gibi
demografik üye/kullanıcı/müşteri bilgileri, özel-resmi kimlik,
kimlik no. ve vergi bilgileri, fotoğraf, (güvenlik amaçlı) görüntü
kayıtları ve çağrı merkezi görüşme ses kayıtları, kıyafet dahil her
türlü ürüne ve hizmete ilişkin alışveriş alışkanlığı-tercihleri,
beğenileri ve ilgili yorumları, yararlanılan/katılınan kampanya,
yarışma, anket vb.leri ile içerikleri, fatura içerikleri, ödeme
yöntemleri, şifre gibi gizli bilgiler hariç kart ve hesap bilgileri,
eski ve yeni cep/ev/iş telefon/faks numaraları, mail adresleri,
elektronik ticari ve sair iletişimlere yaklaşım-aksiyonlar, çeşitli
amaçlarla kullanılan sabit ve mobil cihaz ad(lar)ı, türü, modeli ve
kodları, tanımlama bilgileri (çerez, web tarayıcı işaretleri-bilgisi,
IP, beacon, kablolu-kablosuz ağ bağlantı bilgisi vb), reklam
tanıtıcısı bilgileri, sosyal medya profil ve hesap bilgileri-işlemleri
ile konum verilerine dair kişisel bilgiler

Veri Aktarılan
Firmanın Bağlı
Olduğu Holding,
Holdinge bağlı
diğer mevcut ve
müstakbel
şirketler, iş
ortakları, halefleri,
servis sağlayıcılarıtedarikçileri ve
belirlenecek
(sosyal medyaonline reklam
işletmecileri dahil)
diğer işlenme
amacının
gerektirdiği üçüncü
kişiler/kuruluşlar

İşlenme/Aktarma Amacı
Kişinin aldığı/ilgilendiği ürünhizmetler ile ilgili tüketici
hakları, müşteri-Üye hizmetleri
ve bunlara ilişkin ticari-mali ve
hukuki sorumlulukyükümlülüklerin
gerçekleştirilmesine dair yasal
nedenlerle, gerek genel ve
kişiye özel ürün-hizmet ve
imkanlardan yararlandırılabilme
için ve gerek ise her türlü ürünhizmet tanıtımı, reklam,
iletişim, promosyon, satış,
pazarlama, mağaza kartı, kredi
kartı ve kullanıcı/üyelik/müşteri
işlemleri, bilgilendirmeleri ve
uygulamaları yapılması
amacıyla.

Kaynak: İlgili İnternet Sitesi
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Tablo 7.3: B İsimli E-Pazaryeri Firması Aydınlatma Metninde Veri İşlenmesine İlişkin Bilgiler
İşlenen / Aktarılan Veri
Kimlik bilgileri (Ad –
Soyad, Doğum Tarihi,
Cinsiyet, T.C. Kimlik
Numarası), iletişim bilgileri
(E-Posta Adresi, Fatura &
Teslimat Adresleri, Cep
Telefonu Numarası),
Hukuki işlem bilgileri
(Uyuşmazlık Olması
Halinde Dava Dosyasındaki
Bilgiler, İhtarnameler, Adli
ve İdari Makamlarla
Yazışmalardaki Bilgiler),
Müşteri işlem bilgileri
(Fatura Bilgileri, Talep
Bilgileri, Sipariş Bilgileri,
Müşteri Yorumları), İşlem
Güvenliği Bilgileri (IP
Adresi Bilgileri, İnternet
Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri,
Kullanıcı Adı Bilgileri, Şifre
Bilgileri, Trafik Verileri
(Bağlantı Zamanı / Süresi
vb.), Finans Bilgileri
(Şifrelenmiş Kredi Kartı
Bilgileri, Banka Hesap /
IBAN Numarası Bilgileri),
Görsel ve İşitsel Kayıt
Bilgileri (Çağrı Merkezi Ses
Bilgileri), Lokasyon
Bilgileri (Konum Bilgileri),
Kaynak: İlgili İnternet Sitesi
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Veri Aktarılan
Firmanın bağlı
olduğu holding
ve Holdinge
bağlı şirketler,
Şirket yetkilileri,
iştirakler, iş
ortakları,
tedarikçiler,
hissedarlar,
kanunen yetkili
kamu kurum ve
kuruluşları ile
özel kurumlar

İşlenme/Aktarma Amacı
Aydınlatma metninde yer verilen aktarma amaçları:
Sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli
çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin
yürütülmesi, yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş
birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş
süreçlerinin yürütülmesi, ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve
icrası, firma ve firma ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki,
teknik ve ticari iş güvenliğinin temini için gerekli olan aktivitelerin
planlanması ve icrası da dahil olmak üzere dahil olmak üzere
Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve
amaçları çerçevesinde paylaşılmaktadır. Rıza metninde amaçlar
Rıza metninde yer verilen işleme ve aktarma amaçları:
Müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, firmanın iş ortakları
tarafından firma müşterilerine firmanın internet sitesinde
kullanabilecekleri özel fırsatların sunulması, çapraz satış yapılması,
hedef kitle belirlenmesi, Müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı
deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi, firmaya ait internet sitesi
ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve Müşteri
ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan
pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin
yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi
raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri
memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, firmanın sunduğu
ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve
ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve
tanıtılması ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve
icrası amaçları da dahil olmak üzere genel anlamda firmanın ürün
ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve
icrası, firmanın sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması
ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında
Müşteri’nin vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve bu amaçlara
yönelik olarak Aydınlatma Metninde belirtilen taraflarla
paylaşılabilecektir.

Tablo 7.4: C İsimli E-Pazaryeri Firması Aydınlatma Metninde Veri İşlenmesine İlişkin Bilgiler
İşlenen / Aktarılan Veri
İnternet sitesinden veya
mobil uygulamadan
işlem yaparken verilen
kişisel veriler
(detaylandırılmamıştır)

Veri Aktarılan
Hissedarlar,
doğrudan/dolaylı
yurtiçi/yurtdışı iştirakler,
faaliyetlerini yürütebilmek
için işbirliği yaptığı program
ortağı kurum, kuruluşlar,
verilerin bulut ortamında
saklanması hizmeti aldığı
yurtiçi/yurtdışı kişi ve
kurumlar, müşterilere ticari
elektronik iletilerin
gönderilmesi konusunda
anlaşmalı olduğu
yurtiçi/yurtdışındaki
kuruluşlar, Bankalararası
Kart Merkezi, anlaşmalı
olduğu bankalar ve daha iyi
hizmet sunabilmek ve
müşteri memnuniyetini
sağlayabilmek için çeşitli
pazarlama faaliyetleri
kapsamında yurtiçi ve
yurtdışındaki çeşitli ajans,
reklam şirketleri ve anket
şirketleri ve yurtiçi/yurtdışı
diğer üçüncü kişiler ve ilgili
iş ortakları

İşlenme/Aktarma Amacı
İnternet sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş
yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek, iletişim için
adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, mesafeli satış
sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili
maddeleri kapsamında yapılan sözleşmelerin koşulları, güncel
durumu ve güncellemeler ile ilgili müşteriler ile iletişime
geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, elektronik
(internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak
tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, mesafeli satış sözleşmesi ve
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri
çerçevesinde yapılan sözleşmeler uyarınca üstlenilen
yükümlülükleri ifa etmek, kamu güvenliğine ilişkin hususlarda
talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi
verebilmek, müşterilere daha iyi bir alışveriş deneyimini
sağlamak, “müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak”
müşterilerin ilgilenebileceği ürünler hakkında müşterilere bilgi
verebilmek, kampanyaları aktarmak, müşteri memnuniyetini
artırmak, internet sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş
yapan müşterileri tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde
kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde
kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla
elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
anlaşmalı kurumlar ve çözüm ortakları tarafından müşterilere
öneri sunabilmek, hizmetlerle ilgili müşterileri,
bilgilendirebilmek, hizmetler ile ilgili müşteri şikayet ve
önerilerini değerlendirebilmek, yasal yükümlülükleri yerine
getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakları
kullanabilmek,

Kaynak: İlgili İnternet Sitesi

Öneriler:
a.
KVKK’nın gözden geçirilmesi: Tablolarda yer alan bilgilerden de anlaşılacağı gibi tüketicilerden
toplanan birçok veri çeşitli amaçlarla firma tarafından işlenebildiği gibi üçüncü taraflarla da
paylaşılabilmektedir. AB tarafından kabul edilen GDPR’ye göre verisi işlenenlerin bazı konularda itiraz hakkı
bulunmaktadır. Bunlardan biri “doğrudan pazarlama”dır. GDPR’nin 21. maddesinin 2. ve 3. fıkraları şu
şekildedir:
2. Kişisel verilerin doğrudan pazarlama amaçları için işlendiği yerlerde, veri sahibinin, bu tür bir pazarlama için
kendisi ile ilgili kişisel verilerin işlenmesine, bu tür bir doğrudan satışla ilgili olduğu ölçüde profil oluşturma
dahil, itiraz hakkı vardır.
3.Veri sahibinin doğrudan pazarlama amacıyla işlenmeye itiraz ettiği yerlerde, kişisel veriler artık bu amaçlar
için işlenmeyecektir.

Türkiye’de incelenen e-ticaret sitesi örneklerinin belirttiği veri toplama amaçlarından biri doğrudan
pazarlamadır. Ancak mevcut durumda tüketicinin itiraz hakkı bulunmayıp, sunulan şartları kabul etmesi
gerekmektedir. Söz konusu durum, KVKK’ya aykırılık teşkil etmemektedir. Çünkü Kanunun 5. maddesinin
2. fıkrasının (f) bendinde “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri
sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” gibi bir istisna sayılmıştır. Ayrıca, söz
konusu amaç diğer amaçlarla birlikte rıza metnine konduğu için ayrım yapılamamaktadır.
GDPR’nin 4. maddesinin 11. fıkrasına göre “rıza”, “özgürce verilen, spesifik, bilgilendirilmiş ve açık”
olmalıdır. Bu hususu, GDPR’nin 32., 42. ve 43. açıklama paragrafı detaylandırmıştır.
Bu çerçevede, AB ile Türkiye’deki uygulama arasındaki fark aşağıda AB’de bir internet sitesinde
çıkan “çerez politikası uyarısı ile Türkiye’deki uyarı arasındaki fark görülmektedir. Uyarı metinlerinden de
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anlaşılacağı gibi, AB’de bir tüketicinin ilgili internet sitesinin çerezler yoluyla kişisel verileri kullanmasına
onay verme veya vermeme konusunda seçim hakkı bulunmaktadır. Oysa Türkiye’de böyle bir seçenek
sunulmamaktadır. Bir kişi, alışveriş yapmasa dahi bir internet sitesini ziyaret ettiğinde kişisel verilerin
kullanımına da onay vermiş olmaktadır.
Şekil 7.1: AB Komisyonunun Resmi Sayfasında Yer Alan Uyarı

Kaynak: Türkçe’ye çevrilmiştir. https://ec.europa.eu/

Şekil 7.2: Türkiye’de bir E-pazaryerinde yer alan uyarı

Kaynak: İlgili site

GDPR’nin 32. Paragrafında “veri sahibinin onayı elektronik yollarla yapılan bir talebin ardından
verilecekse, talep açık, özlü olmalı ve verilen hizmetin kullanımına gereksiz yere zarar vermemelidir. 42.
paragrafta “veri sahibinin gerçek ya da özgür bir seçimi yoksa ya da herhangi bir kayıp yaşamadan onayı
reddedemez ya da geri çekemezse, onay özgürce verilmiş kabul edilmemelidir.” açıklaması yapılmıştır. 43.
paragrafta da “münferit durumda uygun olmasına rağmen, farklı kişisel veri işleme operasyonlarına ayrı rıza
verilmesine izin vermiyorsa veya bir hizmetin sağlanması da dahil olmak üzere bir sözleşmenin ifası, böyle
bir performans için gerekli olmamasına rağmen rızaya bağımlıysa, rızanın serbestçe verilmediği varsayılır.175
Ayrıca bazı e-ticaret siteleri cep telefonları ve bilgisayarlardan erişimde, herhangi bir işlem yapılmasa
dahi çerezler marifetiyle kişisel verileri işlemekte ve bununla ilgili seçim hakkı sunmamaktadır.
Bu çerçevede, tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için mevzuatın gözden geçirilmesinde yarar
görülmektedir.
b.
Tüketicilerin Bilinçlendirilmesi: Tüketicilerin e-ticaret platformlarından üye olarak veya üye
olmayarak alışverişlerinde kişisel verilerinin kullanıldığı ve bu verilerinin başta firmanın bağlı olduğu holding
ve holdinge bağlı şirketler olmak üzere pazarlama dahil çeşitli amaçlarla kullanıldığı konusunda
bilgilendirilmesine yönelik faaliyetlerin yaygınlaştırılmasında yarar bulunmaktadır.
c.
Denetim Mekanizmasının Güçlendirilmesi: KVKK’nın kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili getirdiği
denetim yetkisi Kanunun 22. maddesiyle Kişisel Verileri Koruma Kuruluna verilmiştir. Maddenin 1. fıkrasının
(c) bendinde Kurul’a aşağıdaki yetki verilmiştir:
c) Şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen görev alanına giren konularda kişisel verilerin
kanunlara uygun olarak işlenip işlenmediğini incelemek ve gerektiğinde bu konuda geçici önlemler almak.

Maddeden de anlaşılacağı gibi Kurul, denetimlerini şikayet üzerine ve ihlal iddiasını öğrenmesi
üzerine yapmaktadır. Kişilerin Kurula şikayette bulunabilmesi için ilgili kişinin öncelikle veri sorumlusuna
başvurması, başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap
175

Deteylar için bakınız https://gdpr.eu/gdpr-consent-requirements/ erişim tarihi 19.06.2020
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verilmemesi gerekmektedir. Kurulun yapacağı incelemenin usul ve esasları Kanunun 15. maddesinde
belirlenmiştir. Söz konusu maddede şikayetin nasıl yapılacağı ve şikayet üzerine Kurulun nasıl bir yol
izleyeceği belirlenmiştir. Bu çerçevede dikkat çeken bazı hususlar şunlardır:

Denetim yöntemlerinden biri olan resen inceleme için Kurulun “ihlal iddiasını öğrenmesi” nin
uygulamada nasıl olacağı açıklanmamıştır. Resen denetimin de usul ve esaslarının belirlenmesinde yarar
görülmektedir.

Maddenin 4. fıkrasında “Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir.
Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır.” hükmü yer
almaktadır. Türkiye’de kamunun hesap verebilirliği artırmak için “şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde
cevap verilmezse talep kabul edilmiş sayılır veya itiraz hakkı vardır.” şeklinde bir anlayışa geçilmesi yararlı
olacaktır. Ayrıca Kurul kararına itiraz olup olamayacağı, olabilmesi halinde yol ve yöntemlerine Kanunda yer
verilmesinde yarar görülmektedir.

Kanunda suç ve kabahatlere uygulanacak yaptırımların anlaşılması biraz güçtür. Kanunun
“Suçlar ve Kabahatler” başlıklı 17. ve 18. maddelerinde sırasıyla suçlara ve kabahatlere uygulanacak
yaptırımlar düzenlenmiştir. Suçlarla ilgili olarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 135 ila 140. maddelerine
atıf yapılmıştır. 5237 sayılı Kanunun söz konusu maddelerinde özetle, hukuka aykırı olarak kişisel verileri
kaydedenlere, verileri hukuka aykırı şekilde başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişilere ve veriyi
Kanunların belirlediği süre içerisinde yok etmeyenlere hapis cezası öngörülmektedir. KVKK’nın 18.
maddesinde de aydınlatma ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyenler ile Kurul
Kararları ile Veri Sorumluları Siciline Kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler kabahat işlemiş
sayılarak 1.000.000 TL’ye kadar para cezası öngörülmüştür. Dolayısıyla örneğin kişiyi bilgilendirmeden
(aydınlatma yapmadan) ve onay almadan veriyi başkasına aktaranın anılan Kanunların ilgili maddeleri göz
önünde bulundurulduğunda suç mu yoksa kabahat mi işlediği tam olarak anlaşılamamaktadır. Bunlara ek
olarak, KVKK’nın 15. maddesinde “ihlal” kavramı kullanılmış ve bu ihlallere yönelik yaptırım olarak düzeltici
işlem veya kararlar öngörülmüştür. Örneğin yapılan inceleme sonucunda ihlalin varlığının tespit edilmesi
halinde Kurul, veri sorumlusundan 30 gün içerisinde düzeltilmesini talep etmektedir (5. fıkra). İhlal yaygınsa
Kurul bu konuda ilke kararı almaktadır (6. fıkra). Kurul telafisi güç veya imkansız zararların doğması halinde
veri işlenmesini veya verinin yurt dışına aktarılmasına karar verebilir (7. fıkra). Ancak Kanunun söz konusu
maddesinden ihlallerin neler olduğu, kabahat veya suçtan farkları tam olarak anlaşılamamaktadır.
5237 sayılı Kanunun 139. Maddesinde de “kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak
verme veya ele geçirme ve verileri yok etmeme hariç, bu bölümde yer alan suçların soruşturulması ve
kovuşturulması şikayete bağlıdır.” hükmü yer almaktadır.
Kişisel verilerin kullanımı önceki bölümlerde de incelendiği gibi e-ticaret piyasasında firmaların
rekabet gücünü artırması için büyük önem arz etmektedir. Daha çok veriye sahip olan firma diğer firmalara
göre büyük avantaj sağlamakta, hatta bu rekabet varlık yokluk mücadelesine dönüşebilmektedir. Bu çerçevede
e-ticaret firmalarının kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili ihlallerine yönelik yaptırımların caydırıcılığı olmadığı
durumlarda, firmalar cezaları göze alabileceklerdir. Bu nedenle GDPR’de para cezaları 20.000.000 Euro veya
firmanın bir önceki yıl küresel cirosunun %4’üne varan oranlarda ceza uygulanması kararlaştırılmıştır.

7.6.2. Tüketici Yorumları
Perakende e-ticarette, tüketiciler ürünleri satın almadan önce fikir alma ihtiyacı duymaktadırlar. Bu
nedenle birçok e-pazaryerinde ve e-ticaret sitesinde “tüketici yorumları” bölümleri açılmıştır. Bunlara ek
olarak tüketicilerin çeşitli ürün ve satıcılar hakkında yorumlar paylaşabileceği özel siteler de oluşturulmuştur.
Ancak, tüketici yorumlarının bu özelliği, suiistimal edilmeye başlanmış ve internet platformlarının
açıklarından veya uygulamalarından dolayı tüketicileri yanlış yönlendirmesi ve rekabeti olumsuz etkilemesi
nedeniyle ülkelerin gündemine gelmiştir. Alman Federal Kartel Ofisi sorunun boyutlarını şu şekilde
özetlemiştir:
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Alman Federal Kartel Ofisi tarafından internet sitelerinde kullanıcı yorumlarıyla ilgili operasyon metotları
hakkında yapılan araştırmada, yorumları toplama, filtreleme ve yayımlama konusunda büyük farklılıklar olduğu
tespit edilmiştir. 16 farklı sektörde kullanıcı yorumları yayımlayan 60 büyük internet sitesini inceleyen Ofis,
sadece bazı sitelerde sahte yorumları tespit etmek için özel filtreler kullanıldığını ve sistematik yaptırım
mekanizmaları uygulandığını tespit etmiştir. Çoğu internet sitesi ise sadece aşağılama, reklam ve veri koruma
düzenlemelerinin ihlaline yönelik otomatik veya manuel gözden geçirme yapmakta, bazılarını ise yayımlandıktan
sonra bilgi verilmesi üzerine ikinci defa kontrol etmektedir. Bu prosedür bazen orantısız olarak çok sayıda olumsuz
yorumların silinmesine yol açmaktadır. Ofisin yaptığı incelemede ayrıca, birçok tüketicinin online yorumları
okumak istemesine karşılık, çok az kısmının yorum yazdığı saptanmıştır. İnternet siteleri ve internet siteleri
üzerinden satış yapan tedarikçiler için çok sayıda yorum almak satışlarına katkı sağlamaktadır. Bu kapsamda
yorumlarda karşılaşılan bu arz açığını ücretli yorum yazan yorum ajansları ve bilgisayar programları (bot)
kapatmaktadır. Ancak, bu alandaki saygın acenteler, sosyal ağlarda “5 yıldız garantisi” vaat eden şüpheli teklifler
nedeniyle giderek daha fazla göz ardı edilmektedir. Ofis Başkanı Andreas Mundt, yorumların internet sitesinde
ürünlerin veya hizmetlerin sıralamasına etki ettiği durumlarda öneminin daha da arttığını belirtmiştir.176

Mevcut Durum:
Türkiye’de de birçok ülkede olduğu gibi e-ticaret platformlarının çoğu tüketici yorumlarına yer
vermektedir. “Tüketici yorumları”na özel olmamakla birlikte, internet üzerinden yayımlanan içerikle ilgili
çeşitli kanun ve yönetmeliklerde hükümler yer almaktadır. Örneğin 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan
Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,
internet üzerinden sunulan bilgi ve verilerle ilgili olarak içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı ve erişim sağlayıcılara
birtakım sorumluluk getirmiştir. Kanunun “internet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya
veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımladığı “içerik sağlayıcı”, 4.
maddeye göre internet ortamında kullanıma sunduğu her türlü içerikten sorumludur. Maddenin 2. fıkrasına
göre “İçerik sağlayıcı, bağlantı sağladığı başkasına ait içerikten sorumlu değildir. Ancak, sunuş biçiminden,
bağlantı sağladığı içeriği benimsediği ve kullanıcının söz konusu içeriğe ulaşmasını amaçladığı açıkça belli
ise genel hükümlere göre sorumludur.”
5651 sayılı Kanuna göre yer sağlayıcı “hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten
gerçek veya tüzel kişiler”dir. 5. maddeye göre yer sağlayıcılar yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka
aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Ancak yer sağladığı hukuka
aykırı içeriği haberdar edilmesi hâlinde yayından çıkarmakla yükümlüdür. Ayrıca yer sağlayıcı, yer sağladığı
hizmetlere ilişkin trafik bilgilerini bir yıldan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek
süre kadar saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla yükümlüdür.
5651 sayılı Kanunun 8. maddesinde sayılan ve erişimin engellenmesine yönelik suçlar intihara
yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, müstehcenlik gibi 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda sayılan suçlarla
ilgilidir. Bunlara ek olarak özellikle kişilik hakları ve özel hayatın gizliliği gibi konulardaki içerikler Kanunun
kapsamına alınmış ve bu tür suçlara yönelik yaptırımlar ve cezalar düzenlenmiştir. Aldatıcı ve sahte yorumlara
yönelik bir kurala ve tedbirlere söz konusu Kanunda açık bir şekilde yer verilmemiştir.
6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 9. maddesinde, de aracı hizmet
sağlayıcıların hizmet sundukları elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan
içerikleri kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da
durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmadığı ifade edilmiştir.
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da da tüketici yorumlarıyla ilgili bir husus
bulunmamaktadır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) Haksız Rekabet başlıklı Dördüncü Bölümünde aldatıcı ve
sahte yorumlarla ilgili bazı hükümler bulunmaktadır. Kanunun 54. maddesinin ikinci fıkrasında “Rakipler
176
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ung.html erişim tarihi 18.06.2020.
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arasında veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına diğer
şekillerdeki aykırı davranışlar ile ticari uygulamalar haksız ve hukuka aykırıdır” hükmü yer almaktadır.
Kanunun 55. maddesinin 1. fıkrasında sayılan davranışlar arasında şunlar da sayılmıştır:
 Başkalarını veya onların mallarını, iş ürünlerini, fiyatlarını, faaliyetlerini veya ticari işlerini yanlış,
yanıltıcı veya gereksiz yere incitici açıklamalarla kötülemek,
 Kendisi, ticari işletmesi, işletme işaretleri, malları, iş ürünleri, faaliyetleri, fiyatları, stokları, satış
kampanyalarının biçimi ve iş ilişkileri hakkında gerçek dışı veya yanıltıcı açıklamalarda bulunmak
veya aynı yollarla üçüncü kişiyi rekabette öne geçirmek,
Bu çerçevede zarar gören veya böyle bir tehlikeyle karşılaşabilecek olanlar Kanunun 55. maddesine
göre fiilin haksız olup olmadığının tespitini, ortadan kaldırılmasını, düzeltilmesini ve kusur varsa zararın
tazmini dahil çeşitli taleplerde bulunabilmektedir. Zarar gören, tespit, kaldırma ve düzeltme gibi davaları
haksız fiili işleyen bir firma ise ilgili çalışanlarına karşı da açabilmektedir.
Bu tür suçların internet aracılığıyla işlenmesi durumunda sorumluluk konusu TTK’nın 58. maddesinde
düzenlenmiştir. Maddeye göre dava internet sitesi sahibi ile ilanı veren kişiler aleyhine açılabilmektedir.
Maddeye göre aşağıdaki hallerde dava yazı işleri müdürü, genel yayın yönetmeni, program yapımcısı,
görüntüyü, sesi, iletiyi, yayın, iletişim ve bilişim aracına koyan veya koyduran kişi ve ilan servisi şefi; bunlar
gösterilemiyorsa, işletme veya kuruluş sahibi aleyhine açılabilir.




Yazılı basında yayımlanan şey, program, içerik, görüntü, ses veya ileti, bunların sahiplerinin veya ilan
verenin haberi olmaksızın ya da onayına aykırı olarak yayımlanmışsa,
Yazılı basında yayımlanan şeyin, programın, görüntünün, ses veya iletinin sahibinin veya ilan verenin
kim olduğunun bildirilmesinden kaçınılırsa,
Başka sebepler dolayısıyla yazılı basında yayımlanan şeyin, programın, görüntünün, sesin, iletinin
sahibinin veya ilan verenin meydana çıkarılması veya bunlara karşı bir Türk mahkemesinde dava
açılması mümkün olmazsa,

Dolayısıyla TTK’ya göre içeriği yayımlayan belliyse, söz konusu bilgiyi yayımlayanı firma sağlarsa
ve Türk mahkemesinde dava açma imkanı varsa internet sitesi sahibinin sorumluluğu bulunmamaktadır.
Bu konularda Yargıtay’a kadar giden ve sonuçlandırılan bazı davalar bulunmaktadır. Örneğin 2012
yılında Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin aldığı 2012/21009 sayılı karar internet sitesinde yazılan olumsuz
yorumlardan dolayı internet sitesinin belirli durumlarda sorumlu olabileceğini ortaya koymuştur. Dava konusu
şu şekildedir: Bir şikayet sitesi, bir firma aleyhine olumsuz yorum yazan kişinin bilgilerini firma talep etmesine
karşılık iletmemiş, bunun üzerine firmanın internet sitesine karşı açtığı davayı mahkeme internet sitesinin
sorumluluğu olmadığı gerekçesiyle reddetmiştir. Temyiz edilen davada Yargıtay 11. Hukuk Dairesi,
mahkemenin kararını bozmuş ve internet sitesini sorumlu tutmuştur. 11. Hukuk Dairesi 2014 yılında başka bir
davada da benzer karar vermiştir.
Başka bir davada da, bir firma, bir şikayet sitesinde kendisine ait marka logosunun kullanılması ve
olumsuz yorumlar yazılması üzerine şikayet sitesinden cevap hakkı istemiş, ancak söz konusu site ücret
karşılığı kurumsal üyelik şartı öne sürmüştür. Bunun üzerinde şikayet sitesi aleyhine dava açan firmayı
mahkeme haklı bulmuş ve şikayet sitesinin firmaya 10.000 TL manevi tazminat ödemesine karar vermiştir.
Davalı site temyiz başvurusunda bulunmuş olup, henüz temyiz davası sonuçlanmamıştır.
Yukarıda yer verilen mevzuat düzenlemesinden de anlaşılacağı gibi, tüketici yorumlarının tüketici
hakları ve rekabet açısından önemli yansımaları bulunmaktadır. Yargıtay’ın 11. Hukuk Dairesinde görülen
davalarda mevcut mevzuat çerçevesinde sorumluluk konusunda bir teamül oluşmuştur. Ancak, suç niteliği
taşımayan ve daha uygun dille yazılan eleştiriler de firmalara zarar verebilmekte ve tüketicileri yanlış
yönlendirebilmektedir. Bu nedenle, özellikle e-ticaret sitelerinde yazılan yorumlarla ilgili bir takım kurallar ve
standartlar geliştirilmesinde yarar bulunmaktadır.
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Öneriler:
Kişilik haklarına saldırı, özel hayatın gizliliği ve suç niteliğinde mevcut kanunlarda yer alan kurallar
saklı kalmak kaydıyla, e-ticaret platformlarının ürün ve firmalar hakkında yorumlarında şeffaflığı ön plana
çıkarması ve sahte yorumları önleyici tedbirler geliştirmesi yararlı olacaktır. Bu konuda Tüketicinin
Korunması Kanunu başta olmak üzere diğer ilgili düzenlemelerin gözden geçirilerek gerekli değişikliğin
yapılmasında fayda görülmektedir.
Bu kapsamda tüketici yorumları konusunda e-ticaret platformlarının aşağıdaki hususlara uymaları
uygun olacaktır:
a. Tüketicilere yorum yapma imkanı sağlanması: Perakende e-ticarette kullanıcı yorumları tüketicilerin
ürün hakkında bilgi alabileceği en önemli bilgi alma kaynağıdır. Bu nedenle, e-ticaret sitelerinin tüketicilere
bu imkanın sağlaması yönünde teşvik edilmesi yararlı olacaktır.
b. Tüketici yorumlarıyla ilgili kuralların yayımlanması: E-ticaret platformları, kullanıcı yorumlarıyla ilgili
geçerli kuralları kullanıcıların kolayca görebileceği ve anlayabileceği şekilde yayımlamalıdır. Ayrıca,
yorumların firmaların gösterim sıralamasına etkisi varsa, bu durumun da açıkça ifade edilmesi uygun olacaktır.
c. Tüketici yorumlarının silinmesi veya değiştirilmesi: Kullanıcıların yazdığı yorumlar eleştirel veya övücü
olabilir. Bu tür yorumlar, suç teşkil etmediği sürece site yöneticisi veya başka biri tarafından silinmemeli veya
değiştirilmemelidir. Eğer Kanunlar gereği yazılan yorumun yayımlanmaması gerekiyorsa, yorumu yazana
durum bildirilmelidir.
ç. Tüketici yorumlarına yönelik kontrol yöntemlerinin artırılması: Kullanıcı yorumlarının “tüketici”
yorumu olmasına özen gösterilmelidir. Diğer bir ifadeyle bir e-ticaret sitesinde bir ürün veya firma hakkında
yorum yazanın, o siteden veya o firmadan hakkında yorum yazdığı ürünü satın alan bir kullanıcı olması
sağlanmalıdır. Örneğin başka bir satıcıdan aynı ürünü alan biri yorum yazamamalıdır. Çünkü başka bir
firmadan satın alınan ürün hileli bir ürün olabilir. E-ticaret siteleri yorum yazanın alışveriş geçmişini kontrol
ederek bu kontrolleri yapabilecektir.
d. Tüketici yorumları hızlı bir şekilde yayımlanmalıdır: Tüketicilerin yazdıkları yorumlarda herhangi bir
gecikmeye mahal vermeden yayımlanmalıdır.
e. Tüketici yorumları herhangi bir yönlendirme yapılmadan sıralanmalıdır: Tüketici yorumları objektif
bir ölçüte göre (örneğin tarih) sıralanmalıdır.
f. Tüketici yorumları belirli süre için yayımlanıyorsa tüketiciye bilgi verilmelidir: Tüketici yorumlarının
yayımlanacağı süre kısıtlanıyorsa, bu süre makul olmalıdır. Süreyle ilgili bilgiler kullanıcıların bilgisine
sunulmalıdır.
g. Tüketici yorumları ürün aramalarında firmaların sıralamalarını etkiliyorsa, bunun hesaplanma
yöntemi ile kullanılan yorum sayısı açıklanmalıdır.

7.6.3. Diğer Hususlar
Perakende e-ticarette tüketiciyi ilgilendiren diğer bazı önemli hususlar arama sonuçlarının sıralaması,
kişiselleştirilmiş fiyatlar ve fiyat indirimleridir. Bu konularda daha önceki bölümlerde de ele alındığı gibi
AB’de birtakım düzenlemeler yapılmıştır. 2019/2161 sayılı AB Direktifi bu konularda birtakım standartlar
getirmiş olup, ülkemizde de benzer düzenlemelerin yapılması önem arz etmektedir.
Öte yandan son yıllarda birçok tüketicinin çeşitli nedenlerle online alışverişe yönelmesi nedeniyle
çeşitli alanlarda tüketicinin güvenliğini sağlayacak tedbirlerin alınması, yeni tüketicilerin e-ticarete
yönelmesine de imkan sağlamaktadır.
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Mevcut Durum:
Ülkemizde perakende e-ticarete konu ürünlerle ilgili indirimler ile bu indirimlere ilişkin reklamlarla
ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Ticari Reklam ve Haksız Ticari
Uygulamalar Yönetmeliğinde hükümler bulunmaktadır.177 Örneğin Ticari Reklam ve Haksız Ticari
Uygulamalar Yönetmeliğinin “İndirimli Satış Reklamları” başlıklı 14. maddesinin 3. fıkrasına göre fiyat
indirimlerinde, indirimin miktarı veya oranı hesaplanırken indirimli satış fiyatından bir önceki satış fiyatı esas
alınmalıdır. Maddenin 1. ve 2. fıkralarında da indirimlerle ilgili olarak başlangıç ve bitiş tarihleri ile miktar
sınırlaması var ise açık bir şekilde belirtilmesinin öneminin altı çizilmiştir. Böylece söz konusu madde,
satıcıların tüketicileri yanıltabilecek ve fazla indirim uygulanıyormuş izlenimi verebilecek reklamları önlemeyi
hedeflemiştir.178
İndirimlerle ilgili olarak mevzuatımızda bu hükümler varken, perakende e-ticarette son dönemde önem
kazanan kişiselleştirilmiş fiyatlar uygulanması ve arama sonuçlarının sıralaması gibi konularda mevzuatta açık
bir hüküm bulunamamıştır.
Öte yandan, ülkemizde uzun yıllardır konuşulan ve tüketicinin güvenliğini sağlamayı amaçlayan
“Elektronik Ticarette Güven Damgası”yla ilgili Tebliğ 6 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe girmiş ve söz konusu Tebliğin uygulamasına 2020 yılı başında başlanılmıştır. Tebliğ kapsamında eticaret siteleri tüketiciler açısından güvenli olduklarını Güven Damgası alarak gösterebilmektedir. Anılan
Tebliğ’in 5. maddesinde 1. fıkrasında Güven Damgası alabilmek için gerekli şartlar sıralanmıştır. Diğer ülke
uygulamalarında da görüldüğü gibi ülkemizde de güven damgası uygulaması tüm e-ticaret sitelerine zorunlu
tutulmamış olup, isteyenler alabilecektir. Tebliğde geçen “Güven Damgası Sağlayıcısı” olarak Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) yetkilendirilmiştir. Güven Damgası almak isteyen firmaların Tebliğ’de belirtilen
şartları yerine getirerek TOBB’a başvurması gerekmektedir. TOBB ayrıca, Güven Damgası almak isteyen eticaret firmalarından, kartla yapılan işlem sayısını temel alarak ücret tahsil etmektedir. Söz konusu ücretler
işlem sayısına göre KDV hariç 3.000 TL ila 15.000 TL arasında değişmektedir. Türkiye’de güven damgası
alan firma sayısı Ekim 2020 sonu itibarıyla 20’dir.
Öneriler:
a. Mevzuatın uluslararası standartlara uyumlaştırılması: Ülkemizde gelişen e-ticaret pazarının tüketiciler
açısından sorun yaratabilecek uygulamalarının mevzuatla kontrol altına alınmasında yarar görülmektedir.
Fiyat indirimlerinde örneğin, “yapılan indirimin miktarı veya oranı hesaplanırken indirimli satış fiyatından bir
önceki satış fiyatı esas alınır” hükmünün, fiyatların çok hızlı değiştirilebildiği e-ticaret piyasasının kontrolü
açısından tekrar değerlendirilmesinde yarar görülmektedir. Mesela AB 2019/2161 sayılı dürektifinde
indirimlerle ilgili olarak “Önceki fiyat, indirimden önceki 30 günlük süredeki en düşük fiyat olmalıdır.”
hükmünü kabul etmiştir. Bu çerçevede, ülkemizde tüketicilerin korunmasına yönelik mevcut mevzuatın, başta
AB’nin 2019/2161 olmak üzere güncel uluslararası standartlar çerçevedinde gözden geçirilmesinde yarar
görülmektedir.
b. Arama sonuçlarında olabilecek manipülasyonların önlenmesi: Ülkemizde e-pazaryerlerinde ürün
aramalarında sıralanan sonuçlarla ilgili olarak hangi parametrelerin kullanıldığı açık değildir. Parametrelerin
belilenerek açık ve kolay anlaşılır bir şekilde yayımlanması, tüketicilere sunulan arama sonuçlarında reklam
niteliğinde olan ürünler, e-pazaryeri operatörünün kendi ürünleri vb. belirgin bir şekide farklılaştırılmalıdır.

6502 Sayılı Kanunun 54. Maddesinin 3. fıkrası ve bu madde yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliği daha çok fiziki
satışlarla ilgili düzenlemeler içermektedir. Ancak indirimlerle ilgili yapılacak hesaplamalarda aynı yaklaşımı yani
“indirimden önceki satış fiyatı”nı esas almaktadır.
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Söz konusu Yönetmeliğin 13. maddesinde de fiyat bilgisi içeren reklamlarda uyulması gereken kurallar da detaylı
olarak belirlenerek, reklamlarda belirtilen fiyatların tüketicileri aldatması ve yanlış yönlendirmesi gibi olasılıkların
ortadan kaldırılması amaçlanmıştır.
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c. Kişiselleştirilmiş fiyatlar uygulanması halinde tüketicinin bilgilendirilmesi: Tüketiciler hakkında kişisel
veriler aracılığıyla yapılan analizlere dayanılarak otomatik karar alma algoritmalarıyla ve kişinin internet
sitesindeki davranışları takip edilerek kişiselleştirilmiş fiyat uygulanıp uygulanmadığı, uygulanıyorsa hangi
ölçütlerin esas alındığı açık değildir. AB’nin değerlendirmesine göre algoritmalar kullanılarak ve kişinin
davranışları takip edilerek fiyatların kişiselleştirildiği durumlarda tüketicinin bu durumu bilmesi ve risklerden
haberdar olması gerekmektedir.179 Bu çerçevede, tüketicilerin, kendilerine özel oluşturulan fiyatların nasıl
oluşturulduğunu bilmesi ve kararını bu çerçevede vermesinin sağlanması uygun olacaktır.
ç. Güven Damgası uygulamasının gözden geçirilmesi: Tüketicilerin yaptıkları alışverişlerden mağdur
olmasını önlemek, kamu kurumlarının öncelikli görevlerindendir. Bunun için Tüketicinin Korunması Kanunu
ve Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu gibi birçok kanun çıkarılmıştır. Ayrıca, e-ticaretin
düzenlenmesi için de yine kanuni düzenleme yapılmış ve çeşitli yönetmelikler ve tebliğler çıkarılmıştır.
Bunlara ek olarak tüketicilerin ve satıcıların bilinçlendirilmesi için de faaliyetler sürdürülmektedir.
Güven Damgası uygulaması, tüketicilerin alışveriş yapmak istedikleri e-ticaret sitelerinin standartlar
ve hizmet kalitesi yönünden güvenirliğini teyit ederek tüketicilere güvence sağlamayı amaçlamıştır. Bu
uygulama özellikle dünyaya açılacak e-ticaret firmaları açısından da kolaylaştırıcı bir unsur olabilecektir. Söz
konusu uygulamanın amaçlarından biri de, pazara yeni giren ve tüketicilerin güvenini kazanmakta zorlanan
firmalara yönelik güven algısının oluşmasına katkı sağlamaktır.
Ancak, uygulamanın devreye alınmasının üzerinden 10 ay geçmesine karşılık sadece 20 firmanın
Güven Damgası alabilmiş olması, uygulamanın gözden geçirilmesinin yararlı olacağına işaret etmektedir. 180
Bu kapsamda değerlendirilebilecek hususlar şunlardır:





Güven Damgası alabilmek için gerekli şartların ağır olması ve prosedürlerin uzun sürmesi,
Zorunlu olmamasından dolayı ve tüketicilerce alışverişlerde çok dikkate alınmadığı için eticaret firmalarınca gerekli görülmemesi,
Güven Damgası alabilmek için TOBB’a ödenen ücretlerin çok yüksek olması,
Firmalara arasında Güven Damgası hakkında farkındalık eksikliği.

Bu kapsamda firmalar ve tüketicilerle anketler yapılarak durum tespiti ve ihtiyaç analizi yapılarak söz
konusu uygulamanın gelişmesinin hızlandırılması yararlı olacaktır.

7.7. Ulusal Koordinasyon
E-ticaret konusu Türkiye’de hükümetlerin gündemine 1990’ların ortasında girmiştir. "Elektronik
Ticaret Ağının" tesis edilmesi ve ülkemizde elektronik ticaretin yaygınlaştırılması amacıyla, Bilim ve
Teknoloji Yüksek Kurulu'nun (BTYK) 25 Ağustos 1997 tarihli toplantısında, bir çalışma grubunun
oluşturulması kararlaştırılmış ve yapılacak çalışmalarda koordinatörlük görevi Dış Ticaret Müsteşarlığı'na,
sekretarya görevi de TÜBİTAK'a verilmiştir. 2001 yılından itibaren başlatılan e-Türkiye çalışmaları
kapsamında oluşturulan çalışma gruplarından biri de e-ticaret olarak belirlenmiş ve Dış Ticaret Müsteşarlığı
ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlamakla görevlendirilmiştir.
Ülkemizde halihazırda Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından oluşan Elektronik Ticaret Kurulu bulunmaktadır. Söz konusu Kurulun
amaçları arasında e-ticaretin toplam ticaret ve ihracattaki payını artırmak, girişimciler ve KOBİ’ler için eticarete erişimi kolaylaştırmak, ilgili kamu kurumları arasında eşgüdümü sağlamak ve sorun alanlarını tespit
ederek özel sektörle işbirliği içerisinde çözümler üretmek gibi amaçları bulunmaktadır. Kurul sonuncusu 23
Ekim 2019 tarihinde olmak üzere 7 toplantı gerçekleştirmiştir. Bakan Yardımcısı düzeyinde toplanan Kurul

Bakınız 2019/2161 sayılı AB Direktifinin gerekçesinin 45. paragrafı için European Union (2019b)
Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS)’ne kayıtlı 21.515 site
bulunmaktadır.
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(Biri Bakan düzeyinde yapılmıştır) tarafından belirlenen konularda çalışma grupları oluşturulmuş olup,
çalışma grupları tarafından belirlenen görüş ve öneriler Kurul toplantılarına sunulmaktadır.
E-ticaret üst politika metinlerinde ilk defa 2001-2005 dönemini kapsayan 8. Kalkınma Planında yer
bulmuştur. Planda e-ticaretin KOBİ’ler ve tüketiciler nezdinde yaygınlaştırılması, teknik ve yasal altyapının
hazır hale getirilmesi, tüketicinin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması, uluslararası standartlarla uyumlu
düzenlemeler yapılması gibi politikalar belirlenmiştir. Günümüzde yaşanan birçok sorunu öngören 8.
Kalkınma Planında e-ticaretle ilgili olarak kamunun rolü şu şekilde tanımlanmıştır:
1254. Küresel ekonomi içerisinde payı hızla artan elektronik ticaretin geliştirilmesi konusunda kamunun rolü,
gerekli teknik ve yasal altyapının oluşturulması olacaktır. Yapılacak düzenlemelerde kullanıcılar ve tüketiciler
açısından güvenli bir ortam sağlanmasına, kişisel bilgilerin ve tüketici haklarının elektronik ortamda
korunmasına önem verilecektir.

2007-2013 yıllarını kapsayan 9. Kalkınma Planı ve sonrasında kabul edilen 10. ve 11. Kalkınma
Planlarında da e-ticaretin birçok açıdan önemi vurgulanmıştır. Örneğin 9. Kalkınma Planında kırsal üretimin
e-ticarete entegrasyonu (677. Paragraf), 10. Kalkınma Planında e-ticarette vergi kaybının önlenmesi (540.
Paragraf) ön plana çıkmıştır. 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planında ise e-ticarette ihracat ve
güvenlik ön plana çıkmıştır. Planın 520 numaralı politikası şu şekilde belirlenmiştir:
520. e-Ticarette güvenin sağlanması konusundaki çalışmalar tamamlanacak, özellikle coğrafi ve kültürel
yakınlık nedeniyle Türkiye’nin rekabet avantajı olan bölgelerde pazar payları artırılacaktır.

Planın “tarım” bölümünde de tarımsal ürünlerde e-ticaretin etkin ve güvenli yürütülmesine yönelik
düzenlemelerin yapılması kararlaştırılmıştır (tedbir 411.4).
Kalkınma Planları temel politika belgeleri olduğu için bu hedeflere yönelik çalışmalar yapılması
gerekmektedir. Ancak, bu bölümde ele alınan sorunlardan da anlaşılacağı gibi her ne kadar şimdiye kadarki
Kalkınma Planlarında birtakım politikalar belirlense de, söz konusu politikalar tam olarak hayata
geçirilememiş ve bazı önemli konularda yaşanan hızlı gelişmelere aynı hızla çözümler geliştirilememiştir.
Ayrıca, Kalkınma Planlarında perakende e-ticaret belli boyutuyla ele alınmıştır. Örneğin 11. Kalkınma
Planında ele alınan ihracat ve güvenlik boyutu, bu bölümde değinilen konulardan da anlaşılacağı gibi eticaretin sağlıklı bir şekilde gelişmesinde yetersiz kalabilecektir.181
Ayrıca, hızlı bir değişim ve gelişim sürecinden geçen perakende e-ticaretin bu süreçte üretici, satıcı ve
tüketicilere azami fayda sağlayabilmesi için birçok kurumun birlikte hareket etmesi gerekmektedir. 1 nolu
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün yetki ve görevlerini
düzenleyen 446. maddesinde, anılan genel müdürlüğün görevleri arasında “f) Elektronik ticarete yönelik
düzenlemeler yapmak, bu konuda mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek, elektronik ticaretin gelişimine
ilişkin çalışmalar yapmak ve gerekli tedbirleri almak” bulunmaktadır. Ancak, tüm ilgili kurumların da kendi
görev ve yetkileri altında kalan kısımlarıyla sürece destek olmaları ve Ticaret Bakanlığı dahil tüm kurumların
aynı anlayışla hareket etmeleri gerekmektedir. Bu da, ancak etkin koordinasyonla sağlanabilecektir.
Öneriler:
Bu başlık altında koordinasyonu sağlamaya yönelik bir mekanizma önerilmeyecektir. Çünkü
mekanizmalar zaman zaman odağın şekil üzerinde toplanmasına neden olmakta ve asıl işbirliği yapılması
gereken hususların yüzeysel ele alınmasına neden olmaktadır. Ayrıca halihazırda Elektronik Ticaret Kurulu
adında bir mekanizma bulunmaktadır. Bu nedenle Kurul çalışmalarında ve paydaşlar arasında koordinasyonda
dikkat edilmesi gereken hususlara yer verilecektir.

Bu çalışmada perakende e-ticaretin ihracat boyutu ele alınmamış olup, ayrı bir çalışmayla değerlendirilmesi yararlı
olacaktır.
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a.
Kurumların ve ilgili birimlerin farkındalığının artırılması: Kurumlar arası koordinasyonun verimli
olabilmesi için, ilgili tüm kurumlarda ilgili birimlerin ve bu birimlerde çalışanların konu hakkında bilgi sahibi
olmaları ve yapılması gerekenlerin öneminin farkına varmaları gerekmektedir. Farkındalık olmadan
sahiplenme olmayacağı için, koordinasyonla ilgili bir mekanizma oluşturulsa dahi, sonuca ulaşmak zor
olacaktır.
b.
Kurumlarda perakende e-ticaretten sorumlu özel birim ve personel görevlendirilmesi: Hızlı bir
şekilde gelişen perakende e-ticaretteki gelişmeleri takip etmek, etkilerini anlayabilmek ve yapılması
gerekenleri belirleyebilmek için kurumlar kendi görev alanları itibarıyla e-ticaretten sorumlu özel birim ve
personel görevlendirmelidirler. Görevlendirmelerle ilgili uygulamada bazı sorunlar olabilmektedir. Örneğin,
e-ticaret konusunun belli bir birim ve personele ilave görev olarak yüklenmesi durumunda, bu görev ikincil
planda kalabilmekte ve gelişmeler yeterince takip edilmeyebilmektedir. Özel bir birim kurulması veya özel
personel görevlendirilmesi durumunda ise, söz konusu birim doğrudan uygulamayla ilgili olmadığı için,
uygulamadan sorumlu birim direnç gösterebilmektedir. Bu kapsamda, görevlendirmenin uygulamadan
sorumlu birim içerisinde alt birim oluşturularak veya en ilgili alt birimi görevlendirerek yapılması en uygun
çözüm olabilecektir. Görevlendirilecek alt birim ve personelin kurumlar arası koordinasyonda da kurumu
temsil ile görevlendirilmesi yerinde olacaktır.
c.
Bilgi ve tecrübe paylaşımı: Kurumlar arasında resmi toplantılar olmadan da e-ticaretle ilgili bilgi ve
belge paylaşımının artırılması, tecrübelerden istifade edilmesi, karşılıklı bilgilendirme toplantısı yapılması
ortak anlayışın geliştirilmesinde yararlı olacaktır.
d.
Koordinasyon toplantılarının ön hazırlığı: Kamu kurumları arasında mevcut koordinasyon
yapılarında en çok karşılaşılan sorunlar, toplantıların, detaylı analiz raporları görüşülmeden, kurumsal bilgi ve
tecrübeden edinilen bilgiler çerçevesinde bir gündem üzerinden görüşme yapılması şeklinde gerçekleşmesidir.
Detaylı analiz ve incelemelerin görüşülmediği toplantılarda, görüş birliği oluşturmak uzun zaman
alabilmektedir. Mevcut koordinasyon toplantılarında karşılaşılan başka bir sorun da toplantı davetlerinin
yazıyla ve toplantıya çok yakın bir süre öncesinde taslak bir gündemle birlikte yapılmasıdır. Toplantılarda tüm
tarafların aktif katılımı önemli olduğu için toplantı dışında istişarelerin de etkin kullanılması, davetlerin
vakitlice yapılması ve toplantıda görüşülecek konularla ilgili tarafların görüş ve önerilerinin önceden alınması
yararlı olacak ve toplantıların daha aktif katılımla gerçekleşmesine katkı sağlayacaktır.
e.
Koordinasyon yapılacak konular: Kurumlar arası koordinasyonu en çok gerektiren konular
planlama, uygulama ve değerlendirme konularıdır. Tüm bu konularda işbirliği yapılması, sorunların tespiti ve
bu sorunların çözümü için uygun çözümler geliştirilmesini sağlayacaktır. Çünkü bazı durumlarda kurumların
tek başına aldıkları tedbirler yeni sorunlara yol açabilmektedir. Bu kapsamda öne çıkan konulardan biri
mevzuat hazırlıklarıdır. Kurumların mevzuat hazırlıklarında ilgili kurumların görüşlerini almaları önem arz
etmektedir. Görüşlere başvururken, ilgili mevzuatın gerekçeleri ve düzenleyici etki analizlerinin de kurumlarla
paylaşılması, beklenen etkilerin daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Koordinasyon yapılması gereken başka
bir konu da veri toplanmasıdır. Perakende e-ticaretin gelişiminin sağlıklı bir şekilde takip edilebilmesi için
toplanması gereken veriler, bu verileri toplayacak kurumlar ve verilerin politika yapımı için yorumlanması
konularında kurumların istişare etmeleri büyük önem taşımaktadır.
f.
Özel sektörün görüşleri: Mevzuat hazırlıklarında ve sorunların tespitinde özel sektörle yakın işbirliği
yapılması ve buna yönelik bir mekanizma oluşturulması da yararlı olacaktır. Ayrıca, özel sektörün yapacağı
saha araştırmaları ve toplayacağı veriler, kamu kurumlarının sağlıklı kararlar almalarına katkı sağlayacaktır.
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SONUÇ
İnternet altyapısının ve kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte ortaya çıkan yeni iş modellerinden
birisi olan perakende e-ticaret ekonomik hayatta çok büyük değişiklikleri de beraberinde getirmektedir. Bu
değişikliklerin bir kısmı firmalar ve tüketiciler için önemli faydalar içermekte, bir kısmı ise, kontrol edilmediği
takdirde tehditler barındırmaktadır.
Şimdiye kadar hükümetlerce yapılan çalışmalarda daha çok perakende e-ticaretin faydalarına
odaklanılmış ve artırılması için politikalar kabul edilmiş, mevzuat düzenlemeleri hayata geçirilmiş ve önemli
yatırımlar yapılmıştır. Ancak, perakende e-ticaretin toplam perakende e-ticaretteki payının yüksek olduğu Çin,
ABD ve bazı AB ülkelerinde, e-ticaretin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan yeni iş modelleri ve uygulamaların
yol açtığı dönüşüm, e-ticaretin etkin enstrümanlarla kontrol edilmediği takdirde rekabetten vergiye, piyasa
gözetiminden tüketicinin korunmasına kadar birçok alanda ekonomiyi ve toplumu olumsuz etkileyebilecek
sonuçların ortaya çıkabileceğine yönelik ipuçları vermiştir. Bu gelişmelerden endişe duyan akademik ve teknik
araştırmaların öncülük etmesiyle söz konusu ülkeler kapsamlı çalışmalar başlatmış, teknolojik gelişmeler ve
dinamik piyasa yapısı nedeniyle çok hızlı dönüşen bu sektöre özel çözüm arayışına girmişlerdir.
Ülkemizde diğer pek çok ülkede olduğu gibi perakende e-ticaretin toplam ticaret içerisindeki payı
düşük olmasına rağmen hızlı bir şekilde gelişmektedir. Bu çalışmada Çin, ABD ve AB ülkelerinde endişeye
neden olan gelişmeler tespit edilerek ülkemizdeki durum karşılaştırılmıştır. Veri yetersizliği nedeniyle birçok
alanda tam tespit yapılamasa da, anılan ülkelerdeki bazı gelişmelerin işaretleri ülkemizde de görülmüştür.
Perakende e-ticaret hacminin çok düşük olması nedeniyle henüz olumsuz etkilerin tam olarak hissedilmediği
ülkemizde, artış trendi devam ettikçe sorunlar ve ihtiyaçlar daha çok hissedilebilecektir. Ülkemizin tüketiciler
ve firmalar için birçok fayda sunan perakende e-ticaretten adil ve tam olarak yararlanabilmesi için, perakende
e-ticareti düzenlemeye yönelik uluslararası gelişmelerin yakından takip edilmesi, ülkemizdeki durumun
sağlıklı bir şekilde ölçülebilmesi için güvenilir veri üretilmesi ve bu veriler ile ilgili paydaşların katkılarıyla,
politikalar geliştirilmesi yararlı olacaktır.
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Kanunlar
7223 numaralı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu
7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
6098 sayılı Borçlar Kanunu
5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununu
5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele
Edilmesi Hakkında Kanun
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
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Yönetmelikler
Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik
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Rekabet Kurulu Kararları
09.01.2020 tarihli ve 20-03/32-15 sayılı karar
18.07.2018 tarihli ve 18-23/398-191 sayılı karar
12.05.2011 tarihli ve 11/30/588-185 sayılı karar
08.05.2008 tarihli ve 08-32/399-135 sayılı karar
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